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توطئة
�ل�شلط�ت  �إرت�شته  م�  ت�شكل  �لتي  �الإن�ش�ن«  �لوطنية حلقوق  �أيديكم »�خلطة  بني  ت�شع  �أن  �لني�بية  �الإن�ش�ن  تت�شرف جلنة حقوق 
�ل�شلط�ت  من  �شلطة  كل  قبل  من  تنفيذهم�  خالل  من  يوؤمل  للعمل،  وخطة  �إ�شرت�تيجية  خلطٍة  طوعي  �إلتز�م  من  �لد�شتورية 
�ملج�الت  خمتلف  يف  وتعزيزه�  لبن�ن  يف  �الإن�ش�ن  حقوق  حم�ية  م�شتوى  من  ترفع  �أن  �إخت�ش��شه،  نط�ق  �شمن  كٌل  �لد�شتورية، 

وباالأخ�ص منها احلقوق واحلريات االأ�صا�صية املدنية وال�صيا�صية اأو االإقت�صادية واالإجتماعية والثقافية.
 

اإلى حتديد اخلطوات الت�صريعية واالإجرائية والتنفيذية الالزمة من اأجل تعزيز اإحرتام حقوق االإن�صان يف لبنان  تهدف اخلطة 
وحمايتها يف 21 مو�صوعًا اإعتربت من االأولويات يف املرحلة الزمنية املعنية بها اخلطة؛ مما يتطلب من جهة اأولى حتديد واقع 
هذه احلقوق يف القانون واملمار�صة وفق معايري الد�صتور وال�صرعة العاملية حلقوق االإن�صان والعهود واملواثيق الدولية االأخرى ذات 
�صالمة  ل�صمان  بها  القيام  الواجب  التف�صيلية  واالأعمال  املحددة  واالإجراءات  االإ�صرتاتيجيات  حتديد  ثانية  جهة  ومن  ال�صلة، 

ممار�صة هذه احلقوق و�صونها.

ي�صكل اإجناز هذه اخلطة �صابقة منرية يف تاريخ لبنان ت�صاف اإلى االأحكام الد�صتورية واالإتفاقات واملعاهدات الدولية العديدة التي 
م  اأبرمها لبنان، التي تعلن اإلتزام لبنان باحلريات العامة وحقوق االإن�صان ووجوب اإحرتامها يف جميع املجاالت. وها هي اخلطة ُتقدِّ
اإلى اجلميع قراءة واقعية حلالة هذه احلقوق واحلريات يف لبنان وتدابري عملية تنفيذية لرتجمتها اإلى واقع ملمو�ص عرب اإقرتاح 

م� يلزم من قو�نني وتد�بري �إد�رية وم�لية �شرورية.

متيز اإعداد هذه اخلطة الوطنية حلقوق االإن�صان باإنتهاجها ملقاربة ت�صاركية بني ال�صلطات املختلفة املعنية بها د�صتوريًا، بقيادة 
وتن�صيق جلنة حقوق االإن�صان النيابية، وبالتعاون مع باقي جلان جمل�ص النواب والوزارات واالإدارات املعنية )مبا فيها االأجهزة 

االأمنية( والق�صاة والهيئات الدولية واخلرباء ومنظمات املجتمع املدين اللبناين العاملة يف �صتى جماالت حقوق االإن�صان.

فاإلى كل من �صاهم و�صارك و�صاعد يف اإعداد اخلطة الوطنية حلقوق االإن�صان )وقد و�صعت قائمة بهم جميعًا يف امللحق االأول( 
ال�صكر واالإمتنان. وال بد لنا من اأن نخ�ص بال�صكر الهيئات التالية واالأفراد التالية اأ�صماوؤهم: برنامج االأمم املتحدة االإمنائي يف 
جمل�ص النواب الذي �صاهم باإ�صتمرار يف تقدمي امل�صاعدة االإدارية واملالية واملكتب االإقليمي للمفو�ص ال�صامي حلقوق االإن�صان الذي 
�إحدى مر�حل مر�جعة  �أمني مّكي مدين يف  �لعلمية بو��شطة خب�ئه �ملقيمني يف مكتب بريوت ومن قبل �لدكتور  قدم �مل�ش�عدة 
وا االأوراق اخللفية ملناق�صتها يف جمموعات العمل املتخ�ص�صة وال�صكر اجلزيل  اخلطة، واإلى فريق العمل من اخلرباء الذين اأعدُّ
اأي�صًا اإلى فريق العمل الذي �صاعد يف �صياغة اخلطة يف مراحلها االأخرية من جمعية جو�صتي�صيا واالأ�صاتذة بول مرق�ص ومرييام 

يون�ص ونان�صي نحويل. فلهم جميعهم منا ال�صكر اجلزيل.
 

ع ن�صب  يبقى االآن التحدي االأكرب اأي تنفيذ هذه اخلطة الوطنية حلقوق االإن�صان. فليوفق هللا كل من �صوف ي�صاهم بذلك، وِلَن�صَ
اأعيننا على الدوام ال فقرات واأ�صطر كتبت باحلرب واملداد االأ�صود بل كل اإن�صان يف لبنان يعاين من اأي اإنتهاك حلقوقه االأ�صا�صية 

يف امل�صاواة والكرامة واحلرية. لهم منا اإلتزام بوقف ومناه�صة تلك االإنتهاكات ومنعها.

النائب غ�سان خميرب
مقرر جلنة حقوق �الإن�ش�ن �لني�بية

النائب مي�سال مو�سى
رئي�س جلنة حقوق �الإن�ش�ن �لني�بية
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لحقوق اإلنسان في لبنان - 2014 - 2019

امللخ�س التنفيذي

باإعداد  املعنية  االأطراف  وبالت�صارك مع جميع  العالقة  الدولية ذات  املنظمات  بالتعاون مع  النيابية  االإن�صان  قامت جلنة حقوق 
اخلطة الوطنية اللبنانية حلقوق االإن�صان، التي تهدف اإلى حتديد اخلطوات الت�صريعية واالإجرائية والتنفيذية والق�صائية الالزمة 
لتعزيز اإحرتام حقوق االإن�صان يف لبنان وحمايتها، وياأتي اإعداد هذه اخلطة كجزء من املراجعة الدورية ال�صاملة التي تعهد لبنان 

باإجرائها على هدي من مواثيق حقوق االإن�صان والدرا�صات والتقارير ذات العالقة.

وتهدف اخلطة اإلى اإر�صاء معاجلة �صاملة للموا�صيع التي تتناولها على مدى �صت �صنوات )2014 - 2019( مع ر�شم خطة ملت�بعة 
تطبيقها، وذلك اإنطالقًا من القناعة باأن واجب الدولة يف هذا املجال ال يقت�صر على االإحالة اإلى املواثيق الدولية اأو الت�صديق 
عليها، بل يقت�صي بذل ما يف و�صعها الإعمال تلك املواثيق عرب تعديل اأو اإلغاء الن�صو�ص الت�صريعية الداخلية اأو اإ�صتحداث ت�صريعات 
�لدولية، كم�  �الأحك�م  �لذي ي�شمن ف�علّية و�شمولّية تطبيق  ب�ل�شكل  �لدولية  �الإتف�ق�ت  �لوطنية مع  �لت�شريع�ت  جديدة ومو�ءمة 
يقت�صي عليها تخ�صي�ص املوارد الالزمة لتاأمني تنفيذها بالتعاون والتن�صيق مع القطاعني االأهلي واخلا�ص؛ وال بّد اأنُ يرافق )اأو 
اأن  ال�صعب  الق�صائية وجمهور  وال�صلطة  التنفيذية  ال�صلطة  لكّل من  بّد  ال  ثم  تطبيقية ومن  وقرارات  يلي( ذلك �صدور مرا�صيم 

يلتزموا م�صمون تلك الن�صو�ص وروحّيتها.
 

تعزيزها، وقد  ينبغي  التي  االإيجابية  االإجتاهات  االإن�صان ينطوي على عدد من  اللبناين احلايل يف جمال حماية حقوق  والواقع 
اإ�صتمدت هذه املمار�صات االإيجابية من املبادئ العامة الواردة يف الد�صتور اللبناين واالإتفاقيات واملواثيق التي اإن�صم لبنان لها، 
حيث اإتخذت الدولة اللبنانية عددًا من االإجراءات واملبادرات التي ترمي اإلى حتقيق حماية اأف�صل حلقوق االإن�صان منها ما هو 
موؤ�ص�صاتي ومنها ما هو ت�صريعي، �صاهمت يف جمملها يف تعزيز نزاهة واإ�صتقاللية وفعالية الق�صاء، وتاأ�صي�ص و�صيط اجلمهورية 
كمرجعية مهمة يف هذا ال�صاأن، ف�صاًل عن و�صع م�صروع الإن�صاء الهيئة الوطنية حلقوق االإن�صان، مع احلر�ص على الوفاء باإلتزامات 

لبن�ن �لدولية و�إلتز�مه ب�الأهد�ف �الإمن�ئية لالألفية وب�لتع�ون مع �ملرجعي�ت �لدولية و�الإقليمية حلقوق �الإن�ش�ن.

الداخل واخلارج، وذلك من  �صريحة ممكنة من اجلمهور يف  اأكرب  اإلى  والتاأكد من و�صولها  بهذه اخلطة  الوعي  ن�صر  املهم  من 
خالل ن�صرها مع ترجماتها واإدخال م�صامينها يف املناهج الدرا�صية، ويتوقع من جمل�ص النواب االإ�صراع يف �صمان دخول لبنان 
اإتخاذ كل ما يلزم لو�صع  يف التعهدات الدولية واإن�صاء الهيئة امل�صتقلة حلقوق االإن�صان فيما على املوؤ�ص�صات التنفيذية يف الدولة 
هذه اخلطة مو�صع التنفيذ، ومن ذلك تكليف اأحد الوزراء ب�صوؤون حقوق االإن�صان وتطوير اخلربات الوطنية يف هذا املجال، مع 

�الإ�شتمر�ر يف �إعد�د �لتق�رير �لدولية حول �لتقدم �ملحرز يف هذ� �مليد�ن.

حتدد اخلطة واحدًا وع�صرين مو�صوعًا حموريًا متثل يف جوهرها اأهم احلقوق االأ�صا�صية، والنهج العام الذي �صارت عليه اخلطة 
يتمثل باإ�صتعرا�ص االأ�صانيد الد�صتورية والقانونية والدولية التي يعتمد عليها كل حق من تلك احلقوق، وي�صف واقع ذلك احلق يف 
املمار�صات احلالية بهدف الوقوف على نقاط ال�صعف واملناحي التي ميكن فيها التح�صني، ومن ثم تنتهي اخلطة اإلى اإقرتاح عدد 
من التدابري الهادفة اإلى التح�صني اأو معاجلة اأوجه الق�صور، من خالل حتديد املعايري الواجبة لدعم وحماية هذه احلقوق، مع 
توزيع اأدوار تنفيذ هذه املعايري على كل من جمل�ص النواب بو�صفه ال�صلطة الت�صريعية، واجلهات االإدارية بو�صفها ال�صلطة التنفيذية 

يف الدولة، فيما ينتظر من الق�صاء اأن يدعم تلك التطبيقات، وميكن ت�صنيف املحاور املذكورة اإلى الفئات االأ�صا�صية التالية:

• �حلقوق و�حلري�ت �ملتعلقة بتحقيق �لعد�لة: وت�شمل �إ�شتقالل �لق�ش�ء- �أ�شول �لتحقيق و�لتوقيف - حظر �لتعذيب و�ملع�ملة 	
�لال�إن�ش�نية - حظر �الإخف�ء �لق�شري – رع�ية �ل�شجون - �لتوجه نحو �إلغ�ء عقوبة �الإعد�م.

• �حلقوق و�حلري�ت �ملدنية و�ل�شي��شية: وت�شمل حرية �لتعبري- �لر�أي و�الإعالم - حرية �جلمعي�ت - �حلم�ية من �لتدخل يف 	
�حلي�ة �خل��شة -حظر �لتن�شت.

• �ل�شحة - �حلق يف 	 �الإجتم�عي - �حلق يف  و�ل�شم�ن  �لعمل  وت�شمل �حلق يف  و�لثق�فية:  و�الإجتم�عية  �الإقت�ش�دية  �حلقوق 
�لتعلم - �حلق يف �ل�شكن - �حلق يف �لثق�فة - �حلق يف بيئة �شليمة.
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• حقوق الفئات واالأ�صخا�ص االأكرث عر�صة لالإنتهاكات: حقوق املراأة - حقوق الطفل - حقوق االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة - حقوق 	
واالإقت�صادية  االإجتماعية  احلقوق   - الفل�صطينيني  غري  لالجئني  واالإقت�صادية  االإجتماعية  احلقوق  املهاجرين-  العمال 

لالجئني �لفل�شطينيني.

باالإنتقال من هذا امل�صتوى الكلي اإلى م�صتوى اأكرث تف�صياًل، ميكن لنا اأن ن�صتعر�ص تلك املحاور وما اإ�صتملت عليه اخلطة ب�صاأنها.

ففي جمال احلقوق واحلريات املتعلقة بتحقيق العدالة، اأفردت اخلطة م�صاحة مهمة الإ�صتقالل الق�صاء، حيث �صردت اخلطة 
اأو االإتفاقيات الدولية، ووقفت على  اأو القوانني املحلية  اأملت متتع الق�صاء بذلك االإ�صتقالل، �صواء يف الد�صتور  املرجعيات التي 
التقدم املحرز يف اجلهات الق�صائية املختلفة ومنها املجل�ص الد�صتوري وجمل�ص �صورى الدولة، وحمكمة التمييز بهيئتها العامة، 
واملحاكم االإ�صتثنائية والق�صاء الطائفي، ومن اأهم اأوجه الق�صور التي مت الوقوف عليها احلاجة اإلى احلد من التدخل ال�صيا�صي 
يف عمل ال�صلطات الق�صائية، ومراجعة واقع املحاكم االإ�صتثنائية من حيث ت�صديها للحكم على املدنيني مع طبيعتها الع�صكرية، 
فيما  الق�صائي،  الرقابة على اجلهاز  اإحكام  اإلى  اإليه، واحلاجة  اللجوء  واإمكانية  الق�صاء  التو�صيع من �صالحيات  اإلى  واحلاجة 
ت�صري اخلطة اإلى احلاجة اإلى مراجعة التبعية االإدارية للق�صاء الذي قد يخل و�صعه احلايل مببداأ الف�صل بني ال�صلطات، وذلك 
بهدف تاأمني درجة اأكرب من االإ�صتقالل عن ال�صلطة التنفيذية، كما وتتناول احلاجة اإلى تعزيز ال�صفافية وثقة املتقا�صني بالق�صاء، 

و�حل�جة ملع�جلة ظ�هرة �الإختن�ق �لق�ش�ئي وطول �أمد �لتق��شي.

ولتنفيذ ذلك تقرتح اخلطة تعديالت يف بنية الق�صاء منها دعوة جمل�ص النواب اإلى اإن�صاء هيئة ق�صائية عليا لدعم اإ�صتقاللية 
املجل�ص  و�صع  النظر يف  واإعادة  الد�صتوري  املجل�ص  وتعزيز  الع�صكريني،  الع�صكري مب�صاءلة  الق�صاء  الق�صاء وح�صر �صالحيات 
العديل وتوفري درجة اأعلى من االإ�صتقالل الوظيفي للق�صاة، وتر�صيخ مبداأ م�صوؤولية الدولة عن اأعمال ق�صاتها واحلد من االأعباء 

املالية التي قد حتول دون اللجوء اإلى الق�صاء.

من  وحمايتهم  الق�صاة  عمل  على  والتفتي�صية  الرقابية  االآليات  تنفيذ  العامة  واالإدارات  الوزراء  جمل�ص  عاتق  على  يبقى  فيما 
العون  برامج  دعم  عن  ف�صاًل  الدعوى،  الإقامة  امل�صرتطة  امل�صلحة  مفهوم  تو�صيع  خالل  من  الق�صاء  والية  وتو�صيع  االإعتداءات 

الق�صائي وتوفري املخ�ص�صات املالية الالزمة لهذه الغاية.

اأما يف جمال �سمانات التحقيق والتفتي�س، فتتخذ اخلطة موقفًا و�صطًا بني احلاجة اإلى حماية االأمن القومي واحلاجة اإلى اإحرتام 
حقوق وحريات االأفراد، وهي من هذا املنطلق تلحظ وجود بع�ص املمار�صات التي تخل بذلك التوازن وتنحرف به عما اأقرته العهود 

واملواثيق الدولية، ومنها على �صبيل املثال �صعف الرقابة على اأعمال ال�صابطة العدلية يف بع�ص االأحيان.

اإتاحة  ذلك  ومن  والتوقيف،  التحقيق  معر�ص  يف  االإن�صان  حلقوق  اأكرب  �صمانات  توفري  على  النواب  جمل�ص  اخلطة  حتث  لذلك 
االإ�صتعانة مبحام يف مرحلة االإ�صتق�صاء اأمام ال�صابطة العدلية، وحتديد �صقوف ملدد التوقيف، على اأن تقوم ال�صلطة التنفيذية 
بتطوير اإجراءاتها يف معر�ص قيامها بالتبليغ والتحقيق والبحث والتحري وتفَعل اآليات االإت�صال بني النيابات العامة املتخ�ص�صة، 

يراقبها يف ذلك الق�صاء الذي ينتظر منه احلر�ص على حقوق املوقوفني والنزاهة يف تطبيق القانون.

اأما بالن�سبة حلظر التعذيب واملعاملة القا�سية، فيالحظ املراقب غزارة يف االأدوات القانونية الدولية التي ت�صتهدف ذلك، ملا 
ومن  التغول،  هذا  ملجابهة  له  قوة  ال  من  على  ال�صلطة  بيده  من  يتغول  عندما  خ�صو�صًا  االإن�صانية،  بالكرامة  حط  من  ذلك  يف 
منطلق احلاجة حلماية الطرف امل�صت�صعف يف هذه االأحوال، حت�ص�صت اخلطة ق�صورًا يف قانون العقوبات وقانون اأ�صول املحاكمات 
اجلزائية احلايل يف تبني احلماية التي ن�صت عليها تلك املواثيق الدولية، رغم اأنهما قد اأخذا بالفعل ببع�ص وجوهها، وعلى الرغم 
من اإن�صمام لبنان اإلى هذه املواثيق اإال اأن و�صعها مو�صع التنفيذ ال يزال متاأخرًا، هذا مع االإقرار ببع�ص املمار�صات االإيجابية، منها 

�إن�ش�ء جلنة ملت�بعة ح�الت �لتعذيب و�ملع�ملة �لق��شية وت�شدي �لق�ش�ء �إلى �إد�نة �إ�شتعم�ل �لعنف يف �ملر�حل �لتحقيقية.
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اإمنا يتطلب التح�صني الذي تاأمل اإليه اخلطة اأن يقوم جمل�ص النواب باإدخال تعديالت ت�صريعية ت�صدد من عقوبة التعذيب وجترم 
املعاملة القا�صية مبا يتفق مع اإتفاقية مناه�صة التعذيب، وو�صع اآلية وطنية ملناه�صة التعذيب �صواء وقع من اأفراد ال�صابطة العدلية 
�لعدلية يف  �أفر�د �ل�ش�بطة  �أحك�م �الإتف�قية �ملذكورة و�شم�ن كف�ءة  �لتنفيذية تنفيذ  �أو من غريهم، كم� وتتطلب من �الإد�ر�ت 
مزاولتهم لهذه املهام ال�صيما يف الرقابة على اأماكن التوقيف وال�صجون، وتعزيز االإجراءات االإدارية واملادية الهادفة اإلى جمابهة 
�لتعذيب و�إ�شتخد�مه و�شيلة يف �لتحقيق�ت �الأولية، مع �حل�جة �إلى تبني �لق�ش�ء �آلي�ت تتيح له �لتدخل �ل�شريع يف �الإ�شتق�ش�ء عن 

املخالفات وتعزيز اإحرتام ال�صمانات القانونية املتوفرة ملجابهة التعذيب و�صوء املعاملة وجمع االأدلة الالزمة الإثباتها.

اأق�صى  باإعتبار االإخفاء الق�صري واحدًا من  اأهمية ق�صوى  اإيالءه  اأما بالن�سبة مللف املخفيني ق�سراً، فتحث اخلطة على �صرورة 
النتائج التي خلفتها احلرب يف لبنان، حيث ت�صت�صعر اخلطة ق�صورًا يف املعاجلة احلكومية لهذا امللف، خلقت نوعًا من الت�صكك يف 
جدية تعاطي الدولة معه، وهو ما اأثار حفيظة اأهايل من ي�صك بتعر�صهم لالإخفاء الق�صري، مما حدا بهم لل�صغط على احلكومة 

وحثها على مزيد من االإهتمام بهذا املو�صوع دون حت�صن يذكر.

ومن هنا حتث اخلطة جمل�ص النواب على اإتخاذ ما يلزم لو�صع االإتفاقية الدولية حلماية جميع االأ�صخا�ص من االإخفاء الق�صري 
ومنها  االإتفاقية،  تنفيذ م�صامني  تتولى  وطنية  هيئة  واإن�صاء  فيها  عليها  املن�صو�ص  االأفعال  التنفيذ، مبا يف ذلك جترمي  مو�صع 
التحقيق يف م�صري االأ�صخا�ص املفقودين و�صحايا االإختفاء الق�صري يف �صياق احلروب املختلفة التي مر بها لبنان، فيما ينتظر 
اآليات التعرف وحماية املقابر  من ال�صلطات التنفيذية اأن تبني قدراتها يف اجلوانب الالزمة لتنفيذ م�صامني االإتفاقية كتطوير 
اجلماعية وتعزيز الذاكرة يف الثقافة الوطنية، مع تعزيز دور الق�صاء يف املبادرة اإلى حتريك ال�صكاوى املقدمة يف �صاأن حاالت 

اخلطف والك�صف عن املقابر اجلماعية واالإ�صراع يف اإ�صدار القرارات املنا�صبة ب�صاأنها.

تتلم�س اخلطة احلال املوؤ�سف الذي اآلت اإليه ال�سجون والنظارات يف لبنان، من حيث االإكتظاظ اخلانق وغياب املعاملة ال�صليمة 
االإداري  التنظيم  و�صعف  العقابية  الت�صريعات  وتخلف  كبري  ب�صكل  اإحتياطيًا  املوقوفني  اأعداد  وتزايد  املوارد  و�صعف  واملت�صاوية 
واملوارد الب�صرية واملالية للجهات املوكول بها تنفيذ اخلطة العقابية، االأمر الذي يوؤدي باإنحراف العقاب اإلى نتائج عك�صية بداًل من 
النتائج االإيجابية املنتظرة منه، واإن كانت اخلطة تقر ببع�ص االإجتاهات االإيجابية املحدودة عددًا ونطاقًا، منها نقل اإدارة ال�صجون 

من وز�رة �لد�خلية �إلى وز�رة �لعدل، و�إن�ش�ء جلنة ملك�فحة �لتعذيب، ومكننة ملف�ت �لنزالء.

ومن هنا تتخذ اخلطة توجهًا تف�صيليًا فيما يت�صل مبعاجلة ال�صجون واأماكن التوقيف، حيث تدعو اإلى اإن�صاء عدد من ال�صجون يف 
خمتلف �ملح�فظ�ت، و�إن�ش�ء مع�هد خ��شة ب�الإ�شالح و�لت�أديب لالأحد�ث و�لق��شر�ت و�شم�ن �إلتز�م �ل�شجون ب�لقو�عد �لدني� من 
خالل �الإ�شتع��شة عن خمتلف �ل�شجون �حل�لية )ب�إ�شتثن�ء �شجن جونية �ملركزي( ب�شجون مركزية يف حم�فظتي �ل�شم�ل و�جلنوب 

و�لت�أكد من �شالحية �ل�شجون �الأخرى �إلى حني �إن�ش�ء �ل�شجون �ملركزية.

ار الدرك«( واالإ�صتعا�صة عنهما  َزة و�صجن قيادة قوى االأمن الداخلي )»�صيَّ فيما تدعو اخلطة اإلى اإقفال �صجن وزارة الدفاع يف الرَيْ
ببن�ء جن�ح م�شتقل يف �شجن رومية خ��س بح�ج�ت �حلم�ية �الأمنية �لق�شوى للم�ش�جني �ملو�شوعني فيه، على �أن تتو�فر يف هذ� 
�لتوقيف من غري  و�أم�كن  �لنظ�ر�ت  �الأ�ش��شية يف  �ملو��شف�ت  �لت�أكد من توفر  �لفنية �ملطلوبة، وب�شكل ع�م،  �ملو��شف�ت  �جلن�ح 

�ل�شجون.

كذلك تتناول اخلطة احلاجة اإلى �سمان حقوق وحريات املوقوفني احتياطياً من املحكومني مبا يقلل من الفرتة امل�صتوجبة 
�صروطه  واإحرتام  االإحتياطي  التوقيف  قرارات  يف  واالإقت�صاد  واملحاكمات  التحقيقات  اإجناز  يف  االإ�صراع  خالل  من  لتوقيفهم 
و�لتو�شع من �الإ�شتع��شة عن عقوب�ت �حلب�س ب�لعقوب�ت �الأخرى ك�لغر�مة �أو �لتعوي�س �الإ�ش�يف �أو �الأ�شغ�ل للمنفعة �لع�مة، و�لت�أكد 
من حماية احلقوق االأ�صا�صية الأولئك املوقوفني، ومن ذلك مثاًل اإحرتام قرينة الرباءة وال�صماح مبمار�صة احلقوق ال�صيا�صية كحق 
االإنتخاب، وت�صتهدف اخلطة اأي�صًا تعزيز الغايات والفوائد التي �صدر من اأجلها قانون تنفيذ العقوبات، والذي يلجاأ اإليه الإخالء 
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امل�صاجني �صمن �صروط خا�صة لي�ص بهدف احلد من االإكتظاظ فح�صب، بل لتوفري احلوافز االإيجابية ال�صرورية اأي�صًا لتح�صني 
�صلوك ال�صجناء وحت�صني ظروف اإعادة اإنخراطهم يف املجتمع، واإعادة النظر بال�صيا�صات العقابية للحد من اإكتظاظ ال�صجون، 
ال�صالبة للحرية والفرعية والبديلة واحلر�ص  العقوبات  للرقابة على تنفيذ  العقوبة  اإن�صاء موؤ�ص�صة قا�صي تنفيذ  ومن ذلك مثاًل 
على خروج ال�صجناء دون اإبطاء عند االإنتهاء من تنفيذ العقوبة وحتديد �صنة ال�صجن باأقل من 12 �صهرًا  )9 اأ�صهر مثاًل( وتعديل 
جرائم املخدرات للف�صل بدقة بني جرمي االإجتار والرتويج وغري ذلك من االأدوات الهادفة لتعزيز اأهداف اخلطة العقابية، فيما 
تدرك اخلطة احلاجة اإلى ت�صنيف امل�صاجني واإر�صاء معاملة منف�صلة لكل فئة من فئاتهم بحيث ي�صار اإلى ف�صل املحكومني عن 

املوقوفني اإحتياطيًا، وكذلك ت�صنيف امل�صاجني ح�صب طبيعة وج�صامة اجلرائم املرتكبة.

وقد اأولت اخلطة اإهتماماً خا�ساً بالأحداث، اإذ اأكدت على �صرورة احلر�ص على اإيداعهم املوؤ�ص�صات التاأهيلية التي خ�ص�صت لهم، 
وكذلك ب�لن�ش�ء �إذ ن�شت على توفر �الإحتي�ج�ت �ل�شحية �لالزمة للعن�ية ب�ل�شجين�ت �حلو�مل وب�الأطف�ل �لر�شع لعمر �ل�شنتني 
داخل ال�صجن، فيما ن�صت اأي�صًا على اإيالء العناية باحلاالت اخلا�صة من النزالء املدمنني اأو امل�صابني باالأمرا�ص النف�صية، ودعت 
اإلى ترحيل ال�صجناء االأجانب فور ق�صاء مدد حمكومياتهم، ودعت اإلى التو�صع يف تطبيق اإتفاقيات ت�صليم املجرمني، فيما ركزت 
اأي�صًا على �صرورة توفري احلاجيات االأ�صا�صية لل�صجناء من تهوية ومرافق �صحية وطعام ومراعاة اإحتياجات ال�صجناء من ذوي 

�لتحدي�ت �حلركية، وتوفري خدم�ت �شحية وعالجية ملن يحت�ج ذلك من �ل�شجن�ء.

والثقايف  الرتبوي  بامل�صتوى  النهو�ص  اإلى  باحلاجة  اإهتمامًا  اخلطة  اأولت  فقد  للعقاب،  الإ�سالحي  بالدور  القناعة  واقع  ومن 
لل�صجناء من خالل الرتكيز على حرية العبادة وممار�صة ال�صعائر الدينية ف�صاًل عن حمو االأمية وتوفري مكتبات وو�صائل ترفيه 
وبرامج تثقيفية، وكذلك اإتاحة ممار�صة الن�صاطات البدنية والريا�صية يف ال�صجن، مع توفري الفر�صة ملمار�صة االأعمال والن�صاطات 
داخل ال�صجن وتنظيم دورات ت�صاهم يف اإك�صاب ال�صجناء مهارات مفيدة ت�صاهم يف اإدماجهم يف �صوق العمل بعد تنفيذ العقوبة، مع 
�الإعرت�ف بحق �ل�شجن�ء يف �الإت�ش�ل ب�لع�مل �خل�رجي من خالل تنظيم �لزي�ر�ت ب�شكل الئق يو�زن بني مق��شد �إ�شالح �مل�ش�جني 

واحلفاظ على عالقاتهم االإجتماعية بذويهم واأ�صدقائهم.

تتناول اخلطة على �سعيد مت�سل �سرورة اإعادة النظر بتنظيم اإدارة ال�سجون، وو�صع االأنظمة الداخلية الناظمة لعملها واإ�صتمرار 
�إتب�ع �ل�شجون لوز�رة �لعدل مع �لتع�ون مع �لوز�ر�ت �ملعنية وتوفري �الأدو�ت �لفنية و�الإد�رية �لالزمة ل�شم�ن ح�شن  �لعمل على 
�صريها، وتقر اخلطة اأي�صًا بخ�صو�صية املرحلة االإنتقالية اإلى حني االإنتقال الكامل اإلى وزارة العدل ومن ذلك احلاجة اإلى اإن�صاء 

هيئة ع�مة ن�ظمة لل�شجون تتولى توفري �لكو�در و�ملو�رد �لب�شرية �لالزمة لعمل �ل�شجون.

املكفولة لهم،  الدفاع  ال�سجن مع �صمان حقوق  املخالفات داخل  ال�سجناء ممن يرتكبون  اأقرت اخلطة ب�سرورة م�ساءلة  وقد 
ف�صاًل عن اإتاحة املجال لهم للتقدم ب�صكاوى �صد القيمني على ال�صجون ملجابهة حاالت التعذيب والعنف و�صوء املعاملة التي قد 
الدورية واملنهجية والفعالة مع الرتكيز على �صرورة  الرقابة  ال�صجون، قوامه  والتفتي�ص على  للرقابة  اإطار  لها وو�صع  يتعر�صون 

�لوق�ية من �شوء �ملع�ملة و�لتعذيب.

اأما بالن�سبة لعقوبة الإعدام فال يزال الت�صريع اللبناين ياأخذ فيها مع اأن االإجتاه الدويل املت�صارع يتجه نحو اإلغائها اأو على االأقل 
ق�صرها على االأ�صد واالأكرث ج�صامة من اجلرائم واإن كان الق�صاء ي�صعى اإلى جتميد العمل بها، وقد �صبق اأن قدم اإقرتاح الإلغاء 

هذه العقوبة يف جمل�ص النواب، اإال اأنه مل يحظ باالإهتمام الالزم.

ويف خ�صم اجلدل العاملي حول عقوبة االإعدام حتث اخلطة على الت�صديق على الربوتوكول االإختياري الثاين للعهد الدويل اخلا�ص 
ب�حلقوق �ملدنية و�ل�شي��شية، و�لنظر يف �إمك�نية �إلغ�ء عقوبة �الإعد�م، فيم� تدعو �ل�شلطة �لتنفيذية �إلى �الإبق�ء على �شي��شة وقف 
اإلغاء  التوعية مبربرات  واإ�صتمرار  العقوبة  تنفيذ هذه  الرقابة على  اإحكام  مع  املوؤبد  االإعتقال  بعقوبة  واإ�صتبدالها  العقوبة  تنفيذ 

عقوبة االإعدام وم�صاوئها، وحتث الق�صاء على عدم اللجوء اإلى عقوبة االإعدام اإال كجزاء على اإرتكاب اجلرائم اجل�صيمة.
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وبالإنتقال اإلى احلقوق واحلريات املدنية وال�سيا�سية، فقد �أفردت �خلطة م�ش�حة معتبة لتن�ول حرية �لر�أي و�لتعبري و�الإعالم 
التطبيقات  ببع�ص  فيها  اأ�صادت  التعددي،  الدميقراطي  املجتمع  ركائز  اأهم  اإحدى  هي  احلرية  هذه  باأن  القناعة  من  اإنطالقًا 
احل�صارية، وبامليزة الن�صبية التي يتمتع بها لبنان على هذا ال�صعيد، وقد اإقرتحت اخلطة اإ�صدار حزمة من الت�صريعات الناظمة 
للحريات يف هذا املجال، منها قانون حق الو�صول اإلى املعلومات، وحتديث القوانني ذات ال�صلة كقانون املطبوعات والن�صر وقانون 
البث التلفزيوين واالإذاعي وغريها، الإدخال جمموعة من ال�صمانات حلقوق الراأي والتعبري منها على �صبيل املثال رفع القيود عن 
حرية تاأ�صي�ص و�صائل االإعالم املطبوعة ومزاولتها لن�صاطها، وعدم اإ�صرتاط الرتخي�ص امل�صبق ملزاولة هذه االأعمال وتنظيم حريات 
وحقوق ال�صحفيني و�صبط بع�ص امل�صطلحات الواردة يف الت�صريعات ذات العالقة على نحو يكفل نوعًا من الو�صوح يف التطبيق 
كعبارات »اإثارة النعرات الطائفية« »واحل�ص على االإقتتال«، والقدح والذم، اإلخ، وتنظيم قطاع االإعالم املرئي وامل�صموع من عدة 
جوانب منها تنظيم اإ�صتعمال الرتددات الراديوية والبث املرمز، والبحث يف نقل ملكية الو�صائل االإعالمية اململوكة للحكومة اإلى 

�لقط�ع �خل��س.

وقد اأقرت اخلطة اأي�صًا ب�صرورة حماية و�صائل االإعالم من قرارات الوقف وح�صر �صالحية اإ�صدار مثل هذه القرارات باملحكمة 
الناظرة بق�صايا االإعالم والتعبري وتو�صيع اإخت�صا�صها وحتديد املخالفات التي ت�صتبع وقف املوؤ�ص�صات االإعالمية عن العمل، فيما 
حتث اخلطة االإدارات التنفيذية على اإعادة النظر باملمار�صات الرقابية التي تخ�صع لها حرية االإعالم من مثل الرقابة على اإدخال 
املطبوعات االأجنبية وامل�صرح والكتب واملجالت وتوفري ال�صمانات الالزمة حلرية ال�صحفيني يف مواجهة رجال التحقيق، وتنظيم 
م�صاحات واأماكن الن�صر يف االأماكن العامة، واالإح�صاءات واأ�صاليب القيام بها، ف�صاًل عن تنظيم اإ�صتعمال االإنرتنت بهدف حماية 

�الأطف�ل.

اأما بالن�سبة لتكوين اجلمعيات، ومع اأن تاريخ ذلك احلق قدمي جدًا يف لبنان، ما زال هناك بع�ص املمار�صات وبع�ص القوانني التي 
تتعار�ص مع ذلك احلق، وذلك بالتمييز بني فئتني من اجلمعيات، اإحداهما يكفي لتاأ�صي�صها جمرد االإعالم بذلك، فيما تتطلب 
االأخرى ترخي�صًا، وقد اإنطوت التطبيقات موؤخرًا على تو�صيع يف نطاق تدخل االإدارة يف تاأ�صي�ص اجلمعيات، تقو�ص معه هام�ص 

تاأ�صي�ص اجلمعيات مبجرد االإعالم، هذا مع �صبابية الروؤية بالن�صبة للنقابات ومتويلها.

ومن هنا حثت اخلطة جمل�ص النواب على الت�صديق على االإتفاقية رقم )87( لع�م 1948 �ل�ش�درة عن منظمة �لعمل �لدولية 
واخلا�صة باحلرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي بحيث يكفل ذلك حرية التنظيم املهني ومن هذا املنطلق يتوجب تعديل 
التي  االإيجابيات  على  والرتكيز  مثل هذه احلقوق،  ي�صتوعب  اللبناين مبا  العمل  قانون  مثاًل  منها  القانونية  املرجعيات  عدد من 
يت�صمنها قانون اجلمعيات، ومن ثم اإدخال التعديالت التي تعزز من هذه االإجتاهات االإيجابية، وهذا ي�صتتبع من بني ما ي�صتتبع، 

تنظيم م�صادر متويل اجلمعيات.

وترى اخلطة اأن ال�صلطات التنفيذية والق�صاء يلعبان دورًا جوهريًا على هذا ال�صعيد من خالل التطبيق االأمثل للن�صو�ص الناظمة 
لهذه احلريات، ف�صاًل عن اأن باإمكانهما تدارك النق�ص واخللل الت�صريعي اإلى حني معاجلته من خالل اإعمال مبداأ احلرية النقابية 
يف ممار�صاتهما وتف�صري الن�صو�ص القانونية تف�صريًا يدعم تلك احلريات، واأهم ما ينبغي الرتكيز عليه على هذا ال�صعيد هو اإلغاء 
مطلب الرتخي�ص امل�صبق واالإ�صتعا�صة عنه مبجرد بيان االإعالم وت�صهيل و�صوله اإلى اجلهات املخت�صة وف�صل تاأ�صي�ص اجلمعيات 

عن التحقيقات التي قد جتريها اجلهات املخت�صة.

�ملرجعي�ت  يف  �شريح  لن�س  حمال  تكن  مل  �لتن�شت  من  �حلم�ية  �أن  ومع  ال�سخ�سية،  احلياة  حماية  يف  احلق  اإلى  وبالإنتقال 
التن�صت،  ي�صمل �صمنًا احلماية من  ال�صخ�صية  اإقرار احلق يف احلياة  اأن  اإال  االإن�صان،  العالقة بحقوق  والدولية ذات  القانونية 
واملالحظ اأن الت�صريعات الوطنية اللبنانية قد تاأخرت يف تاأمينها احلماية الالزمة لهذا احلق واإن كانت االآن على م�صتوى مقبول، 
اإال اأن الواقع العملي يظهر اأ�صكااًل من االإخالل بهذا احلق التي ي�صعب �صبطها وتعقبها، بل ويظهر اأي�صًا نوعًا من الت�صاهل يف 

التعاطي معها.
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وتوكل اخلطة ملجل�ص النواب يف هذا املجال عددًا من املهام الهادفة اإلى �صبط احلاالت التي يكون فيها التن�صت �صرورة حتمية، 
من خالل �ملو�زنة بني �حلق يف �حلي�ة �ل�شخ�شية و�شرور�ت �لتحقيق وتعقب �جلر�ئم، ومن بني ذلك، �لتحديد �لدقيق للح�الت 
التي يجوز فيها التن�صت، وح�صر ذلك بق�صاء التحقيق االأول دون الهيئة التي تتولى التقرير، وح�صره بجرائم على درجة معينة 
من اجل�صامة مع ال�صماح بالطعن بقرار التن�صت وت�صديد اجلزاء على اأفراد ال�صابطة العدلية ممن يف�صون ما وقفوا عليه من 
معلومات يف معر�ص التن�صت، ومنع اإ�صتغالل تلك املعلومات لغايات �صيا�صية. ومن اأهم ما اأو�صت به اخلطة اإلى جمل�ص النواب 
على هذ� �ل�شعيد  تطوير �لق�نون رقم )1999/140( من خالل حتديد حاالت ال�صرورة الق�صوى التي اأتى القانون على ذكرها، 
وحتديد التن�صت بفرتة معينة وتنظيم متديدها، فيما اأوكلت مبجل�ص الوزراء و�صائر االإدارات العامة رفع احلماية التقنية لبيانات 
االإت�صاالت واإ�صالح االأجهزة االأمنية واالإدارية لتنه�ص بدورها يف جمال التطبيق ال�صليم للمرجعيات الت�صريعية امل�صار اإليها اأعاله 
واملو�صى باإ�صدارها، وهو ما يتطلب بناء القدرات الوظيفية واملوؤ�ص�صية يف هذا املجال من خالل توفري االأجهزة الالزمة والكادر 
الب�صري املدرب وتفعيل عمل الهيئة املنوط بها العمل على ح�صن تطبيق هذه املرجعيات، مع االإقرار باأن االأهم من ذلك كله هو توفر 

اإرادة �صيا�صية جمعية حترتم احلريات ال�صخ�صية وتتكاتف يف مواجهة االإعتداء عليها.

اأما بالن�صبة للحق يف العمل، فقد اأدركت اخلطة الوطنية احلاجة اإلى املوازنة يف جمال العمل بني منظور العامل وهو الذي يعتمد 
على �لعمل يف مع��شه وبني م�شلحة رب �لعمل يف �الإبق�ء على كلف �لعمل �شمن م�شتوي�ت مقبولة، ومن هذ� �ملنطلق مل�شت �خلطة 
الوطنية عددًا من ال�صعوبات والتحديات، �صواء من حيث احلق بالعمل اأو من حيث احلق يف ال�صمان االإجتماعي، وعلى الرغم من 
جدية امل�صاعي الر�صمية يف مواجهة هذه التحديات، من خالل اإن�صاء عدة موؤ�ص�صات يوكل اإليها النهو�ص بذلك الو�صع، كاملجل�ص 

�لوطني للعمل و�ملوؤ�ش�شة �لوطنية لالإ�شتخد�م، �إال �أن تعزيز تلك �حلقوق �لعم�لية ال يز�ل بح�جة �إلى �الإ�شالح.

من هنا تقرتح اخلطة يف جمال احلق يف العمل وال�صمان االإجتماعي، اإعتماد نهج االإ�صالح الت�صريعي وذلك بتوحيد املرجعيات 
ب�لن�شبة  �أم�  �لالزمة،  �لعن�ية  و�الأجنبية  �للبن�نية  و�لعم�لة  ب�لب�شر  �الإجت�ر  ومنع  �لطفولة  تنظيم حم�ية  �إيالء  مع  �لعالقة  ذ�ت 
لل�صمان االإجتماعي، في�صتهدف االإ�صالح تو�صيع مظلة ال�صمان بحيث ي�صمل املواطنني كافة، فيما ينتظر من ال�صلطات التنفيذية 
على هذا ال�صعيد حتقيق العدالة يف معاملة العمال يف خمتلف القطاعات والت�صبيك بني خمرجات التعليم و�صوق العمل وتنظيم 

دور ال�صبط والتفتي�ص املنوط بوزارة العمل وتنظيم مالية ال�صندوق الوطني لل�صمان االإجتماعي.

اأهمها  لها،  يتعر�ص  التي  املالية  امل�صاعب  ينبع من  لبنان  كبريًا يف  يواجه حتديًا  فهو  ال�سحية  الرعاية  للحق يف  بالن�سبة  اأما 
ال�صغوط التي يتعر�ص اإليها االإنفاق و�صخامة املتاأخرات امل�صتحقة، وحمدودية فاعليته بالن�صبة لكلفته وغياب العدالة يف و�صوله 
ببع�ص  االإ�صادة  ينبغي  اأنه  اإال  لهما،  م�صتحقة  �صرائح  عن  ال�صيخوخة  و�صمان  االإجتماعي  ال�صمان  وغياب  منه  امل�صتفيدين  اإلى 
االإجنازات التي حققها القطاع رغم �صعف املوارد، اأهمها التح�صن يف االأو�صاع ال�صحية واإرتفاع معدل العمر املتوقع عند الوالدة 

و�إنخف��س وفي�ت �الأطف�ل و�ل�شيطرة على �الأمر��س �ملعدية و�الأوبئة ون�شر �لوعي �ل�شحي.

ومن هنا تقر اخلطة باأهمية التن�صيق بني الهيئات ال�صامنة العامة ووزارة ال�صحة وكذلك باأهمية العمل على بناء نظام موحد 
الناحيتني  الرعاية ال�صحية من  واقعًا عمليًا وتنظيم  للجميع  ال�صحة اجليدة ومبداأ ال�صحة  العامة، وجعل احلق يف  للتاأمينات 

االإدارية والفنية، وتدعيم ذلك بتاأهيل القطاع ال�صيديل وت�صجيع �صناعة الدواء وتر�صيد اإ�صتخدامه.

وبالإنتقال اإلى احلق يف التعليم، تلم�ص اخلطة اأن مبداأي جمانية واإلزامية التعليم اأ�صبحا واقعًا يف لبنان، اإال اأن التطبيق يواجه 
الر�صمية  املدار�ص  طلبة  بني  التح�صيل  يف  والتفاوت  بل  املناطق،  بح�صب  الفر�ص  تفاوت  قوامها  والتحديات،  ال�صعوبات  بع�ص 
التعليم،  جودة  ت�صكل  فيما  الطالب،  بها  يلتحق  التي  العايل  التعليم  تخ�ص�صات  حيث  من  التوازن  عدم  عن  ف�صاًل  واخلا�صة، 
�صواء املدر�صي اأو العايل، حتديًا اآخر ب�صبب تقليدية مناهج التدري�ص و�صعف تاأهيل القائمني على العملية التعليمية وحتفيز اجلو 

�لدر��شي على �الإبد�ع.
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ومن هنا كان االإ�صالح الذي تدعو اإليه اخلطة منطلقًا من العالقة الع�صوية التي تربط بني التعليم وحقوق االإن�صان، حيث اأوكلت 
اإ�صدار قانون يق�صى باإلزامية التعليم حتى ال�صن االإلزامية بغ�ص النظر عن اجلن�صية، واأوكلت باملقابل  اخلطة مبجل�ص النواب 
اإلى جمل�ص الوزراء واالإدارات العامة و�صع ذلك التوجه مو�صع التنفيذ من خالل تنفيذ االإ�صرتاتيجية الوطنية ذات العالقة ودمج 
حقوق االإن�صان يف العملية الرتبوية وتاأمني التكافوؤ بني الطلبة من جميع النواحي، ف�صاًل عن متكني اجلامعات اللبنانية وتر�صيد 

�إ�شتخد�م �ملو�رد يف �لعملية �لتعليمية.

كذلك تن�ص اخلطة الوطنية على تعاون كافة اأطراف العملية التعليمية لغايات حتقيق هذه االأهداف، اإذ تتوزع اأدوار هذه العملية 
بني املوؤ�ص�صات الرتبوية الر�صمية واخلا�صة، التي ينتظر منها تاأهيل املعلمني وتطوير البيئة التعليمية وامل�صاهمة يف التنمية فيما 
وت�صع  القا�صرين.  اإ�صتخدام  منع  والعمل على  االإلزامي  بالتعليم  اأبناء مناطقها  اإلتحاق  التاأكد من  املحلية  االإدارات  ينتظر من 
اخلطة اأدوار �صراكة حقيقية على كل من االأهل واملعلمني يف اإجناح هذا امل�صعى، اأما على امل�صتوى املجتمعي فلموؤ�ص�صات املجتمع 
املدين دور رقابي توعوي، يتحمل االإعالم جزءًا كبريًا منه، مع �صرورة االإبقاء على م�صتوى عال من التعاون مع املنظمات الدولية.

اأما بالن�سبة للحق يف الإ�سكان، وعلى �لرغم من غز�رة �ملرجعي�ت �لدولية �لتي �أقرت ب�حلق يف �ل�شكن وم�ش�عي لبن�ن �حلثيثة 
من  تعقد  �ملحيطة  �الإقت�ش�دية  �لبيئة  �أن  �إال  ب�مل�شت�أجر،  �ملوؤجر  ز�وية عالقة  �أو من  �الإ�شك�ن  ز�وية  �شو�ء من  �ملو�شوع،  ملع�جلة 
م�صاعى الدولة يف هذا املجال، مع وجود اأزمة �صكنية خانقة طالت معظم فئات ال�صعب، ومع وجود فئات مهم�صة وحمرومة وفقرية 
من �ل�شعب �للبن�ين، ومع وجود ق�نون �الإيج�ر�ت �الإ�شتثن�ئي �ملمّدد منذ �شنة 1992 ومع �لفورة �لعق�رية �الأخرية، وعلى �لرغم من 

�إتخ�ذ �لعديد من �ملب�در�ت يف هذ� �ل�ش�أن �إال �أن �ملع�جلة ال تز�ل دون �مل�أمول.

االإيجار  قانون  تعديل  خالل  وذلك من  واقعًا،  ال�صكن  يف  احلق  جعل  من  يعزز  الذي  الت�صريعي  االإ�صالح  دور يف  النواب  ملجل�ص 
والقوانني الناظمة للبناء، فيما للموؤ�ص�صات التنفيذية دور يف ر�صم االإ�صرتاتيجيات وال�صيا�صات التي تهدف يف ما تهدف اإليه اإلى 
تلبية �الإحتي�ج�ت �ل�شكنية وت�أهيل �ملن�طق �لع�شو�ئية مع �حل�جة �إلى تلبية �إحتي�ج�ت �لنقل �ملتعدد وت�شخري �لتد�بري �ل�شريبية 

لهذه الغاية.

اأما من حيث الواقع الثقايف، فمن �لو��شح يف لبن�ن �أن �حل�ل �الإقت�ش�دي يلقى بظالله على �لو�قع �لثق�يف، ف�لتف�وت �لكبري يف 
امل�صتوى املعي�صي للمواطنني اللبنانيني يوؤدي اإلى تفاوت يف مقدرتهم على اإ�صتهالك املنتج الثقايف، وهو ما يجعل الثقافة حكرًا على 

النخب، ومهما بذلت وزارة الثقافة من جهود جبارة يف هذا املجال يبقى التحدي اأكرب من تلك اجلهود.

ويف �صبيل مواجهة هذا التحدي ت�صع اخلطة على كاهل جمل�ص النواب مهمة �صمان االإن�صمام اإلى عدد من االإتفاقيات الداعمة 
لهذا احلق، واإجراء ما يلزم من تعديل ت�صريعي يحل الرقابة الالحقة حمل الرقابة ال�صابقة على املنتج الثقايف، فيما يجب اأن 
تزاول املوؤ�ص�صات التنفيذية عددًا من املهام التف�صيلية الهادفة اإلى تعزيز التنوع الثقايف كحماية املواقع االأثرية والت�صدد يف تطبيق 

قو�نني �مللكية �لفكرية و�إن�ش�ء مر�كز �الأبح�ث و�الإهتم�م ب�ملت�حف و�ملر�فق �لثق�فية.

اأما بالن�سبة حلماية البيئة، يلحظ املراقب غزارة يف املرجعيات الدولية التي تتناول هذا املو�صوع، فيما يفتقر لبنان اإلى تنظيم 
وتنفيذية  ت�شريعية  مر�جعة  �إ�شتدعى  م�  وهو  و�لدر�ية،  �لوعي  من  �لك�فية  �لدرجة  �إلى  وكذلك  �ملج�ل،  هذ�  يف  و��شح  ق�نوين 
حثيثة للمقاربة التي يتبعها لبنان يف �صبيل حماية البيئة، ومن هنا تدعو اخلطة اإدارات الدولة اإلى اإيالء االأهمية الالزمة حلماية 
البيئة الربية والبحرية، من خالل تطبيق الت�صريعات واالإتفاقيات املعمول بها لغايات حماية الغابات وتنظيم املقالع وحماية البيئة 
البحرية ون�صر التوعية البيئية، مع توفري نوع من االإ�صتقالل املايل ل�صندوق البيئة وزيادة خم�ص�صات الوزارة الهادفة اإلى حماية 

�لبيئة، على �أن ي�ش�ند �لق�ش�ء تلك �مل�ش�عي من خالل ت�أهيل �لق�ش�ة على �أهمية �لق�نون �لبيئي.

اأفردت اخلطة م�ساحة ملو�سوع حقوق املراأة تتنا�صب مع االأهمية التي ينطوي عليها هذا املو�صوع، وامل�صهد يف لبنان يت�صم بنوع من 
التناق�ص، فمن جهة اإن�صم لبنان اإلى العديد من االإتفاقيات الدولية التي تهدف اإلى �صمان امل�صاواة وحقوق املراأة، اإال اأن املعطيات 
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االإجتماعية اأملت يف ذلك الوقت اأن يتحفظ على العديد من اأحكام تلك االإتفاقيات، خ�صو�صًا فيما يتعلق باالأحوال ال�صخ�صية اأو 
اجلن�صية يف حني ت�صارعت يف الفرتة االأخرية تعديالت ت�صريعية اإيجابية األغت عددًا من مظاهر التمييز �صد املراأة.

واإجراء  �صيداو  اإتفاقية  على  التحفظات  رفع  على  فيه  حتث  املراأة  حقوق  ب�صاأن  تف�صيليًا  توجهًا  الوطنية  اخلطة  تتخذ  هنا  من 
االإ�صالحات الت�صريعية التي تق�صي على كافة اأ�صكال التمييز �صد املراأة ف�صاًل عن ن�صر التوعية االزمة يف هذا اجلانب، مع �صرورة 
واإتاحة  الكوتا  املثال  الت�صريعية الالزمة، منها على �صبيل  املعاجلة  اإعتماد  اإلى حني  املراأة  واقع حقوق  اإتخاذ تدابري حت�صن من 

�ملج�ل �أم�م م�ش�ركة �ملر�أة �ل�شي��شية و�الإقت�ش�دية.

اأما بالن�سبة حلقوق الأطفال، فمن املعروف اأن �صعف االأطفال يقت�صي اإ�صافة حقوق مميزة تعرتف باإحتياجهم للحماية اخلا�صة. 
ومبا اأن الطفل ينتمي اإلى اأ�صرة وجمتمع فهو يتمتع بحقوق تتالءم مع �صنه ومرحلة منوه، وقد �صدق لبنان على اإتفاقيات مهّمة يف 
هذا املجال واأ�صدر عددًا من املرجعيات الهادفة اإلى حماية الطفولة، ومع اجلهود الكبرية التي يبذلها لبنان يف هذا املجال ال تزال 
بع�ص امل�صاكل ظاهرة للعيان اأهمها عمل االأطفال، ومن هنا حتث اخلطة جمل�ص النواب على الدخول يف االإتفاقيات الدولية التي 
ت�صب يف حماية حقوق الطفل واإدخال التعديالت الت�صريعية الالزمة للنهو�ص بواقع الطفولة واالأحداث وتوفيقه مع االإتفاقيات 
الدولية امل�صار اإليها، اأما اجلهات التنفيذية فينتظر منها دعم اإلزامية التعليم وو�صع اخلطط واالإ�صرتاتيجيات الالزمة وحماية 
�الأطف�ل �لالجئني وتوفري �لدعم �لالزم حلم�ية �لطفولة من جميع �لنو�حي مع تركيز خ��س على �لطفولة �ملبكرة وعلى توفري 
الرعاية ال�صحية الالزمة، واإبقاء واقع الطفولة يف لبنان حتت املراقبة امل�صتمرة، ومن واقع القناعة باأن هيئات املجتمع املدين هي 
االأكرث اإلت�صاقًا باحلياة اليومية لالأطفال، يوؤمل منها اأن تلعب دورا يف التوعية باأهمية م�صاركة االأطفال وتوعية االأطفال اأنف�صهم 

بحقوقهم.

وبالنتقال اإلى مو�سوع حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، ال يز�ل �لتع�طي مع تلك �لفئة دون �مل�أمول رغم �لت�شريع�ت �لتي �شدرت 
لدعمهم، التي ت�صطدم بدورها بالعديد من املعوقات، منها اأن الطبابة املجانية ورغم الن�ص عليها غري متاحة لالأ�صخا�ص ذوي 
االإعاقة غري امل�صمونني كما ين�ص عليها القانون، كما ومل يتخذ اأي اإجراء جلعل املرافق العامة اأو و�صائط النقل موؤهلة الإ�صتخدام 
االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة ف�صاًل عن تعرث تطبيق االأحكام التي منحت املعوقني حقوقًا يف ال�صكن ويف العمل ويف االإعفاءات ال�صريبية، 
لذلك يوؤمل من جمل�ص النواب توفري االإطار الت�صريعي الالزم لتدعيم حقوق االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة من خالل الدخول باالإتفاقيات 
ذات العالقة )ومنها معاهدة حظر االألغام امل�صادة لالأفراد( واإجراء املراجعات القانونية الالزمة على امل�صتوى الوطني، فيما 
ينتظر من االإدارات التنفيذية، ومن وزارة ال�صوؤون االإجتماعية حتديدًا اأن تعمل على دمج ذوي االإعاقة باملجتمع وتدعيم ثفافة 
عدم التمييز والوقوف على اإحتياجات هذه الفئة وتلبيتها وخلق فر�ص العمل الالزمة ل�صمان اإدماجهم اإجتماعيًا، اأما يف تطبيقات 

الق�صاء فيوؤمل ت�صديد العقوبة يف حال االإعتداء على ذوي االإعاقة عندما تكون مانعًا من الدفاع عن النف�ص اأو رد االإعتداء.

وبالنتقال اإلى مو�سوع حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، ال يز�ل �لتع�طي مع تلك �لفئة دون �مل�أمول رغم �لت�شريع�ت �لتي �شدرت 
لدعمهم، التي ت�صطدم بدورها بالعديد من املعوقات، منها اأن الطبابة املجانية ورغم الن�ص عليها غري متاحة لالأ�صخا�ص ذوي 
االإعاقة غري امل�صمونني كما ين�ص عليها القانون، كما ومل يتخذ اأي اإجراء جلعل املرافق العامة اأو و�صائط النقل موؤهلة الإ�صتخدام 
االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة ف�صاًل عن تعرث تطبيق االأحكام التي منحت املعوقني حقوقًا يف ال�صكن ويف العمل ويف االإعفاءات ال�صريبية، 
لذلك يوؤمل من جمل�ص النواب توفري االإطار الت�صريعي الالزم لتدعيم حقوق االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة من خالل الدخول باالإتفاقيات 
ذات العالقة )ومنها معاهدة حظر االألغام امل�صادة لالأفراد( واإجراء املراجعات القانونية الالزمة على امل�صتوى الوطني، فيما 
ينتظر من االإدارات التنفيذية، ومن وزارة ال�صوؤون االإجتماعية حتديدًا اأن تعمل على دمج ذوي االإعاقة باملجتمع وتدعيم ثفافة 
عدم التمييز والوقوف على اإحتياجات هذه الفئة وتلبيتها وخلق فر�ص العمل الالزمة ل�صمان اإدماجهم اإجتماعيًا، اأما يف تطبيقات 

الق�صاء فيوؤمل ت�صديد العقوبة يف حال االإعتداء على ذوي االإعاقة عندما تكون مانعًا من الدفاع عن النف�ص اأو رد االإعتداء.

العمال  بها  يتمتع  التي  احلماية  يف  التباين  يالحظ  املهاجرة،  للعمالة  لبنان  حاجة  تنامي  فمع  الأجنبية،  للعمالة  بالن�سبة  اأما 
النظاميون وغري النظاميني وتعر�ص العمالة االأجنبية الإنتهاكات ج�صيمة، فيما يالحظ ق�صور ت�صريعي يف الت�صدي لهذا الو�صع، 
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ينبع اأ�صا�صًا من عدم ت�صديق لبنان على الكثري من االإتفاقيات العاملية الهادفة اإلى حماية العمالة. ومع تنامي اإ�صتقدام العمال 
املهاجرين، يوؤمل من جمل�ص النواب و�صع تنظيم قانوين ينظم اجلوانب املختلفة لهذه امل�صاألة ويرفع من احلماية املتوفرة لهم، 
مع الت�صجيع بالطبع على االإن�صمام اإلى االإتفاقيات الدولية ذات العالقة، على اأن ي�صاند ذلك اإن�صاء االأجهزة والكيانات االإدارية 

�لالزمة الإحك�م �لرق�بة على �إ�شتقد�م �لعم�لة وتوعية �لع�مة بحقوق �لعم�ل.

تفرد �خلطة م�ش�حة كبرية ملو�شوع �حلقوق �الإجتم�عية و�الإقت�ش�دية لالجئني �شو�ء �لفل�شطينيني �أو غري �لفل�شطينيني.

بالن�سبة لالجئني غري الفل�سطينيني، ومع اأن لبنان لي�ص طرفًا يف اإتفاقية 1951 �خل��شة بو�شع �لالجئني ولي�س لديه �أي �إط�ر 
قانوين �صامل يرعى الالجئني وطالبي اللجوء اإال اأن القانون يعرتف فعاًل بحق اللجوء، ف�صاًل عن اأن مفو�صية االأمم املتحدة ل�صوؤون 
الالجئني ت�صجل حاالت جلوء تعدها الدولة اللبنانية حتت م�صوؤولية املفو�صية، وعلى الرغم من اأن لبنان دخل يف مذكرة تفاهم 
مع املفو�صية، اإال اأن املعاجلة املعتمدة تنطوي على العديد من الثغرات، منها اأن �صفة اللجوء التي حتددها املفو�صية لي�ص لها اأي 
مفعول قانوين ثابت يف القانون اللبناين االأمر الذي يعني تعذر متتع الالجئني بالعديد من احلقوق، واإن كانت ممار�صات الق�صاء 
حتاول اإ�صتدراك ذلك من خالل توفري مزيد من احلماية لهم وجتنب اإخراجهم من البالد اإال اأن لبنان ال يكون بلد جلوء دائم 

حيث يتم التوطني عادة يف دول ثالثة.

اأما بالن�صبة لتوزيع االأدوار الالزمة ملعاجلة هذا الو�صع، فقد اأوكلت اخلطة مبجل�ص النواب مراجعة القوانني التي تتناول اللجوء 
�الإن�ش�ين لالجئني و�حل�جة  �لو�شع  �ملو�زنة بني  �لع�مة مر�ع�ة  ب�الإد�ر�ت  �أوكلت  �لعالقة، فيم�  �الإتف�قي�ت ذ�ت  �إلى  و�الإن�شم�م 
التوقيف دون م�صوغ قانوين وحفظ احلقوق االإجرائية وتفعيل  القانون اجلزائي، مع احلر�ص على عدم  للم�صاءلة يف حال خرق 
التعاون الدويل يف هذا املجال، مع النظر بعني العناية اإلى الظروف املعي�صية للالجئ يف الفرتة التي يكون طلبه فيها قيد الدر�ص.

�لتي  �لت�شريعية  اأن اخلطة تدرك خ�سو�سية الو�سع الذي يت�سم به الالجئون الفل�سطينيون يف لبنان، وتلم�س �لتد�بري  على 
البنانية  الدولة  توفره  الذي  واالإقامة،  وال�صفر  التنقل  كحق  االأ�صا�صية،  احلقوق  من  بطائفة  متتعهم  �صمان  بهدف  اإتخاذها  مت 
من خالل منح بطاقة هوية ووثيقة �صفر اإلى الالجئني، اإال اأن تنقل الالجئني ال يزال يخ�صع لقيود عديدة، اأما بالن�صبة للحق يف 
العمل فقد ت�صمنت الت�صريعات احلديثة متييزًا يح�صن من فر�ص الالجئني الفل�صطينيني يف العمل هذا ف�صاًل عن اجلهود التي 
دون  يحرمهم  الفل�صطينيون من متييز  الالجئون  عانى  فقد  وال�صكن  التملك  بالن�صبة حلق  اأما  املجال،  هذا  االأونروا يف  تبذلها 
غريهم من �الأج�نب من �لتملك يف لبن�ن، فيم� ال تز�ل �ملخيم�ت تع�ين من �الإكتظ�ظ و�لع�شو�ئية رغم تخفيف �ل�شلط�ت �للبن�نية 
الالجئون  ويتمتع  ال�صحية،  الرعاية  لتاأمني  االأونروا  مع  احلكومة  فتتعاون  ال�صحة  حيث  من  اأما  البناء،  مواد  اإدخال  قيود  من 
الفل�صطينيون ب�صكل عام بحقوق فاعلة يف جمال التعليم بنتيجة تعاون فاعل بني احلكومة واالأنوروا، فيما يلتب�ص الو�صع القانوين 
بالن�صبة لالجئني الفل�صطينيني ب�صاأن تاأ�صي�ص اجلمعيات، حيث يتم تاأ�صي�ص جمعيات خمتلطة، موؤ�ص�صوها من اللبنانيني وتنفيذيوها 

من الفل�صطينيني، االأمر الذي يخلق و�صعًا قانونيًا ملتب�صًا.

من هنا يوؤمل من جمل�ص النواب منح الالجئني احلق يف ت�صكيل اجلمعيات واالإن�صمام اإليها مع تركيز اإدارات الدولة على اجلانب 
التنموي يف حياة الالجئني الفل�صطينيني، من خالل اإ�صراكهم يف امل�صاريع املتعلقة بهم وتوفري حق العمل لهم وحل م�صكلة االإكتظاظ 
ال�صكاين يف املخيمات، مع تعزيز ال�صراكة االإمنائية مع منظمة االأونروا واإعادة بناء خميم نهر البارد وت�صريع عودة الالجئني اإليه.

كذلك تولى اخلطة عناية خا�صة بخدمات الرعاية ال�صحية والتعليم حيث تهدف اإلى اإتاحة الفر�صة اأمام الالجئني الفل�صطينيني 
لالإ�شتف�دة من خدم�ت �لرع�ية �ل�شحية �حلكومية كمر�جعة �مل�شت�شفي�ت �حلكومية و�ش�ئر بر�مج وخدم�ت وز�رة �ل�شحة، �أم� 
بالن�صبة للتعليم فيوؤمل تعزيز فر�ص الالجئني الفل�صطينيني يف االإلتحاق باملدار�ص احلكومية اللبنانية وموؤ�ص�صات التعليم العايل، 
مع توعية املجتمع املدين بحقوق الالجئني واأو�صاعهم املعي�صية واحلث على دعم االأونروا لتعزيز دورها يف تطوير االأو�صاع املعي�صية 

لالجئني اإلى حني التو�صل اإلى حل دائم مل�صكلتهم.
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ال يزال الطريق طوياًل اأمام لبنان للو�صول اإلى و�صع اأمثل حلماية حقوق االإن�صان، واخلطة اإذ تقر بحجم اجلهود الكبرية املطلوبة 
الر�صيد  منها  تعزيزها،  على  حتث  التي  االإيجابية  املناحي  من  الكثري  على  الوقت  نف�ص  يف  ت�صيء  اأنها  اإال  ال�صعيد،  هذا  على 
الت�صريعي الذي يقر معظم هذه احلقوق، و�صعي لبنان احلثيث لالإن�صمام الأهم االإتفاقيات واملواثيق الدولية الداعمة لتلك احلقوق، 
وهي ت�صت�صرف م�صتقباًل اأف�صل حااًل اإذا ما مت االأخذ بالتو�صيات التي و�صعتها، ويبقى التعاون بني خمتلف �صلطات الدولة والتوزيع 
االأمثل لالأدوار بينها الطريق االأف�صل لتطبيق هذه اخلطة الهادفة اإلى النهو�ص باإحرتام حقوق االإن�صان يف لبنان اإلى م�صتوى يليق 

بت�ريخه وح�ش�رته.
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الق�سم الأول: الإطار العام
اأواًل: املنهجية والنقاط التنفيذية اخلا�صة باملتابعة والتنفيذ

متّثل هذه الوثيقة اخلطة الوطنية اللبنانية حلقوق االإن�صان، وتاأتي مببادرة من جلنة حقوق االإن�صان النيابية اإن�صجامًا مع التو�صيات 
التي ت�صّمنها »اإعالن فيينا« وهي نتيجة ل�صل�صلة من اجلهود والن�صاطات والتعاون والتن�صيق ما بني جهات متعددة ر�صمية واأهلية، 
اأو�صع  �صمان  اخلطة  اإعداد  عند  باالإعتبار  اأُخذ  وقد  القطاعية،  الدرا�صات  يف  متخ�ص�صني  خرباء  جهود  على  كذلك  واإ�صتملت 
الر�صمية  املوؤ�ص�صات  من  متخ�ص�صني  بح�صور  عمل  ور�ص  قبل  من  القطاعية  اخلطط  نقا�ص  خالل  من  وذلك  ممكنة  م�صاركة 

و�الأهلية.

لت تلك الور�صة، لغاية اليوم، اإلى عقد اأكرث من 70 لق�ء عمل �شّم �ملعنيني ب�خلطة حول حقوق �الإن�ش�ن �ملدنية و�ل�شي��شية  وقد تو�صّ
واالإقت�صادية واالإجتماعية والثقافية، وناق�ص كاًل من الدرا�صات جمموعة عمل اإ�صتملت على جلنة حقوق االإن�صان واللجان النيابية 

�ملعنية، و�لوز�ر�ت و�الإد�ر�ت �لع�مة و�ملنّظم�ت �لدولية و�ملحلية غري �حلكومّية �لع�ملة يف لبن�ن، وعدد من �خلب�ء.

1- اأهداف اخلطة
تهدف اخلطة الوطنية اللبنانية حلقوق االإن�صان اإلى حتديد اخلطوات الت�صريعية واالإجرائية والتنفيذية والق�صائية واالإجتماعية 
ت من االأولويات  الالزمة، يف اإطار الواقع اللبناين، من اأجل تعزيز اإحرتام حقوق االإن�صان يف لبنان وحمايتها يف 21 مو�صوعًا ُعدَّ
يف املرحلة الزمنية املعنية بها اخلطة. مما تطلب من جهة اأولى حتديد معايري حقوق االإن�صان الواجبة التطبيق وفق الد�صتور 
وال�صرعة العاملية حلقوق االإن�صان والعهود واملواثيق الدولية االأخرى ذات ال�صلة؛ ومن جهة ثانية تبيان واقع تلك احلقوق يف 
القانون واملمار�صة قيا�صًا على تلك املعايري؛ ومن جهة ثالثة حتديد االإ�صرتاتيجيات واالإجراءات املحددة واالأعمال التف�صيلية 

الواجب القيام بها جلعل هذه احلقوق متار�ص وت�صان ب�صورة �صحيحة.

2- اإدارة اإعداد م�سروع اخلطة والتعاون مع منظمات الأمم املتحدة
االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  م�صروع  مع  خا�صة  تعاون  اإتفاقية  عقدت  اأقّرت،  كما  للخطة  الناظمة  املبادئ  من  اإنطالقًا 

(UNDP)  يف جمل�ص النواب ومكتب املفو�صية ال�صامية حلقوق االإن�صان (OHCHR)، وقد تولى كل منهما املهّمات االآتية:

اأ. دور جلنة حقوق الإن�سان النيابية:
تولت جلنة حقوق االإن�صان النيابية رعاية م�صروع و�صع اخلطة الوطنية واالإ�صراف عليه وتن�صيق االأن�صطة التي تتم يف اإطاره 
مع ك�فة �الأطر�ف �ملعنية من جل�ن ني�بية �أخرى ووز�ر�ت و�إد�ر�ت ع�مة وهيئ�ت �ملجتمع �ملدين ذ�ت �ل�شلة وتتع�ون يف تلك 
املهّمات مع م�صروع برنامج االأمم املتحدة االإمنائي يف جمل�ص النواب ومكتب املفو�صية ال�صامية حلقوق االإن�صان. عمليًا، تولت 
جلنة فرعية �شميت »جلنة �لت�شيري«، موؤلفة من رئي�س �للجنة �لن�ئب �لدكتور مي�ش�ل مو�شى ومقرر �للجنة �لن�ئب �الأ�شت�ذ 
غ�صان خميرب، مهمة التن�صيق االإداري جلميع االأعمال املتعلقة باخلطة. كما اأ�صرف املقرر، مبعاونة جمموعة عمل لل�صياغة، 

على مهمة اإدماج ال�صياغات جميعها يف امل�صودات وامل�صاريع املتتالية.

:UNOHCHR و UNDP ب. دور منظمتي الأمم املتحدة
تولى »املكتب االإقليمي يف بريوت للمفو�ص ال�صامي حلقوق االإن�صان لدى االأمم املتحدة« م�صكوراً معاونة جلنة حقوق االإن�صان 
القانونية  باملعلومات  املتعلقة  املوا�صيع  جميع  يف  واخلرباء  القطاعية  العمل  وجمموعات  اللجنة  ومقرر  الت�صيري،  وجلنة 
�الإن�ش�ن، وذلك يف خمتلف مر�حل �شي�غة ومن�ق�شة وتنقيح �الأور�ق �خللفية و�مل�شود�ت  و�ملع�يري �لدولية �ملتعلقة بحقوق 

�ملتت�لية للخطة.

كما تولى »م�صروع برنامج االأمم املتحدة االإمنائي يف جمل�ص النواب« م�صكورا ًمعاونة جلنة حقوق االإن�صان وجلنة الت�صيري يف العديد 
من املهّمات االإدارية املتعلقة باإعداد اخلطة، ال �صيما امل�صاعدة يف املهمات االآتية:
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• �الأعم�ل �للوج�شتية �لع�ئدة ملجموع�ت �لعمل و�إجتم�ع�ت �لتن�شيق وور�س �لعمل �خل��شة ب�الإحتف�ل ب�ليوم �لع�ملي حلقوق 	
�الإن�ش�ن.

• تكليف �خلب�ء ب�إعد�د �لدر��ش�ت �لقط�عية و�إختي�رهم ب�لتع�ون مع جلنة �لت�شيري. 	
• تن�شيق �الإت�ش�الت مع �ملنظم�ت �لدولية �ملعنية ب�خلطة وبخ��شة مكتب �ملفو�شية �ل�ش�مية حلقوق �الإن�ش�ن. 	
• مت�بعة وتن�شيق �إعد�د م�شودة م�شروع �خلطة ورفعه �إلى جلنة حقوق �الإن�ش�ن �لني�بية. 	
• طباعة االأوراق اخللفية وم�صودات اخلطة ون�صرها وتوزيعها.	

3- م�ساركة جميع الأطراف املعنية باإعداد اخلطة 
باإعداد  بد من م�صاركة اجلميع  لذلك كان ال  اأطرافه فقط،  اأحد  ولي�صت م�صوؤولية  بكامله  املجتمع  الوطنية م�صوؤولية  اخلطة 
لبنان  يف  العاملة  الدولية  والهيئات  املدين،  املجتمع  ومنظمات  االإن�صان  حقوق  ومنظمات  واحلكومة  النواب  جمل�ص  اخلطة: 
وبخا�صة مكتب املفو�صية ال�صامية حلقوق االإن�صان وذلك من خالل م�صاركة كل هذه االأطراف يف جمموعات العمل القطاعية 
واإعتماد  القطاعية  ملناق�صة اخلال�صات  املقررة  العامة  الندوات  ثم يف  ومن  االأولوية،  املحددة ذات  املوا�صيع  بدرا�صة  املعنية 

م�شودة �خلطة �لوطنية.

4- اإلتزامات لبنان يف اإطار املراجعة الدورية ال�ساملة 
تعهدت احلكومة اللبنانية يف 12 ت�شرين �لث�ين 2010 باإمتام هذه اخلطة الوطنية حلقوق االإن�صان؛ كما اأثنت على اأهمية اخلطة 
واأو�صت باإ�صتكمالها بعدد كبري من التو�صيات التي وردت اإلى احلكومة اللبنانية يف اإطار املراجعة الدورية ال�صاملة لدى جمل�ص 
حقوق االإن�صان يف االأمم املتحدة يف جنيف. واإلتزمت الدولة اللبنانية يف هذا االإطار، اإ�صافة اإلى اإمتام اخلطة، بتنفيذ جمموعة 
من اخلطوات االأخرى يف جمال حقوق االإن�صان )41 + 28(؛ وهي، واإن كانت غري كافية واأقل �صمولية مّما نتمناه يف اإطار اخلطة 

الوطنية، اال اأنها متثِّل خطوة اإيجابية ميكن التعويل عليها يف تطوير حقوق االإن�صان يف لبنان.

5- املرجعية القانونية للخطة 
م�  و�إقرت�ح  لبن�ن  �الإن�ش�ن يف  و�قع حقوق  تقييم  �أجل  �شيم� من  �الإن�ش�ن كمرجعية يف و�شع �خلطة، ال  �إعتمدت جلنة حقوق 
املت�صمنة  االإن�صان،  حلقوق  العاملية  وال�صرعة  الد�صتور  اأحكام  من  كاًل  تنفيذية،  وخطط  اإ�صرتاتيجيات  من  تنفيذه  يفرت�ص 
االإعالن العاملي حلقوق االإن�صان والعهدين املتعلقني باحلقوق املدنية وال�صيا�صية واحلقوق االإقت�صادية واالإجتماعية والثقافية 

ق عليهما لبنان يف العام 1972 والعهود واملواثيق واالإتفاقات الدولية ذات ال�صلة التي اإن�صم لبنان اإليها.  اللذين �صدَّ
كذلك، اإعتمد يف �صياغة م�صروع اخلطة على جمموعة الوثائق التالية:

أ جمموعة �صكوك حقوق االإن�صان ال�صادرة عن االأمم املتحدة. 	.
�لدر��ش�ت �لقط�عية �ملعدة من قبل �مل�شت�ش�رين.	.أ
أ �لتق�رير �خل��شة ب�الإ�شتعر��س �لدوري �ل�ش�مل للبن�ن ل�شنة 2010 )�لتقرير �لوطني وجتميع للمعلوم�ت �أعدته �ملفو�شية 	.

�ل�ش�مية حلقوق �الإن�ش�ن وتقرير �لفريق �لع�مل �ملعني ب�الإ�شتعر��س �لدوري �ل�ش�مل(.

6- �سمولية اخلطة واملوا�سيع املحددة ذات الأولوية
اأولوية، ت�صتمل على احلقوق املدنية وال�صيا�صية واالإقت�صادية واالإجتماعية  تها اخلطة ذات  َد واحد وع�صرون مو�صوعًا عدَّ ُحدِّ
تها جلنة حقوق االإن�صان م�صدر قلق ملدى خطورة االنتهاكات التي تتعر�ص لها يف لبنان، وقد �صارت معاجلتها  والثقافية التي عدَّ

بالعمق يف اأق�صام خا�صة بكل مو�صوع من املوا�صيع. اأما تلك املوا�صيع، فيمكن ترتيبها عامًة، �صمن القطاعات االأربعة االآتية:
أ و�ملع�ملة 	. �لتعذيب   - و�لتوقيف  �لتحقيق  �أ�شول  �لق�ش�ء-  �إ�شتقالل  العدالة:  بتحقيق  املتعلقة  واحلريات  احلقوق 

�لال�إن�ش�نية - �الإخف�ء �لق�شري – �ل�شجون - عقوبة �الإعد�م. 
أ من 	. )احلماية  ت  التن�صُّ  - اجلمعيات  حرية   - واالإعالم  الراأي  التعبري،  حرية  وال�سيا�سية:  املدنية  واحلريات  احلقوق 

�لتدخل يف �حلي�ة �خل��شة(.
أ احلقوق الإقت�سادية والإجتماعية والثقافية: �حلق يف �لعمل و�ل�شم�ن �الإجتم�عي - �حلق يف �ل�شحة - �حلق يف �لتعلم 	.

- �حلق يف �ل�شكن - �حلق يف �لثق�فة - �حلق يف بيئة �شليمة.
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أ �الإع�قة 	. ذوي  �الأ�شخ��س  حقوق  �لطفل-  حقوق  �ملر�أة-  حقوق  لالإنتهاكات:  عر�سة  الأكرث  والأ�سخا�س  الفئات  حقوق 
واالإقت�صادية  االإجتماعية  الفل�صطينيني-احلقوق  لالجئني غري  واالإقت�صادية  االإجتماعية  احلقوق  املهاجرون-  العمال   -

لالجئني �لفل�شطينيني.

اأما املوا�صيع التي مل ت�صتمل عليها اخلطة، فال يعني اأنها جميعها خالية من االإنتهاكات، اأو اأنها ال تثري اأي جدل اأو مناق�صة عامة 
يف لبنان )ومن االأمثلة على ذلك: حرية االإميان واملعتقد، وما يرتبط بها يف لبنان من حقوق للطوائف وم�صاألة العلمنة اأو اإلغاء 
الطائفية ال�صيا�صية و�صواها(. جّل ما هنالك اأنه يف هذه املرحلة من العمل، فاإن االأولويات املختارة هي تلك امللحوظة يف تعداد 

املوا�صيع، على اأن ي�صار اإلى بحث غريها من املوا�صيع  تباعًا يف اخلطط املتتالية حلقوق االإن�صان يف امل�صتقبل.

7- اخلطوات التي اأجنزت ل�سياغة اخلطة
أ ت�ألفت 23 جمموعة عمل من اجلهات اخلم�صة الرئي�صية االآتية: )1( �لنو�ب، )2( ممثلو الوزارات املخت�صة، )3( ممثلو 	.

منظم�ت حقوق �الإن�ش�ن وهيئ�ت �ملجتمع �ملدين و�إخت�ش��شيون، )4( ممثلون عن املنظمات الدولية املخت�صة، )5( خب�ء.
أ ُو�شعت 23 ورقة خلفية يف املوا�صيع املعتمدة من قبل خرباء اإخت�صا�صيني يف كل مو�صوع من املوا�صيع )اإخت�صرت الحقًا 	.

�إلى 21 مو�صوعًا(. اإعتمدت يف �صياغة اأوراق العمل منهجية م�صرتكة، وت�صمنت االأق�صام االآتية:
• اإ�صتعرا�ص املعايري الواجبة التطبيق: املعاهدات الدولية والقوانني الوطنية/ املحلية املعمول بها.	
• �ملعتمدة، 	 و�ملم�ر�ش�ت  �ل�شي��ش�ت  يف  كم�  �لن�فذة،  و�لقر�ر�ت  و�ملر��شيم  �لقو�نني  يف  �ملم�ر�ش�ت:  و�قع  �إ�شتعر��س 

و�لتحدي�ت و�ل�شعوب�ت.
• االأولويات 	 حتديد  مع  االإن�صان  حقوق  معايري  الإحرتام  ال�صرورية  التنفيذية  واخلطوات  االإ�صرتاتيجيات  اإقرتاح 

و�ملوؤ�ش�ش�ت �ملعنية ب�لتنفيذ. 
• تقدير كلفة �لتنفيذ متى �أمكن.	
• حتديد اآليات تنفيذ اخلطة القطاعية واآليات الرقابة والتقييم. 	
•  نوق�صت كل ورقة من االأوراق اخللفية من قبل جمموعات العمل يف اإجتماع اأو اأكرث و�صار تعديلها واإغناوؤها على �صوء 	

هذه املناق�صات. وناهز عمل جمموعات العمل جميعها اأكرث من 70 اإجتماعاً . وي�صار اإلى اأن هذه املرحلة اإ�صتغرقت 
وقتًا طوياًل ب�صبب االأزمات ال�صيا�صية املتالحقة التي �صلّت عمل املوؤ�ص�صات الر�صمية الأ�صهر طويلة. لكن ينبغي التنويه 

باأن عددًا من جمموعات العمل اإ�صتمرت باالإنعقاد حتى عندما كانت جميع املوؤ�ص�صات االأخرى متوقفة اأو معطلة.
• َعت على نط�ق و��شع.	 ُن�شرت غ�لبية �أور�ق �لعمل �ملنجزة يف كتيب�ت ُوزِّ
• �صار �صياغة م�صودة م�صروع اخلطة الوطنية حلقوق االإن�صان على اأ�صا�ص االأوراق اخللفية املنجزة وتوجهات جمموعات 	

العمل ومناق�صاتها ومالحظاتها، واملنهجية املعتمدة يف و�صع اخلطة الوطنية.
• َعت هذه امل�صودة قيد املناق�صة العامة بت�صرف اللجان النيابية املخت�صة، والوزارات واالإدارات املعنية والهيئات 	 ُو�صِ

�لدولية وجمعي�ت حقوق �الإن�ش�ن �ملخت�شة و�خلب�ء. وُن�ِشرت �مل�شودة على �شفحة خ��شة �شمن �ملوقع �الإلكرتوين 
ملجل�ص النواب. كما اأر�صلت ن�صخ عنها اإلى الوزارات املعنية وغريها من اجلهات الر�صمية وجمعيات حقوق االإن�صان. 
وتلقى مقرر جلنة حقوق االإن�صان وجمموعة العمل امل�صاعدة عددًا كبريًا من املالحظات اخلطية اإ�صافة اإلى املالحظات 

ال�صفهية، واأخذ بها يف اإطار اإعادة ال�صياغة الكاملة مل�صودة اخلطة.
• نقطة 	  357 تت�صمن  وهي  احلالية  ب�صيغتها  واأقرت  النيابية  االإن�صان  حقوق  جلنة  قبل  من  اخلطة  َدة  ُم�َصوَّ نوق�صت 

تنفيذية موجهة اإلى كل من جمل�ص النواب، وجمل�ص الوزراء واالإدارات العامة، والق�صاء ومنظمات املجتمع املدين.
• ُرفع م�صروع اخلطة ب�صكل م�صروع تو�صية من جلنة حقوق االإن�صان النيابية اإلى الهيئة العامة بوا�صطة رئي�ص جمل�ص 	

النواب، ملناق�صتها واإقرارها وتوجيهها اإلى احلكومة والق�صاء.
• اإقرارها واإلتزام 	 اأمل  على احلكومة بدورها مناق�صة تلك اخلطة/التو�صية واإتخاذ القرارات املنا�صبة ب�صاأنها، على 

تنفيذه� كم� وردت.
• ن�شر وتوزيع �خلطة على نط�ق و��شع.	
• تنفيذ ومر�قبة �مل�ش�ريع و�لب�مج ذ�ت �ل�شلة ب�خلطة �لوطنية.	
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8- الإطار الزمني لتنفيذ اخلطة الوطنية 
يت�صح من التو�صيات املتعددة للخطة الوطنية حلقوق االإن�صان اأن تنفيذها اجلدي يتطلب جهوداً  حثيثة من املجل�ص النيابي 
املدين  املجتمع  ومنظمات  اإن�صائها(  )بعد  االإن�صان  حلقوق  الوطنية  والهيئة  والق�صاء،  املعنية،  واالإدارات  الوزراء  وجمل�ص 
وجمعيات حقوق االإن�صان. وتت�صمن تلك اجلهود اإعداد الدرا�صات والبحوث التف�صيلية )عند احلاجة(، ومراجعة الت�صريعات 
واملرا�صيم والقرارات واملمار�صات االإدارية النافذة وتعديلها، وتدريب ومتكني الكوادر الب�صرية على �صبل تنفيذ اخلطة، ورفع 

درجة �لوعي �الإجتم�عي ملو�كبة ذلك.
 

بعد مراجعتها  �صاملة،  ب�صفة  �صنوات )2014-2019( الإجنازها  �صت  ة  مدَّ اإعتمدت اخلطة  الغايات،  تلك  اأجل حتقيق  ومن 
وتطويرها، عند احلاجة، وفق التطورات واملقت�صيات التي حتدث اأثناء تنفيذها. ومن هنا ينبغي االأخذ باالإعتبار اأهمية املرحلية 
والتدرج يف اإنفاذ اجلوانب املختلفة من اخلطة والتفاوت الزمني. فاالأهداف التي ترمي اإليها اخلطة هي بال�صرورة اأهداف 

مرحلية ينبغي جتزئتها وتف�صيلها يف برامج واأن�صطة قابلة للتنفيذ وفق االأولويات املحددة.

9- متابعة تنفيذ اخلطة الوطنية 
م�صوؤولية  وتقع  قطاعية  واأخرى  عامة  تنفيذية  نقاطًا  تتناول  فهي  واإنفاذها؛  تفعيلها  �صبل  طياتها  يف  الوطنية  اخلطة  حتمل 
اإنفاذها على عدد من اجلهات الر�صمية واالأهلية، مبا فيها جمل�ص النواب والوزارات واالإدارات الر�صمية، والق�صاء، واملجال�ص 
والهيئات املحلية، ومنظمات املجتمع املدين وجمعيات حقوق االإن�صان، كل يف جمال اإخت�صا�صه. فاالإيفاء باالإلتزامات الواقعة 

على كل من تلك اجلهات من �صمن اخلطة الوطنية.

غري اأن هناك حاجة لوجود جهة مركزية تتولى متابعة تن�صيق جميع اجلهود املبذولة بوا�صطة تلك اجلهات املذكورة مبا يكفل 
مراقبة مدى وكيفية التطورات اجلارية نحو حتقيق اأهداف اخلطة وتزّود تلك اجلهة بالكفاءات الب�صرية ذات اخلربة يف جمال 
حقوق االإن�صان، ف�صاًل عن املوارد املادية واللوج�صتية التي حتتاجها، كما تتمكن اجلهة املقرتحة من االإفادة من برامج التعاون 
الدويل مع املنظمات العاملة يف املجال ذاته. مثل هذه الوظيفة ميكن اأن توؤديها اللجنة النيابية حلقوق االإن�صان حتى اإن�صاء 
»الهيئة الوطنية حلقوق االإن�صان« التي يفيد اأن تقع عليها م�صوؤولية عامة يف ر�صد ومراقبة تنفيذ اخلطة ب�صفة دائمة. وتقدم 
باإقرتاح  املعنية،  املدين  املجتمع  وا�صعة مع خرباء وممثلي منظمات  اإ�صت�صارات  بعد  مي�صال مو�صى وغ�صان خميرب،  النائبان 

قانون الإن�صاء مثل هذه الهيئة، و�صار مناق�صته يف اللجان النيابية املخت�صة، لكنه مل يقر حتى بعد ن�صر م�صروع هذه اخلطة.

النقاط التنفيذية اخلا�صة باملتابعة والتنفيذ
ن�صر وتوزيع اخلطة الوطنية حلقوق االإن�صان بجميع الو�صائل املتاحة، ال �صيما من خالل اأجهزة االإعالم كافة واإعداد برامج . 1

تعريفية مرئية وم�شموعة ومقروءة و�إلكرتونية.
ت�شمني �خلطة يف �ملن�هج �لدر��شية يف �جل�مع�ت و�ملد�ر�س.. 2
عقد �لندو�ت وحلق�ت �لنق��س و�ملح��شر�ت جلميع �لقط�ع�ت حول �خلطة خ��شة يف �ملن�طق �إ�ش�فة �إلى �لع��شمة.. 3
ت�صمني مبادئ اخلطة الوطنية يف التقارير الدورية التي تقدمها الدولة اأمام اللجان الدولية املعنية مبتابعة ملفات حقوق . 4

�الإن�ش�ن.
ترجمة اخلطة اإلى لغات اأخرى الإفادة الغري من التجربة اللبنانية وا�صتفادة لبنان من اأي مالحظات اأو اقرتاحات ميكن اأن . 5

ي�صتفيد منها عند و�صع خطط وطنية تكميلية اأو جديدة يف امل�صتقبل.
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ثانياً: امل�صائل والنقاط التنفيذية العامة
اأن  اأي�صًا  اأنه ينبغي  اإال  اإلى م�صادر اإجتماعية وثقافية وعقائدية خا�صة بالدولة وجمتمعها.  ت�صتند الد�صاتري والقوانني الوطنية 
ت�صتلهم املبادئ واملعايري الدولية حلقوق االإن�صان – �لر�مية �إلى ر�شم �شي��شة حقوقية ع�ملّية موّحدة – م�صدرًا اأ�صا�صيًا وملزمًا 
االأمم  منظمة  ت�صدر عن  التي  والتو�صيات  واالإعالنات  والربوتوكوالت  املعاهدات  م�صمون  من  ُت�صتخل�ص  الدولية  واملعايري  لها؛ 

�صة وجامعة الدول العربية واالإحتاد االأوروبي و�صائر املنّظمات الدولية واالإقليمية. املتحدة واأجهزتها املتخ�صّ

اإّن واجب الدولة، يف هذا املجال، ال يقت�صر على االإحالة اإلى املواثيق الدولية اأو الت�صديق عليها، بل يقت�صي عليها – ف�صاًل عن 
ت�صريعات  اإ�صتحداث  اأو  الداخلية  الت�صريعية  الن�صو�ص  اإلغاء  اأو  املواثيق عرب تعديل  – اأن تبذل ما يف و�صعها الإعمال تلك  ذلك 
جديدة ومواءمة الت�صريعات الوطنية مع االإتفاقات الدولية امل�صدق عليها من لبنان، بال�صكل الذي ي�صمن فاعلّية و�صمولّية تطبيق 
االأحكام الدولية. كما يقت�صي عليها تخ�صي�ص املوارد الالزمة لتاأمني تنفيذها بالتعاون والتن�صيق مع القطاعني االأهلي واخلا�ص؛ 
وال بّد �أن ُُير�فق )�أو يلي( ذلك �شدور مر��شيم وقر�ر�ت تطبيقية، وبعد ذلك، ال بّد لكّل من �ل�شلطة �لتنفيذية و�ل�شلطة �لق�ش�ئية 

وجمهور ال�صعب اأن يلتزموا م�صمون تلك الن�صو�ص وروحها.
 

1- موقع حقوق الإن�سان يف الد�ستور اللبناين 
اأفرد الد�صتور اللبناين ف�صاًل كاماًل لتحديد حقوق اللبنانيني وواجباتهم )الباب االأول، الف�صل الثاين(،  وت�صّمن يف املواد )7 
�إلى 15(، اإلتزام الدولة اللبنانية بحماية عدد من حقوق الفرد االأ�صا�صية واحلريات العامة، وخا�صًة: امل�صاواة اأمام القانون يف 
�حلقوق و�لو�جب�ت )�مل�دة 7(؛ واحلرية  ال�صخ�صية )املادة 8(؛ وحرية االإعتقاد واحلرية الدينية )املادة 9(؛ وحرية التعليم 
14(؛ وحرمة  13(؛ وحرمة املنزل )املادة  اإبداء الراأي قواًل وكتاًبًة وحرية االإجتماع واجلمعيات )املادة  )�مل�دة 10(؛ وحرية 
�مللكية �لفردية )�مل�دة 15( حيث ت�صكل هذه املواد الواردة يف »حقوق اللبنانيني وواجباتهم« �صرعة حقوق وجمموعة اأحكام 

ذ�ت قيمة د�شتورية1. 
 

القوانني واملرا�صيم والقرارات املرعية  اأو يف  اللبناين  الد�صتور  الواردة يف مواد  ال�صمنية  اأو  اإلى احلماية ال�صريحة  واإ�صافًة 
�إلى  �أ�ش�ف  �لذي   1990/9/21 الد�صتوري يف  التعديل  بفعل  االأهمية  بالغ  الت�صريعية قد �صهدت تطورًا  فاإن احلالة  االإجراء، 

الد�صتور مقدمة جاء يف الفقرة »ب« منها:

موؤ�ص�ص  وملتزم مبواثيقها، كما هو ع�صو  العربية  الدول  موؤ�ص�ص وعامل يف جامعة  واالإنتماء، وهو ع�صو  الهوية  »لبنان عربي 
املبادئ يف جميع  هذه  الدولة  وجت�ّصد  االإن�صان.  العاملي حلقوق  واالإعالن  وملتزم مبواثيقها  املتحدة  االأمم  منظمة  وعامل يف 

�حلقوق و�ملج�الت من دون �إ�شتثن�ء«.
 

الد�صتورية  بالقوة  تتمّتع  باتت  الد�صتور  مقدمة  يف  �صراحة  عليها  املعطوف  الدولية  املواثيق  اأن  يف  الن�ص  هذا  اأهمية  تكمن 
�لك�ملة، على م� ق�شى به �ملجل�س �لد�شتوري يف قر�ر مبدئي، ورد يف حيثي�ته م� يلي:

اأحكام  �صاأن  �صاأنها يف ذلك  د�صتورية،  بقيمة  وتتمتع  يتجزاأ منه  تعترب جزءًا ال  الد�صتور  الواردة يف مقدمة  املبادئ  اأن  »ومبا 
الد�صتور نف�صها«. واإن اإلتزام لبنان املواثيق الدولية، ويف مقدمتها االإعالن العاملي حلقوق االإن�صان، ب�صورة �صريحة، ُيَعدُّ اإجنازًا 
تاريخيًا، رغم حداثة عهد الد�صتور فيه، وهو اأمر يجعل من لبنان جزءًا من الور�صة العاملية القائمة – بدفع من منظمة �الأمم 
�ملتحدة – والعاملة على تعزيز اإحرتام حقوق االإن�صان واحلريات العامة يف جميع البلدان ويف النظم القانونية التي تتبعها، 
وعلى تاأمني االإعرتاف والتقّيد الفعليني بها للجميع من دون متييز؛ واالأهم اأن لبنان يلتزم، يف هذا املجال، باخل�صوع مل�صاءلة 

�الأ�شرة �لدولية 2.

�لتقرير �لوطني للبن�ن - �الإ�شتعر��س �لدوري �ل�ش�مل.  1
�ملجل�س �لد�شتوري، قر�ر رقم 2، ت�ريخ 1997/9/12، �جلريدة �لر�شمية، �لعدد 44، �س 3202.  2
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كم� ن�شت مقّدمة �لد�شتور، يف �لفقرة »ج« – اأن »لبنان جمهورية دميوقراطية برملانية تقوم على اإحرتام احلريات العامة، ويف 
طليعتها حرية الراأي واملعتقد، وعلى العدالة االإجتماعية وامل�صاواة يف احلقوق والواجبات بني جميع املواطنني، من دون متايز 

�أو تف�شيل«. 
 

2- الإطار املوؤ�س�سي اللبناين لتعزيز حقوق الإن�سان 
اإتخذت الدولة اللبنانية عددًا من االإجراءات واملبادرات التي ترمي اإلى حتقيق حماية اأف�صل حلقوق االإن�صان من �صمنها ما هو 

موؤ�ص�صاتي وما هو ت�صريعي، ن�صتعر�صها باإيجاز يف ما يلي:

اأ. الق�ساء امل�ستقل والنزيه والفاعل: 
ميثِّل الق�صاء املوؤ�ص�صة االأولى واالأهم التي يفرت�ص بها اأن حتمي ب�صكل فاعل وتعزز حماية واإحرتام حقوق االإن�صان. وبالنظر 
الأهمية هذه ال�صلطة الد�صتورية فقد اأدرج تقييمها يف ق�صم خا�ص يف املو�صوعات القطاعية، ال �صيما اأن حق اللجوء اإلى 

�ملح�كم من حقوق �الإن�ش�ن �الأ�ش��شية.

ب. و�سيط اجلمهورية:
تخت�ص يف  عامة  وظيفة  الغربية(،  الدول  بع�ص  معروف يف  هو  كما  )االأومبد�صمان  املظامل  ديوان  اأو  اجلمهورية  و�صيط 
الف�صل يف النزاعات واملظامل بني �صلطات الدولة االإدارية، وهو جهاز م�صتقل يخت�ص بهذه الوظيفة التي ميكن اأن تفيد حل 
اخلالفات اأو االإنتهاكات املتعلقة بحقوق االإن�صان. وقد �صدر بتاريخ 11/12/2004 قانون ق�صى باإن�صاء هذه املوؤ�ص�صة يف 

لبن�ن دون �أن ينفذ حتى ت�ريخه.

ج. اللجنة النيابية حلقوق الإن�سان: 
ودرا�صة  والرقابي  الت�صريعي  بالعمل  تقوم  وهي  اللبناين،  النواب  �صمن جمل�ص  االإن�صان  النيابية حلقوق  اللجنة  تاأ�ص�صت 
تعزيز  ب�صاأنها بهدف  واالإقرتاحات  التقارير  ورفع  والنواب،  اإليها من قبل احلكومة  املحالة  القوانني  واإقرتاحات  م�صاريع 

حقوق �الإن�ش�ن.

د. م�سروع قانون اإن�ساء الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان: 
قدم النائبان مي�صال مو�صى وغ�صان خميرب يف �صهر ت�صرين الثاين 2011 �إقرت�ح ق�نون يرمي �إلى �إن�ش�ء هيئة وطنية حلقوق 
االإن�صان وفق مبادئ باري�ص، تت�صمن جلنة وطنية م�صتقلة ملناه�صة التعذيب، وفق متطلبات الربوتوكول االإختياري الإتفاقية 

مناه�صة التعذيب وغريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة.

هـ. غياب اأداة �سمن ال�سلطة الإجرائية تخت�س بحقوق الإن�سان: 
لي�ص يف جمل�ص الوزراء اأو لدى اأي من الوزارات اأو االأجهزة التنفيذية جهة واحدة توؤّمن اإدماج معايري حقوق االإن�صان يف 

�صيا�صات وم�صاريع جمل�ص الوزراء و�صائر االإدارات اللبنانية.

و. موؤ�س�سات واآليات خمتلفة:
على �صعيد هيكلية وزارة العدل، اأعّدت الوزارة م�صروع قانون يهدف اإلى اإ�صتحداث مديرية عامة حلقوق االإن�صان. كما اأنَّ 
املديرية العامة لقوى االأمن الداخلي اأن�صاأت ق�صم حقوق االإن�صان يف املفت�صية العامة، و�صكلت جلنة من �صباط قوى االأمن 

الداخلي للتخطيط االإ�صرتاتيجي وحقوق االإن�صان.
كما اأُن�ِصَئْت اللجنة الوطنية ل�صوؤون املراأة اللبنانية عام 1995، عماًل بقرارات املوؤمتر العاملي الرابع للمراأة يف بكني، واأن�صئ 
ذوي  االأ�صخا�ص  ل�صوؤون  الوطنية  والهيئة  االإجتماعية،  ال�صوؤون  وزارة  اإطار  يف   1994 ع�م  �لطفل  حلقوق  �الأعلى  �ملجل�س 

�الإع�قة.
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3- اإلتزامات لبنان الدولية 
ع  �ش�هم لبن�ن بو�شع �الإعالن �لع�ملي حلقوق �الإن�ش�ن ع�م 1948 عب �لدبلوم��شي �لر�حل �لدكتور �ش�رل م�لك. و�شّمن �ملُ�َشرِّ
ًا يغلّب اأحكام املعاهدات الدولية على اأحكام القانون الوطني عند التعار�ص بينهما،  اللبناين قانون اأ�صول املحاكمات املدنية ن�صّ

وقد جاء يف املادة الثانية من القانون املذكور حرفيًا: 

اأن تتقيد مببداأ ت�صل�صل القواعد. عند تعار�ص اأحكام املعاهدات الدولية مع اأحكام القانون العادي، تتقدم يف  »على املحاكم 
جمال التطبيق االأولى على الثانية. ال يجوز للمحاكم اأن تعلن بطالن اأعمال ال�صلطة االإ�صرتاعية لعدم اإنطباق القوانني العادية 

على �لد�شتور �أو �ملع�هد�ت �لدولية«.

يلتزم لبن�ن ب�ل�شرعة �لدولية حلقوق �الإن�ش�ن �لتي تت�شمن �الإعالن �لع�ملي حلقوق �الإن�ش�ن، �لذي �ش�هم لبن�ن يف و�شعه عب 
ق لبنان على جمموعة كبرية من االإتفاقات املتخ�ص�صة )راجع  �ش�رل م�لك ع�م 1948، والعهدين الدوليني اخلا�صني. كما �صدَّ

ق�ئمة تلك �الإتف�ق�ت يف �مللحق رقم 2(.

ق لبنان على جمموعة اأخرى من االإتفاقات والربوتوكوالت االإختيارية التي �صوف ترد االإ�صارة اإليها يف معر�ص كل من  مل ي�صدَّ
املوا�صيع القطاعية الواردة يف هذه اخلطة، ال �صيما حني تو�صي هذه اخلطة بالت�صديق عليها.

4- اإلتزام لبنان بالأهداف الإمنائية لالألفية 
على  ق  �صدَّ وقد  لالألفية.  االإمنائية  االأهداف  اإعالن  املتحدة  لالأمم  العامة  اإعتمدت اجلمعية   ،2000 عام  اأيلول من  �صهر  يف 
�الإعالن 191 دولًة، من بينها لبنان. واإلتزمت تلك البلدان بتحقيق 8 �أهد�ف و21 غ�ية و58 موؤ�صرًا بحلول عام 2015، مبا يف 
ذلك احلّد من الفقر والق�صاء على اجلوع، وتوفري التعليم للجميع، وتعزيز امل�صاواة بني اجلن�صني، وحت�صني الرعاية ال�صحية 
لالأم و�لطفل، ومك�فحة �إنت�ش�ر �الأمر��س �ملعدية، وحم�ية �لبيئة وتعزيز �ل�شر�ك�ت �لع�ملية من �أجل �لتنمية. كم� ت�شّمن �إعالن 

االألفية التزامات بتحقيق االأمن وال�صالم، وتعزيز حقوق االإن�صان والدميوقراطية واحلكم الر�صيد، وحماية الفئات املعّر�صة.

وعانى لبنان مثل بقية الدول، وال يزال، من االآثار ال�صارة لتغري املناخ، واأزمة الغذاء، وتداعيات االأزمة املالية، وبع�ص اأوجه 
العوملة التي و�ّصعت الهوة بني االأغنياء والفقراء يف العامل. واإن توقيع لبنان اإعالن االألفية، هو اإقرار بوجوب العمل على حتقيق 
�الأهد�ف �الإمن�ئية لالألفية �أ�شوة ب�لبلد�ن �الأخرى. وقدمت �حلكومة �للبن�نية تقريره� �لث�ين حول �الأهد�ف �الإمن�ئية لالألفية، 
التقّدم املحرز يف حتقيق  التقرير  يف �لن�شف �الأول من ع�م 2008، بالتعاون مع برنامج االأمم املتحدة االإمنائي. وقّيم هذا 

�الأهد�ف �الإمن�ئية لالألفية، ب�الإ�شتن�د �إلى بي�ن�ت وطنية جديدة �شيَغت بعد ن�شر �لتقرير �الأول ع�م 2003.

و�صلّط التقرير ال�صوء على اجلهود املبذولة لتحقيق االأهداف املتوخاة، ومتحور حول اأبرز التحديات والفر�ص، كما رفع تو�صيات 
االإمنائية  االأهداف  اإ�صتخدام عملية  اأهمها  لالألفية،  االإمنائية  االأهداف  بتحقيق  املعنية  االأطراف  و�صائر  القرار  �صانعي  اإلى 

لالألفية كم�ش�حة لتعزيز �حلو�ر حول م�ش�ئل �أ�ش��شية تتعلق ب�لتنمية.

5- التعاون مع الآليات الدولية والإقليمية حلقوق الإن�سان 
َه لبنان دعوة  ي�صت�صيف لبنان يف اإطار التعاون مع اآليات حقوق االإن�صان املكتب االإقليمي للمفو�ص ال�صامي حلقوق االإن�صان. وجَّ
املقّررين نذكر  اإ�صتقبل موؤخرًا عددًا من  �الإن�ش�ن3. وقد  �إط�ر حقوق  بوالي�ت يف  و�ملكلَفني  �ملقررين �خل��شني  مفتوحة جلميع 
منهم: املقرر اخلا�ص املعني باجلوانب املتعلقة بحقوق االإن�صان ل�صحايا االإجتار بالب�صر وخا�صًة الن�صاء واالأطفال، ال�صيدة �صجما 
هدى التي زارت لبنان يف �صباط 2005، وجلنة التحقيق املعنية بلبنان بناًء على قرار جمل�ص حقوق االإن�صان يف دورته االإ�صتثنائية 
�لث�نية �لتي �إنعقدت يف 2006/8/11 حول »احلالة اخلطرية حلقوق االإن�صان يف لبنان التي �صببت ن�صوئها العمليات الع�صكرية 
�الإ�شر�ئيلية«. كم� �إ�شتقبل لبن�ن، م� بني 2010/5/24 و2010/6/2، اللجنة الفرعية ملناه�صة التعذيب، واأّمن لها الدخول اإلى 

�الإ�شتعر��س �لدوري �ل�ش�مل للبن�ن- 2010.  3
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جميع اأماكن التوقيف التي اإختارتها واإ�صتقبل يف �صهر ت�صرين االأول 2011 �ملقرر �خل��س لالأمم �ملتحدة �ملعني ب�أ�شك�ل �لعبودية 
املعا�صرة، ال�صيدة جلنارا �صاهينيان. كما اإ�صتقبل يف �صهر ني�صان 2012 �ملقرر �خل��س لالأمم �ملتحدة �ملعني بو�شع �ملد�فعني عن 

حقوق �الإن�ش�ن.

6- تقدمي التقارير الدورية الر�سمية لالآليات التعاقدية 
تبني  دورية  تقارير  بتقدمي  االإلتزام  الدولة  عاتق  على  لبنان  اأبرمها  التي  االإن�صان  بحقوق  املتعلقة  املعاهدات  من  عدد  تلقي 
االأحكام النافذة واالإجراءات املتخذة يف �صبيل تعزيز واإحرتام وحماية حقوق االإن�صان. وتدر�ص اللجنة املعنية املكّونة مبوجب 
للنظر يف جميع �خلطو�ت  وفد �حلكومة  دقيق مع  �إجتم�ع حو�ر مو�شوعي  وتعقد  در��شة مف�شلة  �لتقرير  �الإتف�قية  ن�شو�س 
الت�صريعية واالإدارية التي اإتخذت، واملوارد التي خ�ص�صت واجلهود التي بذلتها احلكومة يف ذلك ال�صدد. كما تاأخذ اللجنة 
ب�الإعتب�ر عند تن�ول تقرير �حلكومة �لتق�رير �لو�ردة من منظم�ت �ملجتمع �ملدين وجمعي�ت حقوق �الإن�ش�ن �الأهلية )تقرير 
ل(، وروؤية املنظمات الدولية العاملة يف الُقُطر اأو االإقليم كي تكتمل ال�صورة الكلية. ومن َثمَّ تناق�ص اللجنة الوفد احلكومي  الظِّ
اأوجه  حول  والتو�صيات  املالحظات  عن  تقريرها  ت�صدر  ثم  احلكومي،  التقرير  و�صلبيات  اإيجابيات  على  مالحظاتها  وتبدي 
الق�صور، وتلفت النظر اإلى ما ينبغي للحكومة فعله على جميع ال�صعد، اأماًل يف اأن تويل احلكومة جهدها يف ذلك ال�صدد، حتى 
تتقدم مبا ُينَجز يف التقرير الدوري املقبل. وت�صعى اللجنة اإلى اإ�صتقطاب التعاون الدويل مع املنظمات الدولية واالإقليمية كي 
تقدم العون الالزم لت�صاعد احلكومة يف بلوغ االأهداف املرجوة. وت�صدر اللجنة تعليقات عامة تعني احلكومة، و�صائر احلكومات 
اإدراك مقا�صد وتف�صري معنى  يتي�صر جلميع الدول  اإليها حتى  التي رمت  االإتفاقية املعنية واملقا�صد  االأخرى، يف تف�صري بنود 

�الإتف�قية من �لن�حية �لق�نونية.

واإلتزم لبنان مبوجب املعاهدات بتقدمي تقاريره الدورية اإلى اللجان املعنية باالإتفاقية الدولية للق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز 
االإيفاء  يف  وا�صح  ق�صور  ثّمة  لكْن،  املراأة.  �صد  التمييز  اأ�صكال  جميع  مناه�صة  واإتفاقية  الطفل  حقوق  واإتفاقية  العن�صري، 
ة، اإذ تاأخر لبنان يف تقدمي عدد من تقاريره )راجع  مبتطلبات التقارير الدورية االأخرى، ي�صتمر يف بع�ص االأحيان ل�صنوات عدَّ
قائمة هذه التقارير املتاأخرة يف امللحق رقم 2( ال �صيما ب�صاأن العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية، والعهد الدويل 
�لعقوبة  �أو  �ملع�ملة  �شروب  من  وغريه�  �لتعذيب  من�ه�شة  و�إتف�قية  و�لثق�فية،  و�الإجتم�عية  �الإقت�ش�دية  ب�حلقوق  �خل��س 
القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة. ولعل اأحد االأ�صباب، اإ�صافة اإلى عدم و�صوح العزم واالإرادة ال�صيا�صية اجلريئة لتقييم اأداء 
لبنان يف موا�صيع حقوق االإن�صان، اأنه لي�صت هناك جهة اأو هيئة حمددة توكل لها مهمة اإعداد التقارير الدورية بني الوزارات 
واالإدارات املختلفة، خا�صًة اأن اإعداد تلك التقارير يقت�صي جتميع وتن�صيق املعلومات بني جهات حكومية واإدارات خمتلفة. كما 
يعزو البع�ص ال�صبب اإلى اأن اإعداد وتقدمي تلك التقارير مل يرَق حتى احلني اإلى و�صعه �صمن اأولويات برامج الدولة، ف�صاًل عن 

عدم توفري �لكو�در �لب�شرية �ملخت�شة و�ملوؤهلة الإعد�د تلك �لتق�رير، ح�شبم� تتطلّبه �للج�ن �لدولية �ملعنية.

 وتعمل ال�صلطات املخت�صة حاليا ًعلى اإعداد هذه التقارير تاأكيدًا الإلتزام لبنان باإحرتام امل�صوؤوليات امللقاة على عاتقه والناجمة 
عن �إن�شم�مه �إلى تلك �الإتف�ق�ت.

اللجان  اأعمال  بجداول  يخل  املحددة  مواعيدها  الدورية يف  التقارير  بتقدمي  الوفاء  على  القدرة  عدم  فاإن  احلال،  كانت  اأيًا 
من  واالإ�صتفادة  الدولية  الرقابة  ل�صفة  مفتقدًا  الدولة  اإلتزام  يجعل  �صلبية،  اأكرث  وب�صورة  اأنه،  كما  �صلفًا،  املحددة  الدولية 
اخلربات العاملية التي تعني الدولة على اإ�صالح م�صريتها يف تعزيز وحماية حقوق االإن�صان، برغم قبولها الطوعي باالإن�صمام 

اإلى االإتفاقية واالإ�صتفادة من التو�صيات واملالحظات التي حت�صل عليها من اأعلى جهات االإخت�صا�ص.

7- تقدمي التقارير الوطنية4 اإلى جمل�س حقوق الإن�سان خالل الإ�ستعرا�س الدوري ال�سامل للبنان 
اإعتمد جمل�ص حقوق االإن�صان الذي حّل حمّل جلنة االأمم املتحدة حلقوق االإن�صان، بناًء على قرار من اجلمعية العامة لالأمم 
املتحدة، اأ�صلوب اإ�صتعرا�ص اأو�صاع حقوق االإن�صان يف جميع دول العامل من دون اإ�صتثناء من خالل التقرير الذي ي�صارك يف 
مناق�صته جميع اأع�صاء املجل�ص اإ�صتنادًا اإلى التقرير الر�صمي الذي تقدمه الدولة مو�صع االإ�صتعرا�ص، مع االأخذ بعني االإعتبار 

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session9/LB/A_HRC_WG.6_9_LBN_1_Lebanon_ara.pdf  4
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التقارير املوازية التي تتقدم بها منظمات املجتمع املدين. ويحال تقرير الدولة بعد مناق�صته اإلى جلنة ثالثية من خرباء تدر�صه 
االإ�صتماع  بعد  ب�صاأنها  للتقرير  بكامل ع�صويته  املجل�ص  تعر�ص على  التي  وتو�صياتها  وتتقدم مبالحظاتها  املناق�صات  يف �صوء 
لوجهة نظر الدولة املعنية. ويعترب التقرير ال�صامل، عند اإجازته، نهائيًا، تلتزم الدولة بتنفيذ حمتواه وتو�صياته ب�صاأن اأو�صاع 

حقوق االإن�صان فيها واجلهود واخلطوات التي ينبغي اإتخاذها حلماية وتعزيز حقوق االإن�صان.

�أُجِري �الإ�شتعر��س �لدوري �ل�ش�مل للبن�ن يف �جلل�شة �خل�م�شة ع�شر ملجل�س حقوق �الإن�ش�ن �ملعقودة يف 2010/11/10 وتر�أ�س 
وفد لبن�ن �ل�شفري ويلي�م حبيب �الأمني �لع�م لوز�رة �خل�رجية �للبن�نية. و�إعتمد �لفريق �لع�مل �ملعني ب�الإ�شتعر��س �لدوري 
�ل�ش�مل تقرير لبن�ن يف جل�شته �ملعقودة يف 2010/11/12. واإلتزم لبنان بعدد كبري من التو�صيات التي قُدمت له ومل حتظ 
التو�صيات االأخرى بتاأييده5. و�صوف ُي�صَتعَر�ص تقرير لبنان من جديد اأمام جمل�ص حقوق االإن�صان، عام 2015، وذلك يف �جلل�شة 

�لث�لثة و�لع�شرين من �لدورة �لث�نية.

8- املواثيق االإقليمية 
ق لبنان، يف 8 �أي�ر 2011، على »�مليث�ق �لعربي حلقوق �الإن�ش�ن« �لذي �إعتمدته �لقمة �لعربية يف �أي�ر 2004. �صدَّ

�حلقوق  من  ينتق�س  نحو  على  ت�أويله  �أو  �مليث�ق  هذ�  تف�شري  يجوز  »ال  �الإن�ش�ن:  حلقوق  �لعربي  �مليث�ق  من   )43( �مل�دة  وح�شب 
حلقوق  واالإقليمية  الدولية  املواثيق  يف  عليها  املن�صو�ص  القوانني  اأو  االأطراف  للدول  الداخلية  القوانني  حتميها  التي  واحلريات 

قت عليها اأو اأقرتها مبا فيها حقوق املراأة والطفل واالأ�صخا�ص املنتمني اإلى االأقليات«. االإن�صان التي �صدَّ

.A/HRC/16/18-تقرير �لفريق �لع�مل �ملعني ب�الإ�شتعر��س �لدوري �ل�ش�مل  5
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النقاط التنفيذية العامة٭
جمل�س النواب 

االإ�صراع يف اإتخاذ االإجراءات الالزمة الإن�صمام لبنان لالإتفاقيات الدولية والربوتوكوالت التي مل ين�صم اإليها بعد وتنفيذها عرب 
القوانني واملرا�صيم والقرارات واملمار�صات االإدارية الالزمة. وقد اأ�صري اإلى كل من هذه االإتفاقات يف االأق�صام القطاعية للخطة. 

)م.ق(٭

اإن�صاء الهيئة الوطنية امل�صتقلة حلقوق االإن�صان وفق مبادئ باري�ص.)م.ق(

جمل�س الوزراء والإدارات العامة 
االإ�صراع يف اإعداد وتقدمي التقارير الدورية حول التقدم املحرز يف حقوق االإن�صان، الواجبة على لبنان وفق املواثيق والعهود التي 
تتطلب ذلك. يجب العمل فورًا على اإعداد ما تاأخر منها وتقدميها يف اأ�صرع وقت واالإلتزام بذلك النهج م�صتقباًل ح�صب االإطار 

�لزمني �ملحدد يف �الإتف�ق�ت �ملعنية. )م.ق(

�إعتم�د �آلية وطنية فع�لة لتن�شيق و�شي�غة وتقدمي �لتق�رير �إلى هيئ�ت �ملع�هد�ت و�آلية �الإ�شتعر��س �لدوري �ل�ش�مل. )م.ق( 
اإدارته وموارده  باأعماله ووظائف  واإعداد اجلهاز اخلا�ص   2004/12/11 بتاريخ  القانون ال�صادر  تعيني و�صيط اجلمهورية وفق 

�مل�لية. )م.ق(  

تكليف اأحد وزراء الدولة يف احلكومات ب�صوؤون الدفاع عن حقوق االإن�صان وتعزيزها واإدماجها يف ال�صيا�صات االإجرائية، مبا يف ذلك 
متابعة تنفيذ اخلطة الوطنية حلقوق االإن�صان على م�صتوى جمل�ص الوزراء واالإدارات العامة. )م.ق(  

تطوير اخلربات والقدرات الالزمة لتعزيز وفاء لبنان باإلتزاماته الدولية يف جمال حقوق االإن�صان مبا يف ذلك عرب طلب التعاون 
الدويل لتقدمي كل ما يلزم من العون وامل�صاعدة. )م.ق(  

�لعمل يف �إط�ر ج�معة �لدول �لعربية على تطوير �الآلي�ت �لتنفيذية ملت�بعة وتنفيذ �مليث�ق �لعربي، ال �شيم� لتفعيل �للجنة )جلنة 
�مليث�ق( و�إن�ش�ء حمكمة عربية حلقوق �الإن�ش�ن. )م.ق(

االأمنية،  واملوؤ�ص�صات  الر�صمية،  االإدارات  �صائر  لدى  �صيما  ال  الو�صائل،  وبجميع  امل�صتويات  كافة  على  االإن�صان  حقوق  ثقافة  ن�صر 
وعلى امل�صتوى ال�صعبي، واإدماج حقوق االإن�صان يف املناهج الدرا�صية، وتفعيل دور االإعالم واجلمعيات االأهلية يف ن�صر ثقافة حقوق 

�الإن�ش�ن. )م.ق(

وتعزيز  معه  مقر  اإتفاقية  توقيع  ذلك  يف  مبا  االأو�صط،  ال�صرق  يف  االإن�صان  حلقوق  ال�صامي  املفو�ص  مكتب  مع  العالقات  تطوير 
احل�صور املحلي واالإقليمي لهذا املكتب. )م.ق(

٭ للتعبري عن املدى املقرتح للتنفيذ نخت�صر املدى القريب ب )م.ق( واملدى املتو�صط ب )م.م(
٭ تو�صية وافق عليها لبنان يف االإ�صتعرا�ص الدوري ال�صامل يف جمل�ص حقوق االإن�صان لدى االأمم املتحدة يف اجلل�صة اخلام�صة ع�صرة ملجل�ص حقوق االإن�صان املعقودة يف 2012/11/10 و�شوف ن�شري 

اإلى مثل هذه التو�صيات بعالمة النجمة )٭(
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الق�سم الثاين :املوا�سيع القطاعية

1. اإ�ستقالل الق�ساء

َل املالذ االأخري واالأكرث  ثِّ ُيَعدُّ مبداأ اإ�صتقالل الق�صاء من اأكرث املبادئ اأهمية يف جمال حماية حقوق االإن�صان، اإذ يفرت�ص به اأن مُيَ
واجلهاز  ذاتها.  الدولة  �صد  اأم  االآخرين  االأ�صخا�ص  جتاه  �صواء  وجزائيًا،  مدنيًا  املظلومني  واإن�صاف  احلقوق  الإحقاق  �صمانة 
الق�صائي هو الرقيب االأ�صد فاعلية وحيادًا يف الرقابة على االإجراءات اخلا�صة بالتحري، مبا فيها االإعتقال والتوقيف واملعاملة 
االإن�صانية، ومن ثم كفالة جميع حقوق املحاكمة العادلة، دون متييز، مبا فيها حقوق الدفاع واالإ�صتئناف والتمييز، كما حتددها 

�ل�شرعة �لدولية حلقوق �الإن�ش�ن.

القانونية بعيدًا عن  القواعد  اليوم دون �صلطة ق�صائية م�صتقلة جت�ّصد العدالة وتر�صيها على  فال ي�صتقيم النظام الدميوقراطي 
نوازع ال�صلطة وتاأثرياتها املختلفة. وال دولة قانون ما مل تكن ال�صلطة الق�صائية هي وحدها املرجع لتف�صري القانون وتطبيقه بحياد 

ت�م وفق مق�يي�س ومع�يري مو�شوعية.

اأوًل: الواقع القانوين
1- معايري الدولية

�صدرت على ال�صعيد الدويل اإتفاقيات واإعالنات وتو�صيات عّدة ترمي اإلى تكري�ص املبادئ االأ�صا�صية املتعلّقة باإ�صتقالل ال�صلطة 
الق�صائية واالإجراءات االآيلة اإلى التنفيذ الفاعل لتلك املبادئ، ف�صاًل عن حتديد دور املحامني والنيابات العامة يف هذا ال�صدد، 
ب�إعتب�ر �أّن  �لق�ش�ء �مل�شتقّل هو �لركيزة �الأ�ش��شية ل�شم�ن �حلري�ت �لع�مة وحقوق �الإن�ش�ن ولدعم م�شرية �لتنمية و�الإ�شالح 

ال�صامل والدميوقراطية.

ونذكر يف هذا املجال العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية الذي و�صع معايريًا لتحقيق اإ�صتقالل الق�صاء باإعتباره 
اجلهة امل�صوؤولة عن �صمان تلك احلقوق وتطبيق وجت�صيد العدالة، واملوؤمترين املعقودين يف بريوت عام 1999، و�لق�هرة ع�م 

2003 »لدعم وتعزيز �إ�شتقالل �لق�ش�ء.«

وتتمحور املواثيق الدولية فيما يتعلق باإ�صتقاللية الق�صاء حول موا�صيع اإ�صتقاللية الق�صاة ال�صخ�صية والتقريرية املوؤ�ص�صاتية، 
للق�ش�ة، توفري  �ملن��شبة  �ملو�رد  ت�أمني  �لق�ش�ئية،  ب�لقر�ر�ت  �لنظر  �إع�دة  للمح�كم و�شالحية  و�لف�علة  �لو��شحة  �ل�شالحية 
�لتدريب �ملن��شب و�ملتو��شل، �شم�نة �لوالية �لد�ئمة، �لتنفيذ �لع�دل و�لف�عل لالأحك�م، حرية �لق�ش�ة ب�لتعبري و�الإنتظ�م يف 
نق�بة، �إعتم�د �ملوؤهالت �ملالئمة و�الإختي�ر �ملو�شوعي و�ل�شف�ف يف عملية تعيني �لق�ش�ة، و�شع نظ�م للت�أديب �لق�ش�ئي مو�شوعي 
و�صفاف وعادل وفاعل وقواعد االأخالق املهنية الق�صائية، ُوجوب اإ�صهار الذمة املالية للق�صاة، واإعتماد �صوابط عليا لل�صلوك 
�لق�ش�ئي، و�إد�رة �ملح�كمة و�إجر�ء �الأعم�ل �لق�ش�ئية ب�شورة مو�شوعية و�شف�فة، وقدرة كّل من �لق�ش�ة و�لعموم على �لو�شول 

�إلى �ملعلوم�ت �لق�نونية و�لق�ش�ئية.

2- الت�سريعات الوطنية
اأ. الد�ستور اللبناين 

ت�شّمنت �لفقرة )هـ( من مقدمة �لد�شتور �للبن�ين و�ملو�د )19( و )20(6  و)80( منه اأحكامًا تتعلق مببداأ ف�صل ال�صلطات 
وتوازنها وتعاونها، وبحفظ ال�صمانات الالزمة للق�صاة واملتقا�صني، وباإ�صتقالل الق�صاة، وب�صدور القرارات واالأحكام من 

قبل �ملح�كم ب�إ�شم �ل�شعب �للبن�ين.

القانون الد�صتوري رقم )18( ت�ريخ 1990/9/21 جمل�صًا د�صتوريًا ملراقبة د�صتورية القوانني  اأن�صاأ الد�صتور مبوجب  كما 

ال�صلطة الق�صائية تتوالها املحاكم على اإختالف درجاتها واإخت�صا�صاتها �صمن نظام ين�ص عليه القانون ويحفظ مبوجبه للق�صاة واملتقا�صني ال�صمانات الالزمة. اأما �صروط   6
ال�صمانة الق�صائية وحدودها فيعينها القانون. والق�صاة م�صتقلون يف اإجراء وظيفتهم وت�صدر القرارات واالأحكام من قبل كل املحاكم وتنفذ باإ�صم ال�صعب اللبناين.



27

و�لبت يف �لنز�ع�ت و�لطعون �لن��شئة عن �الإنتخ�ب�ت �لرئ��شية و�لني�بية وق�شر �حلق يف مر�جعته على �أ�شخ��س معينني 
فقط، دون االأفراد.

اأعلى ملحاكمة الروؤ�صاء والوزراء، يتكون من �صبعة نواب ينتخبهم جمل�ص النواب  اإن�صاء جمل�ص  كذلك ن�ص الد�صتور على 
وثمانية من اأرفع الق�صاة رتبًة، وت�صدر قرارات التجرمي عن املجل�ص االأعلى بغالبية ع�صرة اأ�صوات.

 
ب. القوانني والنظم العادية 

�أ�شول �ملح�كم�ت �ملدنية )�مل�دة 1( وقانون الق�صاء العديل  �أبرزه� ق�نون  �لق�ش�ء يف قو�نني �شتى  �إ�شتقالل  ُترجم مبد�أ 
)�ملو�د 3 و4 و44(.

ثانياً: الو�صع الراهن
1-و�سع املوؤ�س�سات 

ُتظهر املحاكم يف لبنان على اإختالف �صالحياتها تق�صريها يف حتّمل امل�صوؤولية الواقعة على عاتقها وذلك كاالآتي:

اأ. املجل�س الد�ستوري 
النا�صئة  والطعون  النزاعات  والبت يف  القوانني  د�صتورية  ملراقبة  د�صتوري  »ين�صاأ جمل�ص  الد�صتور:  �مل�دة )19( من  ح�شب 
عن االإنتخابات الرئا�صية والنيابية. يعود حق مراجعة هذا املجل�ص يف ما يتعلق مبراقبة د�صتورية القوانني اإلى كل من رئي�ص 
واإلى روؤ�صاء الطوائف  اأع�صاء من جمل�ص النواب،  اإلى ع�صرة  اأو  اجلمهورية ورئي�ص جمل�ص النواب ورئي�ص جمل�ص الوزراء 
التعليم  وحرية  الدينية،  ال�صعائر  وممار�صة  املعتقد  وحرية  ال�صخ�صية،  باالأحوال  ح�صرًا  يتعلق  ما  يف  قانونًا  بها  املعرتف 

�لديني.«

وقد �إتخذ �ملجل�س �لد�شتوري يف عدد من قر�ر�ته هذ� �ملنحى. لكن، م� ز�ل يعرتي فع�لية هذ� �ملجل�س عدد من �ل�شو�ئب 
�أبرزه� �لت�لية:

• العدد املح�صور للجهات التي يحق لها مراجعته ما اأدى اإلى تدين حاالت هذه املراجعات7.	
• ُح�صرت �صالحية املجل�ص الد�صتوري يف الطعون االإنتخابية ويف النظر يف الطعون املوجهة الإبطال القوانني، من دون 	

مراجعات تف�صري الد�صتور )الواردة اأ�صاًل يف اإتفاق الطائف( والدفع بعدم د�صتورية القوانني )الواردة اأ�صاًل يف املادة 
الثانية من اأ�صول املحاكمات املدنية قبل تعديلها(.

• اإزداد 	 االإنتخابية؛  والعمليات  القوانني  اإبطال  املت�صّمنة  القرارات  من  عددًا  للمجل�ص  االأولى  الهيئة  اأ�صدرت  فبعدما 
تطويق املجل�ص باإلغاء ال�صفافية من اأعماله بحيث ُعدل قانون املجل�ص ملنع ت�صجيل املخالفات ون�صرها. كما ُعدلت اأ�صول 

تعيني اأع�صاء املجل�ص بحيث اأ�صبح لل�صلطة الت�صريعية اإمكانية التدخل يف ت�صمية اأع�صائه8.

ب. جمل�س �سورى الدولة
رغم االإنطباع االإيجابي من حيث ال�صكل عن عمل هذه الهيئة الق�صائية من حيث �صلتها بحقوق املواطنني يف وجه االإدارة، 
النفوذ  الأ�صحاب  الك�ّصارات  اإقفال  عن  التعوي�ص  قرار   : )مثالً  ال�صيا�صية  لل�صلطة  خ�صوعها  مدى  عن  ُيطرح  فال�صوؤال 

�ل�شي��شي( ومدى توفر �شم�ن�ت �ملح�كم�ت �لع�دلة �أم�مه وهو على درجة و�حدة من �ملح�كم�ت.

ج. املجل�س العديل 
وزير  من  بقرار  العديل  املحقق  وُيعنَي  احلكومة،  ت�صدره  الذي  االإحالة  مر�صوم  من  اإخت�صا�صه  العديل  املجل�ص  يكت�صب 
العدل؛ وقد اأظهر الواقع العملي تدّخل ال�صلطة ال�صيا�صية يف عمله من حيث فتح امللفات اأو اإحالتها على املجل�ص؛ ف�صاًل عن 

على �شبيل �ملث�ل: مل يتلق �ملجل�س �لد�شتوري �أي مر�جعة الإبط�ل �لقو�نني الأي �شبب منذ �لع�م 2000.  7
من ع�م 2005 حتى ت�ريخ �شدور �خلطة، مل ي�شتلم �ملجل�س �لد�شتوري �أية مر�جعة ملخ�لفة �لد�شتور.  8
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كونه حمكمة �إ�شتثن�ئية، وبعد �أن ك�نت قر�ر�ت �ملجل�س ال تخ�شع الأّي طريق من طرق �ملر�جعة، �أ�شبحت منذ مّدة تخ�شع 
لالإعرتا�ص واإعادة املحاكمة لكن �صمن �صروط مقّيدة.

 
د. الهيئة العامة ملحكمة التمييز 

�صّيق اإجتهاد الهيئة العامة من مفهوم اخلطاأ اجل�صيم، ُمعطاًل بذلك �صكاًل من اأ�صكال املراجعة الق�صائية اأمامها. كذلك، فاإن 
�صالحية الهيئة العامة يف االإعرتا�ص على قرار مذهبي اأو �صرعي قابل للتنفيذ بح�صب املادة )95( من ق�نون �أ�شول �ملح�كم�ت 
املدنية حم�صورة قانوناً  يف خمالفة االإخت�صا�ص اأو النظام العام وال ت�صتمل على خمالفات القانون االأمر الذي يرتك ق�صاء 

االأحوال ال�صخ�صية بعيداً عن هذه الرقابة.

هـ. املحاكم الإ�ستثنائية 
يف جمال الق�صاء الع�صكري، ما زال القانون يتيح حماكمة املدنيني اأمام املحاكم الع�صكرية التي ال توفر ال�صمانات الق�صائية 
الالزمة، وال تعلّل قراراتها، االأمر الذي يجعلها خارج مفهوم الرقابة القانونية على عمل الق�صاء. كما متار�ص حماكم اإ�صتثنائية، 

كمحكمة املطبوعات، �صالحيات ينبغي اأن تخ�صع ملحاكم جزائية عادية تخ�صع اأحكامها لالإ�صتئناف.
 

و. الق�ساء الطائفي 
هو قطاع ق�صائي خا�ص وم�صتقل، خارج عن معايري املحاكمة العادلة مبفهومها احلديث وعن اأّي رقابة حقيقية؛ فرقابة الهيئة 

العامة ملحكمة التمييز تقت�صر على االإخالل باالإخت�صا�ص وبال�صيغ اجلوهرية والنظام العام.

ثالثاً: ال�صمانات واحلقوق
يرتكز مبداأ اإ�صتقالل الق�صاء على ثالثة اأ�ص�ص: اإرادة �صيا�صية توؤمن باأنه ال عدل اإال بقا�ص م�صتقل، وقانون توؤّمن ن�صو�صه . 1

الطماأنينة للقا�صي ومتنع التدخل يف ق�صائه والتاأثري عليه، وق�صاة يوؤمنون باإ�صتقاللهم.

اأ. �سمانات الق�ساة 
اإّن املعايري واالأ�صول امل�صتخدمة يف اإدارة املرفق الق�صائي، ال �صّيما يف الت�صكيالت واملناقالت والرتقيات، ال حتمي الق�صاة 

من مداخالت ال�صلطة التنفيذية وال تعطيهم ال�صروط الالزمة حل�صانتهم.

لل�صلطة  اإ�صتقالل الق�صاء نظريًا، فهي ُتخ�صعه يف املقابل  ففي حني تكّر�ص القوانني العادية التي تّت�صل بتنظيم الق�صاء 
التنفيذية ال �صّيما يف ت�صكيل هيئاته وتعيني اأع�صائه ومناقالتهم وترقياتهم. واإذا كان اإعداد الت�صكيالت واإقرتاحها يدخل 
�صمن اإخت�صا�ص جمل�ص الق�صاء االأعلى، بحيث تكون الت�صكيالت نهائية وملزمة بعد الت�صويت عليها باأكرثية �صبعة من 
�لعدل  لوزر�ء  �الإيج�بية  �لعدل - برغم �ملم�ر�ش�ت  �إال بعد مو�فقة وزير  ن�فذة  �لت�شكيالت ال ت�شبح  �أن تلك  �إال  �أع�ش�ئه، 
يف احلقبة املعا�صرة والذين يكتفون باالإحالة اإلى جمل�ص الوزراء من دون تعديل - وال ت�صدر اإال مبوجب مرا�صيم �صادرة 
اإ�صتقالل الق�صاء، فهو ُيحيل م�صاألة ال�صمانة  اأنه اإذا كان الد�صتور اللبناين يكّر�ص  عن ال�صلطة التنفيذية. ذلك عدا عن 
�إن�ش�ء �ملجل�س �لد�شتوري يف ظّل غي�ب �لرق�بة  �إلى �لقو�نني �لع�دية �لتي ك�نت ت�شدر قبل  �ملتو�فرة للق�ش�ة و�ملتق��شني 
�لد�شتورية. لكن حتى بعد �إن�ش�ء �ملجل�س �لد�شتوري �لذي ك�ن من بو�كري عمله �إ�شد�ر قر�ر يتعلق ب�إبط�ل �لقو�نني �ملخ�لفة 
ملبداأ اإ�صتقالل الق�صاء؛ مل ُيطَعن بعدم د�صتورية القوانني لعمل الق�صاء ما جعل بع�صها غري من�صجم مع املبادئ املكّر�صة يف 

�لد�شتور.

ب. �سمانات املتقا�سني
وبالتايل  الق�صاء،  عمل  على  الرقابة  اأ�صكال  من  �صكاًل  العلمّية  واملناق�صة  الفقه  ورقابة  الق�صاء  عمل  يف  ال�صفافية  ُت�صّكل 
�صمانة للمتقا�صني. اأما على �صعيد املمار�صة العملّية، في�صّيق اإجتهاد املحاكم �صبل االإعرتا�ص على العمل الق�صائي من رد 

اأو تنح اأو اإرتياب م�صروع اأو م�صوؤولية الدولة عن اأعمال ق�صاتها.



29

كم� �أن �مل�دة )95( من قانون التنظيم الق�صائي التي اأعطت جمل�ص الق�صاء االأعلى �صلطة اإعالن عدم اأهلية القا�صي مل 
متار�ص وال مرة واحدة.

 ج. الإختناق الق�سائي
املحاكمة يف لبنان بطيئة، بحيث ترتاكم امللفات لدى بع�ص الهيئات الق�صائية ويتعّذر اإجنازها. وحتى بعد �صدور االأحكام، 

فاإن �صرورة و�صعها قيد التنفيذ يف دوائر التنفيذ املخت�صة من �صاأنها عرقلة �صري العدالة.

2- النقاط التنفيذية 
اأ�صا�صية للنظام الدميوقراطي القائم على مبداأ الف�صل بني ال�صلطات. وال�صلطة  ي�صكل وجود �صلطة ق�صائية م�صتقلة ركيزة 
الق�صائية مبفهومها احلديث هي عن�صر التوازن االأ�صا�صي واملرجع بني ال�صلطتني الت�صريعية والتنفيذية، فالق�صاء الد�صتوري 
�لق�ش�ء  �أم�  �لتنفيذية.  �ل�شلطة  على  �لرق�بة  �أد�ة  هو  �الإد�ري  �لق�ش�ء  �أن  كم�  �لت�شريعية،  �ل�شلطة  على  �لرق�بة  �أد�ة  ي�شكل 

العديل، بفروعه املختلفة، فهو حامي احلريات و�صامن جلميع احلقوق بني االأفراد وبينهم وبني ال�صلطات ال�صيا�صية. 
 

3- جمل�س النواب
أ اإن�صاء هيئة ق�صائية عليا م�صتقلة ت�صاعد على تكري�ص اإ�صتقاللية ال�صلطة الق�صائية ومتثلها. )م.ق(  	.
أ ح�صر �صالحية املحكمة الع�صكرية يف الق�صايا امل�صلكية والتاأديبية للع�صكريني من دون اأن ي�صمل اإخت�صا�صها املدنيني. 	.

)م.ق(
أ اإلغاء املجل�ص العديل اأو على االأقل جعله على درجتي حماكمة. )م.ق(  	.
أ تعزيز �شالحي�ت و�إ�شتقاللية وفع�لية �ملجل�س �لد�شتوري، ال �شيم� عب تو�شيع حق �ملر�جعة �أم�مه وت�أمني �لعلنية و�ل�شف�فية 	.

يف االأ�صول التي يتبعها، والنظر يف حق الدفع بعدم د�صتورية القوانني اأمام الق�صاء العادي. )م.م(  
أ تفعيل مبداأ عدم جواز نقل الق�صاة اإال بناء على طلبهم اأو من دون موافقتهم ال �صيما بالن�صبة للمواقع الق�صائية االأكرث 	.

ح�صا�صية يف حماية االأفراد وحقوقهم. )م.ق(  
أ تو�صيع نطاق املراجعة الهادفة اإلى م�صاءلة الدولة عن اأعمال ق�صاتها. )م.م(  	.
أ �حلد من �لر�شوم و�الأعب�ء �مل�لية يف �لتق��شي. )م.ق( 	.

4- جمل�س الوزراء والإدارات العامة  
أ تفعيل وتطوير نظ�م �لتفتي�س و�ملر�قبة على عمل �لق�ش�ة. )م.ق(  	.
أ حم�ية �لق�ش�ة من �لتعر�س �مل�دي و�ملعنوي و�لت�شدد يف مالحقة كل �أ�شك�ل �لتدخل يف عمل �ل�شلطة �لق�ش�ئية. )م.ق(  	.
أ عدم معار�صة اإن�صاء هيئة مهنّية للج�صم الق�صائي )جمعية اأو نقابة( هدفها الدفاع عن حقوقه وعن اإ�صتقاللية الق�صاء 	.

ومط�لبه وملم�ر�شة نوع من �حلم�ية بوجه �لتدخالت �ل�شي��شية. )م.م(  
أ تو�صيع مفهوم ال�صفة وامل�صلحة املن�صو�ص عليها يف قانون اأ�صول املحاكمات لت�صمل امل�صلحة للنواب وجلمعيات حقوق 	.

االإن�صان يف حتريك الدعوى العامة. )م.م( 
أ دعم برامج املعونة الق�صائية عرب ر�صد املبالغ املالية ال�صرورية ليجري �صرفها بح�صب احلاجة عرب االأجهزة الر�صمية 	.

وعب نق�بتي �ملح�مني يف بريوت وطر�بل�س وجمعي�ت حقوق �الإن�ش�ن. )م.ق(
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2. اأ�سول التحقيق والتوقيف
وبني  �الإن�ش�ن  وحقوق  �لع�مة  �حلري�ت  على ح�ش�ب  لالأمن  موؤيد  بني  �جلز�ئية  �ملح�كم�ت  �أ�شول  قو�نني  �لر�أي حول  ينق�شم 

جماهد لعدم امل�ص بهذه احلقوق واحلريات اأيًا كانت االأ�صباب.

التحقيق ومالحقة مرتكبي  تتولى  التي  للهيئات  وا�صعة  يتطلب منح �صالحيات  للمجتمع  االأمن  توفري  اأن  يرى  االأول  فالفريق 
االأفعال اجلرمية ولو مت ذلك على ح�صاب احلريات العامة وحقوق االإن�صان االأ�صا�صية.

اأما الفريق الثاين فيحر�ص على التوفيق بني تاأمني اإحرتام حقوق االإن�صان واحلريات التي يتمتع بها ومقت�صيات احلفاظ على 
�لنظ�م �لع�م.

اأوًل: الو�سع القانوين
1- املعايري الدولية 

اأولت ال�صكوك الدولية حلقوق االإن�صان اإهتمامًا خا�صًا بحقوق االإن�صان يف جمال العدالة اجلزائية. ف�صدرت على ال�صعيد الدويل 
اإتفاقيات وتو�صيات وبروتوكوالت عّدة ترمي اإلى تكري�ص التوازن بني دور ال�صلطة يف حفظ االأمن من جهة، وبني جمموع احلقوق 
واحلريات العائدة للفرد الذي يتعّر�ص لتحقيق اأو مالحقة جزائية، والتي ال يجوز امل�صا�ص بها مهما كانت الظروف، من جهة 

�أخرى.

كما �صدر عدد من املبادئ والقواعد التوجيهية التي ترعى عمل كل من الق�صاة واملحامني، واأفراد ال�صابطة الدولية وكذلك 
مع�ملة �ملعتقلني و�لنزالء، و�إ�شتعم�ل �لقوة و�الأ�شلحة �لن�رية.

اإر�صاء توازن تام بني �صرورات حفظ االأمن و�صيادة حكم القانون واحلر�ص على حقوق  اإلى  اإن هذه القواعد واملبادئ ترمي 
االأفراد املخالفني للقانون و�صالمتهم واأمنهم، خالل جميع مراحل التحقيق اجلزائي بدءًا من التحقيق والتوقيف وانتهاًء باآخر 

مراحل التقا�صي، وهي تلحظ:
أ م�ش�و�ة �جلميع �أم�م �لق�نون، و�حلق يف �ملح�كمة �لع�دلة �أم�م حمكمة م�شتقلة مفتوحة، ومبد�أ �إفرت��س �لب�ءة، و�شرورة 	.

اإخطار املتهم بالتهمة املوجهة اإليه، واإعطائه الوقت الكايف الإعداد دفاعه، وحماكمته دون تاأخري وح�صوريًا، واأال يكره على 
ال�صهادة يف حق نف�صه9، وحقه يف االإ�صتئناف، ومنع تعري�صه للمحاكمة اأكرث من مرة يف التهمة عينها.

أ وجوب توافر �صروط الكفاءة والنزاهة واملقدرة يف من ُيختارون ل�صغل وظائف النيابة العامة، ووجوب اأداء واجباتهم وفقًا 	.
للقانون وباإن�صاف و�صرعة، مع اإحرتام وحماية كرامة االإن�صان، واأداء وظائفهم من دون حتيز وحماية امل�صلحة العامة 

واالإمتناع عن املالحقة اإذا تبني اأن التهمة ال اأ�صا�ص لها10.
أ �إن �حلم�ية �لك�ملة حلقوق �الإن�ش�ن و�حلري�ت �الأ�ش��شية �ملقررة جلميع �الأ�شخ��س، تقت�شي ح�شول جميع �الأ�شخ��س على 	.

خدمات قانونية يقّدمها مهنيون قانونيون م�صتقلون11 و�أهمية �إ�شتح�ش�ل �ل�شخ�س �ملالحق على م�ش�عدة حم�ٍم، وعلى عدم 
جو�ز �لتوقيف �إال ب�أمر من �ل�شلطة  �لق�ش�ئية12.

أ �لتوفيق بني عمل �أفر�د �ل�ش�بطة �لدولية وحم�ية حقوق �الإن�ش�ن و�أبرزه� �حلف�ظ على حقوق �الإن�ش�ن جلميع �الأ�شخ��س 	.
اأثناء التحقيق وعدم اإ�صتعمال القوة اأو التعذيب13.

أ ينبغي للقواعد التي تخ�صع لها ممار�صة الوظائف الق�صائية اأن تهدف اإلى متكني الق�صاة من الت�صرف وفقًا لهذه املبادئ 	.
والق�صاة  مكلّفون باإتخاذ القرار االأخري ب�صاأن حياة االأفراد وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم14.

من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية.  9
املبادئ التوجيهية لدور النيابة التي اإعتمدت خالل موؤمتر االأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني املعقود يف هافانا يف 1970/9/7.  10

املبادئ االأ�صا�صية ب�صاأن دور املحامني التي اإعتمدت خالل املوؤمتر املذكور اأعاله.  11
جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع االأ�صخا�ص الذين يتعر�صون الأي �صكل من اأ�صكال االإحتجاز اأو ال�صجن التي اإعتمدت مبوجب قرار االأمم املتحدة 173/43 ت�ريخ   12

.1988/12/9
قواعد �صلوك املوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني التي اعُتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 169/34 ت�ريخ 1979/1/17.  13

مبادئ االأمم املتحدة االأ�صا�صية ب�صاأن اإ�صتقالل ال�صلطة الق�صائية املعتمدة مبوجب قراري اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 32/40 ت�ريخ 1985/11/29 و 146/40 ت�ريخ   14
.1985/12/13
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2- الت�سريعات الوطنية 
اإن�صمت الدولة اللبنانية اإلى عدد من املواثيق الدولية كاإتفاقية مناه�صة التعذيب وغريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية 
اأو الالاإن�صانية اأو املهينة وعملت على اإدماجها يف قوانينها ومرا�صيمها واإجراءاتها العملية تكري�صًا ملبادئ اإحرتام حقوق االإن�صان 

وحري�ته �الأ�ش��شية �لع�مة و�خل��شة.

وبالفعل، ينظم قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية اإجراءات التوقيف والتفتي�ص والتحقيق واجلهات التي تتوالها �صواء ال�صابطة 
العدلية اأو الق�صاء، ويحدد احلاالت التي يجوز فيها حرمان االأ�صخا�ص من حريتهم خالل مرحلتي التحقيق االأويل والق�صائي 
وهو مينح كالً من النيابة العامة وق�صاء التحقيق �صالحية حرمان اأ�صخا�ص ي�صتبه باإرتكابهم اأفعااًل جرمية، ويحدد ال�صروط 

الواجب توافرها �صواء الإحتجاز االأ�صخا�ص املالحقني اأو لتوقيفهم.
�صبيل  واإخالء  اإحتياطيًا  املالحقني  االأ�صخا�ص  وتوقيف  االإح�صار  مذكرات  اإ�صدار  �صالحيات  التحقيق  قا�صي  القانون  مينح 

�ملوقوف و�إتخ�ذ قر�ر�ت بديلة عن �لتوقيف �الإحتي�طي.

اأ�صول املحاكمات اجلزائية اجلديد، طلب رئي�ص اجلمهورية، عماًل  لقانون  النواب  اإقرار جمل�ص  اأنه بعد  اإلى  االإ�صارة  جتدر 
ب�مل�دة 57 من الد�صتور، اإعادة النظر بعدد من مواده، فاأخذ جمل�ص النواب ببع�ص مالحظات رئي�ص اجلمهورية ورد البع�ص 
�الآخر وُن�شر ق�نون �أ�شول �ملح�كم�ت �جلز�ئية �جلديد بت�ريخ 2001/8/7 �إال �أنه بت�ريخ  2001/8/8 وعلى اأثر اأحداث اأمنية 
مت خاللها توقيف الع�صرات من املعار�صني ال�صيا�صيني، تقدم نواب باإقرتاح قانون يتبنى املالحظات التي كان قد اأبداها رئي�ص 
اأقّر جمل�ص النواب اقرتاح القانون    2001/8/13 اجلمهورية والتي كان جمل�ص النواب قد ردها باأكرثيتها املطلقة، وبتاريخ 

املذكور مبادة وحيدة.

ثانياً: الو�صع الراهن  
 مما ال �صك فيه اأّن الدولة اللبنانية باعتمادها قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية اجلديد تبنت معظم املبادئ الدولية التي ترعى 
العامة خالل االإجراءات  التحقيق والتوقيف، وهي بذلك خطت خطوات مهمة يف �صون حقوق االإن�صان االأ�صا�صية واحلريات 

�جلز�ئية.

اإال اإن اإ�صتعرا�ص الواقع على االأر�ص ي�صري اإلى اأن بع�ص املمار�صات تخالف القوانني واالأنظمة.  فال�صابطة العدلية تعمل حتت 
اإ�صراف الق�صاء، اإال اأنه يتبني يف عدد من احلاالت اإنتفاء اأي اإ�صراف على اأعمالها.

باالإ�صافة اإلى اأن القانون مل يحدد بو�صوح �صروط التوظيف واملوؤهالت العلمية الواجب توافرها يف من يتولى مهّمات ال�صابطة 
�لعدلية.

ثالثاً: النقاط التنفيذية 
1-جمل�س النواب 

أ تعديل قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية مبا ي�صمح للم�صتبه به اأو امل�صتكى عليه االإ�صتماع اإليه بح�صور حمام يف مرحلة 	.
�لتحري �أم�م �ل�ش�بطة �لعدلية. )م.ق(  

أ تعديل �مل�دة )108( من اأ�صول املحاكمات اجلزائية بو�صع �صقف ملدة توقيف امل�صتبه به يف اجلنايات امل�صتثناة حاليًا: 	.
�ملخدر�ت �أو �الإعتد�ء على �أمن �لدولة و�جلن�ي�ت ذ�ت �خلطر �ل�ش�مل و�أ�شح�ب �ل�شو�بق �جلن�ئية. )م.ق(  

أ اإخ�صاعهم 	. ووجوب  وتعيينهم  اإختيارهم  و�صروط  اأ�صول  العدلية:  ال�صابطة  اأفراد  عمل  بتنظيم  خا�ص  قانون  و�صع 
لدور�ت تدريبية خ��شة. )م.م(
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2- جمل�س الوزراء والإدارات العامة
أ �أ�شول 	. املادة )147( من  وفق  املختلفة  للمذكرات  عليهم  امل�صتكى  اأو  عليهم  املدعى  تبليغ  و�صروط  واأ�صول  اآليات  تطوير 

�ملح�كم�ت �جلز�ئية. )م.ق( 
أ لتح�صني 	. الفاك�ص  باأجهزة  وم�صاعديها  العدلية  ال�صابطة  بوا�صطة  عليهم  امل�صتكى  ا�صتماع  اأماكن  و�صائر  املخافر  جتهيز 

�لتو��شل مع �لني�ب�ت �لع�مة �ملخت�شة. )م.ق(  
أ اإ�صتعمال 	. اأ�صول و�صروط  اأي ن�ص يجيزها وال�صهر على ح�صن تطبيق  اإلى  اإلغاء ممار�صة »املذكرة املحمولة« غري املبنية 

مذكرة البحث والتحري. )م.ق(

3-الق�ساء 
و�مل�دة  �ملوقوفني  �الأ�شخ��س  بحقوق  �ملتعلقة   )47( املادة  �صيما  ال  والتحقيق،  االإ�صتق�صاء  و�صروط  اأ�صول  تطبيق  يف  الت�صدد 

)107( املتعلقة باأ�صول و�صروط اإتخاذ مذكرات التوقيف وتعليلها. )م.ق(



33

3. التعذيب واملعاملة الالاإن�سانية
اإنتهاكات حقوق االإن�صان �صراوة، مُيار�ص عادة �صد  اأ�صد  التعذيب واملعاملة الالاإن�صانية واملهينة واحلاطة بالكرامة من  ُيعد 
اأنا�ص معتقلني، اأو نزالء حمبو�صني يقعون حتت قب�صة ال�صلطة15، ع�جزين حي�ل رج�ل �الأمن �أو �ل�شرطة �أو خ��شعني لل�شيطرة 
الكاملة لعنا�صر االأمن يف املعتقالت وال�صجون بكل ما لديهم من قوة و�صالح وحواجز حتول دون اإفالت ال�صحايا، �صواء اأكان 
ذلك بغر�ص العقاب اأم من اأجل الت�صفي  واالإنتقام، اأو حلملهم على االإعرتاف مبعلومات عن خمالفات اأو جرائم اإرتكبوها هم، 
اأو اإرتكبها غريهم، اأيًا كانت العالقة بينهم. ومن هذا املنطلق، اإهتم املجتمع الدويل باتخاذ جميع ال�صبل ملنع تلك االأ�صاليب 

حفاظًا على �صحة املوقوفني اجل�صدية والنف�صية والعقلية.

اأوًل: الو�سع القانوين 

1- املعايري الدولية
اإعترب املجتمع الدويل اأّن التعذيب ي�صّكل اإنتهاكًا حلقوق االإن�صان االأ�صا�صية. ف�صدرت اإتفاقيات واإعالنات وتو�صيات وبروتوكوالت 

دولية عّدة حتّظر التعذيب واملعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو احلاّطة بالكرامة. نذكر يف هذا املجال منها:
أ اإتفاقية مناه�صة التعذيب وغريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة، التي دخلت حّيز التنفيذ 	.

يف  1987/6/26، وقد اإن�صم اإليها لبنان عام 2000. وقد ن�شت �مل�دة )17( من �الإتف�قية على �إن�ش�ء »جلنة ملن�ه�شة 
التعذيب« ل�صمان مراقبة تنفيذ الدولة الإلتزاماتها، كما ن�صت املادة )20( على اأنه يف حالة تلقي اللجنة معلومات موثوقًا 
بها تت�صمن دالئل قوية على اأن تعذيبًا على نحو منظم ميار�ص يف اأرا�صي دولة طرف يف االإتفاقية، تقوم اللجنة املكونة 
اإلى التعاون يف التحقق من �صحة تلك املعلومات، وتقدمي مالحظات ب�صددها.  مبوجب االإتفاقية بتوجيه الدولة املعنية 
كم� جتيز �مل�دة 21 من االإتفاقية الأي دولة تعرتف باإخت�صا�ص اللجنة املن�صو�ص عليها يف املادة 17 يف �أن ت�شتلم بالغ�ت 
تدعي اأن دولة اأخرى ال تفي باإلتزاماتها مبوجب االإتفاقية، واأن تنظر يف تلك البالغات، �صرط اأن تكون الدولة الطرف قد 

قبلت بال�صالحيات ذاتها حيالها هي نف�صها.
أ الربوتوكول االإختياري الإتفاقية مناه�صة التعذيب وغريه من �صروب املعاملة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة الذي يرمي 	.

اإلى اإن�صاء اآلية للزيارات املنتظمة تقوم بها هيئات دولية ووطنية م�صتقلة اإلى اأماكن التوقيف من اأجل منع التعذيب. وقد 
�إن�شم لبن�ن �إلى �لبوتوكول �الإختي�ري ع�م 2008.

كما جتدر االإ�صارة اإلى اأنه �صدر عن منظمة االأمم املتحدة جمموعة من املعايري االأخرى املهمة واإن مل يكن لها مبا�صرًة قيمة 
ق�نونية �أبرزه�:

• املوؤمتر االأول ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني الذي اإنعقد يف جنيف عام 1955 �لذي �أو�شى ب�عتم�د �لقو�عد �لنموذجية 	
الدنيا ملتابعة النزالء يف ال�صجون وحظر العقوبات اجل�صدية القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة.

• �لقر�ر 173/43 ت�ريخ 1988/12/9 ال�صادر عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة مبوجب جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية 	
جميع �الأ�شخ��س �لذين يتعر�شون الأي �شكل من �أ�شك�ل �لتوقيف �أو �ل�شجن.

اأماكن التوقيف؛ ومنها  اأم يف  اإلى التعذيب �صواء يف ال�صجون  كما تبّنى املجتمع الدويل عددًا من الوثائق التي حتّرم اللجوء 
مبادئ اآداب مهنة الطب املت�صلة بدور املوظفني ال�صحيني، وال �صّيما االأطباء، يف حماية امل�صجونني واملوقوفني من التعذيب 

وغريه.

2- الت�سريعات الوطنية 
اأن قانون العقوبات يت�صمن موادًا حتدد بع�ص جرائم التعذيب، فما زاَل قا�صرًا عن تغطية جميع تلك اجلرائم  بالرغم من 
كما وردت يف املادة االأولى من اإتفاقية مناه�صة التعذيب. وثمة م�صاع تبذلها وزارة العدل ملراجعة قانون العقوبات وتعديله مبا 

يتالءم مع االإتفاقية، بهدف ت�صمينه تعريفًا جلرمية التعذيب، وحتديد االإجراءات العقابية بوجه مرتكبيها.

.)non state actors( ل�شلطة �أي �لدولة ب�الإ�ش�فة �إلى �أي �شلطة �أمر و�قع �أخرى�  15
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يعاقب قانون العقوبات اللبناين جميع االأفعال التي ُتَعد »اإنتزاعًا لالإقرار واملعلومات« عرب �صروب من ال�صدة ال يجيزها القانون 
)�مل�دة 401 من قانون العقوبات( وغريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة، كاالإيذاء )املواد 554 
�إلى 557 من قانون العقوبات( والتهديد )املواد 573 �إلى 578 من ق�نون �لعقوب�ت( و�إ�شتيف�ء �حلق ب�لذ�ت )�مل�دت�ن 429 و430 

من ق�نون �لعقوب�ت(.
 

كذلك و�صع قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية �صوابط حتول دون اإرتكاب اأفعال التعذيب خالل التحقيقات االأولية التي جتريها 
جتدر  اأنه  اإال  اإ�صتجوابهم.  اأثناء  الكالم  على  اإكراههم  حالة  يف  بهم  امل�صتبه  اأو  ال�صهود  اإ�صتجواب  واأبطل  العدلية  ال�صابطة 

االإ�صارة اإلى غياب تعريف وجترمي التعذيب كجرمية بحد ذاتها يف القانون اللبناين.

تقدم النائبان مي�صال مو�صى وغ�صان خميرب من جمل�ص النواب باإقرتاح قانون يرمي اإلى اإن�صاء جلنة دائمة للوقاية من التعذيب 
متفقة واأحكام الربوتوكول �صمن اإطار الهيئة الوطنية حلقوق االإن�صان.

ثانياً: الو�صع الراهن  
قت الدولة اللبنانية على االتفاقية مبوجب القانون رقم )185( بت�ريخ 5/10/2000 وتعّهدت باحرتام بنودها التي اأ�صبحت  �صدَّ
تتمتع بقوة القانون وتعلو على القانون الو�صعي.  اإال اأنه لالأ�صف مل يتم تفعيل اأحكام هذه االتفاقية حتى يومنا هذا، ومل يقّدم 
التقرير االأويل اإلى جلنة مناه�صة التعذيب فيما يتعلق باخلطوات املتخذة لتنفيذ االتفاقية علمًا باأّن هذا التقرير متاأخر عن 

موعده مبدة تزيد على 11 عامًا )عام 2001(.
 

بها  التزامها  وجددت    2008 العام  يف  التعذيب  مناه�صة  التفاقية  االختياري  الربوتوكول  على  اللبنانية  الدولة  قت  �صدَّ كما 
�صراحًة )م�صمون املادة )17( من �لبوتوكول �الختي�ري التف�قية من�ه�شة �لتعذيب( وو�فقت على �إن�ش�ء �آلية وطنية وق�ئية 
ملنع التعذيب وذلك يف اال�صتعرا�ص الدوري ال�صامل اأمام جمل�ص حقوق االإن�صان يف ت�صرين الثاين 2010. �إال �أّنه حتى ت�ريخه مل 
تن�صاأ اأية اآلية وقائية وطنية ملنع التعذيب كما تقت�صيه اأحكام ذلك الربتوكول الذي فر�ص على احلكومة اأن تن�صئ، يف غ�صون 
وال�صجون يف  التوقيف  اإلى مراكز  زيارات منتظمة  اإجراء  التعذيب عن طريق  ملنع  اآلية  الربوتوكول،  اإلى  ان�صمامها  عام من 

�لبالد.

كما تلّقت الدولة اللبنانية يف �صهر متوز 2011 تق�رير من جلنة من�ه�شة �لتعذيب. 

�لتعذيب  ح�الت  ملت�بعة  جلنة  �أن�ش�أت  كم�   ،2008 �شنة  �الإن�ش�ن  حقوق  ق�شم  �أن�ش�أت  �لد�خلي  �الأمن  قوى  �أّن  ذلك  �إلى  �أ�شف 
اأ�صا�صيًا من �صالحياتها من الربوتوكول االإختياري  واإ�صتلهمت جزءًا  القا�صية يف جميع مراكز قوى االأمن الداخلي  واملعاملة 
التفاقية مناه�صة التعذيب. كما اأ�صدرت املديرية العامة لقوى االأمن الداخلي كثريًا من املذكرات التي ت�صدد على عدم االإ�صاءة 
للنزالء واملوقوفني اأثناء التحقيقات، ال �صيما االأحداث منهم، حتت طائلة املالحقة القانونية اأو اتخاذ التدابري امل�صلكية بحق 
�ملخ�لفني لتلك �ملذكر�ت. كم� �أُدخلت م�دة حقوق �الإن�ش�ن يف من�هج �لتعليم و�لتدريب لدى قوى �الأمن لتعزيز وعي �لعن��شر 
وفهمهم للقوانني واالإتفاقات ذات ال�صلة، كما �صاركت املديرية العامة لقوى االأمن الداخلي بعدة ور�ص عمل حول حقوق االإن�صان 

وو�صعت لوائح تعّرف املوقوفني يف عدد كبري من النظارات واأق�صام ال�صرطة بحقوقهم.

كذلك �صدرت قرارات عدة عن حماكم لبنانية اأدانت فيها التحقيقات االأولية ومل تاأخذ باالإعرتافات التي انتزعت حتت العنف. 
وك�ن �لق�ش�ء �للبن�ين قد �أ�شدر قر�ر�ت ق�شت بعدم ترحيل ط�لبي جلوء ك�نو� قد دخلو� خل�شة �إلى �الأر��شي �للبن�نية، خ�شية 

تعر�صهم للتعذيب يف البلد االأ�صلي، تطبيقًا للن�صو�ص الواردة يف اتفاقية مناه�صة التعذيب.
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برغم هذا التقدم املحرز، ما زالت بع�ص العنا�صر االأمنية الر�صمية وغريها من بع�ص اجلهات غري الر�صمّية تلجاأ اإلى التعذيب 
وغريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانّية اأو املهينة، وهو ما توؤكده كثري من احلاالت. وعلى الرغم من اأّن 
لبنان طرف يف معاهدات دولّية ذات �صلة، فقد اأخفقت القوانني اللبنانّية يف حظر التعذيب �صراحًة حيث اإّن مفهوم التعذيب 
املتعارف عليه دوليًا لي�ص موجوداً يف اأٍي من الت�صريعات اللبنانية وهذا ما يتعار�ص مع ن�ص املادة االأولى من اتفاقية مناه�صة 

�لتعذيب.

ثالثاً: النقاط التنفيذية

1-جمل�س النواب 
أ تعديل �مل�دة )401( من قانون العقوبات للت�صدد يف معاقبة جرمية التعذيب كجناية ال كجنحة عرب تو�صيع مفهوم االأفعال 	.

املادية املكونة لهذه اجلرمية ملواءمة تعريف التعذيب مع اإتفاقية مناه�صة التعذيب)*(. )م.ق(  
أ �إ�شتحد�ث جنحة �شروب �ملع�ملة �أو �لعقوبة �لق��شية �أو �لال�إن�ش�نية وفق �أحك�م �الإتف�قية. )م.ق(  	.
أ �إن�ش�ء �آلية وطنية ملنع �لتعذيب، وهو م� �إلتزم به لبن�ن بتوقيعه على �لبوتوكول �الإختي�ري الإتف�قية من�ه�شة �لتعذيب يف 	.

ع�م 2008 ال �شيم� عب �إقر�ر �إقرت�ح �لق�نون �ملقدم من �ملجل�س �لني�بي )*(. )م.ق(  
أ تعديل �أ�شول �ملح�كم�ت �جلز�ئية لت�أكيد �شالحية �ملح�كم �جلز�ئية �لع�دية )�لعدلية( يف مالحقة وحم�كمة جميع �أفر�د 	.

ال�صابطة العدلية، مبا فيها الع�صكرية، املتهمة بجرمية التعذيب. )م.ق(  
أ تعديل قانون اأ�صول املحاكمات لتعزيز اأ�صول و�صمانات تعيني الطبيب املخول معاينة االأ�صخا�ص املحرومني من حريتهم. 	.

)م.ق( 
 

2-جمل�س الوزراء والإدارات العامة 
أ تقدمي �لتق�رير �لدورية �إلى �الأمم �ملتحدة، ال �شيم� �لتقرير �الأول �الإلز�مي �إلى جلنة من�ه�شة �لتعذيب �لت�بعة لالأمم �لذي 	.

كان يفرت�ص تقدميه عام 2001، واالإلتزام بتنفيذ مالحظاتها وتو�صياتها )*(.)م.ق(  
أ املوؤهالت 	. العدلية ومعاونيهم من ذوي  ال�صابطة  اأفراد  اإختيار  االإدارة والعدل جلهة  التو�صية ال�صادرة عن جلنة  تنفيذ 

العلمية واإخ�صاعهم لدورات متخ�ص�صة تو�صح واجباتهم خالل االإجراءات اجلزائية. )م.ق(  
أ التقيد مبوجب منع ت�صليم االأ�صخا�ص اإلى اأي دولة قد متار�ص التعذيب جتاههم عمالً  باملادة )3( من �إتف�قية من�ه�شة 	.

التعذيب وغريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة. )م.ق(  
أ تلقي 	. �شالحية  مع  و�ل�شجون  �لتوقيف  �أم�كن  لزي�رة  �ملقرتحة  �لتعذيب  ملنع  �لوطنية  �لوق�ئية  لالآلية  �الإخت�ش��س  منح 

�ل�شك�وى حول ح�الت �لتعذيب. )م.ق(  
أ الإعرتاف ر�صميًا ب�صالحية جلنة االأمم املتحدة ملناه�صة التعذيب للنظر يف ال�صكاوى الفردية املتعلقة باإنتهاكات حقوق 	.

االإن�صان املقدمة من االأفراد وذلك مبقت�صى املادة )22( من �إتف�قية من�ه�شة �لتعذيب. )م.ق(  
أ عدم االإ�صت�صهاد باأي اأقوال يثبت اأنه اأدلى بها نتيجة للتعذيب يف �صوء املادة )15( من �إتف�قية من�ه�شة �لتعذيب، كدليل 	.

يف اأي اإجراءات، اإال اإذا كان ذلك �صد �صخ�ص متهم باإرتكاب التعذيب كدليل على االإدالء بهذه االأقوال. )م.ق( اإخ�صاع 
وتطوير  اجلزائية،  االإجراءات  خالل  واجباتهم  حول  متخ�ص�صة  لدورات  االأولية  التحقيقات  يتولون  الذين  االأ�صخا�ص 

االأدوات الفنية الواقية من التعذيب مثل كامريات املراقبة املثبتة يف الغرف املخ�ص�صة الإ�صتماع امل�صتكى عليهم. )م.م( 
أ تطوير اإمكانيات ال�صابطة العدلية يف جميع الو�صائل العلمية لك�صف اجلرائم، والتي من �صاأنها ك�صف احلقيقة دون احلاجة 	.

اإلى االإ�صتح�صال على اإعرتاف من املتهم. )م.م(  
أ �للبن�نية، ال �شيم� تق�رير زي�رة جلنة �الأمم �ملتحدة 	. �لتق�رير �لدولية �ملتعلقة ب�لتعذيب، و�إن ك�نت خ��شة ب�لدولة  ن�شر 

�خل��شة ب�لتعذيب. )م.ق(

٭ للتعبري عن املدى املقرتح للتنفيذ نخت�صر املدى القريب ب )م.ق( واملدى املتو�صط ب )م.م(
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3- الق�ساء 
أ حتفيز مبا�صرة االإ�صتق�صاءات واملالحقات ال�صريعة يف احلاالت التي ي�صري فيها اإثارة اأو الك�صف عن حاالت التعذيب اأو 	.

�شروب �ملع�ملة �أو �لعقوبة �لق��شية �أو �لال�إن�ش�نية وفق �أحك�م �الإتف�قية، وفق �مل�دة )12( من �إتف�قية من�ه�شة �لتعذيب. 
)م.ق( 

أ �صيما حق ح�صور 	. االأدلة حولها، ال  امل�صهلة جلمع  اأو  التعذيب  الواقية من  القانونية  ال�صمانات  �صائر  اإحرتام  الت�صدد يف 
�ملح�مني جل�ش�ت �الإ�شتم�ع يف مرحلة �الإ�شتق�ش�ء �أم�م �ل�ش�بطة �لعدلية، و�الإ�شر�ع يف تعيني �الأطب�ء. )م.ق(
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4. الإخفاء الق�سري
من اأق�صى النتائج التي خلّفتها حرب 1990-1975 يف لبنان، والتي عّم بالها اجلميع دون اأي متييز ديني اأو طائفي اأو اإقليمي 

�أو حزبي م�شكلة �الإخف�ء �لق�شري.

وت�شري �الأرق�م �ملقدرة يف لبن�ن �إلى �إخف�ء م� يزيد على �شبعة ع�شر �ألف �شخ�س من جميع �لطو�ئف من �ملق�تلني و�ملدنيني، 
ويت�شمن ذلك �لرقم لبن�نيني ومقيمني على �الأر��شي �للبن�نية من جن�شي�ت خمتلفة �أبرزه� �لفل�شطينيون و�ل�شوريون.

تبعًا  اإ�صرائيل  قبل  من  خمفيني  لبنانيني  اأ�صخا�ص  عن  التقارير  تتحدث  احلرب،  �صنوات  خالل  ق�صرًا  املخفيني  جانب  واإلى 
واجلماهريية  ال�صورية  العربية  اجلمهورية  من  كّل  يف  ق�صرّية  اإخفاءات  اإلى  اإ�صافًة  اللبنانية،  االأرا�صي  من  جزءًا  الإحتاللها 
الليبية وجمهورية العراق. اأما ال�صبب يف اإ�صتمرار ماأ�صاة ومعاناة املخفيني ق�صرًا وعائالتهم، فمرده اإلى غياب االإرادة ال�صيا�صية 

احلا�صمة لو�صع ملف املخفيني ق�صرًا يف اأعلى �صلم االأولويات من قبل احلكومات املتعاقبة. 

اأوًل: الواقع القانوين 
1- املعايري الدولية 

عّرفت �مل�دة )2( من »�الإتف�قية �لدولية حلم�ية جميع �الأ�شخ��س من �الإختف�ء �لق�شري« �ل�ش�درة عن �جلمعية �لع�مة لالأمم 
�ملتحدة يف 20/12/2006، �الإخف�ء �لق�شري على �أنه: »�الإعتق�ل �أو �لتوقيف �أو �الإختط�ف �أو �أي �شكل من �أ�شك�ل �حلرم�ن من 
احلرية يتم على اأيدي موظفي الدولة اأو اأ�صخا�ص اأو جمموعات من االأفراد يت�صّرفون باإذن اأو بدعم من الدولة اأو مبوافقتها، 
اأو مكان وجوده، مما يحرمه من  املختفي  ال�صخ�ص  اإخفاء م�صري  اأو  ال�صخ�ص من حريته  االإعرتاف بحرمان  ويعقبه رف�ص 

حم�ية �لق�نون«.

�لت�شرف�ت �ملحددة يف �مل�دة )2(  للتحقيق يف  �لتد�بري �ملالئمة  �أن »تتخذ كل دولة طرف  كم� تن�س �الإتف�قية على �شرورة 
اإلى  اأو موافقة من الدولة، ولتقدمي امل�صوؤولني  اأو دعم  اإذن  اأ�صخا�ص اأو جمموعات من االأفراد يت�صرفون دون  التي يقوم بها 
الدولة«. كذلك عدت تلك االإتفاقية جرمية االإخفاء الق�صري جرمية �صد االإن�صانية، وو�ّصعت دائرة امل�صوؤولية الناجمة عنها، 
وحم�صتها الطابع امل�صتمّر، واأدرجتها �صمن اجلرائم التي تتيح ت�صليم املجرمني بني الدول، ونّظمت بالتف�صيل م�صاألة املعلومات 
معنية  »جلنة  و�أن�ش�أت  ور�بط�ت،  وجمعي�ت  منظم�ت  ت�شكيل  يف  �حلق  وكّر�شت  �الإطالع،  وحق  �ل�شجالت  وم�شك  �ل�شخ�شية 

بحاالت االإخفاء الق�صري« ترفع اإليها الدول االأطراف تقارير عن التدابري التي اتخذتها لتنفيذ اإلتزاماتها.

2- الت�سريعات الوطنية 
ت  كّر�ص الد�صتور اللبناين املعّدل حماية الفرد من االعتقال التع�ّصفي احلا�صل خارج احلاالت التي ن�ّص عليها القانون، وقد ن�صّ
�مل�دة )8( منه على ما يلي: »احلرية ال�صخ�صية م�صونة ويف حمى القانون وال ميكن اأن يقَب�ص على اأحد اأو ُيحب�ص اأو يوَقف اإال 

وفقًا الأحكام القانون وال ميكن حتديد جرم اأو تعيني عقوبة اإال مبقت�صى القانون«.

كذلك جّرم ق�نون �لعقوب�ت �للبن�ين فعل �حلرم�ن من �حلرية �ل�شخ�شية، يف �مل�دة )569( منه.

ثانياً: الو�صع الراهن  
بني 1975 و1990، اإقت�صرت معاجلات عمليات اخلطف واالإخفاء الق�صري على »مراجعات«، من زعيم اأو و�صيط اأو نافذ يف غياب 
تام ملوؤ�ص�صات الدولة احلامية ملواطنيها. وبعد اإنتهاء االأعمال احلربية عام 1990، ويف ظل �إقر�ر ق�نون �لعفو �لع�م ع�م 1991، بقي 
ملف املخفيني ق�صرًا خارج املعاجلات وبقي بعيدًا عن اأولويات احلكومات املتعاقبة، مع العلم اأّن قانون العفو املذكور ال يحول دون 
املالحقة، وقد عّد الق�صاء اللبناين - اأكرث من مّرة - اأّن جرائم اخلطف من اجلرائم املتمادية التي ال ي�صملها العفو وال تخ�صع 

للتقادم امل�صقط16.

قر�ر حمكمة جن�ي�ت جبل لبن�ن ت�ريخ 13/12/2001 وقر�ر حمكمة جن�ي�ت �جلنوب ت�ريخ 13/6/2003.  16
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يف مطلع ع�م 2000 وب�صغط من جلنة اأهايل املخطوفني واملفقودين يف لبنان وجمموعة من منظمات املجتمع املدين، �صّكل جمل�ص 
الوزراء جلنة تق�ص برئا�صة �صابط اأمني ُعرفت »بـاللجنة الر�صمية لالإ�صتق�صاء عن جميع املخطوفني واملفقودين«، وقد رفعت 
اأي خمطوف على قيد احلياة على  يتبني وجود  اأنه مل  اإلى  ت�صكيلها. وخل�صت  تاريخ  اأ�صهر من  �صتة  بعد  اإلى احلكومة  تقريرها 
االأرا�صي اللبنانية لدى اأي من االأحزاب اأو التنظيمات اللبنانية، واأو�صت اللجنة ذوي املخفيني باللجوء اإلى الق�صاء املخت�ص الإثبات 
وفاة اأولئك املفقودين ب�صورة قانونية، علمًا اأن ال�صلطات ال�صورية اأفرجت فيما بعد عن عدد من الذين اأو�صت اللجنة الر�صمية 
باإعالن وفاتهم، االأمر الذي زعزع م�صداقية عمل اللجنة، مما جعل االأهايل يف حتّرك دائم ومطالبة م�صتمرة فيما يتعّلق بهذه 

�لق�شية.
 

وحتت �صغط االأهايل امل�صتمر، �صّكل جمل�ص الوزراء عام 2001 جلنة �أخرى برئ��شة وزير �لدولة ل�شوؤون �لتنمية �الإد�رية عرفت 
بـ »جلنة تلقي �صكاوى اأهايل املفقودين« كانت مهمتها »تلّقي طلبات االأهايل الذين لديهم اأدلة على اأن ذويهم ما زالوا على قيد 
�إخف�ء على  700 ح�لة  اإ�صتمارات بخ�صو�ص  اللجنة  وتلّقي  �صنوات  اأربع  الرغم من متديد فرتة عملها الأكرث من  احلياة«. وعلى 
�الأقل، مل ترفع �أي تقرير ر�شمي حتى ت�ريخه، ب�إ�شتثن�ء م�شودة �لتقرير �لذي �أعلنت عنه نق�بة �ملح�مني يف بريوت يف ني�ش�ن 2005 
ب�صفتها ع�صوًا يف اللجنة الر�صمية املذكورة اأعاله. كما تقّدم عدد من النّواب باأ�صئلة واإ�صتجوابات للحكومة يف االأعوام التالية 

مبو�صوع املخفيني ق�صرًا، اإال اأن ذلك االإ�صتجواب مل ي�صلك طريقه اإلى املناق�صة وبقي من دون جواب.

للنظر يف مو�شوع  لبن�نية-�شورية  �شّكلت �حلكومة جلنة ق�ش�ئية م�شرتكة  لبن�ن ع�م 2005،  �ل�شوري من  �إن�شح�ب �جلي�س  بعد 
�ملفقودين يف �شوري� برئ��شة �ملّدعي �لع�م �الإ�شتئن�يف يف بريوت، وت�شلّمت تلك �للجنة الئحة ب�أ�شم�ء �للبن�نيني �ملوقوفني يف �ل�شجون 

�لع�دية دون �أولئك �ملوقوفني يف �ل�شجون �لع�شكرية.
 

لكّن جميع املعاجلات التي قامت بها ال�صلطات اللبنانية يف مو�صوع االإخفاء الق�صري بقيت خجولة ومل ت�صمح، حتى االآن، باإقفال 
اأجوبة  اأ�ص�ص وا�صحة ويف ذلك �صبه تخل من الدولة عن دورها يف حماية مواطنيها وعن م�صوؤولياتها يف تقدمي  هذا امللف على 

حا�صمة ومنع اإ�صتمرار اإنتهاك الد�صتور والقوانني و�صائر املواثيق الدولية ذات ال�صلة.
 

وُيلحظ اأن اللجان االأهلية املعنية باالإخفاء الق�صري تقدمت يف ني�صان 2009 مبذكرة الإن�صاء هيئة وطنية ملعاجلة ق�صية املفقودين 
واملخفيني ق�صرًا اإلى كل من فخامة رئي�ص اجلمهورية العماد مي�صال �صليمان، ودولة رئي�ص جمل�ص النواب االأ�صتاذ نبيه بري ودولة 
رئي�ص جمل�ص الوزراء ال�صابق االأ�صتاذ فوؤاد ال�صنيورة. تبنى هذه املذكرة وزيُر العدل ال�صابق الدكتور اإبراهيم جنار ووزير الداخلية 
ال�صابق االأ�صتاذ زياد بارود. اإال اأّن تلك اللجنة مل تب�صر النور حتى تاريخه، علما ًاأن احلكومات الثالث االأخرية تعهدت يف بياناتها 
الوزارية بت�صديق »االإتفاقية الدولية حلماية جميع االأ�صخا�ص من االإختفاء الق�صري« واإن�صاء الهيئة الوطنية املذكورة اأعاله. ويف 
ت�شرين �الأول 2011، تقدم النائب حكمت ديب مب�صروع قانون حول االإخفاء الق�صري اإلى اأمانة �صر جمل�ص النواب. ويرمي ذلك 

امل�صروع اإلى اإن�صاء »الهيئة الوطنية امل�صتقلة للمخفيني ق�صرا«.
 

2012 و�شلمت ن�شخة عنه  اأعدت م�صروع قانون للمفقودين واملخفيني ق�صرًا يف  كانت اللجان املمثلة لعائالت املخفيني ق�صرًا قد 
لوزير العدل �صكيب قرطباوي ولعدد من الوزراء والنواب. وقد اأحال الوزير قرطباوي على جمل�ص الوزراء م�صروع مر�صوم الإن�صاء 

الهيئة الوطنية امل�صتقلة للمخفيني ق�صرًا، مل ُيتخذ ب�صاأنه اأي قرار بعد.

ثالثاً: النقاط التنفيذية 
1- جمل�س النواب 

أ الت�صديق على االتفاقية الدولية حلماية جميع االأ�صخا�ص من االإخفاء الق�صري التي وقع عليها بتاريخ 6/2/2007)٭( . 	.
)م.ق( 

أ �إ�شد�ر �لت�شريع�ت �ملن��شبة لو�شع �أحك�م تلك �الإتف�قية حيز �لتنفيذ، ال �شيم� لتعريف وجترمي �الإخف�ء �لق�شري. )م.ق( 	.
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أ �إن�ش�ء هيئة وطنية م�شتقلة خمولة ب�ل�شالحي�ت �لفع�لة، ال �شيم� �شلطة �لتحقيق يف م�شري �الأ�شخ��س �ملفقودين و�شح�ي� 	.
االإختفاء الق�صري يف �صياق احلروب املختلفة التي مر بها البلد )٭(. )م.ق(

2- جمل�س الوزراء والإدارات العامة 
أ بن�ء ق�عدة بي�ن�ت �حلم�س �لنووي )DNA( على �مل�شتوى �لوطني وتطوير تقني�ت نب�س �ملق�بر �لفردية و�جلم�عية)٭(.	.
أ اأكرب مبوجب 	. اإن�صاوؤها ب�صالحيات  الق�صري حتى ي�صري  االإختفاء  املفقودين و�صحايا  الوطنية حلل ق�صية  الهيئة  اإن�صاء 

ق�نون. )م.ق(  
أ و�صع قواعد اإلزامية الأ�صول و�صروط حماية املقابر اجلماعية ونب�صها والتعامل مع حمتوياتها. )م.ق(  	.
أ �إدر�ج مو�شوع �لذ�كرة �شمن �لثق�فة �لوطنية، عب �لكتب �ملدر�شية و�ملت�حف و�إعالن 13 ني�صان من كل عام يومًا للذاكرة. 	.

)م.م( 

3- الق�ساء 
حتريك ال�صكاوى املقدمة يف �صاأن حاالت اخلطف وحماية املقابر اجلماعية واالإ�صراع يف اإ�صدار القرارات املنا�صبة ب�صاأنها. 

)م.ق(
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5. ال�سجون واأماكن التوقيف
يعالج هذا الق�صم مو�صوع اإدارة ال�صجون والنظارات من زاوية حقوق االإن�صان امل�صجون، مبا اأنه يقع يف اإطار �صياغة اخلطة 
الوطنية حلقوق االإن�صان. وهو ال يت�صمن، اإال ملامًا، مو�صوعي �صبط االأمن والتدابري ال�صرورية ملنع النزالء من الفرار، وهي يف 

غاية االأهمية، الأنه ال يتعلق مبا�صرًة بتلك احلقوق.

العقوبة  تنفذ فيه  الذي  املكان  العدالة. فال�صجون متثل  اإقامة  اأن تكون حلقة من حلقات  التوقيف  واأماكن  بال�صجون  يفرت�ص 
التي حتكم بها املحاكم وحدها، وذلك ملعاقبة مرتكبي اجلرائم وو�صعهم يف مكان منف�صل عن املجتمع حتت حرا�صة اأمنية 
الأنهم ي�صكلون خطرًا على املجتمع، والوقاية من اجلرمية عرب ردع املجتمع واملجرمني بالذات ملنعهم من الوقوع يف التكرار. 
لكن وظيفة ال�صجن اأ�صبحت اأي�صًا تعني اإ�صالح املجرمني وتاأهيلهم ليكونوا مواطنني �صاحلني قادرين على اإعادة االإندماج يف 

املجتمع بعد اإنتهاء فرتة اإحتجازهم.

اأو  اأو م�صتكى عليهم ال يزالون قيد التحقيق  اأما النظارات فهي االأماكن التي حتتجز فيها، بقرارات ق�صائية، حرية متهمني 
املحاكمة، وذلك ب�صورة اإ�صتثنائية �صمن �صروط و�صوابط واأ�صول �صكلية ومو�صوعية، حددتها املادة )107( من ق�نون �أ�شول 
املحاكمات اجلزائية، كاأن يكون قرار التوقيف معلاًل تعلياًل كافيًا واأن يكون »الو�صيلة الوحيدة للمحافظة على اأدلة االإثبات اأو 
املعامل املادية للجرمية اأو للحيلولة دون ممار�صة االإكراه على ال�صهود اأو على املجني عليهم اأو ملنع املدعى عليه من اإجراء اأي 
اإت�صال ب�صركائه يف اجلرمية اأو املتدخلني فيها اأو املحر�صني عليها اأو اأن يكون الغر�ص من التوقيف حماية املدعى عليه نف�صه 
اأو و�صع حد ملفعول اجلرمية اأو الرغبة يف اإتقاء جتددها اأو منع املدعى عليه من الفرار اأو جتنيب النظام العام اأي خلل ناجم 

عن اجلرمية«.

اإن و�صع ال�صجون والنظارات يف لبنان، ال يرقى الأي من الوظائف ال�صامية التي تن�صجم مع معايري العدالة اجلنائية. فقيا�صًا 
ال�صيئ  بني  يتاأرجح  باأنه  ال�صجون  و�صع  اإخت�صار  ميكن  املتحدة،  االأمم  عن  ال�صادرة  النزالء«  ملعاملة  الدنيا  »القواعد  على 
وال�صيئ جدًا والالاإن�صاين. فوظيفة الق�صا�ص تتجلى باأب�صع �صورها اإلى حد ي�صبح فيها املكوث يف عدد من ال�صجون اللبنانية 
�صربًا من �صروب التعذيب واملعاملة القا�صية والالاإن�صانية. اأما وظيفة الردع، فت�صاهم ظروف ال�صجن يف اإنتاج نزالء حاقدين 
انيهم وعلى الق�صاء واملجتمع، وغالبًا ما يخرج النزالء لالإنتقام ولتكرار اجلرمية التي يتمر�صون يف معرفة فنونها  على �صجَّ
اإدارة  وحمرتفيها يف ال�صجون. اأما وظيفة التاأهيل واالإ�صالح، ف�صبه غائبة لوال جهود ومبادرات فردية لبع�ص امل�صوؤولني عن 

�ل�شجون وللجمعي�ت �الأهلية و�ملدنية �لتي ُتعنى برع�ية �شوؤون �لنزالء.

اأما اأبرز امل�صاكل التي تعاين منها ال�صجون يف لبنان فهي االآتية:
�الإكتظ�ظ �ل�شديد »�خل�نق« جلميع �ل�شجون �لت�بعة لوز�رة �لد�خلية، ذلك م� يتج�وز ن�شبة متو�شطة قدره� 300 % تقريبًا . 1

من ط�قة جميع �الأبنية على �الإ�شتيع�ب17.
غي�ب �ملع�ملة �لعق�بية �ل�شليمة وجت�هل �حلقوق و�الأ�شول �الأ�ش��شية �الآتية بن�شب متف�وتة من �شجن الآخر: عدم ت�شنيف . 2

النزالء واملوقوفني اإحتياطيًا بالطريقة املنا�صبة، اإلغاء احلق بالنزهة اليومية اأو احلد منه، عدم كفاية العناية ال�صحية، 
و�شعوبة  و�الإقت�ش�دية،  و�الإجتم�عية  �لرتبوية  �لن�ش�ط�ت  و�لع�مة، غي�ب  �ل�شخ�شية  لل�شحة  �ملالئمة  �لبيئة  توفري  عدم 

�إجر�ء �لزي�ر�ت.
عدم مالءمة االإطار املادي للموؤ�ص�صات العقابية اللبنانية ملتطلبات التاأهيل االإجتماعي للمحكوم عليهم يف ظل نق�ص يف . 3

املباين واملن�صاآت العقابية، االأمر الذي يوؤدي اإلى نتائج مرفو�صة عقابيًا، بعيدة عن املرجتى من التاأهيل االإجتماعي واإعادة 
االإندماج وتبّني املعايري االأخالقية ال�صليمة، يف ظل جو ي�صاعد على تقهقر ال�صخ�صية االإن�صانية مبا يفر�صه من العوامل 

�لتي تزيد من �الآالم �لن�جمة عن �شلب �حلرية.

اإن الرقم الر�صمي لالإ�صتيعاب يف احلد االأق�صى لل�صجون اللبنانية حتدده التقارير الر�صمية ب 3653 �شجني لكن يجب �لتدقيق يف تقدير حّدي �الإ�شتيع�ب �الأدنى و�الأق�شى �لو�ردين   17
يف اجلدول املرفق ويف مثل تلك االأرقام الر�صمية للتاأكد من مدى توافقها مع معايري احلد االأدنى التي تفرت�ص اإحتجاز النزالء يف م�صاحة 7 �أمت�ر مربعة لل�شجني �لو�حد �أو يف غرفة 
خ��شة. فعلى �شبيل �ملث�ل، ف�إن �شجن روميه �ملركزي �شمم الإ�شتيع�ب 1050 �صجينًا، يف حني اأن تقدير االإ�صتيعاب باحلد االأدنى الوارد يف اجلدول هو 2000 و�حلد �الأق�شى 3000 
والواقع اأن �صجن روميه كما كان خمططًا له مل ينجز بناوؤه بالكامل وتبقى بع�ص اأق�صامه يف اإ�صتعمال اجلي�ص مما يجعل من امل�صاحة التقريبية لالإ�صتعمال العادي وفق املعايري 

متوفرة ل 700 �صجني تقريبًا.
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40% و70% من النزالء )تتفاوت هذه الن�صبة من . 4 الت�صخم غري الطبيعي يف اأعداد املوقوفني اإحتياطيًا. فما يرتاوح بني 
وقت الآخر، لكنها تبقى ن�صبيًا كبرية( هم بالواقع من االأ�صخا�ص املوقوفني اإحتياطيًا، واملودعني يف ال�صجون ملدد متو�صطة 
وطويلة ريثما تنتهي حماكمتهم. اأما الرقم الذي يثري العجب االأكرب، فهو ما يقارب 30.000 حالة توقيف اإحتياطي �صنويًا. 
كل ذلك يوؤ�صر اإلى خلل يف عمل املحاكم، ب�صبب البطء يف املحاكمات، اأو االإ�صتعمال املفرط حلق التوقيف، اأو قد يرقى اإلى 

خم�لفة للق�نون يف بع�س �الأحي�ن، حلق �لتوقيف �الإحتي�طي.
تخلّف الت�صريعات العقابية اللبنانية ب�صكٍل عام واإبتعادها عن االأهداف التاأهيلية، اإذ ما زال يطغى عليها حتى االآن الطابع . 5

�الأمني �لتقليدي �لق�ئم على �لعزل. وم� تت�شمنه من رع�ية �شحية وحقوق يف �لنزهة و�لزي�رة و�ملر��شلة ال يعدو- على 
الرغم من اأهميته- اإ�صفاًء للطابع االإن�صاين على تنفيذ العقوبة ال�صالبة للحرية. يف حني اأن الت�صريعات العقابية احلديثة 
مل حت�صر تقدمها باإعطاء ال�صجني حقوقه كاإن�صان، بل اإ�صتجابت للفكر اجلنائي احلديث حينما اأعطت ال�صجني حقوقه 
ككائن اإجتماعي ال يجوز عزله عن جمتمعه نهائيًا واإعتمدت اإ�صالحات عقابية جذرية تهدف اإلى توجيه املعاملة العقابية 
مبا ين�صجم مع االأهداف التاأهيلية. كما اأن االإطار الت�صريعي اللبناين )يف العديد من اأحكامه( واالإطار االإداري ال ين�صجمان 

حتى مع »�لقو�عد �لنموذجية �لدني� ملع�ملة �مل�شجونني« ومع متطلب�ت علم �إد�رة �ل�شجون و�ل�شي��شة �لعق�بية �حلديثتني.
عدم مالءمة االإدارة العقابية اللبنانية ملتطلبات التنفيذ العقابي احلديث. فهي اإدارة ع�صكرية غري متفرغة اأو متخ�ص�صة . 6

يف املعاملة العقابية احلديثة وتفتقر اإلى االإخت�صا�صيني الذين تتطلبهم هذه املعاملة، وال تتوافر لديها بيانات اإح�صائية 
هامة )كعدد املكررين، وعدد الذين ينفّذون عقوبات ق�صرية املدة(، وال متلك معطيات عن اخللفية االإجتماعية للنزالء 
والنظام  االأمن  وحفظ  تاأمني احلرا�صة  على  مقت�صرًا  دورها  يزال  وال  واملهني...(،  التعليمي  امل�صتوى  العائلي،  )الو�صع 

وم�صك ال�صجالت واملحافظ يف املوؤ�ص�صات العقابية.

اأما اأبرز اأ�صباب التاأخر يف معاجلة عوار�ص وم�صببات اإنتهاكات حقوق االإن�صان يف ال�صجون اللبنانية، فهي غياب االإرادة اجلدية 
الت�صريعية  وال�صيا�صات  اخلطط  غياب  وبالتايل  االأولويات  �صلم  على  ال�صجون  و�صع  حت�صني  و�صع  وعدم  طويلة  لعقود  لالإ�صالح 

و�لق�ش�ئية و�الإد�رية و�مل�لية �لو��شحة و�لالزمة لتحقيق ذلك.

لقد بداأ منذ فرتة وجيزة ن�صبيًا اإعتماد �صيا�صات تعمل على تطوير اإدارة ال�صجون وو�صع النزالء. اأما اأبرز اخلطوات التي حتققت، 
فهي التالية: 

االإتفاق على نقل م�صوؤولية اإدارة ال�صجون من وزارة الداخلية اإلى وزارة العدل تنفيذًا الأحكام القانون، على اأن يكون التنفيذ . 1
�صمن خم�ص �صنوات يفرت�ص اأنها اإنتهت يف عام 2012.

�إن�ش�ء �شجن جديد للرج�ل يف زحلة ور�شدت �الأمو�ل �لالزمة الإن�ش�ء �شجنني مركزيني يف �ل�شم�ل و�جلنوب. . 2
اإن�صاء جلنة ملكافحة التعذيب �صمن املديرية العامة لقوى االأمن الداخلي يراأ�صها عميد.. 3
عقد اإتفاقيات مع عدد من اخلرباء والهيئات الدولية املتخ�ص�صة، لتطوير خطط و�صيا�صات خا�صة بتح�صني و�صع ال�صجون . 4

واإدارتها.
اإن�صاء جلنة لو�صع املعايري املنا�صبة لبناء ال�صجون يف لبنان، اإنتهت يف ت�صرين االأول الفائت من و�صع تقريرها النهائي.. 5
حت�صري وزارة العدل الإ�صدار »دليل تفتي�ص ال�صجون«.. 6
مكننة ملفات النزالء واملوقوفني اإحتياطيًا.. 7

كم� تطور عمل وم�ش�ريع هيئ�ت �ملجتمع �الأهلي و�ملدين �ملختلفة يف �ل�شجون من �أجل �لتخفيف من مع�ن�ة �لنزالء، وذلك يف �شتى 
�ملج�الت. 

لكن كل ذلك ال يكفي، وتبقى معاناة النزالء كبرية، تعرب عنها بني احلني واالآخر اإعت�صامات واأعمال �صغب وفرار، وت�صطيب للج�صد 
بوا�صطة االأدوات احلادة، وكل ذلك ال يطور م�صتوى العدالة اأو االإ�صتقرار اأو اجلودة يف ال�صجون وح�صن اإدارتها املطلوبة. 

و�ملتو�شطة  �الآنية  �مل�شتوي�ت  تد�بري على كل من  �إتخ�ذ  و�لق�ش�ئية، على  و�لتنفيذية  �لت�شريعية  �ملعنية،  �ل�شلط�ت  تقوم  �أن  يجب 
والطويلة وفق التو�صيات التي �صوف ن�صتعر�صها يف ما ياأتي، حتى يتوافق واقع ال�صجون ومقت�صيات »القواعد الدنيا« وال�صيا�صات 
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اجلنائية احلديثة، من اأجل اأن تتحول ال�صجون، من اأداة عقاب وح�صب، اإلى اأداة عدالة، واأماكن اإ�صالح وتاأهيل الإعادة اإنخراط 
�لنزالء يف �ملجتمع.

اأواًل: النقاط التنفيذية٭ 
1- ظروف ال�سجون املادِّية 

أ االإ�صراع يف بناء ال�صجون يف املحافظات املختلفة التي �صدق جمل�ص النواب على متويلها.	.
أ االإ�صراع يف بناء املوؤ�ص�صات العقابية اخلا�صة باالأحداث التي مل ُتن�َصاأ حتى تاريخه على الرغم من اأنها مذكورة يف الن�صو�ص 	.

القانونية، وهذه املوؤ�ص�صات هي:
• لالأحد�ث 	 )موجود  اأ�صهر18  �صتة  اأدناها  ملدة  اإ�صالحي  بتدبري  عليهن  املحكوم  بالقا�صرات  اخلا�ص  االإ�صالح  معهد 

الذكور: معهد اإ�صالح الفنار(.
• معهد التاأديب اخلا�ص باالأحداث الذكور املحكوم عليهم بالو�صع يف معهد التاأديب ملدة اأدناها ثالثة اأ�صهر19 )موجود 	

للق��شر�ت وي�شّمى مركز �ملب�درة للق��شر�ت(.
• �صجن القا�صرات املحكوم عليهن بعقوبة خمّف�صة الإرتكابهن جناية20 )موجود لالأحداث الذكور يف جناح خا�ص حاليًا 	

�شمن »مبنى �الأحد�ث« يف �شجن روميه(.
أ اإقفال جميع االأبنية امل�صتعملة ك�صجون يف جميع املحافظات يف اأقرب وقت ممكن والتي ال تتوافر فيها ال�صروط الهند�صية 	.

الإ�صتعمالها ك�صجون وفق معايري »القواعد الدنيا« )وهي عمليًا جميع ال�صجون اللبنانية باإ�صتثناء �صجن رومية املركزي(، 
واالإ�صتعا�صة عنها ببناء �صجون مركزية جديدة يف كل من حمافظتي ال�صمال واجلنوب واإ�صالح �صجن زحلة وغريه من 
ال�صجون التي �صوف تبقى قيد االإ�صتعمال، ولو مرحليًا على اأن تكون هذه االأبنية متكاملة هند�صيًا ح�صب املوا�صفات املطلوبة 

حل�شن �إحرت�م »�لقو�عد �لدني�« ولتحقيق �أهد�ف �ل�شي��ش�ت �لعق�بية �حلديثة.
أ ار الدرك«( واإلغاء 	. َزة و�صجن قيادة قوى االأمن الداخلي )»�صيَّ على وجه اخل�صو�ص، يجب اإقفال �صجن وزارة الدفاع يف الرَيْ

املر�صومني اللذين اأن�صاآهما، واالإ�صتعا�صة عنهما ببناء جناح م�صتقل يف �صجن رومية خا�ص بحاجات احلماية االأمنية الق�صوى 
للنزالء �ملو�شوعني فيه، على �أن تتو�فر يف هذ� �جلن�ح �ملو��شف�ت �لفنية �ملطلوبة حل�شن �إحرت�م »�لقو�عد �لدني�«.

أ بالنزالء 	. خا�صة  جديدة  نظارة  وجتهيز  ببناء  عنها  واالإ�صتعا�صة  العام،  االأمن  نظارة  اإقفال  يف  االإ�صراع  يجب  كذلك، 
واملوقوفني االأجانب املخالفني لقوانني ال�صفر والهجرة )وقد بداأ العمل على ذلك البناء يف حميط �صجن رومية املركزي(. 

على اأن يكون هذا ال�صجن اخلا�ص متكاماًل ح�صب املوا�صفات املطلوبة حل�صن اإحرتام »القواعد الدنيا«.
أ اإلى حني بناء ال�صجون اجلديدة، يجب حت�صني اأو�صاع ال�صجون امل�صتعملة حاليًا. على �صبيل املثال، يجب اإخالء االأق�صام 	.

من �صجن رومية املركزي التي ي�صتخدمها حاليًا اجلي�ص اللبناين و�صمها بعد تاأهيلها اإلى باقي اأق�صام ال�صجن، مما يوفر 
ة ت�صمح بنقل عدد كبري من النزالء اإليها من ال�صجون االأخرى الالاإن�صانية. لتحقيق ذلك، يجب  �صريعا اأماكن اإ�صافية عدَّ
و�صع خمطط عام هند�صي واإداري لتاأهيل �صجن رومية، ميكن العمل على تن�صيق متويله من اخلزينة العامة اأو من الهبات 

و�مل�ش�عد�ت �ملحلية �أو �لدولية.
أ �إيالء �لعن�ية �خل��شة ب�أم�كن �لتوقيف �ملوؤقت يف �لنظ�ر�ت �لت�بعة لق�شور �لعدل )خ��شة ب�لنظر ملبد�أ فر�شية �لب�ءة 	.

للموقوفني اإحتياطيًا فيها( وتوفري اأق�صى ال�صروط الهند�صية ال�صرورية ملنع اإكتظاظها وتوفري جميع متطلبات النظافة 
وال�صحة العامة فيها.

2- املوقوفون اإحتياطياً من املحكومني
أ االإقت�صاد يف 	. الق�صاة واملحاكم املخت�صة، والعمل قدر االإمكان على  التحقيقات واملحاكمات من قبل  اإجناز  االإ�صراع يف 

قرارات التوقيف االإحتياطي، واالإ�صتعا�صة عنها متى اأمكن باالآليات القانونية البديلة املتاحة وتطوير الو�صائل التنفيذية 

اأغلب هذه النقاط التنفيذية من م�صوؤولية احلكومة وهي يف الغالب يجب حتقيقها على املدى الق�صري وبع�صها ي�صتمر للمدى املتو�صط. ٭ 
�مل�دة 13 من �لق�نون رقم 422 ت�ريخ 2002/6/6 )ق�نون حم�ية �الأحد�ث(.  18

�مل�دة 14 من �لق�نون رقم 422 ت�ريخ 2002/6/6.  19

�مل�دة 15 من �لق�نون رقم 422 ت�ريخ 2002/6/6.  20
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لهذه البدائل املن�صو�ص عنها يف املادة )111( �أ�شول �ملح�كم�ت �جلز�ئية. ويف مطلق �الأحو�ل �لعمل على ح�شن �إحرت�م 
اأ�صول و�صروط التوقيف االإحتياطي ال �صيما تلك املن�صو�ص عليها يف املادة )107( �أ�شول �ملح�كم�ت �جلز�ئية.

أ اأجل 	. من  ال�صجون  داخل  وخدماتها  الق�صائي  العون  وتطوير  املوقوفني،  عن  املتاحة  القانونية  املعلومات  م�صتوى  تطوير 
م�صاعدة املوقوفني املحتاجني واالإ�صراع يف حماكماتهم اأو يف اإخالء �صبيلهم.

أ تطوير وتنظيم �َشوق �ملوقوفني يف �الأوق�ت �ملن��شبة من دون �إبط�ء �إلى خمتلف �ملح�كم، ال �شيم� عب توفري عدد ك�ف من 	.
وق، وتوفري االأماكن الكافية الإ�صتقبال املوقوفني  االآليات املنا�صبة، وتوفري العدد الكايف من الع�صكريني امل�صوؤولني عن ال�صَّ

يف �لنظ�ر�ت.
أ �لعمل على ت�أمني حقوق �ملوقوفني يف ح�شن تطبيق ق�نون �أ�شول �ملح�كم�ت �جلز�ئية و�ش�ئر �الأحك�م �لق�نونية �لتي ترع�هم 	.

وتوؤمن اإحرتام حقوقهم وفر�صية الرباءة، ومنها على وجه اخل�صو�ص:
أ �صمان حق زيارة املحامني ملوكليهم ح�صب القانون واالإنفراد بهم يف غرف متكنهم من تبادل االأوراق وامل�صتندات.	.
أ اإ�صتحداث العقوبات البديلة لل�صجن يف قانون العقوبات من الوجهة التنفيذية العملية )مثاًل: االأ�صغال للمنفعة العامة اأو 	.

الغرامات النقدية اأو دفع تعوي�ص اإ�صايف لل�صحية اأو ذويها اأو اإتخاذ التدابري االإحرتازية كاحلجز يف ماأوى اإحرتازي اأو 
�لعزل يف موؤ�ش�شة للت�شغيل �أو �حلجز يف د�ر للت�شغيل، �أو �لتد�بري �ملقيدة للحرية كمنع �الإق�مة �أو �خل�شوع لدور�ت تدريبية 

اأو اخل�صوع للمعاجلة الطبية اأو النف�صية اأو التاأنيب والن�صح اأو اإطالق ال�صراح امل�صروط اأو املراقبة االإجتماعية.
أ دين من حقوقهم املدنية( 	. تعديل قانون االإنتخابات الإيجاد اإطار تنفيذي يتيح للموقوفني اإحتياطيًا )واملحكومني غري املجرَّ

ممار�صة حق االإنتخاب يف ال�صجون.

3- تخفي�س مدة ال�سجن يف الظروف املنا�سبة
أ �لتطبيق �ملنتظم لق�نون تنفيذ �لعقوب�ت )�لق�نون 2002/463(، �لذي من �ش�أنه �إخالء عدد من �لنزالء )يقدر بـ 20 �أو 	.

25% من النزالء املحكومني(. فمن �صاأن ح�صن تطبيق هذا القانون لي�ص احلد من االإكتظاظ فح�صب، بل توفري احلوافز 
االإيجابية ال�صرورية اأي�صًا لتح�صني �صلوك النزالء وحت�صني ظروف اإعادة انخراطهم يف املجتمع.

أ تعديل ق�نون �لعقوب�ت يف عدد من �ملج�الت، وتعديل وتطوير ق�نون تنفيذ �لعقوب�ت �ملفيدة لتطوير �ل�شي��ش�ت �لعق�بية 	.
�ملن��شبة مع �حلد من �إكتظ�ظ �ل�شجون ال �شيم� الإعتم�د م� يلي:

• التي 	 والبديلة  والفرعية  للحرية  ال�صالبة  العقوبات  تنفيذ  ل�صاأن  يتفرغ  الذي  العقوبات  تنفيذ  قا�صي  موؤ�ص�صة  اإن�صاء 
حتكم بها املحاكم )مبا فيها قرارات التوقيف االحتياطي( وي�صهر على خروج النزالء دون اإبطاء عند االإنتهاء من 

تنفيذ �لعقوبة.  
• حتديد �صنة احلب�ص باأقل من 12 �صهرًا )مثاًل 9 اأ�صهر(.	
• و�شع حد �أق�شى ل�شنو�ت �حلب�س يف عقوب�ت �حلب�س �ملوؤبد، �أو �ل�شم�ح للنزالء ب�الإ�شتف�دة من ق�نون تنفيذ �لعقوب�ت 	

وفق� مل� ك�نت ن�شت عليه �مل�دة )173( من ق�نون �لعقوب�ت �لقدمي.
• تعديل جر�ئم �ملخدر�ت للف�شل بدقة بني جرمي �الإجت�ر و�لرتويج.	

4- ت�سنيف النزلء 
القرار  �صدور  براءتهم حتى  القانون  يفرت�ص  الذين  اإحتياطيًا  واملوقوفني  املحكومني  النزالء  بني  ال�صجن  الكامل يف  الف�صل 

الق�صائي النهائي.
اأو  القتل  )مثاًل:  خطرية  بجرائم  املحكومني  بني  اخللط  وعدم  بع�ص،  مع  بع�صهم  مماثلة  بجرائم  املحكومني  النزالء  و�صع 
االإغت�صاب اأو ال�صرقة( و�صائر املحكومني )مثاًل: حترير �صيك دون ر�صيد اأو اإ�صاءة اأمانة( واالأخذ باالإعتبار، بالن�صبة لت�صنيف 

النزالء، جمموعة من العنا�صر منها نوع اجلرمية وخطورتها والطبيعة النف�صية لل�صجني وظروف اجلرمية.

اأ. الأحداث:
اإخالء جميع ال�صجون واأماكن التوقيف من االأحداث )خا�صة ق�صم االأحداث يف �صجن رومية( واإيداعهم ح�صرًا يف املوؤ�ص�صات 

العقابية والتاأديبية واالإ�صالحية اخلا�صة بهم.



الخطــة الوطنيــة44
لحقوق اإلنسان في لبنان - 2014 - 2019

بناء دار مالحظة جديدة وحديثة الإ�صتقبال االأحداث املوقوفني الأن دار املالحظة احلالية يف حملة احلدث قدمية العهد 
واملوا�صفات وال تزال م�صغولًة من قبل قوى االأمن الداخلي )معهد الوروار(.

ب. الن�ساء:
العناية  لتاأمني  وجتهيزات  �صحية  مرافق  على  ت�صتمل  اأن  على  احلديثة  العقابية  املعايري  مع  تتوافق  للن�صاء  �صجون  بناء 

بال�صجينات احلوامل قبل الوالدة وبعدها، وال�صماح لهن برعاية اأطفالهن الر�صع داخل ال�صجن ملدة عامني على االأقل.

ج. احلالت اخلا�سة:
�لت�شدد يف تطبيق �لقو�عد �ملتعلقة ب�إخالء جميع �ل�شجون و�أم�كن �لتوقيف من �ملدمنني على �ملخدر�ت و�ملر�شى �لعقليني 
اأو من املر�ص  االإدمان  ال�صجن املركزي( ملعاجلتهم من  اأق�صامًا خا�صة �صمن  وو�صعهم يف مراكز خا�صة بهم )قد تكون 

العقلي وتاأهيلهم.

د. الأجانب:
العمل على ترحيل النزالء االأجانب فور االنتهاء من مدة �صجنهم، اأو اإعادتهم اإلى احلرية دون اإبطاء.

ت�صليم النزالء االأجانب اإلى �صجون بالدهم متى اأمكن، وبناًء على طلبهم، وح�صب توافر االإتفاقات الق�صائية بهذا ال�صاأن 
)مثل �إتف�ق �لتع�ون �لق�ش�ئي �للبن�ين �ل�شوري(.

5- توفري احلاجات الأ�سا�سية 
أ واملاء 	. ال�صرب  وماء  والنظافة  التهوية  �صيما:  ال  العامة،  ال�صحة  متطلبات  مثل  ال�صرورية  االأ�صا�صية  املتطلبات  توفري 

�ل�ش�خن لالإ�شتحم�م مع �أوق�ت من��شبة لذلك و�ملر�حي�س و�الأ�شّرة و�لبط�ني�ت و�مللب�س �لالئق.
أ حت�صني جودة الطعام وكيفية جتهيزه وتوزيعه وتناوله )اأماكن خا�صة باالأكل(، على اأن يكون ذلك اإما عرب تاأهيل النزالء 	.

الأداء هذا العمل حتت اإ�صراف ورقابة اإدارة املوؤ�ص�صة العقابية، اأو تلزميه اإلى االإدارة التي توؤمنه لعنا�صر اجلي�ص، اأو عرب 
تلزميه اإلى موؤ�ص�صات مدنية خا�صة �صمن �صروط ت�صمن ال�صفافية يف التعاقد واجلودة يف التنفيذ والتوفري يف التكلفة.

أ بحقوق 	. �خل��س   )220( بالقانون  عماًل  احلركية  االإعاقات  الأ�صحاب  وموؤهلة  منا�صبة  وخا�صة  عامة  اأماكن  توفري 
�الأ�شخ��س ذوي �الإع�قة.

6- ال�سحة اجل�سدية والعقلية
أ العمل على اأن تتوافر يف جميع ال�صجون خدمات �صحية وقائية وعالجية طبية ج�صدية ونف�صية منا�صبة؛ مبا يف ذلك 	.

توفري االأدوية واملواد ال�صيدالنية الالزمة، ومركز خا�ص مبعاجلة االإدمان على املخدرات والتاأهيل، وعيادة متكاملة 
بوجود دائم لالأطباء واملمر�صني )ب�صكل كامل يف النهار وملعاجلة احلاالت الطارئة  لياًل(، قادرة على معاجلة اأكرث 

احلاالت العادية مبا فيها اإجراء اجلراحات الب�صيطة اأو العاجلة وبع�ص الفحو�صات الطبية واالإ�صعاعية.
أ تطوير �لتع�ون مع وز�رة �ل�شحة و�ش�ئر �مل�شت�شفي�ت �لع�مة و�خل��شة وجمعية �ل�شليب �الأحمر �للبن�ين، وزي�دة عدد 	.

يف  للت�صريع  الطوارئ  حاالت  يف  وق  وال�صَّ املرا�صالت  و�صروط  اأ�صول  وتب�صيط  للنزالء،  اإ�صتعمالها  على  املتفق  االأ�صّرة 
�لعالج �لطبي خ�رج �ل�شجن.

أ مكافحة اآفة املخدرات واالأدوية املهدئة لالأع�صاب يف ال�صجون مكافحة �صارمة وجدية.	.

7- الأن�سطة الرتبوية
أ اإمكانية 	. تتوافر لهم  للنزالء الذين مل  العامة  التعليم  اإ�صتحداث برامج تربوية خا�صة مبحو االأمية وبتاأمني م�صتويات 

التح�صيل العلمي االإبتدائي والتكميلي )مع تركيز خا�ص على االأحداث(؛ وتعميم جتربة م�صاعدة النزالء على اإكمال 
حت�صيلهم املدر�صي واجلامعي وتقدمي االإمتحانات الر�صمية واخلا�صة داخل ال�صجن.

أ اإلى 	. تزويد كل �صجن مبكتبة ت�صم قدرًا وافيًا من الكتب واملجالت وال�صحف اليومية، وال�صماح للنزالء باأخذ الكتب 
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غرفهم، وتزويد جميع ال�صجون باأجهزة التلفزيون والكمبيوتر؛ على اأن يتالءم اإ�صتعمال و�صائل االإعالم والرتفيه تلك 
مع اخلطط االإ�صالحية اخلا�صة باأنواع اجلناة املختلفة.

أ �إدخ�ل م�دتي �لرتبية �ملدنية و�لرتبية �لدينية �شمن �ملن�هج �لتعليمية �خل��شة ب�ل�شجون.	.
أ تطوير برامج التثقيف الفني )كاملو�صيقى وامل�صرح والر�صم واملهارات الفنية(.	.

8- الأن�سطة الريا�سية 
أ ه وممار�صة التمارين واالألعاب الريا�صية املنا�صبة يف الهواء الطلق متعر�صني 	. َنزُّ ال�صماح جلميع النزالء مبمار�صة حق التَّ

لل�صم�ص، وذلك لثالث �صاعات يوميًا على االأقل دون قيود، على اأن توفر من اأجل ذلك االأمكنة واملرافق املنا�صبة.
أ تعديل االأنظمة الإتاحة اإم�صاء وقت اأقل يف غرف االإقامة واأطول يف خارجها.	.

9-  العمل داخل ال�سجن 
أ ذلك 	. اأجل  من  توفر  واأن  ال�صجن،  والإدارة  للنزالء  املايل  ريعها  يعود  اأن  على  ال�صجون  والن�صاطات يف  االأعمال  اإن�صاء 

�ملع�مل و�مل�ش�غل و�الأمكنة و�ملن�ش�آت �ملن��شبة، و�إلغ�ء �لر�شوم �ملفرو�شة يف هذ� �ملج�ل.
أ تنظيم دورات تدريبية على مهارات مفيدة لدخول �صوق العمل ت�صاعد النزالء على ح�صن االإنخراط يف املجتمع بعد 	.

تنفيذ العقوبة، والتعاون يف هذا املجال مع الهيئات واملنظمات املهنية.

10- حرية العقيدة وممار�سة ال�سعائر الدينية
ال�صهر على اأن يتوافر للنزالء يف جميع ال�صجون احلق باأداء الفرو�ص الدينية والروحية، وحق رجال الدين من خمتلف 
وكتب  ال�صماوية  الكتب  وحيازة  ال�صجن  املقامة يف  ال�صلوات  ذلك ح�صور  ال�صجون، مبا يف  بدخول  واملذاهب  الطوائف 

�ل�شلو�ت.

11- الزيارات والإت�سال بالعامل اخلارجي 
أ املواجهات 	. »قاعة  وتعميم جتربة  اأماكن الئقة  اللقاءات يف  واإجراء  ال�صجون،  اإلى  الزوار  لدخول  اأ�صول الئقة  اإعتماد 

العائلية« املعمول بها يف مبنى املحكومني يف �صجن رومية على جميع ال�صجون.
أ ذوي 	. وباالأ�صدقاء  بذويهم  االإت�صال  ت�صهيل  �صيما  وال  اخلارجي  العامل  مع  النزالء  توا�صل  يف  ي�صاهم  ما  بكل  العناية 

ال�صرية احل�صنة على فرتات منتظمة؛ على اأن يكون هذا االإت�صال باأي من و�صائل املرا�صلة اأو الهاتف اأو بتلقي الزيارات 
على �ل�شو�ء.

أ تعميم جتربة االإت�صال بوا�صطة الهاتف )البطاقات املدفوعة �صلفًا( يف اإطار �صيا�صة عقابية مدرو�صة )مثاًل: لت�صجيع 	.
ذوي �ل�شرية �حل�شنة(.

أ ال�صماح بالبقاء مع ال�صجني ملن ياأتي من اأماكن بعيدة اأكرث من )15( دقيقة ومتديد �صاعات اللقاءات حتى ال�صاعة 	.
اخلام�صة بعد الظهر.

أ ت�صهيل زيارة املوقوفني اإحتياطيًا عرب تاأمني وجود ق�صاة يف ال�صجون املركزية، ال �صيما يف �صجن رومية.	.
أ اأو 	. املرئي  التن�صت  اأدوات  من  خالية  املحكومني،  اأو  املوقوفني  مبوكليهم  املحامني  الإختالء  منا�صبة  غرف  تخ�صي�ص 

�مل�شموع.

12- اإدارة ال�سجون 
أ تطوير نظ�م �ل�شجون �للبن�ين �ل�ش�در ع�م 1949 جلعل تنفيذ العقوبة يبداأ مبرحلة فح�ص وت�صنيف املحكوم عليهم بغية 	.

حتديد املعاملة العقابية لكل حمكوم عليه مبا يالئم �صخ�صيته وي�صاعد على تقوميها؛ مرورًا مبرحلة ثانية ت�صمل: الرعاية 
ال�صحية والنف�صية واالإجتماعية احلديثة للنزالء، تدريبًا مهنيًا وت�صجيع النزالء على العمل، نظام تاأديب ومكافاآت ين�صجم 
مع االأهداف التاأهيلية، تعديل م�صار تنفيذ العقوبة من قبل الق�صاء وفقًا لتجاوب املحكوم عليه مع العملية التاأهيلية؛ و�صواًل 

اإلى املرحلة االأخرية وهي تاأمني رعاية الحقة للمفرج عنهم لت�صهيل اإعادة اإندماجهم يف املجتمع.
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أ اإ�صتمرار العمل على اإحلاق اإدارة ال�صجون بوزارة العدل وفقًا الأحكام القانون والإتفاق الوزارتني املعنيتني. والعمل يف هذا 	.
االإطار على ح�صن االإتفاق يف �صاأن التعاون مع �صائر الوزارات االأخرى التي ميكن اأن تعاون وزارة العدل يف اإدارة ال�صجون، 

ال �شيم� وز�رتي �لد�خلية و�لدف�ع لتحديد �الأ�شول �ملوؤقتة �أو �لد�ئمة �ملتعلقة ب�حلر��شة �الأمنية د�خل �ل�شجن وخ�رجه.
أ اإلى حني حتقيق اإنتقال االإدارة الكامل اإلى وزارة العدل البحث جديًا يف اإمكانية اإيالء �صالحية اإدارة جميع ال�صجون، 	.

مبا فيها النظارات، اإلى هيئة عامة م�صتقلة تخ�صع لو�صاية وزارة العدل، تكون برئا�صة قا�ص وع�صوية ممثلني عن �صائر 
الوزارات واالإخت�صا�صات املعنية بح�صن اإدارة ال�صجون، ومنها الداخلية وال�صحة وال�صوؤون االإجتماعية والرتبية والعمل 
واخلارجية والثقافة وال�صباب والريا�صة، وممثلني عن نقابتي املحامني وهيئات املجتمع املدين العاملة يف جمال تطوير 
واقع ال�صجون. تعني هذه الهيئة مديرين متخ�ص�صني لل�صجون املختلفة تعاونهم جلنة من ذوي االإخت�صا�صات املختلفة 

�لالزمة حل�شن �إد�رة �ل�شجون.
أ يف مطلق االأحوال، واأيًا كانت التدابري الت�صريعية وامل�صوؤوليات االإدارية املتعلقة بال�صجون، يجب تطوير تخ�ص�ص اجلهاز 	.

امل�صوؤول عن اإدارة وحرا�صة ال�صجون ومهنيته وعديده وعتاده مبا فيه اإن�صاء معهد الإعداد وتدريب االإداريني واملوظفني 
واحلرا�ص، وتوفري احلوافز الوظيفية واملالية لهوؤالء، وجتهيزهم بجميع ما تتطلبه تاأدية مهماتهم )ال �صيما االأ�صلحة املنا�صبة 

وكامريات املراقبة، وبوابات التفتي�ص االإلكرتونية، واأجهزة ال�صكانر لتفتي�ص املواد الداخلة واخلارجة من ال�صجون(.
أ �إلى حني تطوير �إد�رة �ل�شجون، عقد �إتف�ق�ت �لتع�ون بني وز�رة �لد�خلية مع �لوز�ر�ت �ملخت�شة الأد�ء خدم�ت خ��شة 	.

يف ال�صجون، كل يف اإطار اإخت�صا�صاته )مثاًل: ال�صحة، الرتبية، ال�صوؤون االإجتماعية(.
أ واإلغاء تعدد اجلهات )ال �صيما وزارة الدفاع، 	. اإدارة ال�صجون من قبل جهة واحدة مهنية متخ�ص�صة ودائمة،  توحيد 

والق�صم التابع حاليًا لفرع املعلومات يف �صجن رومية(.
أ واملتطوعني 	. واملتعاقدين  املوظفني  من  يلزم  من  مع  االإتفاق  امل�صتقلة،  الهيئة  واإن�صاء  اجلديد  القانون  و�صع  حني  اإلى 

امل�صوؤولني عن القطاعات االإدارية املختلفة )مثال ً: املمر�صون وامل�صاعدون االإجتماعيون واالأ�صاتذة واملعلمون االأكادمييون 
واملهنيون ومفت�صات ل�صجون الن�صاء(، وتطوير قدرات ومهارات وكفاءة الطاقم امل�صوؤول عن اإدارة ال�صجون عرب دورات 

تدريبية منتظمة خا�صة بالن�صبة للمهارات املتعلقة باإدارة ال�صجون والتعامل مع النزالء ومع ذويهم.
أ اإ�صتمرار التعاون باإيجابية مع هيئات املجتمع االأهلي والديني واملدين املختلفة املعنية بال�صجون، وتطوير هذه العالقات.	.
أ اإدارة ال�صجون، متخ�ص�ص باإعادة االإدماج االإجتماعي للمفرج عنهم يتولى، بالتعاون مع هيئات 	. اإن�صاء جهاز، �صمن 

املجتمع املدين، حت�صري النزالء ملرحلة ما بعد االإفراج ومّد املحتاجني منهم بامل�صاعدة املادية واالإجتماعية املمكنة. 
)مثل: �مل�ش�حلة مع �لع�ئلة و�إيج�د �مل�شكن �ملوؤقت �أو �لعمل �ملن��شب �أو ت�أمني مت�بعة �لدر��شة(. 

أ العقابية املختلفة وخا�صة: 	. البحوث  اإجراء  تتولى  لل�صجون،  االإدارية اجلديدة  الهيكلية  للدرا�صات �صمن  اإن�صاء وحدة 
تقييم عمل ال�صجون ومدى جناحها يف وظائفها، وحتديد ال�صعوبات التي تعيق االإ�صالح العقابي وتقدمي املقرتحات 

�ملن��شبة لتح�شني �أد�ء �ملوؤ�ش�ش�ت �لعق�بية.

13- التاأديب وحق التقدم بال�سكاوى 
أ و�شع �آلي�ت و�أ�شول ق�نونية و��شحة لكيفية �إنز�ل �جلز�ء�ت �لت�أديبية بحق �لنزالء �لذين ي�شيئون �لت�شرف يف �ل�شجن 	.

تبداأ ب�صبط املخالفة والتحقيق بها مع اإتاحة الفر�صة لل�صجني يف الدفاع عن نف�صه بوا�صطة حمام اإذا لزم االأمر، ومن 
ثمَّ املحاكمة من قبل جهات اإدارية عليا غري اجلهات التي قامت ب�صبط املخالفة والتحقيق بها، وحتديد اأ�صول و�صروط 

�إ�شتئن�ف �ملح�كم�ت �لت�أديبية.
أ تب�صيط اأ�صول و�صروط تظلّم النزالء من �صوء املعاملة، واإلتزام وقف ممار�صات التعذيب بجميع اأ�صكالها، وفتح حتقيقات 	.

جدية ب�صاأن كل �صكوى بهذا ال�صدد، ومالحقة كل م�صوؤول حمتمل عن �صرب من �صروب التعذيب وحماكمته )وعدم 
�الإكتف�ء ب�لتد�بري �لت�أديبية عندم� يقت�شي �الأمر �إح�لة �لتحقيق �أم�م �لق�ش�ء(.

14- الرقابة والتفتي�س
أ تعزيز التفتي�ص والرقابة االأمنية واالإدارية والق�صائية ب�صكل دوري ومنهجي وفعال على ال�صجون، خا�صة تلك التي تقع 	.

�صمن م�صوؤولية النيابات العامة، واإجراء جردة دورية على املوقوفني مل�صلحتها.
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أ تعزيز الرقابة النيابية على ال�صجون عرب زيارات دورية عليها والعمل على و�صع ون�صر تقرير عن هذه الزيارات تبني 	.
و�قع �ل�شجون.

أ االإ�صراع يف تاأ�صي�ص وت�صكيل جلنة واآليات الوقاية من التعذيب املخولة لزيارة ال�صجون اإنفاذًا الإلتزامات لبنان مبوجب 	.
�لبوتوكول �الإختي�ري �الأول الإتف�قية �الأمم �ملتحدة ملن�ه�شة �لتعذيب.

أ �لتق�رير 	. وو�شع  �للبن�نية،  �ل�شجون  جميع  زي�رة  على  �الأحمر  لل�شليب  �لدولية  �للجنة  مع  �لتع�ون  �إ�شتمر�ر  ت�شجيع 
اخلا�صة املتعلقة بتلك الزيارات اإلى اجلهات املخت�صة.

أ ن�شر 	. �إلى  �حلكومة  ودعوة  �ملتحدة  �الأمم  لدى  �لتعذيب  من�ه�شة  للجنة  �لت�بعة  �لدولية  �للجنة  مع  �لتع�ون  �إ�شتمر�ر 
تقريرها االأول املنجز عقب زيارتها اإلى لبنان �صيف العام 2010.
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لحقوق اإلنسان في لبنان - 2014 - 2019

6. عقوبة الإعدام
من اأبرز حقوق االإن�صان التي ت�صعى املواثيق الدولية اإلى حمايتها حق االإن�صان يف احلياة. واأملى هذا احلق على املجتمع الدويل 
اإ�صدار معاهدات وبروتوكوالت واإعالنات وتو�صيات ترمي اإلى اإلغاء القوانني واملمار�صات التي تناه�صه واأهمها عقوبة االإعدام.

تعر�شت عقوبة �الإعد�م منذ منت�شف �لقرن �مل��شي الإنتق�د�ت �شديدة من ج�نب �لق�نونيني وعلم�ء �الإجتم�ع و�ملفّكرين يف 
خمتلف املجاالت بحجة اأنها عقوبة قا�صية ونهائية ال رجعة عنها بعد تنفيذها، حتى واإن َثُبَت فيما بعد براءة من اأُعِدم ب�صبب 

خط�أ يف �لتحري �أو حكم �ملحكمة.

واجلدير بالذكر اأّن احلكم باالإعدام لي�ص ال�صبب الوحيد الذي اأثار �صخط املدافعني عن حقوق االإن�صان يف العامل، بل اأي�صًا 
�ملم�ر�ش�ت �لتي تتبع مثل هذ� �حلكم ك�لعلنية �لتي تتبع يف عملية تنفيذ �حلكم وطريقة تنفيذ �لعقوبة.

 اأوًل: الواقع القانوين 
1- املعايري الدولية 

�صدر يف االأعوام االأخرية عدد من االإتفاقات والقرارات الدولية العاملية واالإقليمية ترمي اإلى احلّد من عقوبة االإعدام و�صواًل 
اإلى تكري�ص قاعدة اإلغائها ب�صورة نهائية، وقد اإلتزم هذه القاعدة اأكرث من ن�صف دول العامل. 

وحث الربوتوكول االإختياري الثاين للعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية ل�صنة 1989، �لدول �الأطر�ف على �إلغ�ء 
عقوبة االإعدام، مع جواز تطبيقها يف وقت احلرب عند االإدانة بجرمية بالغة اخلطورة وذات طبيعة ع�صكرية، وجتدر االإ�صارة 

يف هذ� �ل�شي�ق �إلى �أّن لبن�ن مل يوّقع على ذلك �لبوتوكول حتى �الآن. 

وقد �أكدت �مل�دة )6( من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية حماية حق كل اإن�صان يف احلياة وعدم حرمانه 
منها تع�صفًا. كما ن�صت على عدم جواز احلكم بعقوبة االإعدام يف البلدان التي مل تلغها، اإال جزاًء على اأ�صد اجلرائم خطورة، 
ومبقت�صى حكم نهائي �صادر من حمكمة خمت�صة، مع جواز طلب العفو ومنحه، وعدم تطبيق العقوبة على من مل يبلغ الثامنة 

ع�شرة من �لعمر.

كما اأن القانون اجلنائي الدويل ال يجيز عقوبة االإعدام، كما احلال يف النظم االأ�صا�صية اخلا�صة بكل من حمكمة يوغ�صالفيا 
�حلريري،  رفيق  �لرئي�س  ب�إغتي�ل  �خل��شة  و�ملحكمة  روم�(  )حمكمة  �لدوليـة  �جلن�ئية  و�ملحكمة  رو�نـد�  وحمكمة  �ل�ش�بقة، 

وذلك مهما بلغت خطورة اجلرائم املرتكبة.

اأ. الإتفاقات الإقليمية:
ن�صت اإتفاقيات اإقليمية عدة على وجوب اإلغاء عقوبة االإعدام، اأو على االأقل احلد من تطبيقها.

ومن هذه االإتفاقات:
• �لبوتوكول �مللحق ب�الإتف�قية �الأمريكية حلقوق �الإن�ش�ن الإلغ�ء عقوبة �الإعد�م. 	
• �لبوتوكوالن رقم )6( و)13( �مللحق�ن ب�الإتف�قية �الأوروبية حلم�ية حقوق �الإن�ش�ن و�حلري�ت �الأ�ش��شية.	
• �إتف�قية حقوق �لطفل )�مل�دة 37 فقرة �أ(.	
• �مليث�ق �الأفريقي حلقوق �لطفل ورع�يته )�مل�دة 5 فقرة 3(.	
• �لبوتوكول �الأول الإتف�قية جنيف )�مل�دة 77 فقرة 5(.	
• �مليث�ق �لعربي حلقوق �الإن�ش�ن )�ملو�د 5 و6 و7(.	

ب. القرارات الدولية:
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تقيم القرارات والتو�صيات الدولية مكانًة خا�صة للحق يف احلياة وحتّرم �صراحة امل�صا�ص بذلك احلق حتى لو كان ال�صخ�ص 
املعني جمرمًا مو�صوفا. ومن هذه القرارات:

• �لقر�ر رقم 25/2857 �ل�ش�در عن �جلمعية �لع�مة لالأمم �ملتحدة بت�ريخ 1971/12/20.	
• �لقر�ر�ن �ل�ش�در�ن عن �ملجل�س �الإقت�ش�دي و�الإجتم�عي لالأمم �ملتحدة ت�ريخ 1981/5/20 و1979/5/9.	
• �لقر�ر �ل�ش�در عن �ملجل�س �الأوروبي رقم )727( ت�ريخ 1980/4/22.	
• �لتو�شية �ل�ش�درة عن �لبمل�ن �الأوروبي رقم )891( ت�ريخ 1981/6/18.	
• �لقر�ر�ن �ل�ش�در�ن عن جلنة حقوق �الإن�ش�ن رقم )1998/8( و )1999/61(	
• قر�ر �الأمم �ملتحدة رقم )62/149( – ع�م 2008 ب�ش�أن وقف تنفيذ عقوبة �الإعد�م �لذي �شّوتت مل�شلحته 108 دول يف 	

�آخر �لع�م 2010 مع رف�س 41 دولة و�إمتن�ع 36 عن الت�صويت بينها لبنان.

2- الت�سريعات الوطنية 
ي�أخذ �لت�شريع �للبن�ين بعقوبة �الإعد�م، ويعود ذلك �إلى �أّن ق�نون �لعقوب�ت �للبن�ين لع�م 1943 م�أخوذ عن �لق�نون �لفرن�شي 
القدمي الذي اأدخلت عليه اإ�صالحات جديدة عدة مل يعرفها الت�صريع اللبناين. فتعتمد ال�صيا�صة اجلنائية يف لبنان على العقاب 
والردع وحتى »االإنتقام املقونن« حلماية املجتمع والنظام العام، اإلى درجة تبلغ هذه ال�صيا�صة العقابية حّد »اإلغاء القاتل« عو�ص 

�شجنه و�إ�شالحه وت�أهيله.

اإال اأن اجلرائم التي ُيعاَقب عليها باالإعدام حمّددة على وجه احل�صر يف القانون تطبيقًا لقاعدة »ال عقوبة دون ن�ص«. فتن�ص 
�ملو�د 273، 274، 275، 276، 549، 640، 642، 643 من ق�نون �لعقوب�ت �لع�م على تنفيذ عقوبة �الإعد�م ب�لن�شبة للجر�ئم 

املن�صو�ص عليها يف هذه املواد.

�لع�شكري )�ملو�د 121، 124، 130، 132، 168،  �لعقوب�ت  �لقو�نني �خل��شة كق�نون  �الإعد�م بع�س  كذلك تن�س على عقوبة 
171( وق�نون �ملخدر�ت )�مل�دة 140( وق�نون �ملح�فظة على �لبيئة �شد �لتلوث من �لنف�ي�ت �ل�ش�رة و�ملو�د �خلطرية )�مل�دت�ن 
11 و12( وق�نون 1958/1/11 الذي هدف اإلى ت�صديد العقوبات املن�صو�ص عليها يف قانون العقوبات على جرائم اإثارة احلرب 
�الأهلية و�الأعم�ل �الإره�بية، ف�إ�شتبدل بعقوبة �الأ�شغ�ل �ل�ش�قة �ملوؤقتة �الأ�شغ�ل �ل�ش�قة �ملوؤبدة ون�س على عقوبة �الإعد�م �إذ� �أدى 

العمل االإرهابي اإلى املوت اأو التهدمي اأو التخريب.

وجتدر االإ�صارة اإلى اأنه غداة انتهاء حرب 1990-1975 يف لبن�ن، �شدر �لق�نون رقم 1994/302 �لذي حرم �لق�ش�ء من �شلطته 
التقديرية يف تطبيق االأ�صباب التخفيفية، بحيث اأ�صبحت جرائم القتل على اإختالفها توجب احلكم باإعدام فاعليها مبا فيها 
تلك املن�صو�ص عليها يف املادتني 547 و548 من ق�نون �لعقوب�ت ب�شرف �لنظر عن �الأ�شب�ب �لتي حملت �جل�ين على �إرتك�ب 
جرميته؛ ثم �صدر القانون رقم 2001/338 �لذي ن�ّس على �إلغ�ء �أحك�م �لق�نون رقم 1994/302 و�إع�دة �لعمل ب�أحك�م مو�د 

قانون العقوبات التي كانت نافذة �صابقًا.

كذلك تقدم ع�شرة نو�ب ب�قرت�حي ق�نون يرمي�ن �إلى �إلغ�ء عقوبة �الإعد�م، ب�لتع�ون مع �حلملة �لوطنية الإلغ�ء عقوبة �الإعد�م 
يف �الأعو�م 2004 و2008. لكن �الإقرت�حني مل ين�ق�ش� ومل يتم �قر�رهم� بعد.

ثانياً: الو�صع الراهن  
حلظ قانون العقوبات عقوبة االإعدام21، وتطبق املحاكم اللبنانية تلك املبادئ لدى توافر �صروطها، مع االإ�صارة اإلى اأن املحاكم غالبًا 
ما متنح اأ�صبابًا تخفيفية ت�صتبدل مبوجبها عقوبة االإعدام باالأ�صغال ال�صاقة املوؤبدة. كما اأن ال�صلطة التنفيذية انتهجت منذ �صنوات 

عدة  منحًى يرمي اإلى عدم تنفيذ االأحكام التي تلحظ عقوبة االإعدام والعمل بتعليق واقعي لتنفيذ اأحكام االإعدام.

يف حاالت حددتها املواد 549، 273، 274، 275، 276 من ق�نون �لعقوب�ت، �ملو�د 110، 121، 124، 130، 132، 168، 171 من �لق�نون �لع�شكري، �مل�دة 140 من ق�نون �ملخدر�ت   21
واملوؤثرات العقلية وال�صالئف تاريخ 1998/3/16  و�ملو�د 10 و 11 من ق�نون �ملح�فظة على �لبيئة �شد �لتلوث من �لنف�ي�ت �ل�ش�رة و�ملو�د �خلطرة رقم 64 ت�ريخ 1998/8/12، 

ب�الإ�ش�فة �إلى �إلغ�ء �لق�نون 1958/1/11 و�لعودة لتطبيق �ملو�د 308، 309، 312، 311، 313، 315.
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جتدر االإ�صارة اإلى اأن عقوبتي االإعدام وال�صجن املوؤبد بحق احلدث املخالف للقانون ال تطّبقان، وذلك بناًء على الفقرة 2 من �مل�دة 
)15( من �لق�نون رقم )2002/422( التي ن�صت على اأنه »اإذا كانت اجلناية يعاقب عليها باالإعدام اأو باالأ�صغال ال�صاقة املوؤبدة 

تخف�س �إلى �حلب�س من خم�س �إلى خم�س ع�شرة �شنة«.

والأول مرة يلحظ قانون تنفيذ العقوبات )املتعلق بخف�ص العقوبات ب�صبب ح�صن ال�صلوك يف ال�صجن( بجواز تخفي�ص عقوبة االإعدام 
ل �لق�نون �ل�ش�در يف 2002/9/17 �لذي ي�شمح بتخفي�س �لعقوب�ت و�لذي ك�ن  �صمن �صروط حدودها. ففي 2011/10/13، ُعدِّ
قد مت اإقراره يف 2002، وتاأخر تنفيذه حتى 2009. من اأهم االإجنازات التقدمية التي حققها قانون 2011 �إمك�نية �إقد�م �لق��شي 

يف �صياق »تخفي�ص العقوبة« على تعديل طبيعة عقوبة االإعدام متامًا عرب »تخفي�صها« من االإعدام اإلى احلب�ص املوؤبد.

وال بد من �الإ�ش�رة �إلى �أن هيئ�ت �ملجتمع �ملدين �ملوؤيدة الإلغ�ء عقوبة �الإعد�م، �لتي �شمت م� يق�رب 70 هيئة، نظمت عددًا كبريًا 
من �لن�ش�ط�ت منذ �لع�م 1997 ب�إ�شم »�حلملة �لوطنية من �أجل �إلغ�ء عقوبة �الإعد�م يف لبن�ن«، ك�نت ن��شطة لالإعرت��س على 
حاالت االإعدام التي �صار تنفيذها، وال�صغط الإلغاء القانون الذي حد من حق الق�صاء مبنح االأ�صباب التخفيفية، و�صاهمت يف 

�شي�غة �إقرت�ح�ت �لق�نون �لر�مية �إلى �إلغ�ء عقوبة �الإعد�م و�لرتويج الإقر�ره�.

ثالثاً: النقاط التنفيذية
1-  جمل�س النواب

أ الت�صديق على الربوتوكول االإختياري الثاين للعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية  )٭(.)م.ق( 	.
أ املوؤبد 	. االإعتقال  عقوبة  خطورة  االأكرث  اجلرائم  ويف  املوؤبد،  االعتقال  بعقوبة  واالإكتفاء  االإعدام  عقوبة  اإلغاء  يف  النظر 

غري�لق�بلة لال�شتف�دة من �لتخفي�س )م.ق(

2- جمل�س الوزراء والإدارات العامة
أ االإ�صتمرار يف �صيا�صة وقف تنفيذ عقوبة االإعدام املطبقة واقعيًا من قبل ال�صلطات واإعتماد قرار اجلمعية العامة لالأمم 	.

�ملتحدة رقم 62/149 ب�ش�أن وقف تنفيذ عقوبة �الإعد�م. )م.ق( 
أ التوعية االإعالمية على �صرورة هذه التعديالت مع اإبراز فوائدها واالإ�صاءة على م�صاوئ عقوبة االإعدام واإجراء مقارنات 	.

بني االإثنتني واإظهار اإ�صتطالعات الراأي واالإح�صاءات املجراة يف الدول التي األغت عقوبة االإعدام لتكوين راأي عام موؤيد 
الإلغاء عقوبة االإعدام ويكون ذلك عرب عمل م�صرتك بني وزارة العدل ووزارة االإعالم. )م.م( 

أ جتهيز اأماكن اإقامة املحكوم عليهم بالعقوبات املوؤبدة، يف اأق�صام ذات حرا�صة م�صددة، ل�صمان عدم فرارهم ول�صمان ما 	.
يبديه ذوي ال�صحايا من خ�صية فرار املجرمني، وبالتايل �صمان حتقيق تنفيذ العقاب. )م.م( 

3- الق�ساء 
اإرتكاب  اإلى حني املوافقة على اإلغاء عقوبة االإعدام، ح�صر تطبيقها على اجلرائم االأكرث خطورة وفقًا للت�صريع النافذ وقت 
اجلرمية، تبعًا الإلتزامات لبنان مبوجب املادة 6 فقرة 2 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية وفق راأي اللجنة 

�ملعنية بحقوق �الإن�ش�ن يف �لتعليق رقم 6 حول �مل�دة 6 وحول تو�صياتها اإلى لبنان يف العام 1977 )٭(. )م.ق(
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7. حرية الراأي والتعبري والإعالم
مُتثل حرية التعبري والراأي واالإعالم اإحدى اأهم احلريات االأ�صا�صية الواردة يف ال�صرعة الدولية حلقوق االإن�صان باإعتبارها من 
ركائز املجتمع الدميقراطي التعددي الإتاحة الفر�ص للجميع، �صواء اأكانوا من موؤيدي نظام احلكم اأم من معار�صيه اأو غريهم.

اأوًل: الواقع القانوين

1- املعايري الدولية
�صدرت اإتفاقيات واإعالنات وتو�صيات وقرارات خا�صة عّدة ترمي اإلى تكري�ص حرية التعبري والراأي واالإعالم وتعزيزها؛ نذكر 

منها:
أ قر�ر �جلمعية �لع�مة لالأمم �ملتحدة رقم 59/د-1 ت�ريخ 1946/12/14، بخ�شو�س »حرية �الإعالم«.	.
أ اإعالن اليون�صكو يف �صاأن »املبادئ االأ�صا�صية اخلا�صة مب�صاهمة و�صائل االإعالم يف دعم ال�صالم والتفاهم الدويل وتعزيز 	.

حقوق �الإن�ش�ن ومك�فحة �لعن�شرية و�لف�شل �لعن�شري و�لتحري�س على �حلرب«. 
أ �لقر�ر رقم 104 الذي اإعتمده املوؤمتر العام لليون�صكو عام 1991 بعنو�ن »ت�شجيع حرية �ل�شح�فة يف �لع�مل«.	.

2- الت�سريعات الوطنية 
ين�س �لد�شتور �للبن�ين بو�شوح على حرية �لر�أي )�مل�دة 13( و�إحرت�م �حلرية �ل�شخ�شية )�مل�دة 8(. وقد �شدرت قو�نني عدة 

على هذ� �ل�شعيد، �أبرزه�:
أ قو�نني �الإعالم.	.
أ ق�نون �ملطبوع�ت.	.
أ قانون البث التلفزيوين واالإذاعي.	.
أ ق�نون �الإنتخ�ب�ت �لني�بية يف �لق�شم �لذي يتن�ول فيه �الإعالم �الإنتخ�بي.	.

ثانياً: الو�صع الراهن
1- ال�سعوبات والتحديات 

نظ�م �لرتخي�س �مل�شبق وح�شر و�ش�ئل �الإعالم ب�ملتنّفذين �ل�شي��شيني، �لتمييز بني و�ش�ئل �الإعالم �ل�شي��شية وغري �ل�شي��شية، 
مالحقة �الإعالميني، �لرق�بة على و�ش�ئل �الإعالم، توجيه �الإعالم، �لرق�بة على �الأعم�ل �لفنية، و�لق�شور �لت�شريعي يف مو�كبة 
التقّدم يف ميدان تبادل املعلومات وحرّية تدفق املعلومات )حق اجلمهور يف املعرفة( ومعوقات حّق االإّطالع والبلوغية، واحلدود 
كانت  واإن  لبنان،  يف  الدينية  احلريات  تواجهها  التي  ال�صعوبات  اأّن  اإلى  االإ�صارة  مع  اإلخ.  والتعبري،  الراأي  حلرية  اجلزائية 

موجودة، فهي اأقل بكثري مما هي عليه احلال بالن�صبة اإلى للحريات ال�صيا�صية.

2- املمار�سات الر�سمية  
بداأ التعاطي مع االإعالميني ينحى منحًى ح�صاريًا عام 2005 وما لبث اأن تعاظم يف عام 2006. ف�صهدت االأعوام االأخرية حت�ّصنًا 

ملحوظًا يف جمال حرية الراأي خ�صو�صًا يف اجلراأة االإعالمية وال�صعبية يف توجيه النقد العلني، ما مل يكن ممكنًا يف ال�صابق.

وتبقى احلال االإعالمية عمومًا والفنية والتعبريية خ�صو�صًا مقبولة ن�صبيًا يف لبنان قيا�صًا على دول عربية اأخرى، بحيث ن�صهد 
�إ�شتمر�ر جلوء كثريين من �لكّت�ب �لعرب �إلى لبن�ن، حّتى قيل �إن »�لق�هرة تكتب، بريوت تطبع، وبغد�د تقر�أ«. 

كما مت اإقرتاح قانون جديد لالإعالم من قبل النائب غ�صان خميرب بالتعاون مع جمعية مهارات.
ويدر�ص جمل�ص النواب اللبناين حاليًا م�صروع القانون اجلديد ليحل حمل »قانون املطبوعات« املعمول به يف لبنان منذ 64 عامًا.
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ثالثاً: النقاط التنفيذية
1- جمل�س النواب

أ �إقر�ر �إقرت�ح �لق�نون »�حلق يف �لو�شول �إلى �ملعلوم�ت«. )م.ق( 	.
أ التعبري 	. بحرية  املّت�صلة  الن�صو�ص  و�صائر  االإنتخاب  وقانون  واالإذاعي  التلفزيوين  البث  وقانون  املطبوعات  قانون  تعديل 

والراأي واالإعالم الإلغاء االأحكام املجحفة بهذه احلرية، ومنها: )م.م(
• رفع القيود عن حرية تاأ�صي�ص و�صائل االإعالم املطبوعة وحرية ن�صاطها، ال �صّيما لناحية حترير تراخي�ص و�صائل االإعالم 	

�صروط  و�صمن  معينة  مهلة  يف  ال�صلطات  اإلى  االإعالم  و�صيلة  بتاأ�صي�ص  الت�صريح  اأي  واخلرب،  العلم  بنظام  واالإكتفاء 
يحّددها القانون بدّقة، فيما يتعلق بتفا�صيل هوية املوؤ�ص�صني وعناوينهم واأماكن العمل اإ�صافة اإلى �صروط تقنية حتافظ 
على جودة ونوعية البّث االإذاعي والتلفزيوين تكون وا�صحة حتى ال تّتخذ من هذه ال�صروط حّجة لتعطيل عملية التاأ�صي�ص. 

• اإعادة تنظيم مهنة ممتهني االإعالم لزيادة م�صتوى احلمايات التي يتمتعون بها. وتو�صيح َمْن هو املق�صود بعبارة »ال�صحايف« 	
يف قانون املطبوعات و«االإعالمي« يف قوانني االإعالم ك�صبيل اإلزامي ووا�صح الإيالئهم احلماية القانونية الالزمة.

• تو�صيح وحتديد العبارات العامة الواردة يف الن�صو�ص اجلزائية بدقة، ال �صيما تلك املتعلّقة بتعكري ال�صالمة العامة22 	
�مل�لية  و�ملك�نة  واإ�صتقاللها25  الدولة  و�صيادة  البالد  بوحدة  وامل�ص  الطائفية24  النعرات  واإثارة  �لديني23  ب�ل�شعور  و�مل�ّس 

للدولة26 و�حل�ّس على �الإقتت�ل بني عن��شر �الأمة27 و�لتحقري 28 و�لقدح و�لذم.29
• تعديل هيكلية املجل�ص الوطني لالإعالم واإيالوؤه �صالحيات تقريرية ال اإ�صت�صارية وحّق مراجعة الق�صاء، وفك الت�صابك 	

يف �ل�شالحي�ت مع وزير �الإعالم وتو�شيح عالقته به –يف ح�ل �الإبق�ء على وز�رة �الإعالم- و�إع�دة �لنظر بطريقة 
تعيني االأع�صاء فيه دون تاأثري املتنّفذين ال�صيا�صيني وتعزيز اإ�صتقالليتهم )تعيني حكمي من النقابات املعنية بحرية 

االإعالم ومهنيي القطاع واأهل الفكر(.
أ �لتلفزيونية و�الإذ�عية يف �ملكتب 	. �لتقنية من خالل ت�شجيل �ملوج�ت  �إع�دة تنظيم �الإعالم �ملرئي و�مل�شموع من �لنو�حي 

الدويل لالإت�صاالت، وتنظيم كيفية تركيب جتهيزات البّث وهوائيات االإر�صال وتقوية البّث، وتنظيم البّث املرّمز الغارق يف 
فو�صى كبرية اليوم، وتنظيم تركيب ال�صحون الالقطة وطرق اإ�صرتاك امل�صتفيدين منها. )م.م( 

أ نزع �صالحية وقف و�صائل االإعالم عن البّث من جمل�ص الوزراء ووزير االإعالم وح�صرها مبحكمة املطبوعات بعد تعديل 	.
ت�صميتها اإلى »املحكمة الناظرة بق�صايا االإعالم والتعبري« وتو�صيع �صالحياتها حتى يدخل يف اإخت�صا�صها االإعالمي النظر 
يف ق�ش�ي� �لع�مل يف موؤ�ش�شة مرئية �أو م�شموعة و�لك�تب و�مل�شرحي و�ل�ش�عر و�ل�شينم�ئي و�ملغّني و�ش�ئر �لفن�نني و�لفّنيني. 

وتاليًا توفري احلماية القانونية والق�صائية لهوؤالء. )م.م( 
أ تو�صيح املخالفات التي قد توؤدي اإلى وقف و�صائل االإعالم عن البّث وح�صرها باملخالفات اجل�صيمة وفق نظام تدّرج يف 	.

�أن ينح�شر  �إقف�ل موؤقت للو�ش�ئل �الإعالمية. على  �إلى  �إلى �لغر�م�ت �مل�ش�عفة  �لعقوب�ت، يبد�أ من �لغر�م�ت �لب�شيطة 
النظر بها يف الق�صاء. )م.م(  

أ ل 	. اإلغاء وزارة االإعالم واإعادة النظر مبلكية و�صائل االإعالم احلكومية من تلفزيون واإذاعة ووكالة اأنباء على الوجه املف�صّ
يف �ملحور �ل�ش�بق ونقل عدد من �شالحي�ته �إلى �ملّدعي �لع�م �لتمييزي �أو �ملّدعي �لع�م �الإ�شتئن�يف كم� هي �حل�ل يف �شدد 

�ملن��شري. )م.م(
أ اإن�صاء هيئة رقابية م�صتقلة ذات اإخت�صا�ص ت�صّم ممثلني عن االأمن العام، والوزارات واالإدارات والهيئات غري احلكومية 	.

�ملعنية )وز�ر�ت �لثق�فة، و�لرتبية، و�خل�رجية، و�الإعالم �ملرئي و�مل�شموع، ونق�ب�ت �ل�شح�فة و�ملحررين و�لفن�نني و�ملركز 
الوطني لل�صينما.( وحتديد وح�صر االأ�ص�ص القانونية التي ميكن اأن جتري الرقابة على اأ�صا�صها وفق �صياغة ال ترتك جمااًل 

وا�صعًا للتاأويل واالإ�صتغالل ال�صيا�صي. )م.م( 

�مل�دة 322 و�مل�دة 323 من ق�نون �لعقوب�ت و�شو�ه�.  22
�مل�دة 473 �إلى �مل�دة 475 من ق�نون �لعقوب�ت و�شو�ه�.  23

�مل�دة 295 و�مل�دة 317 من ق�نون �لعقوب�ت و�شو�هم�.  24
�مل�دة 302 من ق�نون �لعقوب�ت و�شو�ه�.  25

�مل�دة 297 و 319 من ق�نون �لعقوب�ت و�شو�ه�.  26
�مل�دة 308 و�مل�دة 317 من ق�نون �لعقوب�ت و�شو�ه�.  27

�ملو�د 383 و385 و386 من ق�نون �لعقوب�ت و�مل�دة 22 �ملر�شوم �الإ�شرت�عي 77/106 و�مل�دة 35 من �لق�نون 94/382 و�شو�ه�.  28
�مل�دة 385 �إلى �مل�دة 389 من ق�نون �لعقوب�ت و�شو�ه�.  29
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أ حتديد العقوبات والتدابري التي يجوز اإعتمادها نتيجة الرقابة ب�صكل متوازن ووا�صح وتدريجي، اإ�صافة اإلى اآليات فعالة 	.
الإ�صتئناف هذه القرارات. )م.م( 

أ �إلغ�ء �الأحك�م �لو�ردة يف �أنظمة �ملوّظفني �لتي تقّيد حّق �ملوّظف يف �لكت�بة يف �ملو�شوع�ت �لع�مة، وحظر فر�س �لعقوب�ت 	.
التاأديبية لهذا الغر�ص. )م.م( 

أ ت�صهيل عملية اإن�صاء نقابة اإلزامية وفاعلة للعاملني يف االإعالم املرئي وامل�صموع وحتديد �صروط االإنت�صاب واالإنتخاب بدّقة 	.
اإليها ح�صانة بوجه املالحقة القانونية وال�صرف التع�ّصفي من اخلدمة يف  يف جميع النقابات املهنية واإعطاء املنت�صبني 

�ملوؤ�ش�ش�ت �الإعالمية. )م.م(

2- جمل�س الوزراء والإدارات العامة
أ ح�شر �شالحية منع �إدخ�ل �ملطبوع�ت �الأجنبية ب�لق�ش�ء - ال بوزير �الإعالم- وفق �أ�شول معّجلة ومع�يري حمّددة. )م.م( 	.
أ واالإ�صتق�صاء.( 	. املعلومات  وجهاز  )ال�صرطة  العدلية  ال�صابطة  معاوين  قبل  من  االإعالميني  مع  التحقيق  بعدم  التعميم 

خ�صو�صًا اأنه ال يوجد يف هذه احلالة �صبط للمواد اجلرمية بل اإن ثّمة �صريطًا م�صّجاًل ميكن النيابة العامة طلب ت�صلّمه 
عندما تّدعي على االإعالمي وحتيله اإلى قا�صي التحقيق. )م.م( 

أ املعلوماتية 	. واأقرا�ص  واالأفالم  واملجالت  والكتب  امل�صرح  الرقابة على  واملباحث اجلنائية عن  العام  االأمن  دوائر  يد  كّف 
و�صواها من و�صائل التعبري واإلغاء جميع الن�صو�ص التي تويل دوائر االأمن العام هذه ال�صالحية اأينما وردت. )م.م( 

أ تنظيم االإعالن و�صفافية متويل و�صائل االإعالم ومنع االإحتكار االإعالين عرب تبّني اإقرتاحات اللجنة الوطنية الإعداد قانون 	.
االإنتخابات برئا�صة الوزير ال�صابق فوؤاد بطر�ص نظرًا ملا اأتت عليه من �صمول وما اإقتب�صته من القوانني االأجنبية املتقدمة 

على �شعيد حرية �لتعبري �ملنظم. )م.م( 
أ االإ�صتطالع، 	. طالبة  واجلهة  التمويل،  م�صادر  ينّظم  ت�صريع  مبوجب  وتنظيمها  الدولية  املعايري  وفق  االإح�صاءات  تنظيم 

وهدف �الإ�شتطالع، وطريقة و�شع �أ�شئلة �الإ�شتطالع و�الإ�شتم�رة �ملّت�شلة به. )م.م( 
أ تنظيم م�ش�ح�ت و�أم�كن للن�شر يف �الأم�كن �لع�مة. )م.م( 	.
أ تنظيم اإ�صتعمال االإنرتنت خ�صو�صًا حلماية االأطفال. )م.م(	.
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8. حرية اجلمعيات

اأوًل: الواقع القانوين 
1- املعايري الدولية 

اأ. العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية: 
تكر�س �مل�دة 22 من العهد حرية اجلمعيات وتن�ص فقرتاها )1( و)2( على م� هو �آت: 

• لكل فرد احلق يف حرية تكوين اجلمعيات مع االآخرين، مبا يف ذلك حق اإن�صاء النقابات واالإن�صمام اإليها من اأجل حماية 	
م�ش�حله.

• ال يجوز اأن يو�صع من القيود على ممار�صة هذا احلق اإال تلك التي ين�ص عليها القانون وت�صكل تدابري �صرورية، يف جمتمع 	
دميقراطي، ل�صيانة االأمن القومي اأو ال�صالمة العامة اأو النظام العام اأو حماية ال�صحة العامة اأو االآداب العامة اأو حماية 
اأفراد القوات امل�صلحة ورجال ال�صرطة لقيود قانونية على  حقوق االآخرين وحرياتهم. وال حتول هذه املادة دون اإخ�صاع 

ممار�صة هذا احلق.
2-  الت�سريعات الوطنية 

الراأي قواًل وكتابة وحرية الطباعة  اإبداء  اأّن: »حرية  اللبناين على  على �ل�شعيد �لد�شتوري، تن�س �مل�دة )13( من الد�صتور 
وحرية االإجتماع وحرية تاأليف اجلمعيات كلها مكفولة �صمن دائرة القانون«، فلم ميّيز الد�صتور بني خمتلف اأنواع اجلمعيات، 

ومل يت�شّمن �أي ذكر للحرية �لنق�بية.
 

�أم� على �شعيد �لت�شريع�ت �لع�دية فقد �شدر بت�ريخ 3/8/1909 القانون العثماين الذي ينّظم اإن�صاء اجلمعيات وعملها وحلّها 
 16/9/1983 ت�ريخ   )153( رقم  اال�صرتاعي  املر�صوم  �صدر  ثم  االإ�صتقالل،  بعد  اللبناين  امل�صّرع  عليه  اأبقى  وقد  لبنان،  يف 
�ألغي يف  �لق�نون  �للبن�نية، ولكن هذ�  �الإد�رة  و�أخ�شع �جلمعي�ت لرق�بة �ش�رمة من  �لق�نون  �أحك�م هذ�  �لذي عدل خمتلف 

23/3/1985 و�أ�شبح �لق�نون �لوحيد �لذي يرعى �جلمعي�ت هو ق�نون 1909.
 

اإاّل اأنه ورغم هذه الليربالية الظاهرية، ما زال هناك بع�ص املمار�صات وبع�ص القوانني التي تتعار�ص مع مبداأ حرية اجلمعيات اإذ 
اإّن القانون اللبناين ال يتعامل مع كل اجلمعيات بالطريقة عينها. فهناك، من جهة ما ميكن ت�صميته بالقانون العادي للجمعيات 
و�لذي يتمثل ب�لد�شتور وبق�نون �جلمعي�ت لع�م 1909، ومن جهة اأخرى، هناك قوانني خا�صة ببع�ص اأنواع اجلمعيات، وبخا�صة 

جمعي�ت �ل�شب�ب و�لري��شة و�لنق�ب�ت.

فالنوع االأول من اجلمعيات يعرف عمومًا بجمعيات »العلم واخلرب« وهي ال حتتاج اإاّل الإعالم االإدارة املخت�صة بوجودها، اأما 
النوع الثاين فهو الذي يحتاج اإلى ترخي�ص م�صبق من املراجع االإدارية املعنية، مما يدفعنا اإلى القول اإّن هناك اأنواعًا عدة من 
اجلمعيات ح�صب القيود القانونية املو�صوعة من اأجل اإن�صائها. فاملعيار االأول للتمييز بني تلك اجلمعيات هو معرفة ما اإذا كان 
ثمة قانون خا�ص يرعى نوعًا معينًا منها. اأما املعيار الثاين فهو ما اإذا كانت تلك اجلمعيات حتتاج اإلى ترخي�ص م�صبق من اأجل 

اإن�صائها. 

كم� جتدر �الإ�ش�رة �إلى �أنه �إلى ج�نب ق�نون 1909، هناك عدد من الن�صو�ص االأخرى التي ترعى مو�صوع اجلمعيات يف لبنان وهي 
�لت�لية:
أ Gabriel PUAUX �لذي يرعى 	. �لقر�ر رقم ل.ر. ت�ريخ 31/12/1939 �ل�ش�در عن �ملفو�س �ل�ش�مي غ�بري�ل بيو 

جمعيات االأجانب والذي ال يزال معمواًل به؛ 
أ �ملر�شوم �الإ�شرت�عي رقم 10830 ت�ريخ 9/10/1962 الذي مينع على اأي كان االإ�صتمرار بجمعية جرى حلها ب�صبب جرمية 	.

�صد اأمن الدولة؛ 
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أ ق�نون رقم )2004/629( ت�ريخ 20/11/2004 الذي يفر�ص اإن�صاء جمعيات ال�صباب والريا�صة مبوجب ترخي�ص ي�صدر 	.
عن وزير ال�صباب والريا�صة؛ 

أ �ملتعلق 	. ت�ريخ 2/4/1952  23/9/1946 و�ملر�شوم 7993  تاريخ  يتبعها(  �لعمل )�ملو�د 86 وما  �لث�ين من ق�نون  �لف�شل 
باإن�صاء نقابات اأ�صحاب العمل ونقابات امل�صتخدمني؛ 

أ �ملر�شوم رقم 17199 ت�ريخ 18/8/1964 املتعلق بالتعاونيات؛ 	.
أ �ملر�شوم �الإ�شرت�عي رقم 35 ت�ريخ 9/5/1977 املتعلق ب�صناديق التعا�صد؛ 	.
أ �ملر�شوم �الإ�شرت�عي رقم 87 ت�ريخ 30/7/1977 اخلا�ص باملوؤ�ص�صات ذات املنفعة العامة؛ 	.
أ �مل�دة )22( من �ملر�شوم رقم 5734 ت�ريخ 20/10/1994 �لذي �إ�شتحدث »ق�شم �جلمعي�ت و�ملوؤ�ش�ش�ت �لتطوعية« د�خل 	.

وزارة ال�صوؤون االإجتماعية والذي و�صع اإطارًا مت�صددًا للجمعيات التي تدخل �صمن �صالحية هذه الوزارة.
أ ختامًا، وبالعودة اإلى قانون 1909، فاإنه يتمتع بخ�صو�صية مهمة اأال وهي عدم اإخ�صاع اإن�صاء اجلمعيات يف لبنان اإلى اأي 	.

ترخي�س م�شبق. فيكفي �إعالم �ل�شلط�ت �الإد�رية �ملخت�شة بو�قعة �الإن�ش�ء من �أجل �كت�ش�ب �جلمعية لل�شخ�شية �ملعنوية. 
وهذا االإعالم هو ما ي�صمى بالعلم واخلرب. واالإعالن عن اجلمعية يكفي الإن�صائها الأن املبداأ هو منع اجلمعيات ال�صرية التي 

يعاقبها القانون ب�صدة كما �صرنى الحقًا.
حي�ة  مر�حل  جميع  يتن�ول  بل  �جلمعية  �إن�ش�ء  مرحلة  على  يقت�شر  ال  مبد�أ  هو  لبن�ن  يف  ي�شود  �لذي  �جلمعي�ت  حرية  مبد�أ  �إن 

اجلمعية، وال ميكن حل اجلمعية اإال مبر�صوم من جمل�ص الوزراء.

ثانياً: الو�صع الراهن 
1- ال�سعوبات والتحديات 

تدّخل  االإجتهاد من خالل  عليها  اأجمع  التي  واملبادئ  القانونية  الن�صو�ص  2005 مبخالفتها  عام  �صبقت  التي  الفرتة  متّيزت 
اإن�صاء اجلمعيات مبختلف الو�صائل. فحاولت االإدارة اأن جتعل من »العلم واخلرب« ترخي�صًا م�صبقًا خالفًا  االإدارة يف مرحلة 
لق�نون 1909، ثم كانت تقوم بتحقيقات حول املوؤ�ّص�صني بوا�صطة االأجهزة االأمنية ومن خالل وزارات اأخرى. واأخريًا، كانت 

حتاول فر�ص اأنظمة اأ�صا�صية على االأع�صاء املوؤ�ص�صني، ف�صاًل عن خرقها ملبداأ حرية اختيار اللجنة االإدارية.

ال�صباب  وزارة  من  م�صبق  ترخي�ص  مبوجب  اإال  تن�صاأ  ال  والريا�صة  ال�صباب  جمعيات  اأّن  اإلى  ال�صياق  هذه  يف  االإ�صارة  وجتدر 
و�لري��شة.

اأما بالن�صبة للنقابات، فيّت�صم الت�صريع اخلا�ص باحلياة النقابية يف لبنان بحذر كبري، بل بعدم ثقة يف النقابات، التي كان ينظر 
اإليها يف املرحلة التي و�صع فيها القانون اللبناين على اأّنها بوؤر لالأفكار ال�صيوعية اأو املارك�صية اأو النا�صرية، التقدمية عمومًا، 

وعليه مُينع على املوظفني الر�صميني االإن�صمام اإلى النقابات العمالية.

اأخرى،  للنقابة. ومن جهة  –فعليًا- امل�صدر املايل الوحيد  النقابات، فت�صكل ر�صوم االإنت�صاب  اإلى م�صاألة متويل  اأما بالن�صبة 
مُينع فعليًا على النقابة اإقرتا�ص االأموال يف حني اأّن وزارة العمل ت�صكو من عجز كبري يف موازنتها، وال ت�صتطيع بذلك تقدمي 
رب وُق�صي عليه وخ�صو�صًا بعد انهيار اللرية اللبنانية وانهيار دخل العامل  امل�صاعدة. فال عجب اإذا كان القطاع النقابي قد �صُ

�للبن�ين.

2- املمار�سات الر�سمية 
ينبغي التنويه بقرار جمل�ص �صورى الدولة اللبناين )»جمعية الدفاع عن احلقوق واحلريات »عدل« �صد الدولة رقم 2003/135-

2004 ت�ريخ 18/11/2003( �لذي  �شّدد على م� ي�أتي:

»... مبا اأن حرية االإجتماع وتاأليف اجلمعيات هي من احلريات االأ�صا�صية التي كفلها الد�صتور اللبناين وو�صعها �صمن دائرة 
القانون يف املادة الثالثة ع�صرة منه. وال يجوز بالتايل و�صع قيود على تاأ�صي�صها واإجازة حلها اإال بن�ص قانوين، وال يجوز اإخ�صاعها 

جلهة �صحة تكوينها الأي تدخل م�صبق من جانب االإدارة وال حتى من جانب الق�صاء««.
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بالن�صبة اإلى اجلمعيات ب�صورة عامة، بعد اأعوام عّدة جرى فيها خرق ثغرات ملبداأ حرية جمعيات »العلم واخلرب« املكر�ص يف 
�لقو�نني �للبن�نية، ال �شّيم� يف ق�نون 1909، �أ�شدر وزير �لد�خلية بت�ريخ 15/5/2006 تعميم� يحمل �لرقم 10/�أ.م./2006 
يتعلق باإن�صاء اجلمعيات وب�صري عملها، يعيد فيه تاأكيد مبداأ حرية اجلمعيات، اإال اأن التعميم فر�ص ن�صر االإعالن يف اجلريدة 

�لر�شمية يف حني �أن �لق�نون ال يلزم هذ� �لن�شر.

بالن�صبة اإلى جمعيات ال�صباب والريا�صة، يبدو اأّن ثّمة نّية لدرا�صة املو�صوع واإعادة النظر يف الت�صريع اخلا�ص بجمعيات الريا�صة 
وال�صباب، ف�صاًل عن اإعادة تنظيم هيكلية الوزارة.

بالن�صبة للنقابات، اإن كثريًا من اأحكام قانون العمل اللبناين الناظمة الأ�صول و�صروط تاأ�صي�ص واإدارة النقابات، خمالفة للد�صتور 
�للبن�ين ول�ش�ئر �ملع�يري �لدولية ذ�ت �ل�شلة، ال �شيم� من ن�حية خ�شوع ت�أ�شي�س �لنق�ب�ت لنظ�م �لرتخي�س �الإد�ري �مل�شبق 
بدل نظام »العلم واخلرب« وتدخل االإدارة يف جماالت خمتلفة تتعلق باأنظمة النقابات واإدارتها، بدل ترك اأمر التنظيم واالإدارة 

ب�لك�مل للنق�ب�ت ب�لذ�ت.
ثالثاً: النقاط التنفيذية

1- جمل�س النواب 
أ �لت�شديق على �الإتف�قية رقم )87( للع�م 1948 �ل�ش�درة عن »منظمة �لعمل �لدولية« و�ملتعلقة ب�حلرية �لنق�بية وحم�ية 	.

حق التنظيم، من دون اأي حتفظ، ال �صيما بالن�صبة للمادة الثانية منها التي تن�ص على اأن »للعمال والأ�صحاب العمل، دون 
التقيد  ب�صرط  اإليها،  باالإن�صمام  التي يختارون، وكذلك احلق  النقابات  باإن�صاء  اأي متييز، احلق، دون ترخي�ص م�صبق، 

بلوائح هذه املنظمات«. )م.ق( 
أ .	 87 رقم  و�الإتف�قية  �لد�شتور  �أحك�م  مع  �جلمعي�ت  و�إد�رة  بت�أ�شي�س  �ملتعلقة  �أحك�مه  لتتفق  �للبن�ين  �لعمل  ق�نون  تعديل 

ول�ش�ئر �ملع�يري �لدولية و�لعربية ذ�ت �ل�شلة بحرية �جلمعي�ت و�حلرية �لنق�بية. )م.ق( 
أ جديد 	. بق�نون  الإ�شتبد�له  �لدعو�ت  عن  و�لكف   ،1909 �صنة  ال�صادر  اجلمعيات  قانون  ت�صمنها  التي  باملبادئ  الت�صبث 

»ع�صري« اأو بقانون خا�ص باالأحزاب ال�صيا�صية، يخ�صى منه اأن يكر�ص االأخطاء وخمالفات املمار�صة التي تنتهك حرية 
�جلمعي�ت و�لق�نون ولي�س �لعك�س. )م.ق( 

أ بعد التاأكد من ح�صن تطبيق قانون اجلمعيات النافذ، ميكن العمل على اإدخال بع�ص التعديالت الالزمة عليه لتح�صني 	.
التعديالت  هذه  ومن  اجلمعيات.  هذه  قطاعات  جميع  عن  ملمثلني  وا�صع  اإ�صراك  بعد  عملها،  وتفعيل  اجلمعيات  حرية 

�ملقرتحة، على �شبيل �ملث�ل: تخفي�س �شن �الإنت�ش�ب �إلى �جلمعي�ت من 20 �إلى 18 عامًا. )م.ق( 
أ اإف�صاح املجال اأمام قيام اجلمعيات دون اأن ترتبط قانونيتها بال�صرورة مبوجب االإعالم عن تاأ�صي�صها. )م.ق( 	.
أ من الناحية املالية، ينبغي العمل على حتقيق االآتي: 	.

• اإ�صتحداث الن�صو�ص وتو�صيح االأحكام حول م�صادر التمويل وتو�صيع االأهلية للتملّك وقبول الهبات والتربعات. )م.ق( 	
• معاجلة مو�صوع االإ�صرتاكات بحدودها الق�صوى ومعدالتها. )م.ق(	

أ تعديل �مل�دة 22 من �ملر�شوم رقم 5734 ت�ريخ 1994/10/20 )تنظيم وز�رة �ل�شوؤون �الإجتم�عية( وفق م�شروع �ملر�شوم 	.
ال�صوؤون  واإلى حني حتقيق ذلك، دعوة وزارة  واأ�صول حلها.  تاأ�صي�ص اجلمعيات  لتتوافق مع مبداأ حرية  ياأتي  املرفق فيما 
االإجتماعية اإلى االإمتناع عن التدخل يف تاأ�صي�ص اجلمعيات التي تعنى بال�صوؤون االإجتماعية ويف حلها، على اأن يبقى لها 

بطبيعة احلال ملء احلرية يف حتديد االأ�صول واملعايري التي تفرت�ص توفرها يف اجلمعيات ك�صرط للتعامل معها. )م.ق(

2- جمل�س الوزراء والإدارات الر�سمية 
أ �إلى حني تنزيه �لت�شريع �للبن�ين عن جميع �الأحك�م و�ملم�ر�ش�ت �ملن�فية للحرية �لنق�بية، ندعو �الإد�رة و�لق�ش�ء، يف جميع 	.

ممار�صاتهما، اإلى اإعمال مبداأ احلرية النقابية اإلى اأق�صى احلدود املمكنة وتف�صري القوانني والقواعد النافذة املخالفة 
لتلك احلرية تف�صريًا �صيقًا. )م.ق(

أ مطالبة االإدارة العامة بح�صن تطبيق الد�صتور وقانون اجلمعيات تطبيقًا دقيقًا واالإقالع عن املخالفات املتمادية لها خا�صة 	.
فيم� يتعلق ب�الأحك�م وب�الأ�شول �لت�لية:
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• الت�صبث مببداأ التاأ�صي�ص احلر من دون احلاجة اإلى الرتخي�ص امل�صبق عرب نظام »بيان االإعالم–�لعلم و�خلب«، ووقف 	
املخالف  ق«  امل�صبَّ »الرتخي�ص  نظام  اإلى  اللبناين  القانوين  النظام  حتويل  اإلى  عمليًا  املوؤدية  واملخالفات  املمار�صات 

للد�شتور. )م.ق(
• ت�صهيل اأ�صول تقدمي بيانات االإعالم اإلى مراكز املحافظات باالإ�صافة اإلى وزارة الداخلية، ووقف املمار�صات املخالفة 	

املوؤدية عمليًا اإلى ح�صر تقدمي تلك البيانات بوزارة الداخلية. )م.ق(
• اأو 	 االأمنية  االأجهزة  التي قد جتريها  بالتحقيقات  »العلم واخلرب«  اإي�صاالت  ت�صليم  اأو  تاأ�صي�ص اجلمعيات  عدم ربط 

�الإد�رية �ملختلفة. )م.ق( 
أ و�صع �صوابط زمنية تتعلق مبوجب ت�صليم اإي�صال العلم واخلرب، بحيث اإذا اإنق�صى اأ�صبوع مثاًل على اإيداع بيان االإعالم دون 	.

اأن حتال اجلمعية اإلى جمل�ص الوزراء لتقرير حلها، فُيَعدُّ ذلك االإي�صال معطى حكمًا. )م.ق( 
أ �ملتعلقة 	. �الإعالم  بي�ن�ت  تلقي  يتولى  �لتج�ري،  �ل�شجل  ب�جلمعي�ت يف مركز كل حم�فظة على غر�ر  �شجل خ��س  �إن�ش�ء 

بتاأ�صي�ص اجلمعيات وجميع امل�صتندات الواجب تقدميها من اجلمعيات اإلى االإدارة وت�صليم االإفادات الالزمة. ويقوم هذا 
ال�صجل اخلا�ص مبهماته باإ�صتقاللية وباإ�صراف قا�ٍص، اإ�صتنادًا اإلى املادة )19( من قانون اجلمعيات التي تويل اإلى وزارة 

العدل باالإ�صافة اإلى وزارة الداخلية مهمة االإ�صراف على اجلمعيات. )م.ق( 
أ العمل على تثقيف اجلمعيات وامل�صوؤولني فيها واملواطنني على العموم واملهن واالإدارات العامة الذين هم على توا�صل اأكرب 	.

مع اجلمعيات ب�صكل خا�ص )مثاًل: امل�صارف وكتاب العدل( واإطالعهم على احلقوق والواجبات املن�صو�ص عليها يف قانون 
�جلمعي�ت. )م.ق( 

أ موؤ�ش�شي 	. �أو  �لق�ئمة  �جلمعي�ت  ت�ش�عد  و�لد�خلية  �الأ�ش��شية  �جلمعي�ت  الأنظمة  ومرنة  جديدة  �ختي�رية  من�ذج  �شي�غة 
اجلمعيات اجلديدة على تاأمني اإدارة داخلية �صليمة ودميقراطية لها ولن�صاطاتها. )م.ق(



الخطــة الوطنيــة58
لحقوق اإلنسان في لبنان - 2014 - 2019

ت( 9. احلماية من التدخل يف احلياة اخلا�سة )التن�سّ
اإال  ت فقد �صّدد على احرتام حق اخل�صو�صية وعدم تقييده  اأّن قانون حقوق االإن�صان مل ين�ص �صراحة على منع التن�صّ مع 

مبوجب القانون ويف حدود حماية اأمن املجتمع.

وي�شدد �لد�شتور �للبن�ين يف �مل�دة )8( منه على �حلرية �ل�شخ�شية لالأفر�د، ويف �مل�دة )14( على �إحرت�م حرمة �ملنزل. وعلى 
الرغم من ذلك، فاإن الكثري من املمار�صات ال�صيا�صية واالأمنية لل�صلطات منذ االإ�صتقالل �صكلت تقييدًا لبع�ص هذه احلريات.

اأوًل: الواقع القانوين 
1- املعايري الدولية

ت  اإن الت�صريعات املتعلقة بحقوق االإن�صان ب�صكل عام واملعاهدات الدولية ب�صكل خا�ص ال تت�صمن ن�صًا �صريحًا مينع التن�صّ
عام  ب�صكل  توؤمن  اأنها  اإال  واملواطنني.  االأفراد  بني  اخلا�صة  واملرا�صالت  االإت�صاالت  مراقبة  اأو  الهاتفية  االإت�صاالت  على 
�حلم�ية من �لتعر�س للتدخل �لتع�شفي يف حي�ة �الأفر�د �خل��شة مع م� ي�شتمل ذلك على حم�ية من �لتدخل يف حي�ة �الأ�شرة 

وامل�صكن واملرا�صالت عمومًا.

ين�س �الإعالن �لع�ملي حلقوق �الإن�ش�ن يف �مل�دة )12( منه على �أنه »ال يعّر�س �أحد لتدخل تع�شفي يف حي�ته �خل��شة �أو �أ�شرته 
�أو م�شكنه �أو مر��شالته �أو حلمالت على �شرفه �أو �شمعته. ولكل �شخ�س �حلق يف حم�ية �لق�نون من مثل هذ� �لتدخل �أو تلك 

احلمالت«. اإن قواعد �صرعة حقوق االإن�صان اإكت�صبت �صفة »القاعدة االآمرة« التي ال يجوز االإتفاق على ما يخالفها.
 

يوؤكد العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية، يف املادة )17( منه على عدم جو�ز تعري�س �أي �شخ�س على نحو 
تع�صفي اأو غري قانوين للتدخل يف خ�صو�صياته اأو �صوؤون اأ�صرته اأو بيته اأو مرا�صالته وال الأي حمالت غري قانونية مت�ص �صرفه 
�أو �شمعته .ال بد من �الإ�ش�رة �إلى �أن �مل�دة )4( من العهد ت�صمح للدول ب�صكل �صيق اأن ال تتقيد ببع�ص االإلتزامات املرتتبة 
عليها حتت هذا العهد يف حاالت الطوارئ االإ�صتثنائية، على اأن ال يوؤدي هذا االإجراء اإلى خمالفة التزامات اأخرى يف القانون 
بها  تتقيد  مل  التي  واالأحكام  بالبنود  االأع�صاء  الدول  تبلغ  اأن  عليها  العهد  يفر�ص  الطوارئ  اإعالن  عند  اأنه  على  الدويل. 
واالأ�صباب التي دفعتها لذلك عن طرق االأمني العام لالأمم املتحدة ولبنان قد اأعلن حالة الطوارئ مدة طويلة اإال اأنه مل يعلم 

االأمني العام يف اأي من املراحل عن نيته تعليق تطبيق اأي من مواد العهد مبا فيها املادة )17( من ذلك العهد.

2- الت�سريعات الوطنية 
اأ. الد�ستور: 

مل يلحظ الد�صتور مادة خا�صة حول اإحرتام حق اخل�صو�صية وحماية االأفراد من التدخل يف مرا�صالتهم واإت�صاالتهم، 
�إال �أّن �مل�دة )14( منه ت�شمن حرمة �ملنزل وال ت�شمح الأحد ب�لدخول �إلى �ملنزل �إال يف �الأحو�ل �ملحددة يف �لق�نون. و�إذ� 
كان الد�صتور يهدف اإلى حماية احلياة اخلا�صة فاإن روح املادة )14( ال بد اأن تكون يف اإجتاه حماية الفرد من التدخل 
يف حياته اخلا�صة ومرا�صالته واإت�صاالته، نظرًا الأن حمادثات االإن�صان ومرا�صالته ومنزله تدخل �صمن اإطار احلق يف 

�خل�شو�شية.
 ب. الت�سريعات العادية :

ت غري ال�صرعي، اإرتفعت االأ�صوات  ت، اإال اأنه نظرًا لتف�صي التن�صّ حتى �لع�م 1999 مل يكن يف لبنان قانون يرعى التن�صّ
ت حمددًا وفق اأ�صول  داخل الربملان وخارجه لو�صع تقنني ينظم االأمر، ويحد من اإعتباطية االإجراءات ويجعل التن�صّ
ت وميار�ص �صالحياته مبوجب تكليف اأو طلب من اجلهة املخت�صة  واأطر معينة ميار�صها جهاز منوط قانونًا مبهمة التن�صّ

قانونًا، فتم اإ�صدار القانون رقم )1999/140.(
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ومبوجب القانون )1999/140(، يعاقب باحلب�ص من �صنة اإلى ثالث �صنوات وبالغرامة من خم�صني اإلى مئة مليون لرية 
لبنانية كل �صخ�ص يعرت�ص اأي خمابرة خالفًا الأحكام هذا القانون. كما يعاقب بالعقوبة عينها كل من حر�ص اأو اإ�صرتك 
اأو تدخل يف اجلرم اأو اإ�صتن�صخ اأو اإحتفظ اأو اأف�صى معلومات ا�صتح�صل عليها لدى اإعرتا�ص املخابرات بناء على تكليف 
�ل�شلط�ت �ملخت�شة �أو �أقدم على �إعرت��س �ملخ�بر�ت يف غري �الأم�كن �ملحددة يف قر�ر �الإعرت��س. ولقد �أعطى �لق�نون 

�شالحية �لبت ب�جلر�ئم �ملرتكبة و�ملحددة يف �مل�دة )17( منه للمح�كم �لعدلية.
 

اإ�صدار هذه  اأدى التاأخر يف  ت�أخر تطبيق ق�نون )1999/140( حتى �شدور �ملر��شيم �لتطبيقية يف �لع�م 2005. وقد 
املرا�صيم اإلى عدم تطبيق هذا القانون مدة �صت �صنوات. وجدير بالذكر اأنه حتى هذه املرا�صيم مل تطبق اإال بدءًا من 

ت. 2009/2/3، حيث بو�صر اإعتبارًا من ذلك اليوم بتنفيذ االأحكام القانونية والتنظيمية اخلا�صة بالتن�صّ
 

اإن حداثة دخول هذا القانون حيز التنفيذ جتعل من ال�صعب التكهن امل�صبق مبدى جناحه يف تنظيم وت�صييق حدود 
خطوة  يبدو   1991 ل�شنة  �لفرن�شي  �لق�نون  من  �مل�شتمد   )1999/140( ق�نون  و�إن  �الأفر�د.  حقوق  وحم�ية  ت  �لتن�شّ

متطورة يف مر�ع�ة �ملع�يري �لدولية �ملعتمدة يف ق�نون حقوق �الإن�ش�ن.

ت تتميز ب�لو�شوح ب�شكل مقبول، وهي غري ملتب�شة. فن�شو�س ذلك �لق�نون �لتي تنظم عملي�ت �لتن�شّ

ثانياً:  الو�صع الراهن 
1- التحديات وال�سعوبات 

ت تتم وميكن اأن تتم خارج القنوات اأو االأماكن الر�صمية، فحتى اآب  تظهر املتابعة املعمقة لهذا امللف اأن هناك عمليات تن�صّ
ت مُيار�ص من قبل املديرية العامة لالأمن العام ومديرية املخابرات يف اجلي�ص اللبناين.  2005، حتدثت تقارير عن اأن التن�صّ
ت من داخل اأو خارج االأرا�صي اللبنانية. ومن املرجح اأن  كما اأن هنالك جهات غري ر�صمية من املرجح اأن تقوم بعمليات تن�صّ
ت العاملية املوجودة  ت. ي�صاف اإلى ذلك اأن هناك عددًا من من�صات التن�صّ عددًا من النافذين ميلكون اأجهزة متطورة للتن�صّ

ت على االإت�صاالت يف جماالت جغرافية وا�صعة ت�صتمل على لبنان. يف قرب�ص واملنطقة ب�صكل عام التي بو�صعها التن�صّ

اأ�صا�صيتني: االأولى، مدى االإلتزام بتطبيق القانون،  اأو يف قوننته لكّنها تكمن يف نقطتني  ت  وال�صعوبة لي�صت يف حظر التن�صّ
ر�صميًا من  اأماكن جمهولة وغري حمددة  يحدث من  الذي  ت  فالتن�صّ اأ�صاًل.  ت  التن�صّ وجود  معرفة  القدرة على  والثانية يف 

ال�صعب اإكت�صافه اأ�صاًل حتى يتم بعدها وقفه اأو تنظيمه.

2- املمار�سات وال�سيا�سات الر�سمية 
و�ش�ئل  من  و�شيلة  �أي  بو��شطة  �لتي جتري  �ملخ�بر�ت  ب�شرية  �شون �حلق  �إلى  يرمي  �لذي  قانون )1999/140(  اإقرار  ميثل 

االإت�صال، خطوة يف الطريق ال�صحيح لو�صع حد الإنتهاكات احلريات ال�صخ�صية واحلق ب�صرية املخابرات.

لكن �ملوؤ�شف �أن تطبيق هذ� �لق�نون قد ت�أخر حتى �لع�م 2005 ب�صبب تاأخر �صدور املرا�صيم التطبيقية. ويظهر ذلك التاأخري 
ت. ومن املوؤكد اأن التاريخ احلديث للبنان يف اأغلب  غياب االإرادة احلقيقية لدى بع�ص مواقع القرار ملكافحة عمليات التن�صّ
ت بهدف جمع املعلومات ال�صيا�صية واالأمنية. واإذا  مراحله حتى بعد االإن�صحاب ال�صوري �صهد وال يزال ي�صهد اإ�صتعمال التن�صّ
ت متت الأهداف �صيا�صية  ت هو حماية االأمن الوطني، فاإن الوقائع اأظهرت َّ اأن معظم عمليات التن�صّ كان الغطاء لعمليات التن�صّ

�صد املعار�صني للنظام. واأدت تلك املمار�صات اإلى اإنتهاك احلريات اخلا�صة بحجة حماية امل�صلحة العامة.
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ثالثاً: النقاط التنفيذية
1- جمل�س النواب

أ حتديد احلاالت التي يجوز فيها التن�صت ح�صرًا وبدقة. )م.ق( 	.
أ منح �صالحية االإ�صراف على التن�صت لقا�صي التحقيق االأول، واإيالء ال�صلطة التقريرية لهيئة ق�صائية اأخرى. )م.ق( 	.
أ ت�صييق �صمولية احلق باالعرتا�ص يف مالحقة جرائم يعاقب عليها ب�صلب احلرية ملدة ال تقل عن �صنتني بداًل من �صنة. 	.

)م.ق( 
أ �لن�س على جو�ز �لطعن بقر�ر �لتن�شت �لق�ش�ئي �مل�دة )2(. )م.ق( 	.
أ حتديد �صريح بعدم جواز متديد التن�صت بقرار من املرجع نف�صه ووفق االآلية نف�صها اإال ملرة واحدة )املادتان 3 و9 من 	.

�لق�نون 1999/140(. )م.ق( 
أ لت�صييق هام�ص اإ�صتقاللية موظف ال�صابطة العدلية الذي يبا�صر التن�صت امل�صروع قانونًا. )م.ق( 	.
أ الدولة، 	. اأمن  على  الواقعة  واجلرائم  االإرهاب،  مكافحة  �صبيل  يف  املعلومات  بجمع  التن�صت  وهدف  مفهوم  حتديد 

واجلرائم املنظمة، ح�صرًا يف حالة وجود �صبهة ت�صوغ اتخاذ مثل ذلك االإجراء. )م.ق( 
أ الن�ص �صراحة على معاقبة املتورطني باإف�صاء املعلومات الناجتة عن التن�صت غري امل�صروع وت�صديد العقوبة عليهم. 	.

)م.ق( 
أ �لن�س �شر�حة على مع�قبة �ملتورطني ب��شتخد�م �ملعلوم�ت الأهد�ف �شخ�شية �أو للتنكيل ب�ل�شي��شيني وت�شديد �لعقوبة 	.

عليهم. )م.ق( 
أ �لن�س �شر�حة على مع�قبة �ملتورطني ب�الإ�شتغالل �ل�شي��شي لقر�ر�ت �إعرت��س خم�بر�ت �لنو�ب بن�ء على قر�ر ق�ش�ئي 	.

وت�صديد العقوبة عليهم. )م.ق( 
أ ر �ملنظمة يف معر�س �إعرت��س �الإت�ش�الت، ك�شبب ك�ٍف لالإد�نة، وعدم 	. عدم جو�ز �الإ�شتن�د �إلى �لقوة �لثبوتية للمح��شِ

اإعتبار املكاملات التي ُح�صل عليها بهذه الطريقة كاإقرار، على اأن ي�صتفاد منها فقط يف ر�صد حتركات اجلناة لك�صف 
�جلر�ئم. )م.ق( 

أ تطوير �لق�نون رقم )1999/140( ب�إدخ�ل �لتعديالت �لتي ت�ش�هم يف حم�ية حقوق �الأفر�د. )م.م( 	.
• لقد ك�ن �الأجدى ب�مل�شّرع �للبن�ين، �لذي �إ�شتع�ر معظم ن�شو�س ق�نون 1999 من القانون الفرن�صي، اأن ي�صمَّ حتديدًا 	

�لق�نون  من   )2( املادة  يف  املذكورة  الق�صوى«  ال�صرورة  »حاالت  حول  الفرن�صي  القانون  يف  مذكور  هو  ملا  م�صابهًا 
.)1999/140(

• اإ�صافة اإلى ذلك كان املجدي حتديد مدة التن�صت بفرتة حمددة كما هي احلال يف القانون الفرن�صي. وبالرغم من 	
�أن من�ق�ش�ت �لنو�ب يف جل�شة �إقر�ر �لق�نون �ملذكور يف 12 و13 ت�شرين �الأول من �لع�م 1999، وحتديدًا يف مداخالت 
رئي�ص املجل�ص والنواب ال �صّيما فيما يتعلق باملادة التا�صعة منه، توؤكد نية امل�صرع اأن تكون هذه املهلة حمددة ب�صقف 
التمديد ملرة واحدة، جاء الن�ص غام�صًا ال يعك�ص نية امل�صّرع، االأمر الذي كان يف�صل جتنبه باإيراد ن�ص �صريح يحدد 

�ملدة �لق�شوى للتمديد.

2- جمل�س الوزراء والإدارات العامة 
اأ. رفع احلماية التقنية للمعلومات البيانية )داتا الإت�سالت(

رفع احلماية لداتا االإت�صاالت وبنك املعلومات وو�صع اإجراءات تقنية حمددة ل�صمان اإتالف املعلومات بعد اإ�صتعمالها �صمن 
املهل القانونية املحددة لذلك. )م.ق( 

ب. اإ�سالح الأجهزة الأمنية والإدارية )م.م( 
ال�صليم  بالتطبيق  تقرتن  مل  اإذا  كافية  غري  لكنها  ال�صحيح  الطريق  يف  خطوة  التن�صت  وتقييد  لتنظيم  قانون  و�صع  اإن 
واالإحرتام الكامل مل�صمون هذا القانون. وذلك يتطلب اإ�صالحًا جذريًا لالأجهزة االأمنية املعنية التي عانت من اإخرتاقات 
اأمنية و�صيا�صية منذ �صنوات طويلة. فاإ�صالح تلك االأجهزة واإبعاد اأي تدخل �صيا�صي اأو غري قانوين عنها �صرورٌة للحد من 
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اأي خمالفة  لقمع  وفاعل  م�صتقل  ق�صاء  وجود  اأي�صًا  ذلك  وي�صتدعي  املواطنني.  وحقوق  ال�صخ�صية  على احلريات  التعّدي 
لن�شو�س �لق�نون يف هذ� �ملج�ل.

تركيب وت�صغيل االأجهزة التقنية الالزمة وتوفري الكادر الب�صري والفني الكايف لبدء العمل مبركز التحكم اخلا�ص.

تفعيل عمل الهيئة امل�صتقلة املنوط بها التثبت من قانونية اإجراءات االعرتا�ص االإداري، وتاأمني الكادر االإداري والقلم مع ما 
ي�شتلزم ذلك من مو�رد ولو�زم وقرط��شية.

توافر الإرادة ال�سيا�سية لحرتام القانون )م.م( 
ت من دائرة االإ�صتغالل ال�صيا�صي واالإبتزاز، وذلك يفر�ص دورًا على  املطلوب توافر توافق �صيا�صي واإرادة �صيا�صية الإخراج التن�صُّ

النخبة ال�صيا�صية احلاكمة واملعار�صة بتحمل م�صوؤولياتها ورفع الغطاء عن اأي م�صوؤول ينتهك القانون.



الخطــة الوطنيــة62
لحقوق اإلنسان في لبنان - 2014 - 2019

10. احلق يف العمل وال�سمان الجتماعي
االإن�صان الإرتباطه بحياة وحيوية االإن�صان و�صبل  ميّثل احلق يف العمل وال�صمان االإجتماعي و�صعًا مركزيًا يف منظومة حقوق 
ك�شب عي�شه و�أ�شرته و�لوف�ء بجميع �إلتز�م�ته يف �مل�شكن و�مل�أكل و�لغذ�ء و�لك�ش�ء و�لتعليم و�ل�شحة و�لتنقل و�مل�ش�ركة يف �حلي�ة 

�الإجتم�عية و�لع�مة. 

�لعد�لة  مكون�ت  �شمن  ومن  �لع�مل،  �أقط�ر  خمتلف  يف  �ملجتمع�ت  ال�شتقر�ر  �الأ�ش��شي  �لركن  �الإجتم�عية  �لعد�لة  وت�شكل 
تاأمينها  اإلى  الدولة  ت�صعى  التي  االإجتماعية  والرعاية  املتعلّقة باحلماية  وتلك  للعمل  املنظمة  القوانني  االإجتماعية جند دائماً 
باأف�صل ال�صبل واأعلى الدرجات وخا�صة عندما يكون ذلك تطبيقًا لالإلتزامات التي اتخذتها الدولة جتاه املجتمع الدويل من 

خالل االإتفاقات التي ان�صمت اإليها.

ولرمبا كانت اأقل ال�صعوبات التي تواجهها الدولة يف هذا املجال هي الكلفة االإقت�صادية، كما اأن على الدولة مراعاة م�صالح 
متناق�صة مثل م�صالح العمال واأ�صحاب العمل، التي ت�صعها اأمام مهمة �صعبة جدًا وهي املحاولة قدر امل�صتطاع للو�صول اإلى 
الهدف باإيجاد احلل االأكرث حفاظًا على حُلمة واإ�صتقرار املجتمع و�صواًل اإلى اإ�صتيفاء ال�صروط املفرو�صة على الدولة مبوجب 

االإتفاقات الدولّية التي التزمت بتطبيقها.

اأوًل: الواقع القانوين 
1- املعايري الدولية 

�صدرت، على ال�صعيد الدويل، اإتفاقيات وتو�صيات عّدة ترمي اإلى تاأمني و�صول الفرد اإلى حّقه بالعمل وال�صمان االإجتماعي 
من خالل حتديد �صروط العمل، من اأجر و�صاعات العمل وال�صحة، ومكان العمل والعطالت والراحة والتنقل.

وتتلّخ�ص تو�صيات هذه االإتفاقات باإلتزام الدول اإتخاذ التدابري الكفيلة الإيجاد بيئة توّفر اأكرب عدد ممكن من فر�ص العمل 
لالأفراد، على اأن تكفل تلك الفر�ص تاأدّية العمل بكرامة و�صمن �صروط �صّحة و�صالمة مقبولة، وعلى اأن يكون اإختيار العمل 

حرًا .

من �أهم �لن�شو�س �لدولية يف هذ� �ملج�ل، نذكر: �مل�دة 8 من العهد الدويل للحقوق املدنّية وال�صيا�صّية، واملواد 6 �إلى 9 من العهد 
الدويل للحقوق االإقت�صادية واالإجتماعية والثقافّية؛ ف�صاًل عن اإتفاقيات منظمة العمل الدولّية، واإتفاقيات منظمة العمل العربّية.

وقد �صّدق لبنان على عدد من هذه االإتفاقات الدولية، نذكر منها: العهد الدويل للحقوق املدنية وال�صيا�صية، العهد الدويل 
للحقوق �الإقت�ش�دية و�الإجتم�عية و�لثق�فية، �إتف�قي�ت منظمة �لعمل �لدولّية وقد �ن�شم لبن�ن �إلى 50 �إتف�قية عمل دولّية هي 
�الإتف�ق�ت رقم 1، 8، 9، 14، 15، 17، 19، 26، 29، 30، 45، 52، 58، 59، 71، 73، 74، 77، 81، 87، 88، 89، 90، 95، 100، 
 ،172 ،170 ،159 ،152 ،150 ،148 ،147 ،142 ،139 ،138 ،136 ،133 ،131 ،127 ،122 ،120 ،115 ،111 ،109 ،106 ،105
174، 176، 182، ال تز�ل 49 منها �صارية املفعول بعد االإ�صتعا�صة عن االإتفاقّية رقم 15 ب�الإتف�قّية رقم 138 ع�م 2003 �إ�ش�فة 

�إلى �إتف�قي�ت منظمة �لعمل �لعربّية )�ن�شّم لبن�ن �إلى 7 اتفاقيات منها االإتفاقات رقم 1 و9 و13 و15 و17 و18 و19(.

اأن تتوافر يف الت�صريعات الوطنّية كي ُتعد الدولة �صاهرة على  وت�صاهم تلك االإتفاقيات يف حتديد ال�صروط الدنيا التي يجب 
تاأمني ممار�صة �صحيحة و�صليمة للحق بالعمل وال�صمان االإجتماعي.

2- الت�سريعات الوطنية 
اأ. الد�ستور اللبناين: 

كّر�ص الد�صتور يف مقّدمته اإهتمام الدولة بالو�صع االإجتماعي وتعّهدها بتحّمل كامل م�صوؤولياتها على هذا ال�صعيد من 
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االإجتماعي  االإمناء  تاأمني  واأي�صًا من خالل  االأفراد،  بني جميع  وامل�صاواة  االإجتماعية  العدالة  تاأمني  على  ال�صهر  خالل 
�ملتو�زن لك�فة �ملن�طق.

فن�صت الفقرة »ج« من مقدمة الد�صتور على اأّن »لبنان جمهورّية دميوقراطّية برملانّية تقوم على اإحرتام احلرّيات العامة 
ويف طليعتها حرّية الراأي واملعتقد، وعلى العدالة االإجتماعية وامل�صاواة بني جميع املواطنني من دون متايز اأو تف�صيل«.

ت على اأنَّ »االإمناء املتوازن للمناطق ثقافيًا واإجتماعياً واإقت�صاديًا ركن اأ�صا�صي من اأركان وحدة  اأما الفقرة »ز« فقد ن�صّ
�لدولة و�إ�شتقر�ر �لنظ�م«.

وعلى الرغم من اأن الد�صتور مل يحّدد كيفّية جت�صيد هذه املبادئ عمليًا، ت�صري تلك املبادئ اإلى بع�ص االأمور التي تدخل 
يف �صلب الت�صريعات االإجتماعية، كعدم التمييز بني الرجل واملراأة يف جمال العمل و�صون حرّية العمل واإيجاد احلوافز 

لت�أمني �لفر�س �لعمل يف جميع �ملن�طق.

وجتدر االإ�صارة اإلى اأن مبادئ العدالة االإجتماعية واالإمناء االجتماعي املذكورة يف الد�صتور لي�صت وحدها م�صادر قانون 
العمل فيه، بل هنالك اأمور كثرية اأخرى يتناولها الد�صتور وترتجم عمليًا من خالل قانون العمل كاإحرتام حرّية التعبري 
�لذي ي�شتمل على �الإعرت�ف ب�حلرّي�ت �لنق�بّية وحّق �الإ�شر�ب للمط�لبة ب�حلقوق �مل�شروعة، �أو �الإمن�ء �لثق�يف جلميع 

املناطق التي يفرت�ص حظر عمل االأطفال فيها وفر�ص احلّد االأدنى من التعليم االإلزامي.

الت�سريعات العادية 
• ق�نون �لعمل �ل�ش�در يف 23/9/1946.	
• نظ�م �ملوظفني �ل�ش�در يف 12/6/1959 �لذي ينّظم عالقة �لدولة ب�ملوظفني �حلكوميني.	
• ق�نون عقود �لعمل �جلم�عّية و�لو�ش�طة و�لتحكيم �ل�ش�در يف 2/9/1964.	
• قانون ال�صمان االإجتماعي املو�صوع مو�صع التنفيذ مبوجب املر�صوم رقم 13955 ت�ريخ 26/9/1963.	
• مر�شوم �إن�ش�ء تع�ونّية موظفي �لدولة �ل�ش�در يف 29/10/1963.	
• ق�نون حقوق �الأ�شخ��س ذوي �الإع�قة �ل�ش�در يف 29/5/2000.	

باالإ�صافة اإلى عدد من الن�صو�ص التكميلية والتطبيقية التي تعالج بع�ص النقاط اخلا�صة.

ثانياً: الو�صع الراهن 
1- ال�سعوبات والتحديات 

 
اأ. على �سعيد احلّق بالعمل: 

• عدم اإدخال تعديالت حديثة على قانون العمل مع مرور اأكرث من 60 عامًا على اإقراره مما مينع مواكبة التطورات 	
اإلى جتاوز �صالحياتها يف بع�ص االأحيان يف  احلديثة واالأخذ باالإعتبار احلاجات اجلديدة واإ�صطرار وزارة العمل 

حماولة لت�صحيح الو�صع وغالبًا ما تكون النتيجة غري كافية.
• تفاقم م�صكلة البطالة مما ي�صطر اليد العاملة اللبنانية اإلى الهجرة.	
• عدم وجود تفتي�ص جاّد وفاعل ب�صبب �صعف اإمكانيات وزارة العمل، باالإ�صافة اإلى بطء عمل املحاكم مما من �صاأنه 	

تعطيل �لن�شو�س ب�شبب غي�ب �لرق�بة و�مل�ش�ءلة. 
• غي�ب �حلري�ت �لنق�بية �لف�علة.	
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ب. على �سعيد احلّق بال�سمان الإجتماعي: 
• اليوم 	 حتى  مواده  يف  املذكورين  االأ�صخا�ص  بع�ص  على  االإجتماعي،  ال�صمان  قانون  من  كبرية  اأجزاء  تطبيق  عدم 

باإنتظار �صدور مرا�صيم تطبيقّية، يف حني اأُخ�صعت فئات اأخرى مل تكن مذكورة اأ�صا�صًا فيه وذلك مبوجب قوانني 
تعديلّية متعاقبة، كما مت تنفيذ ال�صمان االإختياري يف بع�ص احلاالت املحدودة.

• عدم توفري اأو تفعيل بع�ص التقدميات التي يوؤّمنها ال�صندوق للم�صمونني كتعوي�ص املر�ص وتعوي�ص االأمومة وفرع �صمان 	
طوارئ العمل واالأمرا�ص املهنّية اأو التقدميات التعليمية، لعدم قدرة ال�صندوق على حتمل العبء املايل الناجت عن هذه 
التقدميات. وهذا االأمر يعود على نحو كبري اإلى فقدان التوازن املايل لل�صندوق خ�صو�صًا بعد اأن مّت تخفي�ص االإ�صرتاكات 

دون اأن ُتتخذ تدابري كافية لتواكب هذا التخفي�ص كتح�صني جباية اال�صرتاكات ومراقبة التقدميات منعًا للتالعب.
• تعدد �أنظمة �لتغطية �ل�شحّية و�الإجتم�عية �إلى ج�نب �ل�شندوق �لوطني لل�شم�ن �الإجتم�عي كتع�ونّية موظفي �لدولة 	

واأنظمة التغطية التابعة للقوى امل�صلّحة على اأنواعها باالإ�صافة اإلى �صناديق التعا�صد و�صركات التاأمني، كما تغّطي 
وزارة ال�صّحة االأ�صخا�ص الذين لي�ص لديهم اأي نظام للتغطية، مع ما ينجم عن هذا التعّدد يف االأنظمة من تاأثري 

�صلبي على الكلفة االإقت�صادية لالأنظمة، وتفاوت يف نطاق و�صروط التغطية بني نظام واآخر.

2- املمار�سات الر�سمية 
ت�صعى الدولة اللبنانية جاهدة اإلى حت�صني احلقوق االإقت�صادية واالإجتماعية من خالل اإن�صمامها امل�صتمر اإلى االإتفاقات 
اأن اخلطوة االأهم واملتمّثلة يف حتديث القوانني  الدولّية احلديثة والربامج االإمنائّية كربامج مكافحة عمل االأطفال، غري 

االإجتماعية مل تقم بال�صكل الكايف حتى االآن الأ�صباب عّدة منها �صيا�صّية ومنها اإقت�صادية.

اإال اأن اأبرز اخلطوات التي اتخذتها الدولة اللبنانية يف هذا املجال حتى االآن هي:
أ اإن�صاء املجل�ص الوطني للعمل مبوجب القانون رقم )65/21( �لذي �إ�شُتكِمل ب�ملر�شوم رقم 6304 ت�ريخ 5/12/1966، 	.

الذي من �صاأنه تفعيل الت�صاور بني اأ�صحاب العمل واالأجراء و�صواًل اإلى حت�صني �صروط العمل واملمار�صات يف هذا املجال.
أ اإن�صاء املوؤ�ص�صة الوطنّية لالإ�صتخدام مبوجب املر�صوم اال�صرتاعي رقم 80 ت�ريخ 27/6/1977، التي تهدف اإلى مكافحة 	.

البطالة، وامل�صاهمة يف حت�صني تنظيم �صوق العمل والقيام بالدرا�صات واالأبحاث الرامية اإلى حتديد ال�صيا�صية العامة 
لالإ�شتخد�م.

أ اإن�صاء املجل�ص االإقت�صادي واالإجتماعي مبوجب القانون رقم 389 ت�ريخ 12/1/1995.	.

ثالثاً: النقاط التنفيذية 
1- جمل�س النواب

أ تعديل ق�نون �لعمل لتعزيز �لتد�بري �لق�نونية �لر�مية �إلى مك�فحة بيع �الأطف�ل و�الإجت�ر ب�لب�شر وتعزيز �لتد�بري �ملتعلقة 	.
مبكافحة عمل االأطفال يف اإطار االإ�صرتاتيجية الوطنية ملكافحة عمل االأطفال عن طريق درا�صة اأف�صل املمار�صات على 
ال�صعيد الدويل وو�صع ت�صريعات حملية تتوافق مع املعايري الدولية وتعزيز التعاون مع املنظمات والهيئات الدولية يف 

هذ� �ملج�ل )٭(. )م.ق( 
أ تعديل ق�نون �لعمل الإ�ش�فة ق�شم خ��س �أو ق�نون خ��س يرعى �شوؤون �لعم�لة �للبن�نية و�الأجنبية، يف �إط�ر يحمي كر�مة 	.

العاملني وحقوقهم مبا يتالءم مع املعايري الدولية، ال �صّيما يف ما يتعلق بالعاملني يف اخلدمة املنزلية )٭(. )م.ق( 
أ مراجعة خمتلف الن�صو�ص املتفّرقة وامل�صرذمة وجمعها يف قانون موّحد وع�صر ياأخذ بعني االإعتبار احلاجات اجلديدة 	.

االأجراء مبعرفة حقوقهم  للفرقاء وخا�صة  ي�صمح  و�صفافيتها مبا  املواد و�صوحها  اإلى خمتلف  ويعيد  العمل  يف ميدان 
وموجباتهم بال�صهولة ال�صرورّية لتمكينهم من املحافظة عليها. )م.ق( 

أ �إن�شم�م لبن�ن �إلى �إتف�قية منظمة �لعمل �لدولية رقم 87 ل�شنة 1948 �خل��شة بحرية �لعمل �لنق�بي، و�الإتف�قية رقم 	.
144 ل�شنة 1976 املتعلقة مبعايري العمل الدولية واالإتفاقية رقم 155 ل�شنة 1981 �ملتعلقة ب�ل�شحة و�ل�شالمة يف �لعمل 
و�الإتف�قية رقم 161 ل�شنة 1985 املتعلقة باخلدمات ال�صحية املهنية واالإتفاقية رقم 187 ل�شنة 2006 �ملتعلقة ب�ل�شالمة 

وال�صحة املهنيتني وتعديل اأحكام قانون العمل مبا يتوافق مع اأحكام هذه االإتفاقات. )م.ق( 



65

أ اإ�صدار قوانني تهدف اإلى احلّد من �صرذمة اأنظمة التغطية من خالل �صم العدد االأكرب املمكن بع�صه اإلى بع�ص. )م.م( 	.
أ تعديل قانون ال�صمان االإجتماعي لتو�صيع ميدان تطبيقه بحيث ي�صمل املواطنني كافة على حد �صواء. )م.م(	.

2- جمل�س الوزراء والإدارات العامة 
أ يكن 	. مل  اإن  القطاعات  بني  واملوجبات  احلقوق  يف  تفاوت  هناك  يكون  ال  بحيث  قوانني  مبوجب  العمل  �صوق  تنظيم 

يوجد مرّبر جدي ومعلّل لذلك )مثاًل على �صعيد دوام العمل اأو مدة االإجازات...(. تفعيل وتعزيز املوؤ�ص�صة الوطنّية 
لالإ�صتخدام ملكافحة البطالة وامل�صاهمة يف االإرتقاء ب�صوق العمل وحتديد ال�صيا�صة العامة لالإ�صتخدام. )م.ق( 

أ لبنان. 	. العمل يف  �صوق  اإخت�صا�صات جامعية متالئمة مع حاجات  الطالب نحو  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  توجيه 
)م.ق( 

أ تفعيل اأجهزة الرقابة والتفتي�ص التابعة لوزارة العمل. اإ�صدار املرا�صيم التطبيقية بهدف تطبيق جميع الفروع امللحوظة 	.
يف قانون ال�صمان االإجتماعي ال �صّيما تعوي�ص املر�ص واالأمومة و�صمان طوارئ العمل واالأمرا�ص املعنية. )م.م( 

أ اإ�صالح التوازن املايل لل�صندوق الوطني لل�صمان االإجتماعي من خالل تكليف موؤ�ص�صة درا�صات اإقت�صادية واإجتماعية 	.
�صة مبراجعة ح�صاباته واقرتاح احللول واإ�صدار املرا�صيم التطبيقية الالزمة. )م.م(  عاملية متخ�صّ

أ و�صع اأنظمة تقاعد ع�صرّية كنظام خا�ص ب�صمان ال�صيخوخة بخالف تعوي�ص نهاية اخلدمة عرب اإ�صدار قوانني خا�صة 	.
بذلك. )م.م(
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11. احلق يف ال�سحة
احلق يف ال�صحة من احلقوق االأ�صا�صية لالإن�صان تقّره ال�صرعة العاملية واملواثيق املعنية بحقوق االإن�صان وكّم كبري من الد�صاتري 

الوطنية، باإعتبار اأن ال�صحة اجل�صدية والعقلية �صرورية واأ�صا�صية لتمتع جميع االأ�صخا�ص بحقوقهم االأخرى.

اأوًل: الواقع القانوين
1- املعايري الدولية 

اإن�صاء منظمة ال�صحة العاملية، مت االإعرتاف للمرة االأولى باحلق يف ال�صحة اإعرتافًا دوليًا، ومع مرور الوقت تاأكد ذلك  مع 
باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  منها:  نذكر  الدولية،  واملواثيق  والعهود  االإعالنات  من  كبرية  م�صرية  خالل  من  االإعرتاف 
�خل��س   1978 ع�م  �ل�ش�در  – �أت�  �آمل�  و�إعالن   ،1977 لع�م   7 رقم  �لعربية  و�الإتف�قية  و�لثق�فية،  و�الإجتم�عية  �الإقت�ش�دية 

ب�لرع�ية �ل�شحية �الأولية.

2- الت�سريعات الوطنية 
�أُن�شئت وز�رة �ل�شحة �لع�مة بق�نون ع�م 1946، الذي حدد لها ثالث مهمات: الوقاية، والتوعية، والرعاية. ومع مرور الوقت، 
بداأ االإهتمام اأكرث يف اجتاه ال�صحة االإجتماعية، فاأن�صئت وزارة ال�صوؤون االإجتماعية عام 1959، و�ل�شندوق �لوطني لل�شم�ن 
�الإجتم�عي ع�م 1961، و�نطلق �شندوق �شم�ن �ملر�س و�الأمومة ع�م 1971، وعززت �لرق�بة ب�إن�ش�ء موؤ�ش�شة �لتفتي�س �ملركزي 

وجمل�ص اخلدمة املدنية وغريها من املوؤ�ص�صات.

623 ع�م  673 ع�م 1998 املتعلق باملخدرات واملوؤثرات العقلية وال�صالئف، وقانون رقم  اأقّر جمل�ص النواب القانون رقم  كما 
2004 حول تنظيم ممار�صة مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات واإلتزام لبنان باالأهداف االإمنائية لالألفية.

ثانياً: الو�صع الراهن
1- ال�سعوبات والتحديات 

نقرتح الن�ص التايل: يعاين القطاع ال�صحي يف لبنان من عدد كبري من امل�صاكل التي تراكمت على مدى �صنوات طويلة بفعل 
احلروب وبفعل طبيعة ومرتكزات منو وتطور قطاع ال�صحة اأهمها عدم قدرة وزارة ال�صحة بحكم القوانني املرعية على التدخل 
ل�صبط حركة العر�ص والطلب وفر�ص اجلدوى الطبية واالإقت�صادية لكل اإ�صتثمار يف جماالت ال�صحة االأمر الذي اإنعك�ص على 

نوعية اخلدمات املنتجة وطرق ت�صعريها وم�صادر متويلها اأهمها:
أ الإ�ستدامة، الناجتة عن عدة عوامل اأهمها وجود �صغوطات متزايدة وغري حمدودة حتيط مبو�صوع االإنفاق على ال�صحة، 	.

والناجتة بدورها عن �صعف تركيبة النظام ال�صحي واالأطر الرقابية واإدارة القطاع عمومًا، وترتجم يف م�صتويات عالية 
من االإنفاق )غري مرتبطة مب�صتوى النوعية(.

أ �سخامة املتاأخرات امل�ستحقة على �لقط�ع �لع�م مل�شلحة �ل�شم�ن �ل�شحي و�مل�شت�شفي�ت �خل��شة، م� ي�شري �إلى �إختالل بني 	.
العائدات والنفقات وبالتايل اإلى بروز معوقات جدية اأمام اإ�صفاء طابع من االإ�صتدامة على النفقات االإجتماعية العامة، 

وهو ما يحفز بدوره موردي اخلدمات على ت�صخيم حجم فواتريهم.
أ الفاعلية وترتبط بدور الدولة، وهو ال يزال حمدودًا اإذا ما قورن بالبلدان االأخرى، واإذا ما قورنت اإنتاجيته وحم�صالته 	.

مبثيلها يف القطاع اخلا�ص عند م�صتوى االإنفاق ذاته.
أ العدالة اإن اأ�صبابًا عديدة ت�صاهم يف �صمان العدالة اأو عدمها يف حق املواطن يف ال�صحة اجليدة النوعية، منها الو�صع 	.

�الإقت�ش�دي �ل�شعب �لذي يعي�شه ق�شم ال ب�أ�س به من �للبن�نيني )30% على حدود الفقر وحوالى 8% يف حالة الفقر املدقع... 
التاأمينات  واقع  ال�صحة ومنها  النفقات على  اإجمايل  60% من  ت�صاهم بحوايل  االأ�صرة  واأن  االإجتماعية(.  ال�صوؤون  وزارة 
اللبناين دون تغطية  ال�صعب  االإختياري وبقاء حوالى ن�صف  ال�صمان  ال�صيخوخة وتعرث  ي�صجل غياب �صمان  العامة حيث 

للق�شم �الأكب من �خلدم�ت خ�رج �الإ�شت�شف�ء.
أ و�مل�شكلة �الأ�ش��شية تبقى �شعف مو�زنة وز�رة �ل�شحة �لع�مة ن�شبة للمو�زنة �لع�مة 9،2% وهي االأ�صعف يف املنطقة اإ�صافة 	.

لل�صغوطات التي متار�ص جلعل قطاع ال�صحة �صورة للواقع ال�صيا�صي واالإجتماعي يف البالد.
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2- املمار�سات الر�سمية 
تتجه كثري من دول العامل املتقدمة اإلى تغيري مفهوم احلق بال�صحة لدى املجتمعات من دائرة الرتكيز على الرعاية ال�صحية اإلى 
احلق يف العي�ص يف حياة �صحية، وهو ما يتطلب اأن ت�صتثمر احلكومات اأموالها يف ال�صحة من خالل تعزيز اأمناط حياة �صحية، 
وتوعية املجتمع على االأ�صاليب ال�صحية التي متنع االأمرا�ص. وقد �صجل لبنان حت�صنًا ملحوظًا يف االأو�صاع ال�صحية نتيجة لعدة 

عو�مل، �أبرزه�:
أ �إطالق �لبوتوكوالت �ملعتمدة من قبل وز�رة �ل�شحة �لع�مة لعالج �الأور�م �خلبيثة ع�م 2010.	.
أ النجاح يف ال�صيطرة على االأمرا�ص املعدية واالأوبئة من خالل اإعتماد برامج وحمالت متخ�ص�صة لهذه الغاية مثل: الربنامج 	.

�لوطني ملك�فحة مر�س متالزمة نق�س �ملن�عة �ملكت�شبة )�ل�شيد�(، وحمالت �لتوعية حول م�ش�ر �لتدخني، وحملة �لك�شف 
�ملبكر عن �شرط�ن �لثدي، وحملة و�شع حد ملر�س �شلل �الأطف�ل ع�م 2011. 

أ اإرتفاع الوعي ال�صعبي وتطور ال�صلوك ال�صحي لالأوالد واالأ�صر اللبنانية، مع مالحظة دور اإيجابي على هذا ال�صعيد لو�صائل 	.
االإعالم وللجهات الوطنية والدولية، احلكومية منها وغري احلكومية.

أ وجتلى �لتح�شن يف �الأو�ش�ع �ل�شحية ب�شكل خ��س يف �إرتف�ع معدل �لعمر �ملتوقع عند �لوالدة ويف �نخف��س وفي�ت �الأطف�ل.	.

ثالثاً: النقاط التنفيذية 
1- جمل�س الوزراء والإدارات العامة  

يف جمال التاأمينات ال�سحية
أ تاأكيد اأهمية تعزيز عمل جلنة التن�صيق والتعاون القائمة بني الهيئات ال�صامنة العامة ووزارة ال�صحة العامة و�صواًل اإلى 	.

اإعتماد خريطة طريق مل�صروع بناء نظام موحد للتاأمينات العامة يبداأ بتوحيد اآليات العمل مرورًا بتوحيد ال�صمان وتعاونية 
املوظفني ورمبا العائالت الع�صكرية واإنتهاًء باإقرار امل�صروع النهائي. )م.ق( 

أ تاأكيد اأهمية تنفيذ امل�صروع املقرتح من وزارة ال�صحة العامة ملا يت�صمنه من توجهات و�صيا�صات جتعل مع الوقت العدالة يف 	.
احلق يف ال�صحة اجليدة عملية قابلة للتنفيذ وتعالج من جهة اأخرى امل�صكالت والثغرات املوجودة يف نظامنا ال�صحي. )م.ق( 

أ تطبيق �ملكننة �ل�ش�ملة يف وز�رة �ل�شحة �لع�مة و�ل�شم�ن �الإجتم�عي. )م.ق( 	.
أ تطبيق و�إ�شد�ر �لبط�قة �ل�شحية �ملوحدة. )م.ق(	.

يف جمال حتقيق ال�سحة للجميع  )م.م( 
تعزيز برامج الرعاية ال�صحية االأولية املوجهة ملختلف الفئات العمرية وجعلها يف متناول اجلميع من خالل التخفيف اأو اإلغاء 

�حلو�جز �مل�لية �أو �شو�ه� بني �ملو�طن وح�ج�ته �ل�شحية.

يف قطاع ال�سيدلة )م.م( 
أ و�صع م�صروع كامل الإدارة القطاع ال�صيديل مع حتديد االحتياجات الوطنية للدواء واإعادة ت�صجيل االأدوية امل�صجلة حتت 	.

الرقابة  العمل مبخترب  واإعادة  ال�صيديل  التفتي�ص  وتقوية جهاز  ال�صيدلية  والقوانني  الت�صريعات  وتعديل  اإدارة خمت�صة 
�لثقة لدى جميع �لقط�ع�ت  �إن�ش�ء خمتب وطني فع�ل يعطي  �لدو�ئية، الأن �لو�شع غري من��شب على �الإطالق و�ملطلوب 

�لع�ملة يف �حلقل �ل�شحي و�ملو�طنني ع�مة يف نوعية �لدو�ء �ملتد�ول يف لبن�ن ومر�قبة �لرتويج �لدع�ئي.
أ ت�شجيع �ل�شن�عة �لوطنية للدو�ء مع �إعط�ء �أولوية لالأدوية �الأ�ش��شية.	.
أ تر�شيد �إ�شتعم�ل �لدو�ء وو�شع �ملعلوم�ت �لدو�ئية و�إ�شد�ر ن�شرة دورية للمعلوم�ت �لدو�ئية و�إعد�د ون�شر �لكتيب �لوطني 	.

لالأدوية.
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12. احلق يف التعلم
احلق يف التعلم هو حق كل فرد يف احل�صول على تربية �صليمة حُترَتم فيها كرامته ويتحقق منو �صخ�صيته على اأف�صل وجه حتى 
يتمكن من حتقيق ذاته وي�صبح عن�صرًا فاعاًل يف املجتمع. لي�ص حتقيق هذا احلق بال�صهولة التي قد يت�صورها البع�ص؛ بل اإنه 
كثري التعقيد ويفرت�ص التزامًا من املعنيني باإتخاذ جميع التدابري واالإجراءات ال�صرورية لتاأمني تكافوؤ الفر�ص جلميع االأفراد 
يف ما يخ�ص االإلتحاق باملوؤ�ص�صات الرتبوية، ويف املعاملة، واملتابعة بنجاح، اأي توفري بيئة تعليمية �صليمة حترتم حقوق املتعلم، 
وتوفّر جميع م�شتلزم�ت جودة �لرتبية من من�هج تعليمية تر�عي تطلع�ت �الأفر�د، ومعلمني موؤّهلني، وخدم�ت تربوية م�ش�ندة 

لتاأمني اإ�صتفادة جميع املتعلّمني، مهما كانت فروقاتهم الفردية، من الفر�ص التعليمية املتاحة لهم.

اأوًل: الواقع القانوين 
1- املعايري الدولية 

مّت االإعرتاف باحلّق يف التعلّم الأّول مرة، على ال�صعيد الدويل، مبوجب االإعالن العاملي حلقوق االإن�صان. ولقد اإحتّل هذا احلق 
مكانة كربى يف اإهتمامات املنظمات الدولية منذ تاأ�صي�صها وُعّد العامل االأ�صا�ص لتحقيق التنمية والتغيري االإجتماعي. لذلك 
مل تتوقف االأمم املتحدة منذ تاأ�صي�صها عن اإ�صدار االإعالنات واالإتفاقات والتو�صيات، لتاأكيد ذلك احلق، من جهة، والإعتماد 

االآليات واالإجراءات التف�صيلية والعملية لتحقيقه على اأف�صل وجه، من جهة اأخرى؛ نذكر يف هذا املجال:
أ �الإعالن �لع�ملي حلقوق �الإن�ش�ن، و�إط�ر عمل د�ك�ر حول �لتعليم للجميع، �الإعالن �ملتعلّق بحقوق �لطفل، و�إعالن �لق�ش�ء 	.

على �لتمييز �شد �ملر�أة. 
أ االإتفاقات املتعلّقة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم، وباحلقوق املدنية وال�صيا�صية، وباحلقوق االإقت�صادية واالإجتماعية 	.

والثقافية، ومبكافحة جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة، وبالتعليم املهني والتقني، وببقاء الطفل وحمايته ومنوه. 
أ التو�صيات املتعلّقة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم، وبالرتبية من اأجل التفاهم والتعاون على ال�صعيد الدويل والرتبية 	.

يف جمال حقوق االإن�صان وحرياته االأ�صا�صية.

2- الت�سريعات الوطنية 
ق لبنان على خمتلف االإتفاقات الدولية اخلا�صة بالتعليم، ال �صّيما االإتفاقية الدولية املتعلقة مبكافحة التمييز يف جمال  �صدَّ
التعليم، واإتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة، واالإتفاقية الدولية لبقاء الطفل وحمايته ومنوه، واإتفاقية العمل 

�لدولية رقم )138( التي حتدد احلد االأدنى ل�صن االإ�صتخدام.

و�أبرز �لت�شريع�ت �لتي تكر�س �حلق ب�لتعليم هي:

اأ.  الد�ستور اللبناين: 
�أو يتعر�س لكر�مة �أحد  �أو ين�يف �الآد�ب  �أن »�لتعليم حّر م� مل يخل ب�لنظ�م �لع�م  تن�س �مل�دة �لع��شرة من �لد�شتور على 
وفاقًا  ذلك  يف  ت�صري  اأن  على  اخلا�صة،  مدار�صها  اإن�صاء  جهة  من  الطوائف  حقوق  مت�ص  اأن  ميكن  وال  املذاهب  اأو  االأديان 

لالأنظمة �لع�مة �لتي ت�شدره� �لدولة يف �ش�أن �ملع�رف �لعمومية«. 

ب. الت�سريعات العادية: 
�أقّر لبن�ن قو�نني عدة تنظم حق �لتعلم للمو�طنني، مثل �ملر�شوم �الإ�شرت�عي رقم 134 ت�ريخ 12/6/1959 �لذي ين�س على 
»جمانية التعليم«، كما اأقّر القانون رقم 686 ت�ريخ 16/3/1998 مبداأ اإلزامية التعليم االإبتدائي وجمانيته«، اإال اأّن املرا�صيم 
التطبيقية لتلك الن�صو�ص مل ت�صدر لغاية تاريخه. كذلك اأُقّر بحّق التعلّم لكّل �صخ�ص من ذوي االإعاقة مبوجب القانون 
النهو�ص  خّطة  �صاأن  يف  مرا�صيم  �صدور  عن  ف�صاًل   .2000 ع�م  و�ل�ش�در   )220( رقم  �الإع�قة  ذوي  ب�الأ�شخ��س  �ملتعلّق 

�لرتبوي )ع�م 1994(، والهيكلية اجلديدة للتعليم )1995( و�ملن�هج �جلديدة )ع�م 1997(.
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ثانياً: الو�صع الراهن  
1- ال�سعوبات والتحديات 

تبني �لدر��ش�ت �لرتبوية �ملو�شوعة عن �أو�ش�ع �لتعليم يف لبن�ن، ال �شّيم� �لتق�رير �لر�شمية �ل�ش�درة عن وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
العايل واملركز الرتبوي للبحوث واالإمناء التابع لها اأن التعليم للجميع لي�ص �صعارًا يتناقله الر�صميون بل اإنه واقع بدليل اإنت�صار 
املوؤ�ص�صات التعليمية على خمتلف اأنواع التعليم ومراحله ومعدالت االإلتحاق بها، خا�صة يف مرحلة التعليم االأ�صا�صي حيث و�صلت 
تلك املعدالت اإلى حد االإ�صباع، باالإ�صافة اإلى الق�صاء على التفاوت بني الذكور واالإناث. لكن، برغم اجلهود التي بذلت والنتائج 

التي حتققت ما زال هناك بع�ص ال�صوائب حول حتقيق حق التعليم للجميع كما يراه اإطار عمل منتدى داكار وهي كما يلي

اأ. بالن�سبة لالإلتحاق مبراكز التعليم:
• اللتحاق باملدار�س:	

بالن�صبة لالإلتحاق مبرحلة الرو�صة اأي الفئة العمرية )3-5( اأعوام، ُيالحظ تفاوت يف االإلتحاق بني �صنة واأخرى. وال يوجد 
تكافوؤ يف فر�ص االإلتحاق بني املحافظات من جهة وبني اأنواع املدار�ص الر�صمية واخلا�صة املجانية واخلا�صة املدفوعة من 

جهة اأخرى.

وب�لن�شبة لالإلتح�ق ب�لتعليم �الأ�ش��شي، ف�إنه يقرتب من درجة �الإ�شب�ع يف �حللقتني �الأولى و�لث�نية )�لتي تو�زي مرحلة 
والبقاع،  واجلنوب  ال�صمال  خا�صة  اجلغرافية،  املناطق  بني  االإلتحاق  معدل  يف  تفاوتًا  هناك  اأن  اإاّل  االإبتدائي(.  التعليم 
بحيث يتدنى معدل االإلتحاق ال�صايف يف هذه املناطق اإلى اأقل من 50%. وال تزال ن�صبة االأمية مرتفعة اإذ تبلغ 8% للجن�صني. 

وتتفاوت هذه الن�صبة بح�صب اجلن�ص فهي 5.1 % للذكور مقابل 10.9 % لالإناث كما تتفاوت بح�صب املناطق.

اإرتفعت خالل ال�صنوات االأخرية ال  اأما بالن�صبة لفر�ص النجاح يف االإمتحانات الر�صمية يف نهاية التعليم االأ�صا�صي فقد 
�صّيما بعد تطبيق املناهج التعليمية اجلديدة. لكّن هناك فروقًا يف النجاح بني التعليم الر�صمي والتعليم اخلا�ص والفروق 
هي مل�صلحة التعليم اخلا�ص وهناك فروق ح�صب املناطق اجلغرافية مل�صلحة بريوت وجبل لبنان وفروق ح�صب اجلن�ص 

مل�شلحة �الإن�ث.

وبالن�صبة للتعليم الثانوي، يالحظ اأن فر�ص املتابعة غري متكافئة بني التعليم الر�صمي واخلا�ص. فاالأول ي�صتقطب التالميذ 
امل�صجلني يف الفروع االإن�صانية بينما ي�صتقطب الثاين التالميذ امل�صجلني يف الفروع العلمية. وكذلك هناك فرق يف النجاح 

بني �لتعليم �لر�شمي و�لتعليم �خل��س مل�شلحة هذ� �الأخري.

• اللتحاق بالتعليم العايل:	
يالحظ عدم التوازن يف التحاق الطالب بالتخ�ص�صات فهناك ت�صخم يف االإلتحاق بالكليات املفتوحة حيث التخ�ص�صات 

العامة و�صعف يف االإلتحاق بالتخ�ص�صات ذات الطابع املهني التي تخ�صع الإمتحان دخول.
واإن كانت فر�ص االإلتحاق متكافئة بني اجلن�صني اإال اأنها غري متكافئة بالن�صبة للمناطق اجلغرافية وبالن�صبة لالإلتحاق بح�صب 
القطاع الر�صمي واخلا�ص. كما ُيالحظ اإهمال تطوير حقول جديدة يتطلبها تطور �صوق العمل للتما�صي مع متطلبات العوملة.

ب. بالن�سبة جلودة التعليم:
• جودة التعليم يف املدار�س:	

اإذا كانت ن�صب االإلتحاق بالتعليم مقبولة يف خمتلف اأنواعه فهذا ال يكفي لتاأمني حق التعلم بل يبقى علينا اأن نوؤمن له 
تعليمًا ذا جودة عالية واجلودة تتطلب تاأمني بيئة مدر�صية �صليمة و�صحية ومبان مدر�صية جمهزة جتهيزًا الئقًا وكاماًل 
وهيئة تعليمية كفوءة حتى يكون م�صتوى التح�صيل جيدًا يتوافق مع املعايري الدولية ال �صّيما بالن�صبة لتنمية خمتلف معارف 
للذين  توفر  للطالب  �صديقة  مدر�صية  لبيئة  والثانوي  منه  االأ�صا�صي  الر�صمي  التعليم  ويفتقر  ومهاراته.  وقدراته  املتعلم 
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يرتادونه جوًا ي�صاعدهم على التغلب على اخلوف والرتدد واالإنطواء على الذات الذي مينع تفجر مواهبهم وي�صاعدهم على 
جتاوز التاأثري ال�صلبي للعوامل الكامنة يف بيئتهم االإقت�صادية، االإجتماعية والثقافية.

كما ت�صكو الهيئة التعليمية يف القطاع الر�صمي من عدم الكفاءة الأن ن�صبة 36.7% فقط ح�صلت على اإعداد اأ�صا�صي غري 
كاف للتعليم. اأما الباقون فيحملون �صهادات خمتلفة دون اأي اإعداد اأ�صا�صي للتعليم. لذلك ال تزال طرائق التعليم التي 
مُتار�ص تلقينية يقت�صر فيها دور املعلم على تلقني املعرفة ودور التلميذ على التلقي دون امل�صاركة يف اإكت�صافها وعلى حفظها 
املناهج  اأدخلته  الذي  للمعلم  الدور اجلديد  التعليم والرتكيز على  التي بذلت لتحديث طرق  غيبًا. وذلك برغم اجلهود 
اجلديدة ودربت عليه تدريبًا �صريعًا غري كاف، الأّن معظم املعلمني ال يزال يعتمدون الطرق التقليدية للتعليم اأي التلقني. 
وهناك نق�ص يف اخلدمات الرتبوية مل�صاعدة التالميذ املتعرثين درا�صيًا كما يوجد نق�ص يف اخلدمات االإر�صادية ملعاجلة 

امل�صاكل التي يتخبط بها التالميذ.

النا�صطني  املعلمني  فتكافئ  والعقاب،  الثواب  �صيا�صة  تطبق  الر�صمية  املدار�ص  لرقابة  وطنية  �صيا�صة  غياب  ُي�صجل  كما 
وتعاقب املق�صرين عن اأداء واجباتهم باالإ�صافة اإلى ال�صهر على اإر�صادهم لتح�صني اأدائهم التعليمي وتدريبهم على اإعتماد 
ذوي  االأ�صخا�ص  �صّيما  ال  املهم�صة  بالفئات  لالهتمام  للمعلمني  خا�ص  اإعداد  غياب  وكذلك  احلديثة،  الرتبوية  الطرائق 

االإعاقة منهم.

• جودة التعليم العايل:	
يعاين التعليم العايل من م�صاكل مزمنة حتّد من نوعّيته ومن ذلك ِقَدم الربامج وعدم مالءمتها ل�صوق العمل، فهنالك 
فجوة كبرية بني خمرجات التعليم العايل و�صوق العمل. كما اأّن هناك �صكوكًا حول كفاءة االأ�صاتذة وقدرتهم على تطبيق 
منهجيات التعليم احلديث الأنهم مل  ُيعّدوا اأ�صاًل للتعليم يف معاهد التعليم العايل. كما اأّن غياب االإر�صاد والتوجيه للطالب 
العايل  التعليم  العمل يحّد من فعالية  التي تتالءم مع قدراتهم وحاجات �صوق  املعاهد املالئمة واالإخت�صا�صات  الإختيار 

وجودة خمرج�ته.

2- املمار�سات الر�سمية
�أ�شدرت �ل�شلطة �لرتبوية، قر�ر�ت عن وزير �لرتبية و�لتعليم، عملت على تطوير �حلق ب�لتعلم، ن�شري �إلى �أبرزه�:

أ االإعفاء من بع�ص ر�صوم الت�صجيل يف املدار�ص الر�صمية ومن ثمن الكتب املدر�صية )�صمن �صروط معّينة(.  	.
أ ت�صجيل التلميذ الوافد من مدر�صة خا�صة اإمتنعت عن اإعطائه اإفادة مدر�صية لعدم ت�صديد كامل االأق�صاط املدر�صية 	.

�ملتوجبة عليه. قبول ت�شجيل �لتالميذ غري �للبن�نيني �ملقيمني يف �الأر��شي �للبن�نية يف �ملد�ر�س �لر�شمية �إذ� تو�فرت 
لهم اأماكن فيها.

أ تكليف جلنة خا�صة لو�صع التوجهات االإ�صرتاتيجية للرتبية والتعليم يف لبنان لعام 1999، ومن ثم تكليف الهيئة الرتبوية 	.
عت لع�م 2006. للعلوم �لرتبوية الإع�دة �لنظر ب�الإ�شرت�تيجية �لتي ُو�شِ

أ اإن�صاء م�صروع االإمناء الرتبوي بغية و�صع ال�صيا�صات وتطوير اخلطط الرتبوية لعام 2004.	.
أ �إطالق م�شروع �خلطة �لوطنية للتعليم للجميع 2005 حتى 2015.	.
أ و�صع م�صروع قانون ُيكّر�ص احلّق بالتعليم االأ�صا�صي ويجعله اإلزاميًا.	.
أ و�شع �شرعة �ملو�طن �لرتبوية.	.

ُتبنّي التقارير الر�صمية ال�صادرة عن وزارة الرتبية والتعليم العايل واملركز الرتبوي للبحوث واالإمناء، على نحٍو عام، اأّن »التعليم 
التعليم  اأنواع  التعليمية على خمتلف  املوؤ�ص�صات  اإنت�صار  اإّنه واقع، بدليل  لبنان، بل  الر�صميون يف  يتناقله  لي�ص �صعارًا  للجميع« 
ومراحله ومعدالت االإلتحاق بها، خ�صو�صًا يف مرحلة التعليم االأ�صا�صي، حيث و�صلت هذه الن�صب اإلى حّد االإ�صباع، اإ�صافًة اإلى 
الق�صاء على التفاوت بني الذكور واالإناث. ولكن رغم اجلهود املبذولة والنتائج املحّققة، ال تزال ثّمة �صوائب حول حتقيق حق 

التعليم للجميع كما ُيحّدده اإطار عمل منتدى داكار.
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كما وهناك بع�ص االأهداف التمكينية املقرتحة للقطاع الرتبوي يف اإطار خطة االإ�صالح املايل واالإقت�صادي واالإجتماعي والتدابري 
املقرتحة لتحقيق هذه االأهداف التي طرحت يف موؤمتر باري�ص 2007/1/3 ذ�ت �لعالقة ب�حلق ب�لتعليم وهي:

أ تاأمني جمانية التعليم الر�صمي واإلزامية التعليم االأ�صا�صي من اخلام�صة من العمر حتى اخلام�صة ع�صرة. 	.
أ ت�أمني تك�فوؤ �لفر�س يف �ملت�بعة و�لنج�ح جلميع �مللتحقني ب�لتعليم �لر�شمي �لع�م و�لتقني.	.

ثالثاً: النقاط التنفيذية 
1- جمل�س النواب 

اإ�صدار قانون التعليم االإلزامي لكافة االأطفال )حتى ال�صن االإلزامية(، مبعزل عن جن�صيتهم. )م.ق( 

2- جمل�س الوزراء والإدارات العامة
أ تطبيق فعلي ملرحلة التعليم االإلزامي االأ�صا�صي عرب و�صع اآلية حتقيق هدف »مقعد درا�صي لكل طالب« تبعًا للقانون )686( 	.

ت�ريخ 1998/3/16. )م.ق( 
أ تنفيذ االإ�صرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم لرفع �صن اإلزامية التعليم االأ�صا�صي حتى �صن اخلام�ص ع�صر وتاأمني ال�صروط 	.

�ملطلوبة لذلك. )م.ق( 
أ والتدريب على ذلك من خالل 	. املناهج اجلديدة  فعليًا يف  واإدخالها  والتثقيفية  الرتبوية  العملية  االإن�صان يف  دمج حقوق 

�ملركز �لرتبوي للبحوث و�الإمن�ء. )م.م( 
أ اأي خ�صائ�ص تقف 	. تاأمني تكافوؤ الفر�ص بني االأفراد �صمن �صيا�صات وخطط وبرامج الرتبية والتعليم بغ�ص النظر عن 

حائاًل دون هذا التكافوؤ وبخا�صة حالتهم االإقت�صادية اأو االإجتماعية اأو منطقة �صكنهم اأو اأي معوق اآخر. وي�صتمل تكافوؤ 
�لفر�س على ت�أمني �أم�كن در��شية وت�أمني �مل�ش�و�ة يف �ملع�ملة وت�أمني �خلدم�ت �لرتبوية و�خلدم�ت �مل�ش�ندة من معلمني 
هني  وموجِّ اإجتماعيني  ومر�صدين  تربويني  هني  وموجِّ ين  املتعرثِّ بتعليم  متخ�ص�صني  ومعلمني  تربويني  ومر�صدين  اأكفياء 

لالأن�صطة املدر�صية الالمنهجية. )م.م( 
أ تعزيز �جل�معة �للبن�نية ب�ملو�زن�ت �ملالئمة و�لقدر�ت �لتعليمية يف جميع �ملن�طق �للبن�نية. )م.م( 	.
أ اإلتزام الدولة اأي�صًا بتخ�صي�ص املوارد الكافية لتاأمني التعليم االأ�صا�صي وتر�صيد اإ�صتخدام املوارد وو�صع جميع الت�صريعات 	.

ال�صرورية التي ت�صاعد جميع طالبي التعلم باالإلتحاق باملوؤ�ص�صات التعليمية وال �صّيما املهم�صني منهم وبخا�صة االأ�صخا�ص 
ذوي �الإع�قة. )م.م(  

أ اإدماج االأطفال ذوي االإعاقة يف نظام التعليم الر�صمي قدر امل�صتطاع وفقًا لنهج تعليمي دامج للجميع.)٭( )م.م( 	.
أ تعاون الدولة مع جميع املوؤ�ص�صات يف املجتمع مثل النقابات املهنية والنقابات العمالية والفعاليات واجلمعيات للرتويج للحق 	.

يف �لتعليم �إيج�د �لوعي لدى �ملجتمع ليقبل عليه. )م.م( 
أ ت�أمني �ملنح �ملدر�شية و�جل�معية للمتفوقني. )م.م(	.

3- دور املوؤ�س�سات الرتبوية الر�سمية واخلا�سة )م.م( 
أ اإتاحة املجال اأمام املتعلمني الكت�صاب الكفايات الالزمة من معارف ومهارات ومواقف �صلوكية.	.
أ �مل�ش�همة يف �لتنمية �الإجتم�عية و�لثق�فية للمجتمع �لتي تعمل فيه.	.
أ الرتويج لقيمة احلق يف التعلُّم ومنافعه.	.
أ تاأمني جودة التعليم يف جو من االإطمئنان مبا يتطلبه ذلك من برامج وموارد ب�صرية ومادية وخدمات للتعلم وو�صائل اإدارية 	.

ون�صاطات ثقافية.

4- دور الإدارات املحلية من بلديات اأو خماتري )م.م(  
أ حت�صري لوائح �صنوية باالأفراد الذين ي�صملهم التعليم االإلزامي والتحقق من ت�صجيلهم يف املوؤ�ص�صات التعليمية.	.
أ �لعمل مع �ل�شلط�ت �مل�شوؤولة على منع �إ�شتخد�م �لق��شرين �لذين هم يف �شن �لتعليم �الإلز�مي.	.
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5- هيئات املجتمع املدين اللبناين والدويل 

اأ. دور الأهل: )م.م(
• تعريف الطفل باأهمية احلق يف التعلُّم وقيمة التعليم لكل اأوالدهم.	
• اإعداد اجلو املالئم لالأوالد والبنات يف البيت للتفرغ لدرو�صهم، وعدم اإرهاقهم باالأعمال املنزلية على ح�صاب املدر�صة.	
• ت�صجيل اأوالدهم يف املدر�صة وتاأمني مواظبتهم عليها.	
• اإحرتام مواقيت املدر�صة واإي�صال اأوالدهم يف الوقت املالئم اإليها.	
• االإهتمام مبا تقوم به املدر�صة من خالل اللقاء مع املعلمني وح�صور اجتماعات جلان االأهل واإقامة عالقات جيدة مع 	

�مل�شوؤولني يف �ملدر�شة.
• االإهتمام بدرو�ص االأطفال وم�صاعدتهم على اإجناز فرو�صهم املدر�صية.	
• تاأمني جميع االإلتزامات املادية واملعنوية جتاه املوؤ�ص�صة التعليمية.	
• اإ�صتغالل 	 ح�صل  حال  يف  باإلتزاماتهما  لالإيفاء  والدولة  املدر�صة  م�صاءلة  خالل  من  التعليم  يف  االأطفال  حق  حماية 

لالأطف�ل �أو تعر�شو� للعنف �أو عدم �إهتم�م �ملعلمني برتبية �الأطف�ل.
 

ب. دور املعلمني )م.م( 
• �إ�شتخد�م طر�ئق و�أ�ش�ليب تربوية متنوعة لتحقيق �الأهد�ف �لتعليمية لكل مرحلة.	
• العنف 	 التعليمية لكل فرد ومعاملة االأفراد بطريقة عادلة واإحرتام كرامتهم وجتنب  اإيالء اهتمام خا�ص باحلاجات 

معهم.
• تقييم اإحتياجات املتعلمني الرتبوية واأدائهم التعلمي ب�صكل دوري ومنتظم وال�صهر على �صالمة املتعلمني واإطالع االأهايل 	

على اأداء اأوالدهم القا�صرين والت�صاور معهم من اأجل حتقيق االأهداف الرتبوية.
 

ج. دور موؤ�س�سات املجتمع املدين من اإدارات حملية وفاعليات وجمعيات )م.م( 
• مر�قبة �أد�ء �ملوؤ�ش�ش�ت �لتعليمية و�ملط�لبة بحقوق �ملتعلمني.	
• حماورة امل�صوؤولني وامل�صاركة يف حت�صني اأداء املدر�صة والتنبيه اإلى النواق�ص.	
• توعية �الأهل على قيم �لتعلم ليحرتمو� حقوق �أوالدهم يف �لتعليم وير�شلوهم �إلى �ملد�ر�س.	

 
د. دور موؤ�س�سات الإعالم يف الرتويج للحق يف التعلم )م.م( 

• تنظيم برامج خا�صة يف هذا املجال لرتويجها يف و�صائل االإعالم واإن�صاء موؤ�ص�صة اإعالمية خا�صة بالربامج الثقافية 	
و�لرتبوية.

 
ه. دور املوؤ�س�سات الدولية  )م.م( 

• تنفيذها 	 على  وال�صهر  بالتعليم  احلق  تاأمني  اإلى  الهادفة  الرتبوية  اخلطط  ت�صميم  يف  االأخرى  الدول  مع  امل�صاهمة 
ومراقبتها ودعم القطاع الرتبوي لتحقيق هذا احلق.

• تقدمي �مل�ش�عدة �مل�لية لت�أمني �لتعليم �الأ�ش��شي.	
• ت�شجيع �إ�شتخد�م �مل�ش�ءلة و�ل�شف�فية يف �لعملية �لتعليمية.	
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13. احلق يف ال�سكن
احلق يف ال�صكن حق اأ�صا�صي من حقوق االإن�صان وهو اأداة لتوفري احلماية االإجتماعية. وللحق يف ال�صكن ثالثة اأبعاد اأ�صا�صية هي: 

البعد االإقت�صادي، الذي يربط بني مو�صوع حيازة امل�صكن وحت�صني نوعية احلياة وتفعيل التنمية االإقت�صادية الوطنية.. 1
البعد االإجتماعي، الذي يعد حيازة امل�صكن مطلبًا اأ�صا�صيًا لتحقيق االإ�صتقرار االإجتماعي.  . 2
�لبعد �لوطني، �لذي يعزز �شعور �الإنتم�ء �إلى �لوطن. . 3

لكن مع وجود فئات مهم�صة وحمرومة وفقرية من ال�صعب اللبناين، ومع وجود قانون االإيجارات االإ�صتثنائي املمّدد منذ �صنة 1992 
ومع الفورة العقارية االأخرية، اإلى اأي مدى يتوافر حق ال�صكن فعاًل يف لبنان؟ 

اأوًل: الواقع القانوين 
1- املعايري الدولية 

تن�ص معظم املعاهدات واالإتفاقات الدولية على ما ميكن اإعتباره احلد االأدنى املقبول الذي يجب على الدول القيام به الإحرتام 
حق �الأفر�د يف �ل�شكن �ملالئم.

فتن�س �مل�دة 11 فقرة 1 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االإقت�صادية واالإجتماعية والثقافية على حق كل �صخ�ص يف م�صتوى 
معي�صي كاف له والأ�صرته، مبا يفي حاجتهم من الغذاء والك�صاء واملاأوى. كما ورد يف التعليق العام رقم )4( من جلنة �حلقوق 
االإقت�صادية واالإجتماعية والثقافية املخّولة متابعة تطبيق العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االإقت�صادية واالإجتماعية والثقافية، 

حق كل فرد ب�أن يحظى بدرجة من درج�ت �حلي�زة  تكفل له �حلم�ية �لق�نونية �شد �الإخالء �لق�شري �أو م�ش�درة �مللكية.

27 فقرة 3(، و�إتف�قية من�ه�شة جميع �أ�شك�ل �لتمييز �شد  كذلك اأكدت �صكوك دولية اأخرى كاتفاقية حقوق الطفل )املادة 
�ملر�أة )�مل�دة 14 فقرة ج( تعزيز �حلق يف �ل�شكن.

�إتخ�ذ  �حلكوم�ت  �إلتز�م  �شرورة   1976 ع�م  فانكوفر– كند�  يف  املنعقد  الب�صرية  للم�صتوطنات  املتحدة  االأمم  موؤمتر  واأكد 
االإجراءات الالزمة لتاأكيد احلق يف ال�صكن جلميع االأفراد، ون�صت االإتفاقية ال�صادرة عن املوؤمتر العاملي للتنمية والبيئة املعقود 
يف ريو دي ج�نريو ع�م 1992 على �صرورة تاأمني احلماية القانونية جلميع االأفراد من االإخالء غري العادل مل�صاكنهم. واإتخذت 
�حلكوم�ت �ملجتمعة يف درب�ن �إجر�ء�ت مالئمة ملنع �لتمييز �لعن�شري يف م� يتعلق ب�ل�شكن. وت�شمن »�إعالن �إ�شطنبول« حول 
تفعيل �حلق يف  ع�م 1996   )2 )املوئل  الب�صرية  للم�صتوطنات  الثاين  املتحدة  االأمم  موؤمتر  تبناه  الذي  الب�صرية  امل�صتوطنات 
ال�صكن املالئم تفعياًل كاماًل ومتدرجًا، واحلماية من التمييز، وامل�صاواة يف فر�ص احل�صول على �صكن مالئم معقول التكلفة 

جلميع �الأ�شخ��س.

2- الت�سريعات الوطنية 
�صدرت يف لبنان قوانني عّدة ترتبط باحلق يف ال�صكن، منها ما يتعلّق باالإ�صكان، ومنها ما يتعلّق باالإيجارات.

فب�لن�شبة �إلى قو�نني �الإ�شك�ن، �شدر يف 17/9/1962 قانون خا�ص باالإ�صكان اأُن�صئت مبوجبه هيئة تابعة لوزارة العمل وال�صوؤون 
االإجتماعية ُتدعى »جمل�ص االإ�صكان«، ثم �صدر بتاريخ 21/12/1973 �لق�نون رقم 73/31 الذي اأحال كّل املهمات االإ�صكانّية 
التي كانت منوطة بـ »جمل�ص االإ�صكان« يف وزارة العمل وال�صوؤون االإجتماعية اإلى »املديرية العامة لالإ�صكان« يف وزارة االإ�صكان 
اأن�صاأ »االإحتاد الوطني للت�صليف التعاوين« ومّت  الت�صديق على  و�لتع�وني�ت. و�شدر يف 4/5/1968 �ملر�شوم رقم 9813 الذي 
النظام االأ�صا�صي لالإحتاد يف 23/2/1972. ثم وافقت احلكومة يف 18/1/1977 على تنفيذ م�صروع القانون املحال من جمل�ص 
النواب والذي اأن�صاأ »م�صرف االإ�صكان«، ثم �صدر يف 15/5/1980 �لق�نون �ملتعلّق ب�إن�ش�ء »�ل�شندوق �مل�شتقل لالإ�شك�ن«، �إال �أّن 

هذ� �ل�شندوق �ألغي ع�م 1996 مبوجب القانون رقم 539 �لذي �أن�ش�أ »�ملوؤ�ش�شة �لع�مة لالإ�شك�ن«.
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�أم� فيم� يتعلق بقو�نني �الإيج�ر�ت، فقد �شدر منذ 12/10/1936 وحتى �شنة 2002 حو�لى 40 قانونًا ومر�صومًا وقرارًا من اأجل 
اأحكام االإيجار املن�صو�ص عليها يف قانون املوجبات والعقود،  اإلى  تنظيم العالقة التعاقدية بني املالك وامل�صتاأجر. باالإ�صافة 

وق�نون 1992/160 �الإ�شتثن�ئي �لذي يرعى �الإيج�ر�ت �ملعقودة قبل ع�م 1992 ويخ�صعها للتجديد امل�صتمر.

ثانياً: الو�صع الراهن
1- ال�سعوبات والتحديات  

يواجه لبنان منذ ما ال يقل عن ثالثة عقود اأزمة اإ�صكانية حقيقية حيث يتعّذر على ن�صبة كبرية من ال�صكان احل�صول على م�صكن 
خا�صًة يف املدن االأ�صا�صية مثل بريوت. وهذه امل�صكلة ال تطال ذوي الدخل املحدود فح�صب بل ت�صتمل اأي�صًا على ذوي الدخل 
املتو�ّصط. ويوؤدي التفاوت يف حيازة امل�صكن واالأر�ص اإلى تدهور االأو�صاع االإجتماعية واالإقت�صادية واإحداث هّوة بني االأغنياء 

والفقراء يف املدن، مما قد ي�صاهم يف زعزعة االإ�صتقرار االإجتماعي.

اإلى حتديد دقيق للواقع  اإ�صكالية ال�صكن يف لبنان مع�صلة تخطيطية وتنموية ترتكز اإلى مقومات قا�صرة عن الو�صول  ت�صّكل 
ال�صكني يف لبنان. فيعاين لبنان من غياب الروؤى العلمية واالإ�صرتاتيجيات االإ�صكانية نتيجة غياب التخطيط عن عملية متويل اأو 
بن�ء �مل�ش�ريع �ل�شكنية و�لبنى �لتحتية و�لفوقية و�إعد�د �الأر��شي، وح�شر �مل�ش�ريع �ل�شكنية ب�ملدن دون �ملن�طق �لريفية، م� دفع 

ال�صكان اإلى النزوح اإلى املدن واإفقار املناطق الريفية، مما اأثر �صلبًا على اإحقاق �صيا�صة التنمية املتوازنة.

م�صاريع  متويل  اأو  لدعم  مبالغ  اأي   2002 العام  منذ  املوازنات  تلحظ  فلم  واملالية،  االإقت�صادية  التحديات  ذلك  اإلى  ي�صاف 
اإ�صكانية؛ كما اأُلغيت وزارة االإ�صكان والتعاونيات وتولّت وزارة ال�صوؤون االإجتماعية مهماتها، واأُلغيت املديرية العامة لالإ�صكان 
وال�صندوق امل�صتقل لالإ�صكان واالحتاد الوطني للت�صليف وا�صتعي�ص عنها جميعًا باملوؤ�ص�صة العامة لالإ�صكان التي يقت�صر دورها 

على مر�قبة منح �لقرو�س �ل�شكنية من �مل�ش�رف �لتج�رية.

ومن اأبرز امل�صاكل على �صعيد االإ�صكان يف لبنان الغياب �صبه التام لدور ال�صلطات املحلية على م�صتويات عدة وال �صيما منها على 
م�صتوى التخطيط وتوفري البنى التحتية ومرافق اخلدمة العامة ال�صرورية وتهيئة االأرا�صي ال�صاحلة للبناء. اإ�صافة اإلى ذلك، 

فاإن قوانني البناء يف لبنان ال حتدد معايري وا�صحة بالن�صبة ملوا�صفات البناء ومواد البناء امل�صتعملة.

فتغري مفهوم امل�صكن يف لبنان لي�صبح �صلعة مقابل تدين القدرة ال�صرائية للفرد مع ما �صجلته عنا�صر اإنتاج املباين من ارتفاع 
اأن ي�صتطيع هذا االأخري التقّدم للح�صول على قر�ص �صكني من املوؤ�ص�صات التي متنح  ملحوظ يف ال�صنوات االأخرية من دون 
اأمامها، مع  اإجراءات التقدم بقر�ص  قرو�صًا �صكنية يف لبنان وذلك ل�صعوبة ال�صروط التي تفر�صها هذه املوؤ�ص�صات وتعقيد 

اإختالف ال�صروط ون�صب الفوائد بني موؤ�ص�صة واأخرى.
 

القدمية بحيث  االأبنية  ملالكي  االأكرب  امل�صكلة  �الإ�شتثن�ئي رقم 92/160  �الإيج�ر�ت  ق�نون  في�شّكل  �الإيج�ر�ت،  �أم� على �شعيد 
َحَرمهم من خالل التجديد امل�صتمر من االإ�صتفادة من م�صاكنهم، ف�صاًل عن اأنه ي�صّيق املجال اأمام املالك الراغب با�صتعادة 

ملكه عرب و�صعه �صروطًا دقيقة و�صارمة الإمكانية اإخالء امل�صتاأجر اأو امل�صتفيدين من بعده من حق التمديد.
 

و�لبنى  للمب�ين  �ملدمر  �الإ�شر�ئيلي  و�لعدو�ن   )1990-1975( حرب  خلفته  الذي  الدمار  امل�صاكل،  هذه  جميع  اإلى  وي�صاف 
التحتية، تاركًا مئات االألوف بال ماأوى �صحي اأو منا�صب.

وبح�شب  ق�مت،   2006 العام  من  واآب/اأغ�صط�ص  يوليو  متوز/  يف  لبنان  على  عدوانها  خالل  اإ�صرائيل  اأن  اإلى  االإ�صارة  جتدر 
معطيات االأمم املتحدة، باإلقاء حوالى اأربعة ماليني قنبلة عنقودّية على لبنان، انفجر البع�ص منها يف حني اأن البع�ص االآخر 
واملقّدر عددها باأكرث من مليون قنبلة عنقودّية مل تنفجر وحتّولت اإلى ما ي�صبه االألغام االأر�صية واأّدت اإلى مقتل وجرح عدد 
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كبري من املدنيني اللبنانيني والت�صبب باإعاقة اآخرين، ف�صاًل عن منع املزارعني اللبنانيني من اإ�صتثمار اأرا�صيهم الزراعّية التي 
يعتا�صون منها )كما ورد يف تقرير جلنة تق�صّي احلقائق التي اأن�صاأها جمل�ص حقوق االإن�صان والتي زارت لبنان عام  2006(.

وقد بذلت احلكومة اللبنانّية جهودًا كبرية من اأجل اإزالتها، ويتوقع لبنان ا�صتمرار املجتمع الدويل يف دعم جهوده يف اإزالة هذه 
االألغام التي ت�صبب يوميًا املاآ�صي ل�صكان اجلنوب اللبناين.

2- املمار�سات وال�سيا�سات الر�سمية املتّبعة
ن�ش�أت عملي�ت �الإقر��س �ل�شكني �لفعلّية يف لبن�ن ع�م 1977، ففكرة م�صاعدة املواطنني على تخطي م�صاكلهم االإ�صكانية عرب 
موؤ�ص�صات متخ�ص�صة بداأت تظهر حتت تاأثري الكوارث البيئية التي تعّر�ص لها لبنان عام 1956 )زالزل وفي�ش�ن�ت( و�لتي �أّدت 
اإلى ت�صريد اآالف املواطنني مما حمل الدولة على اإن�صاء »امل�صلحة الوطنية للتعمري« التابعة لوزارة االأ�صغال العامة والنقل، اإال 
اأن هذه امل�صلحة مل متثل اأي دور �صكني خارج نطاق الكوارث البيئية التي اأُن�صئت من اأجلها، يف وقت كانت تتزايد فيه تعقيدات 

م�صكلة ال�صكن فكان جمل�ص االإ�صكان.

من  يعانون  والذين  امل�صكن  �صراء  يف  الراغبني  للمواطنني  وامل�صاعدات  الت�صهيالت  تقدمي  اإلى  يهدف  االإ�صكان  جمل�ص  وكان 
م�صاكل اإ�صكانية ناجمة عن تدين مداخيلهم مقابل �صروط حمددة يجب اأن تتوافر لديهم، كما اأنيط اإعداد �صيا�صة اإ�صكانية 
للحد من �الإكتظ�ظ �ل�شك�ين يف بع�س �ملن�طق، من خالل �إ�شتحد�ث من�طق �شكنية جديدة. �إال �أنه برغم �ل�شالحي�ت �لو��شعة 

التي اأعطيت له، اإقت�صر دوره على اإن�صاء م�صاكن على نحو غري كامل يف خمتلف املناطق اللبنانية.

ت�صهيالت جمل�ص  ي�صتفيدون من  الذين  االأفراد  اإلى  منحها  قد  باالإ�صكان  القانون اخلا�ص  كان  التي  االإعفاءات  اإلى  واإ�صافة 
�الإ�شك�ن، ج�ء ق�نون 1973 ليزيد من هذه االإعفاءات تاأكيدًا منه لت�صجيع البناء ال�صكني، فاأعفى املوؤ�ص�صات وال�صركات والهيئات 
التي تن�صئ اأبنية �صكنية وفق اأنظمة وقوانني املديرية العامة لالإ�صكان من ر�صوم الطوابع والتاأمني وفك التاأمني ومن �صريبة 

�لدخل على �الأرب�ح و�شريبة �لف�ئدة يف ح�ل �لت�أمني �لعق�ري.

اأزمة ال�صكن التابعة لوزارة  اإلى حل  اأن�صئت املديرية العامة لالإ�صكان التي تهدف  وبعدما ثبت عدم فاعلية جمل�ص االإ�صكان، 
وتعديل  اإلغاء  حق  لها  اأ�صبح  بحيث  جديدة  ت�صريعية  و�صالحيات  مهمات  الوزارة  هذه  منحت  وقد  والتعاونيات،  االإ�صكان 
دور  اأن  اإال  ال�صكن.  اأزمة  الالزمة ملعاجلة  العامة  للموؤ�ص�صات  اإن�صاء  ومن  ت�صريعية  ن�صو�ص  تراه �صروريًا من  ما  وا�صتحداث 
املديرية العامة لالإ�صكان اقت�صر منذ تاريخ تاأ�صي�صها وحتى تاريخ اإلغائها على منح القرو�ص لرتميم امل�صاكن املت�صررة جراء 

االأحداث اللبنانية، وذلك رغم ال�صالحيات الوا�صعة التي منحها اإياها القانون ملعاجلة اأزمة ال�صكن من خمتلف جوانبها.

اأما  ال�صكن.  اأزمة  حل  �صعيد  على  ملمو�ص  تقدم  اأّي  اأو  يذكر  جناح  اأّي  التعاوين  للت�صليف  الوطني  االحتاد  ُيحقق  مل  كذلك، 
م�صرف االإ�صكان فتجلّى دوره مبنح قرو�ص يف �صياق زمني غري منتظم، ويف فرتات متقطعة ب�صبب الظروف التمويلية ال�صعبة 
التي تعّر�ص لها اأحيانًا، كما اأنه مل مينح طوال فرتة عمله اأي قر�ص اإلى اأي �صركة اأو موؤ�ص�صة اأو جمعية، بل اإقت�صر عمله على 

منح �لقرو�س لالأفر�د.

ثالثاً: النقاط التنفيذية 
ترّكز هذه التو�صيات على �صرورة اإعداد ال�صيا�صات املالئمة التي ت�صمن حيازة امل�صكن واالأر�ص كحق من حقوق االإن�صان. 

�لت�أكيد على �أن مو�شوع حي�زة �مل�شكن حق من حقوق �الإن�ش�ن وذو �أبع�د �إجتم�عية و�إقت�ش�دية وي�ش�هم يف تر�شيخ �الإ�شتقر�ر . 1
�لوطني.

تو�صيع اإطار تدّخل الدولة يف جمال امل�صكن ليت�صّمن باالإ�صافة اإلى االإجراءات املالية اإجراءات اإقت�صادية وعمرانية و�صريبية . 2
واإجتماعية، والعمل على دجمها �صمن اإ�صرتاتيجية اإ�صكانية وطنية.
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حتفيز ال�صراكة بني القطاعني اخلا�ص والعام مع االأخذ باالإعتبار الدور املحوري الذي ميكن اأن توؤديه ال�صلطات املحلية.. 3
�صرورة بناء وحتديث قاعدة معلومات ملواكبة قطاع ال�صكن والعقار يف لبنان وذلك بغية توجيه ال�صيا�صات امل�صتقبلية واإطار . 4

عمل �ملوؤ�ش�ش�ت �ملعنية لتحقيق هدف توفري �مل�شكن �ملالئم للجميع.

1- جمل�س النواب 
أ اللبنانية )مبا فيها 	. ال�صيا�صة االإ�صكانية  اإقرار قانون االإيجار وغريه من القوانني املعتربة جزءًا من �صلة ت�صريعية حتدد 

ق�نون �الإيج�ر �لتملكي، و�حلو�فز �مل�لية و�ل�شريبية لبن�ء �مل�ش�كن �الإجتم�عية( . )م.ق( 
أ مراجعة قوانني البناء واالإرتفاق من اأجل اإمناء متوازن وقطاع �صكني اأكرث فعالية على م�صتوى الوطن. فيما �صي�صاهم ذلك 	.

يف تفعيل التنمية يف بع�ص املناطق �صيحّد اأي�صًا من االإ�صتثمارات غري املدرو�صة يف املناطق الواجبة حمايتها. )م.ق( 

2- جمل�س الوزراء والإدارات العامة
أ )مثل 	. الطبيعية  املخاطر  ب�صبب  منازلهم  خل�صارة  معّر�صون  هم  من  اأو  منازلهم  خ�صروا  الذين  ال�صكان  حاجات  تلبية 

�لفي�ش�ن�ت( �أو �ملخ�طر من �شنع �الإن�ش�ن )مثل �حلروب وح�الت �لطرد(. )م.ق( 
أ تعزيز املمار�صات الهادفة اإلى حت�صني و�صع املناطق الع�صوائية. )م.ق( 	.
أ تعزيز �لتوعية �لوطنية ون�شر �ملعلوم�ت �ملتعلقة بو�قع �ملن�طق �لفقرية و�لع�شو�ئية يف لبن�ن. )م.ق(  	.
أ ر�شم �إ�شرت�تيجية �إ�شك�نية كجزء ال يتجز�أ من �شي��شة وطنية للحّد من �لفقر ولتفعيل �لتنمية �الإقت�ش�دية و�الإجتم�عية. 	.

)م.م( 
أ تطوير نظام نقل متعّدد الو�صائط، وهو ذو اأولوية ق�صوى ملو�صوع ال�صكن املي�ّصر. ميكن اأن ي�صتمل هذا النظام على النقل 	.

�لبحري، �لنقل عب �ل�شكك �حلديد و�لنقل �لع�م. )م.م( 
أ ر�شم �ل�شي��ش�ت �لتي تزيد من رغبة �الأ�شر يف �ل�شكن يف من�طق ذ�ت �أ�شع�ر معقولة. وهذ� يتطلب �حلّد من �الإ�شتثم�ر يف 	.

االأدوات املالية واالإ�صتثمار يف زيادة الرغبة يف املناطق االأخرى. وميكن حتقيق هذا االأمر من خالل: )م.م(
• ت�أمني �خلدم�ت �لع�مة وخدم�ت �لبنى �لتحتية.	
• حت�صني عملية و�صل هذه املناطق باملراكز احل�صرية لتقليل م�صافات التنّقل.	
• تعزيز نوعية احلياة يف هذا املناطق عرب اإن�صاء امل�صاريع الرتبوية والثقافية والرتفيهية.	

أ در��شة �إمك�نية تطبيق تد�بري �شر�ئبية لتعزيز �حل�شول على �ل�شكن �ملي�ّشر مثل: �حلو�فز �ل�شر�ئبية لت�شجيع �الإنت�ج �أو 	.
�الإعف�ء�ت �ل�شريبية للمن�زل �الأ�ش��شية �أو �ملي�ّشرة. )م.م(.

أ تفعيل �الإ�شتثم�ر يف �مل�ش�كن �ملخ�ش�شة لالإيج�ر من خالل و�شع حو�فز �شر�ئبية على م�شتوى مطّوري �مل�ش�ريع �ل�شكنية 	.
�أو من خالل توفري بدل �شكن لذوي �لدخل �ملحدود على م�شتوى �مل�شت�أجر. يف هذ� �الإط�ر، تقوم وز�رة �ل�شوؤون �الإجتم�عية 

بدرا�صة قانون االإيجار التملّكي والذي يخّول امل�صتاأجرين متلّك م�صاكنهم امل�صتاأجرة على املدى البعيد. )م.م( 
أ على 	. االأوقاف، احل�صول  كما  البلديات،  اأّنه ميكن  املي�ّصر خا�صًة  امل�صكن  تعزيز حيازة  املحلية يف  لل�صلطات  دور  اإعطاء 

تركيز  الدولة  على  املالئمة،  الربامج  توّفرت  واإذا  املّي�صر،  امل�صكن  حيازة  حالة  يف  الغر�ص.  لهذا  املخ�ص�صة  االأرا�صي 
جهودها على حتديد معايري وا�صحة الإختيار امل�صتفيدين وتخ�صي�ص �صقف الق�صط ال�صهري الذي �صيتّم دفعه. )م.م( 

أ اإ�صتكمال عملية م�صح االأرا�صي يف لبنان لت�صهيل ح�صول القرو�ص ال�صكنية يف املناطق غري املم�صوحة والعمل على تنميتها. 	.
)م.م( 

أ ت�صميم ال�صيا�صات والقوانني واالآليات ال�صرورية التي حتّد من امل�صاربات العقارية. )م.م(	.
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14. احلق يف الثقافة
بداأت احلقوق الثقافية حتتل مكانًا حموريًا على �صعيد احلريات واحلقوق االأ�صا�صية للمجتمعات التي ت�صعى الإقامة اأنظمة اأكرث 
اأ�صبح جليًا مدى ارتباطها بحقوق االإن�صان االأخرى. لكن بالرغم من  اأكرث تطورًا ومنوًا. وقد  عدالة واإ�صتقرارًا واإقت�صادات 
ذلك، ما زالت احلقوق الثقافية االأقل حظًا باالإهتمام والتطبيق، واالأقل تبلورًا يف الن�صو�ص واملواد القانونية نظرًا لتعقد جمال 
الثقافة و�صموليته. وال بد من التاأكيد اأن احلق بالثقافة لي�ص ترفًا اأو لتم�صية اأوقات الفراغ عند ال�صباب و�صائر املواطنني بل اإنه 
حق ومدخل لتطوير احل�ص املواطني والنقدي وتفهم غنى التنوع وقبول االإختالف يف االآراء واالأذواق وحماية الرتاث الوطني، 

�مل�دي منه وغري �مل�دي.

اأوًل: الواقع القانوين 
1- املعايري الدولية

اأكدت الدولة اللبنانية �صدق توجهاتها يف هذا ال�صدد بالت�صديق على العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االإقت�صادية واالإجتماعية 
النزاع  الثقافية يف حاالت  املمتلكات  اإتفاقية الهاي حلماية  وال�صيا�صية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  والعهد  والثقافية، 
 ،1972 لع�م  و�لطبيعي  �لثق�يف  �لع�ملي  �لرت�ث  حم�ية  ب�ش�أن  �ليون�شكو  و�إتف�قية   ،1954 لعام  وبروتوكولها   1954 لع�م  �مل�شلح 
لع�م 1970،  �لثق�فية بطرق غري م�شروعة  �ملمتلك�ت  ونقل ملكية  �إ�شتري�د وت�شدير وت�شوير  �ليون�شكو حلظر ومنع  و�إتف�قية 
و�إتف�قية �ليون�شكو حول �شون �لرت�ث �لثق�يف �لالم�دي لع�م 2003 واإتفاقية اليون�صكو حلماية الرتاث الثقايف املغمور باملياه لعام 
2001، م� يوؤكد �حلر�س على مر�ع�ة �حلق يف �حلي�ة �لثق�فية. كم� ن�شت �إتف�قية �لط�ئف للوف�ق �لوطني على تعزيز �لتو�زن 

للمناطق ثقافيًا واإجتماعيًا واإقت�صاديًا.

2- الت�سريعات الوطنية 
تن�ص وثيقة الوفاق الوطني يف جزئها االأول على اأن التنمية املتوازنة للمناطق على امل�صتوى الثقايف واالإجتماعي واالإقت�صادي 
�شّيم� حرية  ال  �لع�مة،  �للبن�ين، �حرت�م �حلري�ت  �لد�شتور  وتكّر�س مقدمة  و�إ�شتقر�ره�.  �لدولة  لوحدة  �أ�ش��شية  هي دع�مة 
الراأي والعقيدة، والعدالة االإجتماعية، وامل�صاواة بني االأفراد. ومن جهة اأخرى، تكر�ص )املادة 10( من �لد�شتور حرية �لتعليم 
وحق الطوائف الدينية يف اأن تكون لها مدار�صها اخلا�صة. واأخريًا تكر�ص )املادة 13( حرية �لر�أي، وحرية �ل�شح�فة، وحرية 

�الجتم�ع وتكوين �جلمعي�ت.
�شدر منذ ع�م 2008 عدد من �لقو�نني:

أ ق�نون �ملمتلك�ت �لثق�فية رقم 37 ت�ريخ 2008/10/16.   	.
أ ق�نون تنظيم وز�رة �لثق�فة رقم 35 ت�ريخ 2008/10/16.   	.
أ ق�نون �ملوؤ�ش�ش�ت �لع�مة �ملرتبطة بوز�رة �لثق�فة رقم 36 ت�ريخ 2008/10/16.  	.
أ قانون تنظيم املهن الفنية رقم 56 ت�ريخ 2008/12/27. 	.

ثانياً: الو�صع الراهن
 

1- التحديات وال�سعوبات 
ما زال الطريق اأمام حتقيق امل�صاركة الفعلية يف الثقافة للمواطنني اللبنانيني طوياًل. فرغم من كل االإجنازات واملكت�صبات، 
ورغم ت�صديق لبنان على املواثيق الدولية التي ت�صون هذا احلق، واإدماج بع�صها يف الد�صتور اللبناين، فاالأزمة االإقت�صادية، 
الفر�ص  تكافوؤ  عدم  فجوة  لت�صييق  ما  تدخاًل  يحّتم  اللبنانيني،  من  وا�صعة  �صرائح  حياة  م�صتوى  يف  حادًا  تفاوتًا  واإنعكا�صها 
االأو�صاع  ظل  يف  تقع،  ال  ذلك  يف  وامل�صوؤولية  الهام.  االإن�صاين  احلق  هذا  مراعاة  يف  اخللل  اأ�صباب  اأهم  اأحد  وهو  احلا�صل، 

ال�صيا�صية واالإقت�صادية املعروفة، فقط على ال�صلطة، بل تقع اأي�صًا على �صركاء االإنتاج.

اإقت�صادية  اأو�صاع  يف  ن�صبيًا،  مرتفعة  تزال  ال  الكتاب  كلفة  اأن  اإال  مراحلها،  خمتلف  يف  مزدهرة  لبنان  يف  الكتاب  �صناعة 
و�إجتم�عية �شعبة، م� يف�ّشر تدين ن�شبة �لقّر�ء يف بالد ال تع�ين م�شكلة �أمية.
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وتتفاقم هذه امل�صكلة كثريًا اإذا ما حتدثنا عن الكتاب االأجنبي، وقد يكون دعم اإنت�صار املكتبات العامة حاًلّ مرحليًا معقواًل لهذه 
امل�صكلة. كما تربز م�صكلة اأخرى تتمثل بكلفة الطباعة والن�صر، التي متثل عائقًا اأمام ال�صباب غري املحظي يف التعبري عن اأفكاره 

وطباعة وتوزيع ما يرغب من دون املرور مبمّول.
 

�أم� فيم� يتعلق بو�ش�ئل �الإعالم، ف�إن تعميم �لثق�فة و�ملعرفة مل يعِن و�ش�ئل �الإعالم �ملختلفة يف لبن�ن، الأن تلك �لو�ش�ئل مل تعمد 
اإلى اإدخال الثقافة مادة يف براجمها، وذلك بالرغم من املحاولة التي �صعت اإليها احلكومة عندما و�صعت قانون االإعالم املرئي 
وامل�صموع، الذي مل يجِر االإلتزام ببنوده ب�صكل تام. كما اأن و�صائل االإعالم امل�صموعة واملرئية مق�صرة كثريًا يف تلبية حق و�صول 
ال�صباب اإليها، حيث مل تنت�صر بعد يف جمتمعاتنا ثقافة احلوار الدميوقراطي التداويل ملجموعة ما حول م�صاألة حملية ما ومل 

ت�صجع و�صائل االإعالم على هذا ال�صلوك الراقي، وبقيت امل�صاحة املمنوحة للتعبري عن االآراء نادرة وغري فاعلة.

اأما بالن�صبة لالإنرتنت، فاحلق يف الثقافة يفرت�ص اأن يكون متوافرًا جمانًا يف املدار�ص واجلامعات واملكتبات العامة مع االإ�صارة 
�إلى �أن بع�س �جل�مع�ت �خل��شة توؤمن ذلك.

ومن ناحية الفنون، هناك نق�ص فادح يف عدد امل�صارح )وبع�صها اأغلق حديثًا(، كما يكاد يخلو الريف اللبناين من امل�صارح 
متامًا، االأمر الذي يحرم �صرائح وا�صعة من اجلمهور من املتعة والفائدة، ويجعل من هذا الفن فنًا نخبويًا باإمتياز ما يتنافى 
وحقوق االإن�صان بامل�صاركة يف احلياة الثقافية. من ثم ينعك�ص هذا النق�ص يف امل�صارح �صلبًا على عدد الفرق امل�صرحية املحرتفة، 
الر�صم يف  بتعليم  االإهتمام  فبقي  الت�صكيلي  والفن  الر�صم  اأما  ندرتهم.  املنتجني على  االأمر على  وي�صّعب  الهواة،  وعلى فرق 
املدار�ص اللبنانية اأمرًا ثانويًا، ومل مينح االإهتمام الذي ي�صتحق، ال من حيث �صاعات املمار�صة وال من حيث اأعداد االأ�صاتذة 
وتوفري التجهيزات. اأما املو�صيقى فاإن تعليم املو�صيقى موؤّمن من قبل معاهد خا�صة اأو بع�ص اجلامعات، وخ�صو�صًا من قبل 
�صة له مما يوؤّدي اأحيانًا اإلى تاأخري يف ت�صديد اأجور  املعهد الوطني للمو�صيقى اإال اأن املعهد يعاين اأي�صًا من �صاآلة املوازنة املخ�صّ

�لع�زفني و�ملعلّمني.

وبالن�صبة لالآثار، ت�صكل ال�صياحة الثقافية ع�صبًا اأ�صا�صيًا لل�صياحة يف لبنان. وقد بادرت املديرية العامة لالآثار التابعة لوزارة 
الثقافة اإلى تنظيم احلفريات االأثرية واأعمال التنقيب وتنفيذها، واإ�صتك�صاف املواقع االأثرية، و�صيانة االأبنية الرتاثية، واإلى 
املعامل  اأن بع�ص  اإال  بها.  االآثار واالإجتار  واإلى مكافحة تهريب  والتاريخية،  االأثرية  املعار�ص  واإدارتها وتنظيم  املتاحف  اإن�صاء 
التاريخية ال يزال مهماًل اأو غري م�صتثمر على ال�صكل املطلوب، كما اأن كلفة دخول هذه االأماكن ال�صياحية ودخول املتاحف على 
اللبنانيني اأنف�صهم ت�صكل خرقًا للحق يف الثقافة يف حني يجب اأن تكون كلفة اإرتياد هذه املعامل الوطنية على املواطنني جمانية اأو 
باأ�صعار رمزية، مع العلم اأن وزارة الثقافة تقوم، بالتن�صيق مع جمعية الرتاث، خالل �صهر اأيار من كّل عام، باإحياء يوم الرتاث 

فتفتح اأبواب االأماكن االأثرية والتاريخية واملتاحف جمانًا اأمام جميع املواطنني.

3- املمار�سات الر�سمية 
متثل وزارة الثقافة دورًا حموريًا على �صعيد تن�صيط احلياة الثقافية وتي�صري احلق يف امل�صاركة يف الثقافة. ولكن ك�صائر االإدارات 
والوزارات، يف ظل االأزمة االإقت�صادية، تعاين هذه الوزارة من �صاآلة موازنتها التي تنعك�ص �صعفًا يف اأجهزتها وفريق عملها 
اإلى احلياة  اأن ت�صع �صيا�صات دعم ملختلف املجاالت الثقافية. فاأعادت  اإ�صتطاعت الوزارة  وعجزًا يف حركتها. مع ذلك فقد 
ونظمت دار ال�صينما الوطنية واملكتبة الوطنية واملديرية العامة لالآثار وعددًا كبريًا من امل�صالح. واأطلقت �صيا�صة دعم االإنتاج 
ال�صينمائي، و�صيا�صة دعم املطالعة العامة، و�صيا�صة دعم التاأليف ون�صر الكتب، و�صيا�صة دعم العرو�ص امل�صهدية. ولكن هذه 
ك�صريك يف  الوزارة  اعتماد  املنا�صب  يكون من  وقد  ثمارها.  لتوؤتي  املادي  الدعم  اإلى  بقيت بحاجة كبرية  الطموحة  امل�صاريع 
كل االأن�صطة الثقافية، ما قد ي�صفي طابع ال�صدقية على هذه الن�صاطات وي�صجع اأطرافًا داخليني وخارجيني على متويل هذه 

�مل�ش�ريع �إلى ج�نب �لبلدي�ت ومنظم�ت �ملجتمع �ملدين.
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كم� ب�درت وز�رة �لثق�فة �إلى و�شع �شي��شة دعم �لت�أليف ون�شر �لكتب بغية تعزيز �لقر�ءة لدى �ملو�طنني وت�شجيع �لت�أليف و�لن�شر 
وم�ش�عدة دور �لن�شر على تخطي �ل�شعوب�ت �الإقت�ش�دية �ملرحلية. جل�أت لتحقيق ذلك �إلى �شر�ء بع�س �لكتب و�ملوؤلف�ت. وقد 
ومن  للوزارة.  ال�صريكة  العامة  املكتبات  على  لتوزيعها  الوا�صع  للجمهور  موجهة  كتب  �صراء  منها  لذلك  جيدة  قواعد  و�صعت 
اأولوّيات وزارة الثقافة اإحياء املكتبة الوطنية، وهي ت�صعى اليوم اإلى بنائها بهبة من املجموعة االأوروبية وهبة قطرية، بعد اأن 

اأجنزت عملية تنظيف الكتب وفرزها وفهر�صة العدد االأكرب منها.
 

ومن اأهم امل�صاريع التي ت�صتجيب حلق االإن�صان يف الثقافة اإن�صاء مكتبات عامة توفر على القارئ كلفة اقتناء الكتاب. وقد حلظت 
وز�رة �لثق�فة هذ� �الأمر عندم� و�شعت �شي��شة دعم �ملط�لعة �لع�مة فعملت على دعم وتطوير و�إن�ش�ء �ملكتب�ت �لع�مة ومر�كز 

�ملط�لعة و�الأن�شطة �لثق�فية يف خمتلف �ملن�طق �للبن�نية.

وقد بادرت وزارة الثقافة اإلى و�صع �صيا�صة دعم امل�صارح الدائمة مل�صاعدتها على االإ�صتمرار، ودعم الفرق امل�صرحية بعد تقييم 
االأعمال املقرتحة وم�صاعدتها على االإ�صرتاك يف املهرجانات العاملية، كما بادرت اإلى دعم م�صرح االأطفال ودعم االإ�صتعرا�صات 
الراق�صة، اإال اأن هذه امل�صاعدات بقيت رمزية ومل ترَق اإلى امل�صتوى املطلوب للنهو�ص بهذا القطاع. وجلاأت، يف مرات عديدة، 
اإلى �صراء بطاقات عرو�ص مل�صرحيات وتوزيعها على طالب املدار�ص الر�صمية، لتعميم الفائدة على امل�صرح والطالب، وقد القت 

هذه املبادرة ترحيبًا كبريًا من قبل املدار�ص واالأهل.

ثالثاً: النقاط التنفيذية 
1- جمل�س النواب 

أ �لت�شديق على ن�س �الإتف�قية �لع�ملية ب�ش�أن تعزيز تنّوع �أ�شك�ل �لتعبري �لثق�يف )�إتف�قية �ليون�شكو لع�م 2005(.	.
أ اإقرار قانون حديث للرتاث الثقايف املادي يف لبنان ي�صمل احلفريات واالأبنية الرتاثية، جتارة االآثار وحماية االآثار املغمورة 	.

باملياه. )م.ق( 
أ �لت�شديق على ن�س �لبوتوكول �لث�ين الإتف�قية اله�ي �لذي و�شع �شنة 1999. )م.ق( 	.
أ �إدخ�ل �أحك�م �الإتف�ق�ت �لدولية �لت�بعة ملنظمة �ليون�شكو يف �لق�نون �لوطني. )م.ق( 	.
أ اإعادة النظر يف نظام الرقابة يف لبنان، ال �صيما على االأعمال الفنية، بحيث تنح�صر بالرقابة الالحقة الق�صائية من دون 	.

ب�إ�شر�ف وز�رة �لثق�فة، ت�شم مثقفني  �إلى هيئة  �أن تنتقل من �الأمن �لع�م  �أم� �لرق�بة �لالحقة �الإد�رية فيجب  �شو�ه�. 
ورج�ل ق�نون. )م.م( 

 
2-جمل�س الوزراء / الإدارات العامة 

أ و�صع اإ�صرتاتيجية عملية مع خمتلف االإدارات الر�صمية املعنية حلماية املواقع الطبيعية واالأثرية والرتاثية املو�صوعة على 	.
الئحة �لرت�ث �لع�ملي لليون�شكو )ال �شيم� و�دي ق�دي�ش�، �أرز �لرب، مدينة �شور، �إلخ.(. )م.ق( 

أ تفعيل تطبيق قانون امللكية الفكرية احرتامًا حلق امللكية تبعًا للد�صتور اللبناين. )م.ق( 	.
أ البّث 	. بقانون  االإلتزام  وعلى  الثقافية  الربامج  وبث  الثقافية  الن�صاطات  تغطية  �صاعات  زيادة  على  االإعالم  و�صائل  حّث 

املحلّية.  وامل�صل�صالت  والرتاث  للثقافة  برامج  تخ�صي�ص  يلزمها  الذي   )1994/382 رقم  )ق�نون  و�الإذ�عي  �لتلفزيوين 
)م.ق( 

أ اإدخال الرتاث العاملي يف الربامج الرتبوية حيث يجري الت�صديد عليها يف الق�صم ال�صاد�ص، املادة 27 من �إتف�قية �لرت�ث 	.
�لع�ملي )1972( والتي تدعو جميع الدول االأطراف اإلى »ال�صعي بكل الو�صائل املنا�صبة، خا�صة مبنهاج الرتبية واالإعالم 

على تعزيز احرتام وتعلّق �صعوبها بالرتاث الثقايف والطبيعي«. )م.م( 
أ دور مركز 	. تفعيل  يت�صمن  والثقايف، وهذا  العلمي  البحث  وتو�صيع  تطوير  موازنات جِدية عرب  اأبحاث ذات  اإن�صاء مراكز 

�لبحوث �لعلمية ورفع مو�زنته. )م.م( 
أ �إ�شتحد�ث »بط�قة �لط�لب« لل�شفوف �ملتو�شطة �لتي تخول �لط�لب �الإ�شتف�دة من ح�شوم�ت عند زي�رة �ملع�ر�س و�مل�ش�رح 	.

وال�صينما واملهرجانات الثقافية واملتاحف لتحفيز الطالب الإرتياد الن�صاطات الثقافية. )م.م( 
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أ تنفيذ املخطط الرتبوي الذي يدعو لالإهتمام بالفنون اجلميلة ال �صيما تطوير مواد تعليم املو�صيقى يف املدار�ص. )م.م(	.
أ االإهتمام باملتاحف واالأماكن االأثرية والرتاثية وتخفي�ص كلفة اإرتيادها للبنانيني. )م.م( 	.
أ دعم قطاع الن�صر، ال �صّيما يف جمال ال�صعر، عن طريق �صراء م�صبق لعدد من الكتب التي يتّم توزيعها الحقًا على املراكز 	.

الثقافية يف املناطق، كما تاأمني ح�صور النا�صرين اللبنانيني يف معار�ص الكتب يف اخلارج عرب جناح م�صرتك. )م.م( 
أ �الإ�شر�ع يف بن�ء �ملكتبة �لوطنية وزي�دة عدد مر�كز �ملط�لعة و�الأن�شطة �لثق�فية )CLAC( يف خمتلف �ملن�طق. )م.م(	.
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15. احلق يف البيئة ال�سليمة
بات املجتمع العاملي مبا متثله االأمم املتحدة و�صائر املوؤ�ص�صات الدولية مدركًا - ب�صبب التدهور الذي يلحق يوميًا بالبيئة وبفعل 
العوامل املناخية املتغرية اأن حماية البيئة �صرورة لبقاء االإن�صان وهو ما حدا بالدول واملنظمات الدولية اإلى بذل جهودها بغية 
و�صع خطة عمل ت�صريعية تق�صي بحماية البيئة من كل اأ�صكال التدهور والتلوث وتاأمني اإطار حياة �صليمة وم�صتقرة »بيئيًا« عرب 

و�صع واإبرام اتفاقيات دولية تعنى بهذا املجال.

اأوًل: الواقع القانوين 
1- املعايري الدولية 

اأ. الإتفاقات واملعاهدات التي ُتكّر�س مبا�سرًة حّق الإن�سان ببيئة �سليمة:
• اإعالن اإ�صتوكهومل لعام 1972.	
• امليثاق العاملي للطبيعة - اجلمعية العامة لالأمم املتحدة - الدورة ال�صابعة والثالثون لعام 1983.	
• �إعالن ريو دو ج�نريو لع�م 1992.	
• قر�ر �جلمعية �لع�مة - 1/60 - نتائج موؤمتر القمة العاملي لعام 2005.	
• قر�ر �جلمعية �لع�مة لالأمم �ملتحدة  94/45.	
• �لقر�ر 2005/60 ال�صادر عن الهيئة العليا حلقوق االإن�صان يف االأمم املتحدة.	

ب. الإتفاقات واملعاهدات التي تثري ب�سكل عر�سي م�ساألة حق الإن�سان ببيئة �سليمة:
• اإتفاقية بازل ب�صاأن التحكم يف حركة النفايات اخلطرة عرب احلدود والتخل�ص منها والربوتوكول التابع لالتفاقية.	
• �إتف�قية فيين� �خل��شة بحم�ية طبقة �الأوزون وبروتوكول مونرتي�ل �خل��س ب�ملو�د �لتي تعمل على ت�آكل طبقة �الأوزون.	
• �الإتف�قية �خل��شة ب�لتنوع �لبيولوجي وبروتوكول قرط�جة �خل��س ب�ل�شالمة �حليوية.	
• �إتف�قية �إط�ر عمل �الأمم �ملتحدة �خل��س بتغري �ملن�خ وبروتوكول كيوتو.	
• �إتف�قية مك�فحة �لت�شحر.	
• اإتفاقية ا�صتوكهومل اخلا�صة بامللوثات الع�صوية الثابتة.	
• �إتف�قية روترد�م �خل��شة ب�إجر�ء �ملو�فقة �مل�شبقة على بع�س �لكيم�وي�ت و�ملبيد�ت �خلطرة يف �لتج�رة �لدولية.	
• �الإتف�ق�ت �لت�بعة ملنظمة حظر �إ�شتخد�م �الأ�شلحة �لكيم�وية.	
• �الإتف�قية �خل��شة ب�إت�حة فر�س �حل�شول على �ملعلوم�ت عن �لبيئة - �إتف�قية �آرهو�س.	
• �الإتف�قية 136 ال�صادرة عن منظمة العمل الدولية واملتعلقة باحلماية من خماطر الت�صمم املنبعث من البنزين لعام 1971.	
• اإتفاقية حماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي التي اأقرتها منظمة اليون�صكو لعام 1972.	
• �الإتف�قية 139 �ل�ش�درة عن منظمة �لعمل �لدولية - �لتحكم يف �ملخ�طر ب�شبب �لعمل نتيجة للمو�د و�لعو�مل �مل�شببة 	

لل�شرط�ن لع�م 1974.
• �الإتف�قية 148 �ل�ش�درة عن منظمة �لعمل �لدولية - حم�ية �لع�ملني من �ملخ�طر ب�شبب �لعمل يف بيئة �لعمل ب�شبب 	

تلوث الهواء وال�صو�صاء والذبذبات لعام 1977.
• �الإتف�قية 162 ال�صادرة عن منظمة العمل الدولية - حتقيق ال�صالمة عند اإ�صتخدام االأ�صب�صت لعام 1986.	
• �الإتف�قية 170 �ل�ش�درة عن منظمة �لعمل �لدولية - �ل�شالمة عند �إ�شتخد�م �لكيم�وي�ت يف �لعمل لع�م 1990.	
• �الإتف�قية �لدولية �خل��شة ب�مل�شوؤولية �ملدنية عن �الأ�شر�ر �لن�جمة عن �لتلوث �لنفطي لع�م 1992.	

2-الت�سريعات الوطنية 
الد�ستور اللبناين:

اإلى احلالة ال�صيا�صية واالأولويات التي كانت قائمة عند تعديل  مل يتطرق الد�صتور اإلى مو�صوع حماية البيئة، وهذا يعود اأواًل 
الد�صتور، وثانيًا اإلى تاأخر امل�صرع اللبناين باإدراك اأهمية احلفاظ على البيئة.
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اإّن اأهمية و�صع ن�ّص د�صتوري يف هذا االإطار من �صاأنه اأن ي�صاهم مبراعاة جميع اجلوانب البيئية، اإذ مبجرد و�صع ن�ص بيئي 
ِمَن يف كّل �لقو�نني �لالحقة �الإلتز�م ب�الأولوي�ت �لبيئية. د�شتوري يكون �مل�شرتع قد �إخت�شر �لطريق و�شَ

 
3- الت�سريعات العادية 

ق عليها لبنان: اأ. املواثيق الدولية التي �صدَّ
• باملر�صوم 	 عليها  �صودق  وقد  املتو�صط  االأبي�ص  للبحر  ال�صاحلية  واملنطقة  البحرية  البيئة  حلماية  بر�صلونة  اإتفاقية 

�الإ�شرت�عي رقم 126 ت�ريخ 1977/6/30.  
• ت�ريخ 	  253 رقم  بالقانون  عليها  �صودق  وقد  االأوزون  طبقة  تاآكل  على  تعمل  التي  باملواد  اخلا�ص   / مونت  بروتوكول 

  .1993/3/31
• اإتفاقية فيينا اخلا�صة بحماية طبقة االأوزون وقد �صودق عليها بالقانون رقم 253 ت�ريخ 1993/3/30. 	
• االإتفاقية اخلا�صة مبنع التلوث الناجت عن ال�صفن، وقد تبناها لبنان بتاريخ 1993/11/24.  	
• اإتفاقية االأمم املتحّدة ملكافحة الت�صحر وقد �صودق عليها بالقانون رقم 469 ت�ريخ 1994/12/21. 	
• اإتفاقية اإطار عمل االأمم املتحدة اخلا�ص بتغري املناخ وقد �صودق عليها بالقانون رقم 359 ت�ريخ 1993/8/11. 	
• االإتفاقية اخلا�صة بالتنوع البيولوجي وقد �صودق عليها بالقانون رقم 360 ت�ريخ 1994/8/11. 	
• اإتفاقية بازل اخلا�صة بالتحكم يف نقل النفايات اخلطرة عرب احلدود والتخل�ص منها والربوتوكول التابع لالإتفاقية وقد 	

�صدق عليها لبنان بالقانون رقم 387 ت�ريخ 1994/12/21.  
• اإتفاقية ا�صتوكهومل اخلا�صة بامللوثات الع�صوية الثابتة وقد وقّع عليها لبنان بتاريخ 2002/5/22. 	
• �إن�شم لبن�ن �إلى �تف�قية روترد�م �خل��شة ب�إجر�ء �ملو�فقة م�شبقة �لعلم على بع�س �لكيم�وي�ت و�ملبيد�ت �خلطرة يف 	

�لتج�رة �لدولية يف 2007/2/11.

ق عليها لبنان: ب. املواثيق الدولية التي مل ُي�صدَّ
• �إتف�قية روترد�م �خل��شة ب�إجر�ء �ملو�فقة م�شبقة �لعلم على بع�س �لكيم�وي�ت و�ملبيد�ت �خلطرة يف �لتج�رة �لدولية.	
• �الإتف�ق�ت �لت�بعة ملنظمة حظر �إ�شتخد�م �الأ�شلحة �لكيم�وية.	
• �الإتف�قية �خل��شة ب�إت�حة فر�س �حل�شول على �ملعلوم�ت عن �لبيئة - �تف�قية �آرهو�س.	

 
ج. الن�سو�س القانونية اللبنانية:

اإن اأكرث ما ي�صتدعي االإهتمام عند درا�صتنا للقانون البيئي يف لبنان تبعرث الن�صو�ص القانونية وكرثتها وت�صعبها بدال من تقنينها 
يف جمموعة واحدة وهو ما ي�صكّل مع�صلة اأ�صا�صية اأمام التمكن من و�صع روؤية موحدة ملاهية القانون البيئي وحتديد ال�صيا�صات 
وجود  اإمكانية  الت�صّعب يف  هذا  م�صاوئ  اأو  تكمن خماطر  البيئة.  امل�صرتع حلماية  اأرادها  التي  الطريق  وخطة  املتبعة  البيئية 
ن�شو�س متع�ر�شة �أو غري متج�ن�شة �إلى حّد يعطل دور وف�علّية ق�نون م� كم� يوؤدي ذلك �إلى تف�شيل تطبيق ق�نون م� على ق�نون 

اآخر مما ي�صبب بع�صًا من اجلهل لدى االأفراد بطبيعة واأهمية بع�ص القوانني.
 

• ق�نون حم�ية �لبيئة رقم 444 ت�ريخ 2002/7/29: 	
لعّل اأبرز جناح يف مو�صوع تكري�ص حماية البيئة هو اإقرار قانون حماية البيئة رقم 444 ت�ريخ 2002/7/29. وقد �أن�ش�أ 
قانون حماية البيئة املجل�ص الوطني للبيئة الذي يتولى املهمات االإ�صت�صارية. وتاأليف املجل�ص امل�صار اإليه يتّم مبوجب مر�صوم 

يتخذ يف جمل�ص الوزراء بناء على اإقرتاح وزير البيئة.

• قانون حتديد مهمات وزارة البيئة وتنظيمها رقم 690 ت�ريخ 26/8/2005: 	
بغية ال�صعي اإلى التطبيق الفعلي للمبادئ املكر�صة يف قانون حماية البيئة، اأقّر املجل�ص النيابي هيكلية جديدة لوزارة البيئة، 
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ها ب�صرطة بيئية ل�صمان حق  مبوجب القانون رقم 690 ت�ريخ 26/8/2005، الذي و�صع البيئة يف عداد النظام العام وخ�صّ
كل فرد ببيئة �صليمة، وكّر�ص الدور الت�صريعي والرقابي والتوجيهي للوزارة، وج�ّصد الالمركزية االإدارية عرب اإن�صاء دوائر 

اإقليمية من �صاأنها ت�صهيل عمل املواطن.

ثانياً: الو�صع الراهن 
1-التحديات وال�سعوبات 

رغم تكري�ص حق االإن�صان ببيئة �صليمة يف قانون حماية البيئة، ي�صهد لبنان عوائق عديدة تواجه ح�صن تطبيق املبادئ املكر�صة 
واأهمها: 
• حمدودية املعرفة واخلربة واالخت�صا�ص لدى القطاعني العام واخلا�ص يف جمال الت�صريع البيئي، ما يعيق ح�صن اإعداد 	

واإقرار الن�صو�ص التي من �صاأنها جعل تلك املبادئ قابلة للتطبيق.
• م�ش�ركة حمدودة للمجتمع لدى �إعد�د �لقو�نني و�الأنظمة �لبيئية. 	
• �صعوبة تاأمني التكامل بني مهمات وم�صوؤوليات الوزارات املعنية.	
• حمدودية �ملو�رد �لب�شرية، �لتقنية و�مل�لية.	
• عقوب�ت غري ف�علة.	
• حمدودية الوعي لدى اجلمهور.	

يعد قانون البيئة الدويل من اأكرث القوانني �صرعة يف التطور والتقدّم وذلك الأن فكرة حماية البيئة ترتبط بالتطور التكنولوجي، 
فكلّما اإزدادت الو�صائل املتطورة ازدادت احلاجة لو�صع اأطر بيئية قانونية يجب عدم تخّطيها لئال يكون ذلك مدخاًل لتقهقر 
بيئي ال حتمد عقباه. ومن هنا فاإّن اأهّم حتد مطروح يكمن يف �صرورة تعديل االأنظمة والقوانني ب�صكل دوري مبا يواكب التقدّم 

�لع�ملي على هذ� �ل�شعيد.

وقد ال تلتقي دائمًا امل�صالح االإقت�صادية مع امل�صالح البيئية، وباالأحرى قلّما تلتقي هاتان امل�صلحتان معًا. لذا يقت�صي عدم 
لتجّنب  امل�صالح  اأ�صحاب  ميار�صها  قد  التي  املالية  لل�صغوطات  اأبرز  �صكل  ويف  االإقت�صادية  للم�صالح  مطلق  ب�صكل  اخل�صوع 
ة خ��شة عندم� يتعلق �الأمر  تطبيق �أنظمة بيئية معّينة �أو م� �شوى ذلك من �ملع�يري �لبيئية �ملو�شوعة من قبل �الإد�ر�ت �ملخت�شّ
باملعايري التي يجب تطبيقها بالن�صبة اإلى حّق االإن�صان ببيئة �صليمة اأي كّل ما من �صاأنه اأن يوؤدي اإلى تفاقم التلوث البيئي، وتاليًا 

التاأثري على �صحة االأفراد وحياتهم.
 

وال �صّك يف اأّن اخلّطة املقرتحة، كاأّي خطة اأخرى،  تتطلّب قبل كل �صيء قبواًل ذهنيًا حيث اإّن فكرة جعل �صالمة البيئة يف حمور 
اأكرث من مفهوم.  اأكرث من �صعيد و�صمن  االإن�صان لن تكون دائمًا بديهية. وال�صعوبة متكن مواجهتها على  اإهتمامات حقوق 
فب�صكل اأّويل، يعد اإر�صاء البيئة كمفهوم من مفاهيم حقوق االإن�صان اأمرا قد ي�صتغربه البع�ص لذا من ال�صروري تنظيم ور�ص 
عمل وحلق�ت تثقيفية تع�لج مو�شوع �لتف�عل بني كّل من ق�نون �لبيئة وحقوق �الإن�ش�ن. وهن� تكمن �شرورة �لتع�ون بني �الإد�ر�ت 
والوزارات املخت�صة لت�صهيل التقارب يف وجهات النظر حول هذا املو�صوع. اإ�صافة اإلى ذلك تتمثل ال�صعوبة احلقيقية يف اإمكانية 
التطبيق واإنفاذ مفهوم حماية البيئة كحماية ب�صكل مبا�صر لالإن�صان من خالل اإعطاء �صمانات للمتقا�صي اإذ ال بد من تطبيق 
وا�صح للقوانني ال�صارية ريثما تعدل  مبا يتما�صى مع تطور هذه املفاهيم عامليًا كما يجب اإلقاء ال�صوء وتفعيل املادة الثانية من 

�لق�نون 2002/444 وكذلك �مل�دة �خل�م�شة �ملتعلقة بحّق �الأفر�د ب�مل�ش�ركة يف �لقر�ر�ت و�مل�ش�ريع �لبيئية و�الإ�شتعالم.

اأوقات احلروب، فتكون اخلّطة مبنزلة نظام حلالة  اأمر �صروري خا�صة يف  البيئة  اأن و�صع خطة تن�صجم مع مقت�صيات  كما 
الطوارئ البيئية حتى ال تكون ظروف احلرب �صببًا لتدهور االأو�صاع البيئية وحلرمان االأ�صخا�ص من اأب�صط حقوقهم البيئية 

وهي تلك املن�صو�ص عليها يف املعاهدات الدولية والقوانني اللبنانية واأنظمتها.
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2- املمار�سات الر�سمية 
تعنى وزارة البيئة بجميع �صوؤون قطاع البيئة وهي بالتايل املعنية االأ�صا�صية بو�صع اخلطط وال�صيا�صات البيئية اإنفاذًا لالإلتزامات 
الدولية التي اأخذها لبنان على عاتقه ومنها االلتزامات التي تتعاطى ال�صاأن البيئي يف اإطار التفاعل مع حقوق االإن�صان؛ بحيث 
يكون عمل ون�صاط وزارة البيئة ن�صاطًا مكّماًل ملا جاء يف املواثيق العاملية، وال �صّيما يف ما يتعلق بالتوعية ون�صر الثقافة البيئية 
لتحقيق خططها  والدولية كافة  اللبنانية  القطاعات  اإلى دعم  البيئة حتتاج  اأّن وزارة  اإلى  االإ�صارة  بّد من  وتعميمها. ولكن ال 

واأهدافها وبالتايل تكري�ص حق املواطن اللبناين ببيئة �صليمة.

�صدر املر�صوم التطبيقي لقانون تنظيم وزارة البيئة وحتديد مهماتها بتاريخ 2009 /15/6ويحمل �لرقم 2275 ويتعلق بتنظيم 
الوحدات التابعة لها وحتديد مهماتها ومالكها و�صروط التعيني يف بع�ص وظائفها.

تتلخ�ص اخلطوات الواجب اتباعها يف هذا االإطار بتفعيل اجلوانب الت�صريعية، املوؤ�ص�صاتية، الق�صائية، التقنية واملالية لقطاع 
�لبيئة ع�مة.

اأ. اجلانب الت�سريعي 
اأدركت احلكومة اللبنانية اأنه من دون اإعادة اإحياء عملية الت�صريع البيئي، يبقى حتقيق التنمية امل�صتدامة اأمرًا �صعبًا اإذ وكما 
ي�شري برن�مج �الأمم �ملتحدة للبيئة، وحده� �لقو�نني و�الأنظمة �لتي تر�عي خ�ش�ئ�س بلد م� هي كفيلة بتحريك قط�ع �لبيئة. 
ويف هذا االإطار، ويف �صبيل الت�صنيف والتمييز بني االآثار ال�صلبية الناجتة عن النق�ص يف الت�صريعات املنا�صبة وتلك الناجتة 
عن �لنق�س يف �لتطبيق �لف�عل للت�شريع�ت �ملوجودة، جرى �إعد�د ت�شخي�س معّمق لالإط�ر �لت�شريعي �لبيئي �لق�ئم. وك�ن ذلك 
العمل ح�صيلة منهجية من مراحل خم�ص، مّت تطبيقها خالل مدة �صنتني تكللت باإ�صدار كتاب و�صع نظام اإ�صت�صدار الت�صريعات 
البيئية وتطبيقها يف لبنان. تتج�صد القيمة امل�صافة لذلك الكتاب باحلث على ت�صريع اإعداد م�صاريع القوانني واالأنظمة البيئية 

واإقرارها وتفعيل العمل يف قطاع البيئة وت�صهيل تطبيق القوانني واالأنظمة البيئية املرعية االإجراء.

ب. وزارة البيئة 
ي�صتدعي تكري�ص حق املواطن اللبناين ببيئة �صليمة حماية العنا�صر املكونة للبيئة )املياه، واالأر�ص والكائنات احلية والهواء(. 
وقد �صرعت وزارة البيئة، و�صمن اإطار املحافظة على املوارد البيئية واإنفاذًا ل�صالحياتها الواردة يف القانون رقم 2005/690 
)حتديد مهمات وزارة البيئة وتنظيمها( بتاأدية مهماتها. ولكن متابعة تنفيذ تلك االإجنازات وتطبيقها بفاعلية من اأجل تاأمني 

حق �الإن�ش�ن ببيئة �شليمة يحتم م�ش�ركة �لقط�ع �لع�م ب�أكمله و�لقط�ع �خل��س.
 

ج. املديرية العامة للبيئة 
اأعدت املديرية العامة للبيئة و�صاهمت يف اإعداد جمموعة من الت�صريعات، منها ما اأقر ومنها ما زال قيد املناق�صة.

ثالثاً: النقاط التنفيذية 
1- جمل�س الوزراء والإدارات العامة

أ واإلزام 	. للقانون،  املخالفة  والك�صارات  املقالع  جميع  واإقفال  والك�صارات،  للمقالع  التوجيهي  املخطط  تطبيق  يف  الت�صدد 
م�صتثمريها باإعادة تاأهيلها. )م.ق( 

أ تن�صيط خطة اإعادة الت�صجري واحلد من تاآكل الغابات واملناطق احلرجية. )م.ق( 	.
أ َدق عليها لبنان يف 1995/12/5، مما يوؤمن مزيدًا من احلماية 	. تطبيق مواد اإتفاقية االأمم املتحدة لقانون البحار، التي �صَ

لبيئة لبن�ن �لبحرية )�ملو�د 192، 194، 195 و196 من �الإتف�قية(. )م.م( 
أ على 	. احلفاظ  يف  ت�صاهم  اأن  �صاأنها  من  قوانني  اللبناين  القانوين  النظام  يت�صمن  اللبنانية:  الت�صريعات  تطبيق  تفعيل 

اإ�صتدامة املوارد الطبيعية. يقت�صي يف هذا االإطار تفعيل تطبيق هذه القوانني من خالل م�صاركة القطاعات املعنية كافة، 
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كم� �إ�شت�شد�ر �ملر��شيم �لتطبيقية �ل�شرورية لتطبيق �أحك�م ق�نون حم�ية �لبيئة. و�لت�شدد يف �لعقوب�ت للت�شدي وردع 
�لتعدي�ت و�جلر�ئم �ملنظمة �ملرتكبة بحق �لبيئة. )م.م( 

أ يف ج�نب �لتوعية �لبيئية:  )م.م( 	.
• تاأمني م�صاركة اإعالمية فاعلة يف اإطار حفظ حق االإن�صان بالبيئة ال�صليمة.	
• �إحد�ث حلق�ت تثقيفية وور�س عمل حول مو�شوع حق �الإن�ش�ن ببيئة �شليمة.	
• تنظيم دور�ت تدريبية للموظفني �ملعنينّي ب�ل�ش�أن �لع�م وبخ��شة �ل�ش�أن �لبيئي يف كل م� يتعلق ب�لتك�مل بني �لق�نون 	

�لبيئي وحقوق �الإن�ش�ن.
• و�صع برامج بيئية بالتعاون مع املنظمات احلكومية وغري احلكومية ومع الهيئات االأهلية والقطاع اخلا�ص من اأجل 	

اإر�صاء مفهوم حق االإن�صان بالبيئة ال�صليمة على اأن يخ�صع ذلك لتنظيم حمدّد م�صبقًا وت�صري عليه اأحكام القانون 
.2002/444

أ االإبقاء على �صيا�صة وزارة البيئة يف التوجيه البيئي بحيث يجري تعميم واإدماج املفاهيم البيئية �صمن خمتلف قطاعات 	.
و�شر�ئح �ملجتمع �الأهلي و�خل��س. ويت�شمن ذلك:  )م.م( 

• توزيع تق�رير دورية عن �لتطور �ملحرز �شمن �خلطة �ملو�شوعة.	
• هذه 	 بني  التقارب  لتو�صيح  وذلك  االإن�صان(  حقوق  يوم  )مثاًل:  االإن�صان  حقوق  اإطار  �صمن  بيئية  منا�صبات  اإحياء 

�ملف�هيم.
• تنفيذ بر�مج دع�ئية و�إعالنية حول مو�شوع �خلطة �لبيئية.	
• تعزيز �ل�شر�كة و�لتع�ون مع �لقط�ع �خل��س وو�شع بر�مج تطوعّية.	

أ يف اجلانب املايل: )م.م( 	.
• زيادة موازنة الوزارة لتتمكن من القيام بواجباتها، اإلى اأن ُي�صار اإلى تاأمني االإكتفاء املايل الذاتي لوزارة البيئة عرب 	

جب�ية ر�شوم �ملحمي�ت �لطبيعية وغريه� من �ملو�رد.
• و�صع اإطار قانوين وا�صح ل�صندوق البيئة الذي من �صاأنه اأن يجعل من وزارة البيئة اإدارة عامة ذات اكتفاء مايل ذاتي 	

اإلى تاأمني التمويل الذاتي للوزارة، ال بّد  ي�صاعدها على معاجلة كّل امللفات التقنية املنوطة بها بفاعلية. باالإ�صافة 
اأي�صًا من بذل اأق�صى اجلهود لتاأمني متويل خارجي من ال�صركاء املحليني والدوليني كافة.

أ يف تطبيق �الأنظمة �لن�فذة: )م.م( 	.
• من املهم تطبيق القوانني على نحٍو ي�صاهم باإنفاذ اأحكامها كافة، وتاليًا ينبغي اأن يكون لالأفراد احلق يف اللجوء اإلى 	

ي عن احلالة البيئية كما احلق باللجوء اإلى املراجع الق�صائية  االإدارات الر�صمية طلبًا للمعلومات ال�صرورية للتق�صّ
اإذا ما اقت�صى االأمر لتح�صيل حقوقهم البيئية واالإلزام بتطبيق القوانني النافذة.

• حماية االأمالك العامة البحرية والنهرية واإزالة التعديات املن�صاأة عليها الإعادة ال�صواطئ لالإ�صتعمال املجاين العام. 	
)م.م(  

• تطبيق �خلطة �لوطنية �خل��شة ب�إد�رة �لنف�ي�ت �ل�شلبة و�لت�شدد يف منع �ملكب�ت غري �ملنظمة يف �الأودية، ال �شيم� 	
ب�لن�شبة للردمي�ت. )م.م( 

• تطوير حمميات طبيعية واأحراج وحدائق وطنية عامة وفق النظام التوجيهي العام الإدارة االأرا�صي يف لبنان، وتطوير 	
قانون خا�ص من اأجل حماية واإدارة هذه امل�صاحات. )م.م(

2- الق�ساء 
تكري�ص حق االإن�صان ببيئة �صليمة ب�صكل اأويل عرب تقوية القدرات املوؤ�ص�صاتية لدى اجل�صم الق�صائي اللبناين. وبالتايل اإدراج 
مادة »القانون البيئي« يف الربنامج التدريبي للق�صاة املتدرجني يف معهد الق�صاء وتطوير برامج خا�صة للتدريب يف القوانني 

�لبيئية، ال �شيم� ب�لن�شبة للني�ب�ت �لع�مة وق�ش�ة �حلكم �ملكلفني �شوؤون �جلر�ئم �لبيئية. )م.م(
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16. حقوق املراأة
يوؤكد �إعالن بكني )لع�م 1995( اأن تقّدم املراأة وحتقيق امل�صاواة بينها وبني الرجل يقعان يف �صلب حقوق االإن�صان وي�صكالن 

�صرطًا اأ�صا�صيًا للعدالة االإجتماعية، وهذه هي الو�صيلة الوحيدة لبناء جمتمع م�صتدام وعادل ونامي.
 

اأوًل: الواقع القانوين 
1-املعايري الدولية 

تعد �إتف�قية �لق�ش�ء على جميع �أ�شك�ل �لتمييز �شد �ملر�أة )�شيد�و(، �ل�ش�درة عن �الأمم �ملتحدة ع�م 1979، �الإط�ر �لق�نوين 
�جل�مع �لذي يتيح تطبيق �مل�ش�و�ة بني �جلن�شني يف م�شتوي�ت �حلي�ة ك�فة، وهي �أتت لتتوج �لكثري من �الإعالن�ت و�الإتف�ق�ت 
املتخ�ص�صة. ومن مكامن القوة يف اإتفاقية »�صيداو« اأنها حتدد ب�صكل وا�صح مبداأ حقوق االإن�صان القا�صي بعدم التمييز بني 

اجلن�صني وتلزم الدول بتطبيقه تطبيقًا كاماًل واإدانة كل اأنواع التمييز التي تتعر�ص لها املراأة.
 

وقد �صدق لبنان على تلك الوثيقة مبوجب القانون رقم 572 �ل�ش�در بت�ريخ 24/7/1996، �أي بعد 17 عامًا على دخولها حيز 
التنفيذ، ولكنه اأبدى حتفظات �صريحة على بع�ص بنودها. هذه التحفظات اأفرغت االإتفاقية من م�صمونها واأفقدتها روحها 
ب�لذ�ت �أي »�مل�ش�و�ة«، وكر�شت �شفة �لقد�شية على قو�نني �الأحو�ل �ل�شخ�شية �خل��شعة لقو�نني �لطو�ئف �ملتعددة يف لبن�ن 

والتي ت�صّكل متييزًا �صد املراأة.

وكان لبنان قد اإن�صم اإلى اتفاقيات اأخرى ذات �صلة مبا�صرة باملو�صوع، اأهمها:
أ �إتف�قية منظمة �لعمل �لدولية رقم 45 املتعلقة باإ�صتخدام الن�صاء يف العمل حتت �صطح االأر�ص، لعام 1935.	.
أ �إتف�قية �الأمم �ملتحدة �ملتعلقة بحقوق �ملر�أة �ل�شي��شية، لع�م 1955.	.
أ االإتفاقية املتعلقة بعدم التمييز يف جمال التعليم ال�صادرة عن اليون�صكو، لعام 1964.	.
أ �إتف�قية منظمة �لعمل �لدولية ب�ش�أن �شي��شة �لعم�لة، لع�م 1964.	.

علمًا باأن لبنان مل ي�صدق حتى تاريخه على عدد من االإتفاقات الدولية، وال�صبب يعود اإلى حتفظه اإزاء امل�صائل املتعلقة باجلن�صية 
وب�الأحو�ل �ل�شخ�شية.

2- الت�سريعات الوطنية 
ال يت�صمن الد�صتور اللبناين اأي ن�ص متييزي بحق املراأة، بل يكر�ص م�صاواة جميع االأفراد اأمام القانون من دون متييز. اإال اأن ما 
ن�س عليه �لد�شتور �للبن�ين غري ك�ف ل�شم�ن �حلقوق �الإن�ش�نية للمر�أة. فك�ن من �مل�شتح�شن �أن ي�شم �لد�شتور عب�رة �شريحة 

وو��شحة تكفل مبد�أ �مل�ش�و�ة بني �لرجل و�ملر�أة على غر�ر كثري من �لد�ش�تري يف �لع�مل.
 

من الناحية الت�صريعية، اّتخذ لبنان خطوات عّدة، منها: اإ�صدار بع�ص القوانني واملرا�صيم والقرارات، التي تت�صّمن تعزيز مكانة 
�مل�ش�و�ة يف �الإرث عند غري �مل�شلمني )1959( و�حلق يف خي�ر �جلن�شية  �ل�شي��شية )1953(،  بـ: �حلقوق  يتعلّق  �ملر�أة يف م� 
)1960(، حرية �لتنقل )1974( و�إلغ�ء �الأحك�م �ملع�قبة ملنع �حلمل )1982( وتوحيد �صن نهاية اخلدمة للرجال والن�صاء يف 
ق�نون �ل�شم�ن �الإجتم�عي )1987( واالإعرتاف باأهلية املراأة لل�صهادة يف ال�صجل العقاري )1993( و�الإعرت�ف ب�أهلية �ملر�أة 
املتزوجة ملمار�صة التجارة من دون اإذن زوجها )1994( وحق املوظفة يف ال�صلك الدبلوما�صي التي تتزوج من اأجنبي مبتابعة 

مهّماتها )1994( و�أهلية �ملر�أة �ملتزوجة يف م� يتعلق بعقود �لت�أمني على �حلي�ة )1995(.
 

األغى  لبنان،  املراأة يف  املدين يف جمال حقوق  املجتمع  ون�صطاء  نا�صطات  بذلتها  التي  الن�صال واجلهود  �صنوات عدة من  بعد 
الربملان اللبناين و�صّن قوانني بهدف تعديل اأحكام التمييز �صد املراأة: 
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أ قاتل 	. يعد  االإلغاء، مل  اللبناين. ومبقت�صى هذا  العقوبات  قانون  562( من  )املادة  النواب  األغى جمل�ص  يف 4/8/2011، 
»زوجه اأو اأحد اأ�صوله اأو فروعه اأو اأخته« ي�صتفيد من العذر املخفّف يف حال »فاجاأ« اأّيًا من هوؤالء »يف جرم الزنى امل�صهود، 
�أو يف ح�لة �جلم�ع غري �مل�شروع، ف�أقدم على قتل �أحدهم� �أو �إيذ�ئه بغري عمد«. وهي ك�نت �إحدى �أهم �ملو�د �لتي د�أبت 
احلركة الن�صائية على الن�صال من اأجل اإلغائها الأنها، بح�صب و�صفها لها، »مادة قاتلة«؛ وذلك للداللة على كونها م�صّوغة  
لقتل الن�صاء بفعل اإ�صتفادة املتهم من العذر املحّل )يف �صيغة املادة قبل تعديلها يف العام 1998(، �أو من �لعذر �ملخّفف )يف 

ال�صيغة املعمول بها منذ العام 1999.(
أ تعديل �لق�نون رقم 179، بت�ريخ 29/8/2011، )و�مل�دة 9( من �ملر�شوم بق�نون رقم 1959/146�ملتعلقة ب�ملري�ث وجميع 	.

�حلقوق و�ملمتلك�ت منقولة �أو غري منقولة(. �لق�نون رقم 2011/179 يهدف اإلى تر�صيخ مبداأ امل�صاواة بني املراأة والرجل 
كورثة لالإ�صتفادة من تخفي�صات اإ�صافية عند ح�صاب الر�صوم امل�صتحقة عليهم باملرياث.

أ تعديل �لق�نون رقم 180، بت�ريخ 29/8/2011، )و�مل�دة 31 من �ملر�شوم بق�نون رقم 1995/144( �ملتعلقة بق�نون �شريبة 	.
�لدخل(. �لق�نون رقم 2011/180 يهدف اإلى تر�صيخ مبداأ امل�صاواة بني املراأة والرجل عن طريق ال�صماح للمراأة العاملة 

اللبنانية لالإ�صتفادة من تخفي�ص ال�صرائب على الزوج واالأطفال يف كل الظروف اأ�صوًة بالرجال الذين يعملون.
 

ثانياً: الو�صع الراهن
1- ال�سعوبات والتحديات 

رغم اجلهود املبذولة ر�صميًا يف جمال حتقيق امل�صاواة بني املراأة والرجل على �صعد عّدة، ال ميكن القول اإّنه مّت و�صع خطة وطنية 
لتحويل االأهداف املتوّخاة اإلى برامج تنفيذية تت�صارك فيها كّل من الدولة واملجتمع املدين. واإذا كان تعزيز مكانة املراأة ال ُيثري 
معار�صة مبدئية - على امل�صتوى النظري البحت - لدى فئات املجتمع اللبناين وطوائفه، اإال اأّن الواقع العملي ُيظهر اأّن املراأة 
- ورغم اإنخراطها اأكرث فاأكرث يف جماالت التعليم واالإنتاج - ال تزال تعاين من انتقا�ص مكانتها ودورها يف املجتمع، وذلك يف 
كّل من مرحلة الطفولة واملراهقة والر�صد؛ وميكن تلخي�ص ال�صعوبات والتحديات التي تتبّدى يف هذا املجال بالتايل: اإ�صتمرار 
االرتهان  اإ�صتمرار  االإعالمي،  امل�صتوى  وعلى  االإجتماعية،  وال�صلوكات  والرتبوية  الثقافية  القيم  نظام  يف  املراأة  �صّد  التمييز 
ملجموعة من االأعراف والتقاليد، وتهمي�ص املراأة يف �صلطة اإّتخاذ القرار وال �صّيما القرار ال�صيا�صي، ووجود ا�صتقرار ت�صريعي 
»باملعنى ال�صلبي«، وذلك ل�صببني، اأولهما متمّثل بالتحفظات ال�صريحة التي اأبداها لبنان لدى ان�صمامه اإلى اتفاقية اإلغاء جميع 
اأ�صكال التمييز �صّد املراأة، مبا يعّطل اأهداف تلك الوثيقة وروحها، وثانيهما متمّثل بواقع النظام الطائفي اللبناين القائم على 
التعّددية ومدى تاأثريه على البنية الت�صريعية الداخلية، ال �صّيما من ناحية �صعوبة ا�صت�صدار ت�صريعات مدنية موحدة يف جمال 

االأحوال ال�صخ�صية، مع االإ�صارة اإلى اأن لدى جمل�ص النواب اقرتاح قانون لنظام اأحوال �صخ�صية مدين اإختياري.

2- املمار�سات الر�سمية 
يحتل موؤمتر بكني مكانة خا�صة يف تاريخ احلركة الن�صائية. واإ�صتطاع لبنان، كمجتمع مدين وكدولة، اأن يتفاعل مع ذلك املوؤمتر، 
عرب تاأليف اللجنة الوطنية للتح�صري وامل�صاركة يف موؤمتر بكني، وتاأليف اللجنة االأهلية ملتابعة ق�صايا املراأة بعد بكني، واإعالن 
�صراكة اللجنتني املذكورتني مع اللجنة االإقليمية للمراأة، وما جنم عن تلك ال�صراكة من اإ�صدار اأول اإ�صرتاتيجية وطنية للمراأة 
�للبن�نية، �إ�شد�ر تق�رير دورية من قبل منظم�ت حكومية ومنظم�ت غري حكومية. وقد و�فق لبن�ن على �إعالن بكني �لذي يدعو 

الدولة الإتخاذ املبادرات وتنفيذ اإجراءات حمددة من اأجل اإلغاء التمييز القائم بحق الن�صاء وتعديل مكانتهن يف املجتمع.

بد�أ �ملوقف �لر�شمي �للبن�ين ب�لتحّول يف �ل�شنو�ت �الأخرية من �لالمب�الة �إلى �الإعرت�ف �خلجول بق�ش�ي� �ملر�أة. ويتجلى هذ� 
التحّول يف بع�ص اخلطوات التي اإتخذتها اجلهات الر�صمية من اأهمها ما جاء يف البيانات الوزارية، حيث الأول مرة عام 2005 مّت 
اإدراج فقرة خا�صة عن ق�صايا املراأة وتعهدت احلكومة عندها يف ذلك البيان بـ: »...الرتكيز على ق�صايا املراأة ك�صريك اأ�صا�صي 
وف�عل يف �حلي�ة �لع�مة عب ��شتح�ش�ر �ملن�خ �لق�نوين �ملوؤ�تي لتعزيز دوره� يف خمتلف �لقط�ع�ت و�شتوؤ�ش�س )�حلكومة( لدمج 
مفهوم النوع االجتماعي يف كل ال�صيا�صات املالية واالإقت�صادية واالإجتماعية مبا يتالءم واملفاهيم العاملية اجلديدة على هذا 
ال�صعيد. كما �صت�صع احلكومة مو�صع التنفيذ كل التعهدات التي التزمها لبنان مبوجب التو�صيات ال�صادرة يف املوؤمتر العاملي 

يف بكني ع�م  1995 حول ق�ش�ي� �ملر�أة«. وقد تكرر ذلك يف بي�ن�ت حكومية متت�لية.
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من ناحية ثانية، اإتخذت الدولة بع�ص التدابري االإجرائية االإيجابية مل�صلحة املراأة كاإدماج نظام ال�صحة االإجنابية �صمن نظام 
ال�صحة الدولية. وكذلك بداأت بع�ص اجلهات الر�صمية بتناول بع�ص الق�صايا امللحة كق�صية العنف �صد املراأة.

وزاري  بقرار  )تاأ�صي�ص  اللبنانية  املراأة  ل�صوؤون  الوطنية  الهيئة  االأولى،  معنيتان.  ر�صميتان  تاأ�ص�صت هيئتان  اأخرى،  ناحية  من 
1996(. اأوكلت الهيئة )املت�صلة مبا�صرة برئا�صة احلكومة( ر�صميًا مهمة النهو�ص باملراأة وو�صع اإ�صرتاتيجية وطنية واإعداد 
خطط عمل واإقامة م�صاريع ون�صاطات واأبحاث حول ق�صايا املراأة، والثانية تكمن يف تاأ�صي�ص جلنة برملانية للمراأة والطفل عام 

.2001

ثالثاً: النقاط التنفيذية 
1- جمل�س النواب 

أ رفع حتفظات لبنان على اإتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة. )م.ق( 	.
أ �لت�شديق على �لبوتوكول �الإختي�ري التف�قية �لق�ش�ء على جميع �أ�شك�ل �لتمييز �شد �ملر�أة )1999(. )م.ق( 	.
أ حتديد الت�صريعات التي تت�صمن متييزًا �صد املراأة واإجناز التعديالت املطلوبة عليها )جلنة من الهيئات اأعاله اإ�صافة اإلى 	.

ممثل عن جلنة االإدارة والعدل(. )م.ق( 
أ اإعتماد م�صروع القانون املقدم اإلى الربملان ب�صاأن امل�صاواة الكاملة بني الن�صاء والرجال يف جمال التاأمني االإجتماعي وقانون 	.

ال�صرائب، وم�صروع القانون املتعلق برفع القيود املفرو�صة على االأ�صول املالية للزوجات اللواتي ُي�صهر اإفال�ص اأزواجهن. 
)م.ق( 

أ مر��شيمه 	. و�إ�شد�ر  ر�دعة  عق�بية  وتد�بري  تد�بري حم�ئية  يت�شمن  �لذي  �الأ�شري  �لعنف  من  �لن�ش�ء  ق�نون حم�ية  �إقر�ر 
التطبيقية، وكذلك اإ�صدار املرا�صيم التطبيقية لقانون منع االإجتار باالأ�صخا�ص الذي اأقره جمل�ص النواب )قانون رقم 164 

ت�ريخ 1 �أيلول 2011(، باالإ�صافة اإلى �صن ت�صريعات و�صيا�صات حتمي �صحايا االإجتار. )م.ق( 
أ �ملر�أة. 	. �شد  �لتمييز  �أ�شك�ل  جميع  على  �لق�ش�ء  �تف�قية  مع  يتم��شى  �ل�شخ�شية  لالأحو�ل  �إختي�ري  موحد  ق�نون  �إ�شد�ر 

)م.م( 
أ تعديل ق�نون �جلن�شية يف م� يتعلق ب�لن�ش�ء �للبن�ني�ت �ملتزوج�ت من �أج�نب و�أطف�ل �أولئك �لن�ش�ء. )م.م( 	.
أ ودور�ت 	. بر�مج  بتنفيذ  و�لع�م،  �خل��س  و�لقط�عني  �ملتحدة  �الأمم  مع  ب�لتع�ون  �الإن�ش�ن،  حلقوق  �لبمل�نية  �للجنة  قي�م 

�أ�شك�ل  جميع  على  �لق�ش�ء  �تف�قية  ب�أحك�م  للتوعية  و�لق�نونيني،  و�ملدر�شني  �حلكوميني  و�مل�شوؤولني  للبمل�نيني  در��شية، 
التمييز �صد املراأة ومتكني املراأة وبناء قدراتها الذاتية. )م.م( 

أ و�شع ق�نون من �أجل رفع �ملدة �لزمنية الإج�زة �الأمومة. )م.م( 	.
أ اإ�صدار قانون باإعطاء االأم اللبنانية، املتزوجة من اأجنبي، والتي تفقد زوجها الأي �صبب من االأ�صباب، احلق مبنح جن�صيتها 	.

اإلى اأطفالها القا�صرين. وهو حق اأ�صا�صي من احلقوق املدنية. )م.م( 
 

2- جمل�س الوزراء والإدارات العامة 
أ اإتخاذ تدابري خا�صة )التدابري االإيجابية املوؤقتة(، مثل تدبري الكوتا، للت�صريع يف حتقيق امل�صاواة وخا�صة جلهة م�صاركة 	.

�ملر�أة يف �شنع �لقر�ر �ل�شي��شي ويف �ل�ش�أن �لع�م. )م.ق( 
أ و�صع وتنفيذ برامج �صاملة من اأجل الت�صجيع على بناء ثقافة على امل�صاواة بني اجلن�صني ودعم امل�صاواة. )م.م( 	.
أ اإيالء اإهتمام جاد باالإحتياجات اخلا�صة للمراأة يف فرتة ما بعد احلرب وتنفيذ قرار جمل�ص االأمن 1325 ل�شنة 2000 ب�ش�أن 	.

»�ملر�أة و�ل�شالم و�الأمن«. )م.م( 
أ بالن�صاء 	. اإهتمام خا�ص  اإيالء  االإقت�صادية مع  تعزيز م�صاركتهن  للن�صاء بهدف  اقت�صادي  برامج متكني اجتماعي  تنفيذ 

�لريفي�ت. )م.م(
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17. حقوق الطفل
تنطبق حقوق االإن�صان على جميع الفئات العمرية، ولالأطفال حق التمتع بحقوق البالغني نف�صها.

لكن �صعف االأطفال يقت�صي اإ�صافة حقوق مميزة تعرتف باحتياجهم للحماية اخلا�صة. ومبا اأن الطفل ينتمي اإلى اأ�صرة وجمتمع 
فهو يتمتع بحقوق وعليه واجبات تتالءم مع �صنه ومرحلة منائه.

اأوًل: الواقع القانوين
1- املعايري الدولية

�صدرت اإتفاقيات وتو�صيات وبروتوكوالت عّدة ترمي اإلى تعزيز حقوق الطفل وحت�صني اأو�صاعه على خمتلف ال�صعد االإقت�صادية 
واالإجتماعية والثقافية واخللقية واالأمنية، وترمي عمومًا اإلى تعزيز مكانته يف املجتمع واقعًا  وقانونًا، اأهمها:

أ �إتف�قية حقوق �لطفل لع�م 1989.	.
أ �لبوتوكول �الإختي�ري �مللحق ب�التف�قية ب�ش�أن بيع �الأطف�ل وبغ�ء �الأطف�ل و�ملو�د �الإب�حية على �الأطف�ل لع�م 2000.	.
أ الربوتوكول االختياري امللحق باالإتفاقية ب�صاأن اإ�صرتاك االأطفال يف النزاعات امل�صلحة لعام 2000.	.
أ �إتف�قية �لعمل �لدولية رقم 138 ب�ش�أن �حلد �الأدنى الإ�شتخد�م �الأطف�ل – 2001.	.
أ �إتف�قية �لعمل �لدولية رقم 182 ب�ش�أن حظر �أ�شو�أ �أ�شك�ل عمل �الأطف�ل – 2002.	.
أ الربوتوكول الثالث امللحق باتفاقية حقوق الطفل ب�صاأن تقدمي البالغات حول اأي انتهاكات حلقوق الطفل 2011. 	.

 
2- الت�سريعات الوطنية 

حّقق لبنان، من الناحية الت�صريعية، اإجنازات مهّمة يف هذا املجال، ف�صّدق على عدد من االإتفاقات اأبرزها: االإتفاقية الدولية 
حلقوق �لطفل، و�لبوتوكول �الإختي�ري �مللحق ب�إتف�قية حقوق �لطفل يف �ش�أن بيع �الأطف�ل وبغ�ء �الأطف�ل و�ملو�د �الإب�حية على 
العمل  اأو املهينة، واتفاقية  القا�صية والالاإن�صانية  اأو العقوبة  التعذيب وغريه من �صروب املعاملة  واإتفاقية مناه�صة  االأطفال، 
�لدولية رقم 182 والتو�صية امللحقة بها، واإتفاقية العمل الدولية رقم 138 والتو�صية امللحقة بها، االإتفاقية الق�صائية الثنائية بني 
اجلمهوريتني اللبنانية والفرن�صية حول التعاون الق�صائي يف بع�ص امل�صائل العائلية، واالإتفاقية الق�صائية الثنائية بني اجلمهورية 

�للبن�نية وكند� حول �لتع�ون �لق�ش�ئي يف بع�س �مل�ش�ئل �لع�ئلية.

كما اأ�صدر عددًا من القوانني واملرا�صيم والقرارات، تت�صّمن نواحي عدة من حياة الطفل على �صعيد الرتبية والتعليم والعمل 
وال�صمان االإجتماعي وال�صحة والرفاه واحلماية واالإعاقة وعدالة االأحداث، جميعها متطورة وتن�صجم مع املعاهدات الدولية 
واملواثيق ذات ال�صلة، وتراعي مبادئ حقوق االإن�صان، وت�صاهم يف حماية االأطفال وتاأمني بيئة �صليمة لهم وم�صتوى معي�صي الئق.

 
ثانياً: الو�صع الراهن

1-التحديات وال�سعوبات 
غياب القرار ال�صيا�صي واالإح�صاءات والبيانات الوا�صحة، وتردي الو�صع االإداري، والعجز املايل، وغياب التعاون املثمر بني 
�لع�ملني يف  لدى  �لق�نونية  �لثق�فة  �الأهلي، و�شعف  �لقط�ع  وموؤ�ش�ش�ت  �لوز�ر�ت  تلك  �لتن�شيق بني  �ملعنّية، و�شعف  �لوز�ر�ت 
�شة، وغريه� من �الأ�شب�ب �لتي  مر�كز �خلدم�ت �الإمن�ئية وموؤ�ش�ش�ت �لقط�ع �الأهلي، ونق�س عدد �ملوؤ�ش�ش�ت �لرع�ئية �ملتخ�شّ
يجب العمل على تذليلها من اأجل التو�صل اإلى تاأمني حياة اأف�صل الأطفالنا. واجلدير بالذكر اأن لبنان يعاين من �صعف ال�صيا�صات 
العامة املفرت�ص اأن ت�صعها الدولة يف املجاالت كافة كي تاأتي الت�صريعات حمققة لالأهداف املر�صومة يف هذه ال�صيا�صات. لذلك 

يجب �لبن�ء على �لفر�س �ملت�حة و�لتقدم �حل��شل من �أجل تعزيز �لطفولة يف لبن�ن.

كما خطا لبنان خطوات نا�صطة باجتاه حت�صني و�صع االأطفال العاملني فيه، مبا يف ذلك اإقراره للقانون املتعلَّق باإلزامية التعليم 
ق لبنان اأي�صًا على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 و182، و�أدخل تعديالت على ق�نون �لعمل.  وجمانيته. هذا وقد �صدَّ
ومع ذلك، ال تزال امل�صاكل م�صتمرة لناحية اإ�صتمرار وجود ظاهرة عمل االأطفال وعدم متكن  احلكومة اللبنانية من اإدخال 
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القانون املذكور حيز التنفيذ. ويعد الفقر من االأ�صباب الرئي�صية وراء عمل االأطفال يف لبنان، بحيث ت�صجل املناطق اللبنانية 
�لن�ئية �أعلى  �ملعدالت يف عمل �الأطف�ل. ُيذكر �أن �الأطف�ل يعملون يف ظل ظروف �شعبة وخطرة �شمن �لقط�ع غري �لنظ�مي، 

مبا يف ذلك الزراعة، و�صناعة االأدوات املعدنية واملهن احلرفية، و�صيد ال�صمك، وتق�صيب احلجارة، وزراعة التبغ.

2- املمار�سات الر�سمية  
مبوجب التقّيد باالآليات املن�صو�ص عليها يف االتفاقية الدولية حلقوق الطفل قدم لبنان اإلى اللجنة املعنية بحقوق الطفل يف 
جنيف، �لتقرير �الأول ع�م 1994 و�لتقرير �لث�ين ع�م 1998 ومتت مناق�صته عامي 2002/2001، والتقرير الثالث عام 2004 
�للبن�ين �لذي ت�شكل من �لقط�عني �لر�شمي  �أم�م جلنة حقوق �لطفل يف جنيف، بح�شور �لوفد   ،2006 ومتت مناق�صته عام 
واالأهلي، للمرة االأولى، ونال تنويها من قبل اللجنة املذكورة ب�صبب هذه الظاهرة. وقدمت الهيئات االأهلية تقريرًا واحدًا خالل 

تلك �ملدة.
كما و�صعت احلكومة اآليات ثابتة لتنفيذ االتفاقية، واملواثيق الدولية ذات ال�صلة يف جمال الطفولة، واإعتمدت على ال�صيا�صات 

�لر�شمية  و�لكي�ن�ت �لتن�شيقية. 

و�إتخذت �خلطو�ت �الآتية: ت�أ�شي�س �ملجل�س �الأعلى للطفولة يف ع�م 1994 وت�أليف جلنة برمل�نية حلقوق �ملر�أة و�لطفل يف ع�م 
2000، و�للجنة �لوطنية ملك�فحة عمل �الأطف�ل، وجلنة حلم�ية �الأحد�ث �ملخ�لفني للق�نون و�ملعّر�شني للخطر، و�إن�ش�ء وحدة 
مكافحة عمل االأطفال يف وزارة العمل، وم�صلحة حماية االأحداث يف وزارة العدل، وغرفة يف وزارة العدل جمهزة بالو�صائل 
لتلقي  الق�صر اجلمهوري  واإطالق خّط �صاخن يف  االإعتداءات اجلن�صية،  االأطفال �صحايا  اإلى  والب�صرية لالإ�صتماع  ال�صمعية 
�صكاوى االأطفال املنتهكة حقوقهم، واإدراج مبادئ حقوق الطفل يف املناهج الرتبوية، واإقامة دورات تدريبية من وزارة التنمية 
وف�صل  اللبنانية(،  اجلامعة  )يف  الطفل  حقوق  يف  العليا  الدرا�صات  �صهادة  واإ�صتحداث  اأجانب،  اإخت�صا�صّيني  مع  بالتعاون 

�لق��شر�ت عن �لر��شد�ت يف مر�كز �لتوقيف.
 

ما زال العمل م�صتمرًا على اإدخال تعديالت على الت�صريعات املعنية بالطفولة، كي تن�صجم مع االإتفاقية وبخا�صة على �صعيد 
االأطفال  رعاية  جمال  يف  املبذولة  احلثيثة  الر�صمية  اجلهود  رغم  اأّنه  اإال  االأحداث.  وق�صاء  العقوبات،  وقانون  العمل،  قانون 
ل الدولة اللبنانية  وحمايتهم وتاأمني م�صتوى معي�صي واإقت�صادي واإجتماعي وثقايف وخلقي الئق بهم )وفقًا ملا �صبق(، مل تتو�صّ

اإلى حتقيق حماية قانونية وواقعية كاملة لالأطفال.

ثالثاً: النقاط التنفيذية 
1- جمل�س النواب

أ ت�صديق لبنان على الربوتوكول االإختياري امللحق باالتفاقية ب�صاأن اإ�صرتاك االأطفال يف النزاعات امل�صلحة )وقع عليه �صنة 	.
2002(. )م.ق( 

أ ت�صديق الربوتوكول الثالث امللحق باتفاقية حقوق الطفل ب�صاأن تقدمي البالغات حول اأي انتهاكات حلقوق الطفل 2011 	.
. )م.ق( 

أ ال�صلة 	. ذات  املواثيق  الطفل، وغريها من  الدولية حلقوق  االإتفاقية  مع  ليتطابق  بالطفولة  املعني  الت�صريع  تعديل  متابعة 
اإنطالقًا من الدرا�صة املقارنة بني الت�صريعات اللبنانية املعنية ب�صوؤون الطفولة واالتفاقية الدولية حلقوق الطفل، واإعداد 
ملف�ت ك�ملة مع �الأ�شب�ب �ملوجبة لتعديل �لقو�نني �لق�ئمة لكي تتالءم مع م�شلحة �لطفل �أو �إ�شتحد�ث قو�نني جديدة. 

)م.ق( 
أ قانون موحد حلقوق 	. و�صع  اإلى  اأ�صا�صها  على  لي�صار  الطفل،  اتفاقية حقوق  مع  اللبنانية  للقوانني  مقارنة  درا�صة  اإجراء 

الطفل باإعتبار اأن االأطفال بحاجة اإلى رعاية وحماية قانونية خا�صة بهم. )م.م( 
أ و�شع ق�نون موحد حلقوق �لطفل و�إ�شد�ر مر��شيم تطبيقية للقو�نني �ل�ش�درة. )م.م( 	.
أ تعديل ق�نون �لعقوب�ت وبخ��شة �مل�دة 186 التي جتيز �صروب التاأديب التي ينزلها باالأوالد اآباوؤهم واأ�صاتذتهم على نحو 	.
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ما يبيحه العرف العام. وهناك حاجة ما�صة لوجود قانون خا�ص بحماية االأطفال من العنف يف جميع اأ�صكاله، وبخا�صة 
احلماية من العنف املنزيل والعقاب اجل�صدي يف املدار�ص. )م.م( 

أ تعديل ق�نون 2002/422 املتعلق باالأحداث املخالفني للقانون واملعر�صني للخطر، مبا يتوافق مع اأحكام ومبادئ االإتفاقية 	.
وغريها من املواثيق الدولية ذات ال�صلة، من ناحية: رفع �صن امل�صوؤولية اجلزائية اإلى 12 �شنة - �شرية �ملح�كمة - تخ�شي�س 
اإ�صتئناف االأحكام املتعلقة  اإمكانية  اإلى املخافر -  قاعة يف ق�صر العدل يتم فيها التحقيق مع االأحداث من دون اللجوء 

باجلنح واإن�صاء جهاز اأمني خا�ص باالأحداث اأي �صرطة متخ�ص�صة يف مرحلة التحقيق واأمام النيابة العامة. )م.م( 
أ ال�صجن 	. اإ�صتبدال  ال�صلة،  ذات  املواثيق  من  وغريها  االتفاقية  ومبادئ  اأحكام  مع  يتالءم  مبا  االأحداث  قانون  تعديل 

باإ�صالحيات ومراكز تاأهيل واإعادة تاأهيل، باإعتبار اأن م�صلحة احلدث تق�صي باأن يكون اإيواوؤه يف املوؤ�ص�صات االإ�صالحية 
كمالذ اأخري والأق�صر فرتة تق�صي بها ال�صرورة، نظرًا للموؤثرات ال�صارة التي يخ�صع لها الطفل والتي يبدو من امل�صتحيل 

تفاديها داخل اأية موؤ�ص�صة. )م.م( 
 

3- جمل�س الوزراء والإدارات العامة 
• جعل التعليم جمانيًا واإلزاميًا حتى �صن اخلام�صة ع�صرة مكتملة اإن�صجامًا مع اتفاقية العمل الدولية اخلا�صة باحلد االأدنى 	

ل�صن االإ�صتخدام وذلك من اأجل ردم الهوة مع ال�صن الدنيا لبدء العمل. )م.ق(
• وترتيب 	 حتديد  فيها.  وال�صباب  االأطفال  م�صاركة  و�صمان  )٭(  لالأطف�ل  �لوطنية  �لعمل  وخطة  ��شرت�تيجية  و�شع  دعم 

اأولويات الفئات املهم�صة واملحرومة من االأطفال مثل االأطفال ذوي االإعاقة، غري املواطنني، واالأطفال الالجئني، واالأطفال 
يف املناطق الريفية، واالأطفال الذين يعي�صون بدون رعاية اأبوية، واالأطفال العاملني، واأطفال العمال املهاجرين واأطفال 

�ل�شو�رع. )م.ق( 
• معاجلة الثغرات املتعلقة بحماية االأطفال الالجئني، ي�صمل االأطفال الفل�صطينيني قانونيًا وعمليًا.)م.م( 	
• عدم �لتمييز يف حق �لطفل �ملولود من �أم لبن�نية و�أب غري لبن�ين ب�حل�شول على جن�شية لبن�نية. )م.م( 	
• بن�ء �لقدر�ت �ملوؤ�ش�ش�تية كتدريب �لق�ش�ة الإ�شد�ر �أحك�م بن�ء على �تف�قية حقوق �لطفل، و�إتف�قية من�ه�شة جميع �أ�شك�ل 	

�لتمييز �شد �ملر�أة )�شيد�و(،  وغريه� من �تف�ق�ت حقوق �الإن�ش�ن �مل�شدقة من �لدولة �للبن�نية. )م.م( 
• دعم �إن�ش�ء �آلي�ت للح�شول على �مل�شورة �لق�نونية �ملج�نية و�خلدم�ت �لق�نونية لالأطف�ل. )م.م( 	
• �إن�ش�ء من�شب �أمني مظ�مل Ombudsman لالأطف�ل مع �لتوزيع �ملن��شب للمو�رد �مل�لية و�لب�شرية لذلك. )م.م( 	
• و�صع خطة وطنية للطوارئ كون لبنان معر�صًا ب�صورة دائمة لالإعتداءات والرتكيز على االأطفال. )م.م( 	
• اإعطاء الطفولة املبكرة االأولوية، نظرًا الأهميتها، مبا يوفر بيئة تعلمية ومعرفية لتنمية الطفل وم�صاعدته على اإتقان املعرفة 	

واكت�صاب املهارات الالزمة للو�صول اإلى م�صادر هذه املعرفة ومبا ي�صاعد اأي�صًا على فهم الطفل ذاته وحتقيق اإمكاناته، 
وبالتايل ي�صهم يف حتقيق النمو ال�صامل والكامل للطفل، من هنا احلاجة املا�صة للتعليم ذي النوعية اجليدة ولو�صع معايري 

مل�شتوى �لكف�ءة �ملطلوبة للمرّبني. )م.م( 
• �أ�شرته 	 مر�جعة وز�رة �ل�شوؤون �الإجتم�عية ملع�يري ونظ�م �لعقود مع �ملوؤ�ش�ش�ت �لرع�ئية ودعم برن�مج خدمة �لطفل يف 

وت�أمني �لتمويل �لالزم له كبديل عن �لرع�ية �ملوؤ�ش�شية. )م.م( 
• اإعتماد تاأمني �صحي باإعتماد البطاقة ال�صحية االإلزامية لالأطفال الذين ال يخ�صع اأهلهم لل�صمان االإجتماعي. )م.م( 	
• �حلم�ية من �الإ�شتغالل �جلن�شي ودعم بر�مج �لت�أهيل �لنف�شي و�الجتم�عي لالأطف�ل �شح�ي� �الإ�ش�ءة و�الإعتد�ء �جلن�شي 	

وت�شديد �لعقوب�ت على �ملعتدين. )م.م( 
• تطوير �آلي�ت �لتن�شيق �لد�ئم: تعزيز دور �ملجل�س �الأعلى للطفولة من خالل زي�دة خم�ش�ش�ته يف �مليز�نية و�شم�ن توفري 	

�لقدر�ت �لتقنية الأغر��س �لتنمية �الإ�شرت�تيجية. )م.م( 
• اإجراء حتليل وطني حلقوق الطفل الظرفية لت�صليط ال�صوء على اأو�صاع االأطفال يف لبنان وال �صيما االأطفال املهم�صني/ 	

�لفئ�ت �ملعر�شة للخطر، ون�شر بي�ن�ت عن ح�لة �الأطف�ل ب�نتظ�م )م�شنفة ح�شب نوع �جلن�س، �لدين، و�ملنطقة، و�الإع�قة، 
وغريها، مثل املواطنة ... لت�صليط ال�صوء على الفئات املهم�صة(. موؤ�صرات التقدم الوطنية لي�صت موثوقة متاما وال تعك�ص 

الفوارق االإقليمية اأو و�صع جمموعات مميزة من االأطفال يف لبنان. )م.م( 
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• �شم�ن تقدمي تق�رير منتظمة �إلى �آلي�ت حقوق �الإن�ش�ن، مثل �تف�قية حقوق �لطفل، و�ملر�جعة �لدورية �ل�ش�ملة و�تف�قية 	
من�ه�شة جميع �أ�شك�ل �لتمييز �شد �ملر�أة )م.م( 

• التقرير 	 تعليقًا على  الطفل يف جنيف،  الدولية حلقوق  اللجنة  ت�صعها  التي  واملالحظات اخلتامية  التقارير  ن�صر حمتوى 
الر�صمي الذي تقدمه الدولة ب�صكل دوري، من اأجل اإعطاء الفر�صة جلميع العاملني مع االأطفال لالإطالع عليها والعمل 

مبوجبها وامل�صاهمة بتح�صني اأو�صاع الطفولة. )م.م( 
• و�الأطف�ل 	 موؤ�ش�ش�ت،  يف  يعي�شون  �لذين  و�الأطف�ل  �الأطف�ل،  �شد  �لعنف  حول  مو��شيع  ب�ش�أن  معمقة  بدر��ش�ت  �لقي�م 

�لالجئني، و�لزو�ج �ملبكر. )م.م( 
• الرتكيز على اإيالء االأطفال مكانًا خا�صًا �صمن امليزانيات الوطنية والبلدية املتاحة. )م.م( 	
• �إدخ�ل �تف�قية حقوق �لطفل يف �ملن�هج �لتعليمية �للبن�نية. )م.م(  	
• اإدماج االأطفال ذوي االإعاقة يف نظام التعليم الر�صمي قدر امل�صتطاع وفقا لنهج تعليمي �صامل للجميع )*(. )م.م( 	
• االإدعاء 	 والتي تنطبق عليها معايري علمية حمددة، �صفة  ب�صوؤون الطفولة،  املعنية  االأهلية، ال �صّيما تلك  الهيئات  اإعطاء 

ال�صخ�صي عند انتهاك حقوق الطفل. )م.م( 
• �إيالء �الهتم�م من وز�رة �لرتبية ب�لب�مج �لثق�فية يف �ملد�ر�س �لر�شمية و�خل��شة. )م.م( 	
• اإ�صراك االإعالم يف تعزيز حقوق الطفل بتقدمي برامج اإر�صاد وتوجيه واإ�صراك االأطفال يف اإعداد هذه الربامج. )م.م( 	
• تعزيز دور الهيئة الوطنية حلقوق الطفل. )م.م( 	
• �حلم�ية من �الإ�شتغالل �الإقت�ش�دي و�لعمل يف �ل�شو�رع وبيع �الأطف�ل بحجة �لتبني غري �مل�شروع. )م.م( 	
• اأ�صعف 	 �صمن  يزالون  ال  االأطفال  اأن  اإلى  نظرًا  االألغام،  اإزالة  اأن�صطة  لدعم  واملالية  التقنية  امل�صاعدة  التما�ص  موا�صلة 

قطاعات املجتمع اللبناين ال �صيما من حيث تعر�صهم للقذائف غري املنفلقة )٭(. )م.م( 
 

4- هيئات املجتمع املدين اللبناين والدويل:
أ �صمان م�صاركة االأطفال، واجلهات الفاعلة يف املجتمع املدين يف و�صع وتنفيذ ور�صد املوازنات. )م.ق( 	.
أ تعزيز دور �الأطف�ل و�ملجتمع �ملدين يف تقدمي �لتق�رير �لدورية �إلى �آلي�ت حقوق �الإن�ش�ن �لدولية. )م.ق( 	.
أ االأطفال )املدر�صون وعلماء 	. اأجل  العاملون مع ومن  املدنية مبن يف ذلك االخت�صا�صيون  القدرات ملوظفي اخلدمة  بناء 

واملحامون(.  ال�صرطة  و�صباط  القانون،  تنفيذ  املكلفون  واملوظفون  ال�صحيون  واملهنيون  االإجتماعيون  والعاملون  النف�ص 
)م.ق( 

أ والعقاب اجل�صدي يف 	. املنزيل  العنف  واملدر�صة يف موا�صيع احلماية من  والطفل  وتوعية لالأ�صرة  تثقيف  تنظيم حمالت 
�ملد�ر�س و�ملنزل. )م.ق( 

أ تدريب الهيئات الروحية على اتفاقية حقوق الطفل واإ�صراكهم يف اخلطط الوطنية نظرًا لتاأثريهم يف املجتمع اللبناين. 	.
)م.ق( 

أ توزيع �إتف�قية حقوق �لطفل ب�شيغة �شديقة للطفل ب�للغة �لعربية على جميع �الأطف�ل. )م.ق(	.
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18. حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة
ي�صتمل م�صطلح »االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة« على كل من لديهم اإعاقة طويلة االأجل ج�صدية كانت اأو عقلية اأو ذهنية اأو ح�صية. 
واالإعاقة ت�ّصِكل مفهومًا ال يزال قيد التطور ب�صبب التداخل بني النظرة الطبية واالإجتماعية واحلقوقية باالإ�صافة اإلى التفاعل 
بني االأ�صخا�ص الذين لديهم اإعاقة وبني املواقف واحلواجز االإجتماعية واملادية يف البيئات املحيطة التي حتول دون م�صاركتهم 
واندماجهم ب�صكل كامل وفاعل يف جمتمعهم على قدم امل�صاواة مع االآخرين. والتمييز �صد اأي �صخ�ص على اأ�صا�ص االإعاقة ميثل 

اإنتهاكًا للكرامة والقيمة املتاأ�صلتني لدى الفرد.

اأوًل: الواقع القانوين 
1- املعايري الدولية 

ميكن ت�صنيف ال�صكوك الدولية املتعلّقة بحقوق االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة كاالآتي:
أ وثائق دولية تر�صم مبادئ توجيهية عامة )كاالإعالنات(.	.
أ وال�صيا�صية، 	. املدنية  للحقوق  الدوليني  )كالعهدين  تف�صيلية  غري  عامة  معايري  كانت  واإن  ملزمة  معايري  حتتوي  واأخرى 

وللحقوق �الإجتم�عية و�الإقت�ش�دية و�لثق�فية(.
أ و�صكوك ت�صع معايري خا�صة متعلقة بالعجز و ت�صري اإلى فئات معينة من االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة )كاتفاقية حقوق الطفل( 	.
أ االإعالن اخلا�ص بحقوق املتخلّفني عقليًا لعام 1971.	.
أ �الإعالن �خل��س بحقوق �الأ�شخ��س ذوي �الإع�قة لع�م 1975.	.
أ �التف�قيــة رقم 1599 و�لتو�شية رقم 168 ب�صاأن التاأهيل املهني لالأ�صخا�ص املعّوقني، اأقّرهما املوؤمتر العام ملنظمة العمل 	.

�لدولية لع�م 1983.
أ مبادئ حماية االأ�صخا�ص امل�صابني مبر�ص عقلي وحت�صني العناية بال�صحة العقلية لعام 1991.	.
أ القواعد املوحدة للم�صاواة يف الفر�ص وللم�صاركة الكاملة لالأ�صخا�ص ذوي االإعاقة التي تبنتها جميع الدول االأع�صاء يف 	.

هيئة �الأمم �ملتحدة وك�ن عدده� 191 ع�م 1993.
أ التو�صيات ال�صادرة عن موؤمتر �صلمنكا حول التعليم الدامج لالأ�صخا�ص ذوي االإعاقة 1994.	.
أ االإتفاقية الدولية ب�صاأن تعزيز حقوق االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة وكرامتهم لعام 2006 والربوتوكول االإختياري امللحق بها.	.

2- الت�سريعات الوطنية 
�لث�نية من  و�لفئة  �لد�شتورية،  ب�الأحك�م  تتعلق  �الأولى  �لن�شو�س:  لبن�ن على فئتني من  و�لق�نونية يف  �لت�شريعية  �لبنية  ترتكز 
الن�صو�ص هي الت�صريعات العادية املنّظمة حلقوق املعوق، واأ�صا�صها قانون االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة رقم 220 �ل�ش�در بت�ريخ 29 

�أي�ر 2000.
 

اأ. الد�ستور اللبناين:
 تن�س �لفقرة »ج« من مقّدمة �لد�شتور �للبن�ين بو�شوح على »�مل�ش�و�ة يف �حلقوق و�لو�جب�ت بني جميع �ملو�طنني من دون 
�آخر ال يقّل  �لق�نون )...(«. ويف ج�نب  �للبن�نيني �شو�ء لدى  �أن »كل  �لد�شتور على  7 من  املادة  اأو تف�صيل«. وتن�ص  متايز 
حيث  من  اإال  االآخر  على  الأحد  ميزة  ال  العامة  الوظائف  تويل  يف  احلق  لبناين  »لكل  اأن  على  منه   12 �مل�دة  تن�س  �أهمية، 

�الإ�شتحق�ق و�جلد�رة )...(«. 
 

ب. الت�سريعات العادية:  
�شدر �لق�نون رقم 220 �ملتعلق بحقوق �الأ�شخ��س ذوي �الإع�قة بت�ريخ 2000/5/29. وين�س هذ� �لق�نون على بع�س حقوق 
�الأ�شخ��س ذوي �الإع�قة، وعلى تزويد �ملعوق ببط�قة �شخ�شية تخوله �حل�شول على �خلدم�ت و�الإمتي�ز�ت، وعلى �إن�ش�ء هيئة 
دائمة يف وزارة ال�صوؤون االإجتماعية تدعى »الهيئة الوطنية ل�صوؤون االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة« وهي ت�صكل املرجعية التقريرية 
الإقرار �صوؤون االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة، يرتاأ�صها الوزير وي�صغل ع�صويتها موظفون من الوزارة وخرباء يعينهم الوزير وممثلون 
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منتخبون عن االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة وعن جمعياتهم وعن موؤ�ص�صات الرعاية املخت�صة، وهي ال تتمّتع باأي �صالحيات تنفيذية 
بحيث ت�صكل اأجهزة الوزارة اجلهة التنفيذية لها.

ب�شورة ع�مة، ومن �لن�حية �لنظرية، يعد �لق�نون رقم 2000/220، قانونًا متقّدمًا باملقارنة مع ما �صبقه من قوانني خا�صة 
ب�الأ�شخ��س ذوي �الإع�قة يف لبن�ن كونه يرتكز على نظرة حقوقية مق�بل نظرة �ل�شفقة، ويت�شمن بع�س �حلقوق �الأ�ش��شية، 
واأحكامًا مف�صلة َّ حتقق االإندماج يف بع�ص املجاالت... اإال اأّنه، وبرغم تقّدم القانون املذكور، فال بّد من اإعادة النظر فيه الأنه 
ال ي�شتمل على جميع حقوق �الأ�شخ��س ذوي �الإع�قة والأنه ي�شجع عزل �الأ�شخ��س ذوي �الإع�قة يف بع�س �ملج�الت، وذلك كي 

يتما�صى مع احلقوق وال�صيا�صات وااللتزامات التي ن�صت عليها االإتفاقية الدولية حلقوق االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة.

ثانياً: الو�صع الراهن 
1- املمار�سات الر�سمية 

رغم ت�صجيل بع�ص التطّورات االإيجابية يف جمال حقوق االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة، والتي  متّثلت خ�صو�صًا يف �صدور قانون خا�ص 
بهم عام 2000 بعد ترّقب طويل، ال تزال حقوقهم مهملة بالعموم. وميكن ترتيب املمار�صات واالإجراءات الر�صمية املّتبعة لتاأمني 

حقوق االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة على النحو التايل:

االأدنى  معايري احلد  الإعتماد  ُملزم  و�صدور مر�صوم  اإ�صكانية،  لغايات  االإعاقة  االأ�صخا�ص ذوي  اإقرا�ص  لت�صهيل  قانون  اإعداد 
يف االأبنية اجلديدة املنوي اإن�صاوؤها لتكون مكيفة هند�صيًا لالأ�صخا�ص ذوي االإعاقة حركيًا. اأما يف جمال التعليم فقد اأعلنت 
وز�رة �لرتبية عن خطة وطنية للرتبية لدمج ذوي �الحتي�ج�ت �خل��شة ب�الإ�ش�فة �إلى �إن�ش�ء جلنة لتحديد ح�الت �إعف�ء ذوي 
�إحتي�ج�ت  لديه  من  لكل  �لر�شمية  �الإمتح�ن�ت  لتنظيم  مر�شوم  ي�شدر  ريثم�  �لر�شمية  �الإمتح�ن�ت  من  �لتعلمية  �ل�شعوب�ت 
�ل�شعوب�ت  بت�شخي�س  �الأخرية  �ل�شنو�ت  خالل  �الإجتم�عية  �ل�شوؤون  وز�رة  يف  للمعّوقني  �لنموذجي  �ملركز  ق�م  كم�  �إ�ش�فية. 
واأ�صبابه. كذلك  الوحيد املخّول درا�صة هذه احلاالت  الر�صمي  تاأّخر مدر�صي بو�صفه اجلهاز  التي ينتج عنها غالبًا  التعليمية 
راعى جمل�ص االإمناء واالإعمار املتطلّبات الهند�صية لالأ�صخا�ص ذوي االإعاقة حركيًا يف املدار�ص الر�صمية التي اأن�صئت بعد �صدور 

�لق�نون 2000/220.

كم� �أن�ش�أت �حلكومة ع�م 1998 �ملكتب �لوطني لنزع �الألغ�م يف �جلي�س �للبن�ين تت�شبب يف �إيق�ع �الإ�ش�ب�ت و�الإع�ق�ت �لكثرية 
خ�صو�صًا يف االأرا�صي اجلنوبية والبقاعية التي كانت حمتلة من اإ�صرائيل.

 وت�شعى وز�رة �ل�شوؤون �الإجتم�عية، رغم �شعف �ملو�رد �لب�شرية و�مل�لية، �إلى �إنف�ذ ن�شو�س �لق�نون رقم 2000/220 وم�ش�عدة 
على  امل�صاعدة  اإلى  االآيلة  الوثائق  من  اإليها  يعود  ما  وُت�صدر  فيه،  امللحوظة  واجباتها  اأداء  على  واخلا�صة  العامة  املوؤ�ص�صات 
تطبيقه، ومن جهة ثانية تتابع وزارة ال�صوؤون تقدمي الدعم املايل للموؤ�ص�صات املخت�صة باالأ�صخا�ص ذوي االإعاقة التي توفر لن�صبة 

من االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة الرعاية داخل هذه املوؤ�ص�صات.

2- ال�سعوبات والتحديات 
220 مثل حق �الأطف�ل  يتمثل التحدي االأكرب يف اأن بع�ص احلقوق االأ�صا�صية لالأ�صخا�ص ذوي االإعاقة ال ين�ص عليها القانون 
بالعي�ص  االإعاقة  ذوي  االأ�صخا�ص  وحق  االإعاقة،  ب�صبب  اأ�صرهم  عن  االأطفال  ف�صل  مينع  بحيث  اأ�صرية  برعاية  االإعاقة  ذوي 
واالإندماج وامل�صاركة يف املجتمع املحلي بحيث مينع عزلهم وف�صلهم حتت اأي حجة، وحقهم بالتعلم �صمن النظام الرتبوي العام 
بحيث مينع ا�صتبعادهم ب�صبب االإعاقة، وغريها من احلقوق االأ�صا�صية التي تت�صمنها االإتفاقية الدولية حلقوق االأ�صخا�ص ذوي 
االإعاقة. اأما بالن�صبة للحقوق التي ين�ص عليها القانون 220  فهي ما زالت تقع يف اأدنى �ّصلم االأولويات االإجتماعية، فال تندرج 
�صمن اإطار خطط اإ�صرتاتيجية اإجتماعية �صاملة وفاعلة. اأما االإ�صالحات االإجتماعية املقرتحة من وزارة ال�صوؤون االإجتماعية، 
على اأهميتها، فهي ال تندرج �صمن �صيا�صة اإجتماعية ثابتة و�صاملة للوزارة، ف�صاًل عن �صعف املوارد املالية املخ�ص�صة للوزارة 

�شمن �ملو�زنة �لع�مة.
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ورغم التح�ّصن امللحوظ على امل�صتويني الت�صريعي واالإداري، فاإّن الواقع العملي ُيربز م�صاكل عّدة، اأهّمها:
أ فيما يتعلّق بالق�صم الثالث من القانون رقم 2000/220، �ملتعلق بحق �ل�شخ�س �ملعوق يف �حل�شول على �خلدم�ت �ل�شحية 	.

اأما  القانون.  امل�صمونني كما ين�ص عليها  االإعاقة غري  لالأ�صخا�ص ذوي  املجانية غري متاحة  الطبابة  فاإن  التاأهيل،  واإعادة 
الآلية  �لع�ئدة  �ل�شعوب�ت  بع�س  من  يع�ين  ز�ل  فم�  �ل�شحة  وز�رة  نفقة  على  ك�مل  ب�شكل  ت�أمينه  ينبغي  �لذي  �ال�شت�شف�ء 
تطبيقه ولعدم �إعرت�ف معظم �مل�شت�شفي�ت ببط�قة �ل�شخ�س �ملعوق. كذلك، ف�إن حمالت �لتوعية ون�شر �ملعلوم�ت من �لدولة 
لفئات حمددة من  توعوية  الدولية حمالت  واملنظمات  �صبه غائبة. فيما تطلق اجلمعيات اخلا�صة  قانونًا  املن�صو�ص عليها 
�ملعنيني ك�مل�ش�عدين �الجتم�عيني و�الأهل، و�أ�ش�تذة �ملد�ر�س و�جل�مع�ت، و�الأطب�ء، و�ملوظفني �لعموميني وذلك من خالل 

من�شور�ت خ��شة ب�لتوعية وبو��شطة و�ش�ئل �الإعالم �ملختلفة.
أ فيما يتعلّق بالق�صم الرابع من القانون املتعلّق بالبيئة املوؤّهلة، ثّمة اأحكام عامة مل يوؤخذ بها ومل تطبق بحيث مل يتم ت�صجيل 	.

اأي اإجراء جلعل املباين املن�صاأة �صابقًا موؤهلة الإ�صتخدام االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة مبا فيها املرافق العامة واملعدة لالإ�صتخدام 
�لع�م.

أ فيما يخ�ص الق�صم اخلام�ص من القانون املتعلّق بالنقل واملواقف خال اإ�صتثناءات قليلة، لي�ص هناك ما ي�صري اإلى تقّدم ملمو�ص 	.
فيما يتعلّق بو�صائل النقل العامة وبناء املواقف العامة التي ال تخ�ص�ص اأماكن لالأ�صخا�ص ذوي االإعاقة. ويالَحظ عدم اإمتثال 
عامة النا�ص، ب�صكل عام، حلرمة تلك املواقف اأو املمّرات اخلا�صة يف حالة وجودها. كما اأنه مل تتم مراعاة الت�صهيالت يف �صق 

الطرق اأو اإعادة تنظيمها ويف بناء االأر�صفة اأو اإعادة تاأهيلها، مع غياب االإ�صارات ال�صوتية على الطرق.
أ �ملتعلّق 	. �لق�نون  ب�إ�شتثن�ء  ملمو�شة  تتّحقق خطو�ت  �ل�شكن، مل  ب�حلق يف  �ملتعلّق  �لق�نون،  من  �ل�ش�د�س  ب�لق�شم  يتعلّق  فيم� 

بت�صهيل اإعطاء قرو�ص �صكنية، والذي يقت�صر على املتزوجني دون العازبني.
أ مل تتّحقق خطوات ملمو�صة يف الق�صم الثامن من القانون، املتعلّق باحلّق يف العمل، بحيث تخلّفت املوؤ�ص�صات اخلا�صة عن 	.

االلتزام مبوجبات ا�صتخدام االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة )توظيف 3% على االأقل من عدد اأجراء املوؤ�ص�صة اإذا فاق عدد االأجراء 
60 اأجريًا واأجري معّوق واحد يف حال كان العدد بني 30 و60  اأجريًا(. كذلك لي�ص ما ي�صري اإلى التزام القطاع العام بن�صبة 
3% املفرو�صة عليه هو االآخر. ومن حيث قيام املوؤ�ص�صة الوطنية لال�صتخدام بدورها يف اإعادة تاأهيل االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة 
اإلى �صوق  مهنيا واإدخالهم يف �صوق العمل، فاإن املوؤ�ص�صة ما زالت تقوم مبهمات ال ت�صاهم بدخول االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة 

�لعمل.
أ �أم� فيم� يتعلّق ب�الأحك�م �ل�شريبية، فقد منح �ل�شخ�س �ملعوق �إعف�ء�ت �شريبية بلدية و�أخرى على ت�شجيل �شي�رته وكذلك 	.

بالن�صبة اإلى الر�صوم اجلمركية التي ال يدفعها ال�صخ�ص املعّوق عند �صراء �صيارة له. اإاّل اأن ر�صم الت�صجيل �صيكون واجبًا متى 
اأراد املعوق بيعها، ما يعني اأن االإعفاء الفعلي الذي ح�صل هو على الت�صجيل، اأما »االإعفاء« اجلمركي فهو مبنزلة التاأجيل 

ولي�س �الإعف�ء .
أ �أم� �مل�شكالت �ملرتبطة ب�لق�شم �ل�ش�بع من �لق�نون 220 و�ملتعلقة بحق �الأ�شخ��س ذوي �الإع�قة ب�لتعلم ف�إن �لنظ�م �لرتبوي 	.

العام ما زال مغلقًا اأمام تعليم االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة ما عدا بع�ص املبادرات من جمعيات خمت�صة تنفذ برامج خمت�صة 
لدمج بع�ص التالميذ يف مدار�ص ر�صمية، كما اأن مدار�ص يف القطاع اخلا�ص تقوم مببادرات لتعليم اأ�صخا�ص معوقني ولكن 
بكلفة عالية مرتتبة بكاملها على اأهل ال�صخ�ص املعوق. وبذلك يقت�صر تعليم االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة يف لبنان على الربامج 
املخت�صة التي توفرها موؤ�ص�صات الرعاية املخت�صة باالأ�صخا�ص ذوي االإعاقة امللتحقني اأو املقيمني فيها. واإن هذه املوؤ�ص�صات 
وبراجمها التعليمية لي�صت جزءًا من النظام الرتبوي العام وال هي مرتبطة بوزارة الرتبية بل ت�صرف عليها وزارة ال�صوؤون 

�الإجتم�عية. وهذ� �لو�قع جعل ن�شبة �الأمية و�لبط�لة بني �الأ�شخ��س ذوي �الإع�قة كبرية.
أ �أم� ب�لن�شبة للم�ش�ركة يف �إد�رة �ل�شوؤون �لع�مة، فتم تكري�س حّق �الأ�شخ��س ذوي �الإع�قة يف �لرت�شح لالإنتخ�ب�ت و�لت�شويت 	.

فيها يف القانون رقم 2000/220، وم�شروع ق�نون جلنة �لوزير �ل�ش�بق فوؤ�د بطر�س، و�لق�نون �الإنتخ�بي 2008/25، و�ملر�شوم 
�لتطبيقي 2009/2214، وم�شروع �لق�نون �لذي تقدم به �لوزير زي�د ب�رود يف �لع�م 2010. وقد �أ�شدر وزير �لد�خلية ت�شعة 
ويدعو  الت�صويت،  تي�صري عملية  اأجل  القانون من  فيها على تطبيق  البلديات، يحثهم  وروؤ�صاء  للمحافظني  ُملزمة  تعميمات 
البلديات اإلى تاأمني اأف�صل الت�صهيالت يف هذا ال�صدد. ومع ذلك، ما زلنا جند اأن االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة يعانون من التهمي�ص 
واالإق�صاء اأثناء العملية االإنتخابية، ويجري انتهاك حقوقهم ب�صكل خطري. ومن اأهم العقبات التي تعرت�ص االأ�صخا�ص ذوي 
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االإعاقة يف االإقرتاع: عدم جتهيز مراكز االقرتاع يف لبنان وعدم اأخذ اإجراءات ب�صيطة يف  مراكز االإقرتاع لت�صهيل م�صاركة 
االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة، وعدم اإمكانية تكييف لوائح املر�صحني باالإ�صافة اإلى غياب اأي �صروحات اأو توجيهات لالأ�صخا�ص 

ذوي االإعاقة ذهنيًا اأو �صمعيًا.

ثالثاً: النقاط التنفيذية 
1- جمل�س النواب 

أ الت�صديق على اتفاقية حقوق االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة التي وقعها لبنان عام 2007 و�الإن�شم�م �إلى �لبوتوكول �الإختي�ري 	.
امللحق بها، واإتخاذ جميع التدابري الت�صريعية واالإدارية الإدخال تلك احلقوق يف القانون اللبناين. )م.ق( 

أ تعديل قانون اإن�صاء الهيئة الوطنية ل�صوؤون االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة كي ت�صم وزارات اأ�صا�صية اأخرى وكي ال ت�صكل وزارة 	.
ال�صوؤون االإجتماعية ن�صبة الثلث من اأع�صائها وال تكون برئا�صة وزارة ال�صوؤون وكي ي�صبح متثيل االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة يف 

الهيئة حمددًا بجمعيات االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة كما حتدده االإتفاقية الدولية. )م.ق( 
أ ان�صمام لبنان اإلى معاهدة حظر االألغام امل�صادة لالأفراد -اأوتاوا، وا�صتكمال نزع االألغام يف لبنان خ�صو�صًا من املناطق 	.

اجلنوبية التي اأخلتها اإ�صرائيل وتفعيل اآليات التعاون مع اأجهزة االأمم املتحدة لهذه الغاية. )م.ق( 
أ تلك 	. الإعم�ل  �شي��ش�ت وطنية  ويحدد  يكفل جميع �حلقوق  ق�نون جديد  �إقر�ر  �أو  وتعديله  ب�لق�نون )220(  �لنظر  �إع�دة 

�حلقوق و�إلغ�ء �لن�شو�س �لو�ردة يف �لق�نون )220( �لتي تتن�ق�س مع �حلقوق �الأ�ش��شية و�ل�شي��ش�ت �لو�ردة يف �الإتف�قية 
�لدولية حلقوق �الأ�شخ��س ذوي �الإع�قة. )م.م( 

أ �إن�ش�ء �أو ت�شريع هيئة وطنية م�شتقلة �أو ق�شم م�شتقل يف هيئة وطنية حلقوق �الإن�ش�ن وذلك للرق�بة على تطبيق وحم�ية 	.
حقوق �الأ�شخ��س ذوي �الإع�قة. )م.م( 

2- جمل�س الوزراء والإدارات العامة 
أ تبني وز�رة �ل�شوؤون �الإجتم�عية �شي��شة �لدمج �الجتم�عي و�إعد�د خطة �إ�شرت�تيجية لتحقيق �لدمج يف �الأ�شرة ويف �ملجتمع 	.

املحلي وتخ�صي�ص موازنة لتنفيذ اخلطة ولدعم الربامج الهادفة اإلى حتقيق الدمج االجتماعي. )م.ق( 
أ تخ�شي�س بنود يف مو�زنة وز�رة �لرتبية لتنفيذ �خلطة �الإ�شرت�تيجية للدمج �لرتبوي لذوي �الإع�قة كي ال تبقى �خلطة 	.

جمرد حرٍب على ورق وذلك بتهيئة مدار�ص ر�صمية لت�صبح داجمة من خالل تهيئة املعلمني وتعزيز ثقافة الدمج وعدم 
مكيفة  لتكون  والتعلم  التعليم  ومواد  واملكانية  املادية  البنية  وتهيئة  املدر�صي  املجتمع  لدى  االإختالف  واإحرتام  التمييز 

وداجمة. )م.ق( 
أ ت�صمني املناهج املدر�صية الرتبية على ثقافة احلقوق وعدم التمييز واحرتام االختالف واحرتام الكرامة االإن�صانية. )م.ق( 	.
أ االإعاقة كممثلني وحيدين 	. االأ�صخا�ص ذوي  اإ�صراك جمعيات  اأجهزتها  والت�صريعية مبختلف  اإلزام كل اجلهات احلكومية 

عن االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة ب�صكل كامل وفاعل يف جميع عمليات التخطيط املرتبطة بق�صايا االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة مبا 
يت�صمن من اإقرتاح قوانني ومرا�صيم وخطط اإ�صرتاتيجية يف جميع املجاالت. )م.ق( 

أ اإجراء م�صح �صامل ودقيق ومو�صوعي لتحديد عدد االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة والوقوف على حاجاتهم وقدراتهم كي يتم من 	.
ناحية حتديد الربامج املخت�صة املنا�صبة لهم يف جميع املجاالت كالتعليم واإعادة التاأهيل املهني والعمل وغريها، من ناحية 

ثانية لتحديد ال�صيا�صات واملعايري والتدخالت التي جتعل املجتمع داجمًا مبوؤ�ص�صاته واأنظمته وثقافته. )م.م( 
أ توفري »املوؤ�ص�صة الوطنية لال�صتخدام« التدريب الالزم لالأ�صخا�ص ذوي االإعاقة يف �صوء االإخت�صا�صات التي يتّطلبها �صوق 	.

العمل، والعمل من ناحية ثانية على تهيئة �صوق عمل دامج مبوؤ�ص�صاته واأنظمته وثقافته. )م.م( 
أ ت�صجيع املوؤ�ص�صات يف �صوق العمل على توظيف االأ�صخا�ص من ذوي االإعاقة وتقدمي احلوافز لهم وتوفري اال�صت�صارات لهم 	.

لت�صبح موؤ�ص�صاتهم داجمة للموظفني من ذوي االإعاقة وذلك كي ال ي�صبح فر�ص توظيف ذوي االإعاقة عقوبة عليهم ودفع 
الغرامة تهربًا من العقوبة. )م.م( 

أ �إلز�م �الإد�ر�ت �لع�مة و�لبلدي�ت، كل يف نط�ق عمله، بتطبيق مع�يري �إمك�نية �لو�شول �إلى جميع �الأم�كن و�ملر�فق �لع�مة 	.
و�مل�شتخدمة من ع�مة �لن��س. )م.م( 
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أ تنظيم بر�مج وحمالت �لتوعية للر�أي �لع�م وملختلف �لقط�ع�ت �حلكومية وغري �حلكومية حول مع�يري �لدمج �ملطلوبة يف 	.
كل قطاع بحيث تقود وزارة ال�صوؤون االإجتماعية تلك احلمالت بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية. )م.م(

أ تنظيم خطة اإعالمية لرتويج ثقافة ومفاهيم الدمج واحرتام احلقوق والكرامة االإن�صانية لالأ�صخا�ص ذوي االإعاقة بحيث 	.
ت�صبقها توعية للعاملني يف املوؤ�ص�صات االإعالمية. واإلزام تلفزيون لبنان وحتفيز القنوات التلفزيونية اخلا�صة با�صتعمال 

لغة االإ�صارة كلغة مكملة يف ن�صرات االأخبار، وت�صجيع املوؤ�ص�صات االإعالمية اخلا�صة على اإعتمادها يف براجمها. )م.م( 
أ تخ�صي�ص ن�صبة من موازنة كل وزارة معنية الإعمال حقوق االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة املرتبطة بها وتنفيذ اخلطط والربامج 	.

الالزمة لتحقيق ال�صيا�صات الداجمة وتاأمني اخلدمات املخت�صة. )م.م( 
أ �إلز�م كل �لوز�ر�ت �ملعنية )وز�رة �الأ�شغ�ل �لع�مة، ووز�رة �لد�خلية و�لبلدي�ت، ووز�رة �لرتبية، ووز�رة �ل�شوؤون �الإجتم�عية( 	.

َدمة اإليها ووفقًا للحد االأدنى من املعايري الدجمية املن�صو�ص  لتجهيز جميع مراكز االإقرتاع وفقًا للدرا�صات العملية املُقَّ
عليها يف الق�صم الرابع من القانون رقم )2000/220( وتطوير املعايري الدجمية لت�صتمل على االإعاقات الب�صرية وال�صمعية 
والذهنية، وما يرّتَتب على ذلك من �صروط ومتطلبات وتعديل للمادة )92( من ق�نون �النتخ�ب�ت �لني�بية )2008/25(، 
و�مل�دة )83( من ق�نون �النتخ�ب�ت �لبلدية، ل�شم�ن حق �الأ�شخ��س ذوي �الإع�قة ب�مل�ش�ركة �حلرة و�مل�شتقلة يف �النتخ�ب�ت 

كن�خبني وكمر�شحني وكذلك �مل�ش�ركة يف ع�شوية جل�ن مر�كز �الإقرت�ع، و�لعمل كمندوبني للمر�شحني. )م.م( 
أ تعميم �ملع�يري �ل�شحية و�الحرت�زية يف �ملوؤ�ش�ش�ت �لطبية و�الإ�شت�شف�ئية وتدريب �لطو�قم �لطبية و�لتمري�شية. )م.م( 	.
أ ب�صوؤون 	. متعلق  اأمر  اأي  تنفيذ  اأو  اإقرار  عند  التالية  العامة  باملبادئ  حكومية  غري  اأو  حكومية  اأو  ت�صريعية  جهة  كل  اإلزام 

�الأ�شخ��س ذوي �الإع�قة وهي: عدم �لتمييز، و�حرت�م �لكر�مة �الإن�ش�نية، وتك�فوؤ �لفر�س و�الإندم�ج و�مل�ش�ركة �لك�ملت�ن 
عليها حقوق  تقوم  التي  املبادئ هي  وهذه  الب�صري.  التنوع  من  االإختالف كجزء  واإحرتام  الو�صول  واإمكانية  والفاعلتان 

�الإن�ش�ن ذي �الإع�قة. )م.م( 

3- الق�ساء 
ت�صديد عقوبة االإعتداء اأو االإ�صتغالل اجلن�صي الواقع على االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة عندما تكون االإعاقة مانعًا للدفاع عن النف�ص 

اأو مانعًا الإدراك حدوث االإعتداء. )م.م(
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19. حقوق العمال املهاجرين
اآ�صيا واأفريقيا، بحثًا عن  العمال املهاجرون يف لبنان هم فئة العمال االأجانب الذين يفدون من بالد خمتلفة، خ�صو�صًا من 
فر�ص العمل وك�صب العي�ص. وهم بخالف طالبي اللجوء ال�صيا�صي واملهاجرين غري ال�صرعيني، يفدون اإلى لبنان عادة ب�صفة 
نظامية م�صروعة ومبوجب عقود عمل من خالل مكاتب االإ�صتقدام يف بالدهم اأو يف لبنان، ويح�صلون على حق االإقامة واإجازة 

�لعمل فيه. 

يوجد يف لبنان، الذي يبلغ عدد �صكانه اأكرث من اأربعة ماليني ن�صمة، حوالى مائتي األف عامل يف اخلدمة املنزلية على االأقل، 
اأغلبيتهم من الن�صاء، من جميع اأنحاء اآ�صيا واأفريقيا، غالبيتهم من اأثيوبيا والفيليبني وبنغالد�ص و�صريالنكا والنيبال، باالإ�صافة 

اإلى عمال التنظيف والعمال املهاجرين يف باقي القطاعات. 

اأوًل: الواقع القانوين 
1- املعايري الدولية 

املهاجرين  العمال  اأحكامًا ترعى  اأو غري مبا�صرة،  تت�صّمن يف �صورة مبا�صرة  واإعالنات وبروتوكوالت عّدة  اتفاقيات  �صدرت 
وحتميهم وتعّزز اأو�صاعهم من النواحي القانونية واالإقت�صادية واالإجتماعية، وان�صم لبنان اإلى عدد منها كاالإتفاقية الدولية 
اأو  القا�صية  العقوبة  اأو  املعاملة  �صروب  من  وغريه  التعذيب  مناه�صة  واإتفاقية  العن�صري،  التمييز  اأ�صكال  كّل  على  للق�صاء 
الالاإن�صانية اأو املهينة، وبروتوكول منع االإجتار بالب�صر وخ�صو�صًا الن�صاء واالأطفال وقمعه واملعاقبة عليه، واتفاق تعوي�ص عن 
حوادث العمل، واإتفاقية امل�صاواة يف املعاملة، واالتفاقية املتعلقة بالعمل اجلربي واالإلزامي، واالتفاقية املتعلّقة بتطبيق مبادئ 
حق التنظيم واملفاو�صة اجلماعية، واالإتفاقية املتعلقة مب�صاواة العمال والعامالت يف االأجر، واالتفاقية باإلغاء العمل اجلربي، 
ق لبنان على عدد من االإتفاقات  واالتفاقية يف �صاأن التمييز يف اال�صتخدام واملهنة، واالإتفاقية يف �صاأن �صيا�صة العمالة. كما �صدَّ

�لثن�ئية �ملت�شلة ب�لعم�لة �الأجنبّية.

غري اأّن  اأبرز االإتفاقات التي مل ي�صدق عليها لبنان حتى اليوم هي:
أ اأو العرق، 	. اأ�صرهم، من دون متييز ب�صبب اجلن�ص،  اإتفاقية العمال املهاجرين املتعلقة بحماية العمال املهاجرين واأفراد 

�لو�شع  �أو  �لعمر،  �أو  �جلن�شية،  �أو  �الإجتم�عي،  �أو  �لعرقي،  �الأ�شل  �أو  �ل�شي��شي،  �لر�أي  �أو  �للون،  �أو  �لدين،  �أو  �للغة،  �أو 
�الإقت�ش�دي، �أو �أي ح�لة �أخرى لع�م 1975.

أ �تف�قية منظمة �لعمل �لدولية رقم 181 حول وك�الت �الإ�شتخد�م �خل��شة.	.
أ تو�صية منظمة العمل الدولية ب�صاأن العمال املهاجرين )مراجعة(، لعام 1949.	.

2- الت�سريعات الوطنية 
يخ�صع العّمال املهاجرون النظاميون يف لبنان ملجموعة من االأحكام واالأنظمة والقوانني تنتظم يف �صياق ما يلي: 

أ ق�نون �لعمل �للبن�ين يف جزء كبري منه، ال �شّيم� مر�شوم تنظيم عمل �الأج�نب رقم17561 ت�ريخ 1964/6/18 وملحق�ته، 	.
وقد ��شتثنى هذ� �لق�نون يف �مل�دة )7( فقرة )1( فئة �خلدم يف بيوت �الأفر�د من �خل�شوع الأحك�مه، وهذ� �الإ�شتثن�ء 

ي�شتمل على �للبن�نيني و�الأج�نب على �ل�شو�ء.
أ ق�نون تنظيم �لدخول �إلى لبن�ن و�الإق�مة فيه و�خلروج منه، ت�ريخ 1962/7/10. 	.
أ قانون املوجبات والعقود يف مواد متفرقة، ما من �صاأنه اإخ�صاع العامل االأجنبي ل�صلطة �صاحب العمل كليًا الأن العقد يف هذه 	.

�حل�لة يخ�شع ملبد�أ حرية �لتع�قد ولي�س الأحك�م ق�نون �لعمل.
أ �الإتف�قي�ت �لدولية �لثن�ئية تق�شي ب�ملع�ملة ب�ملثل.	.
أ ق عليها لبنان.	. االإتفاقات الدولية التي �صدَّ

ويخ�صع املهاجرون غري النظاميني لقوانني واأنظمة اإجرائية خا�صة بالداخلني اإلى لبنان اأو العاملني فيه بطرق غري نظامية، 
�أو�ش�ع  لت�شوية  كم�شر  �أخرى  ودولة  لبن�ن  بني  تعقد  �لتي  �لثن�ئية  �الإتف�ق�ت  وملف�عيل  للو�قع،  �أو غري مط�بقة  ق�نونية،  وغري 
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ال�صودانيني  �صبيل  اإخالء  وكذلك  املماثلني،  املهاجرين  منها عادة جميع  ي�صتفيد  والتي  لبنان،  اإلى  الداخلني خل�صة  امل�صريني 
والعراقيني اإذا تبني اأن هناك  احتمااًل لتعذيبهم يف بالدهم.

ثانياً: الو�صع الراهن  
1- ال�سعوبات والتحديات 

بعقود عمل  االأّولون  يتمتع  اإلى عمال مهاجرين نظاميني وعمال مهاجرين غري نظاميني.  لبنان  املهاجرون يف  العمال  ُيق�صم 
وا�صحة وقانونية حتدد فيها �صفة العمل والراتب، و�صاحب العمل، ويح�صل املهاجر على اإجازة عمل من وزارة العمل، وبطاقة 
اإقامة من املديرية العامة لالأمن العام، وتنتظم العالقة بينه وبني �صاحب العمل وفقًا الأنظمة وقرارات ر�صمية وقانونية معينة.

فيما يحرم باملقابل العمال املهاجرون غري النظاميني من الن�صو�ص واالأو�صاع التي ورد ذكرها، وقد متار�ص عليهم �صغوط 
معينة، ت�صل اأحياناً  اإلى حّد االإ�صتغالل واالإبتزاز املادي واملعنوي.

اإلى انتهاكات ج�صيمة حلقوقهم االأ�صا�صية املتعلّقة ب�صروط العمل مثل، االأجور  يتعر�ص عدد من العمال املهاجرين يف لبنان 
املتدنية، و�صاعات العمل الطويلة دون فرتات راحة كافية وعدم متّتعهم براحة اأ�صبوعية، باالإ�صافة اإلى املعاملة الالاإن�صانية مبا 
فيها ال�صرب والتعذيب واالإ�صاءة واالعتداء اجلن�صي، اإلى غري ذلك من �صروب املعاملة املهينة، مثل حجز جواز ال�صفر واالأوراق 
�لثبوتية، و�الإجت�ر ب�لن�ش�ء و�الأطف�ل يف بع�س �حل�الت. ب�الإ�ش�فة �إلى خ�شوع �لع�مالت يف �خلدمة �ملنزلية لنظ�م �لكف�لة �لذي 

يحد ب�صكل كبري من حقوق العاملة وحريتها.

�أم� على �ل�شعيد �لق�نوين، فتتمّثل �أبرز �ل�شعوب�ت بعدم ت�شديق لبن�ن على بع�س �الإتف�ق�ت �لدولية �ملتعلّقة ب�أو�ش�ع �لعّم�ل 
االأجانب، عدم وجود قانون خا�ص يرعى عمل االأجانب اأو املهاجرين، عدم و�صع برامج �صاملة و�صيا�صات حمددة ملنع االإجتار 
بالب�صر ومكافحته اأو بع�ص وجوهه وملنع اإ�صتغاللهم، وعدم دفع االأجور اأو دفعها بطريقة غري منتظمة، وعدم معرفة املهاجر 
باجلهات الر�صمية واالأهلية التي ميكنه مراجعتها يف حال ح�صول خالف ما، وعدم ال�صماح للعمال املهاجرين بتاأ�صي�ص نقاباتهم 
للمهاجرين  تتيح  ال�صكاوى  لتقدمي  مكاتب  وجود  عدم  اإلى  باالإ�صافة  اللبنانية،  النقابات  اإلى  باالإن�صمام  حقهم  مع  اخلا�صة 
اإ�صاءة  اإلى  اإمكانية االإبالغ عن االعتداءات، وحاالت االإ�صتغالل. كما يتعّر�ص عدد كبري من العامالت االأجنبيات يف املنازل 

�ملع�ملة من قبل مك�تب �الإ�شتخد�م.

2- املمار�سات الر�سمية 
�لت�أمني  لعقد  �أحك�م� جديدة  و�شع  �لذي   2009 العام  العمل يف  وزير  قرار  اإ�صتحدثت �صدور  التي  التح�صينات اجلديدة  من 
املوحد، حمايًة لليد العاملة االأجنبية. كما يتم الت�صاور حاليا لو�صع قانون يتعلق بالعمال يف اخلدمة املنزلية بهدف منحهم 
�لت�شيري  جلنة   ،2005 �صنة  منذ  قامت،  كما  اأو�صاعهم.  على  للك�صف  االجتماعيني  امل�صاعدين  مع  والتعاون  ال�صنوية  االإجازة 
الوطنية )املوؤلفة من ممثلني عن: املديرية العامة لالأمن العام، وزارة ال�صوؤون االإجتماعية، ووزارة العمل، واجلمعيات االأهلية، 
ومنظمة �لعمل �لدولية، و�ملكتب �الإقليمي للمفو�شية �ل�ش�مية حلقوق �الإن�ش�ن يف بريوت، وبع�س �شف�ر�ت �لدول �الأم( بتطبيق 
عقد عمل َّ موحد للعامالت يف اخلدمة املنزلية، ُيبني ب�صكل وا�صح حقوقهن وما يرتتب عليهن من واجبات جتاه اأ�صحاب العمل.

وتقوم �ملديرية �لع�مة لالأمن �لع�م ب��شتقر�ء�ت دورية للوقوف على �لو�شع �حلقيقي جلميع �لع�مالت �الأجنبي�ت، ويتم �لتن�شيق 
مع �صفارات بالدهن عند ال�صرورة، وتتخذ اإجراءات م�صددة يف حال تبني اأن معاملتهن ُت�صاء باأي �صكل من االأ�صكال. وحتر�ص 
�ملديرية �لع�مة على �لتحقيق �لفوري يف ك�فة �إدع�ء�ت �لتعذيب، �أو �الإجت�ر �أو م� �ش�به ذلك. كم� منعت �ملديرية �لع�مة لالأمن 
اإلى  اإ�صافة  العمل وعناوينهم  اأ�صحاب  اأ�صماء  اآخر، وقامت مبكننة  اإلى  االأجانب من �صاحب عمل  العمال  التنازل عن  العام 

�أ�شم�ء �لع�مالت �ملنزلي�ت و�لعم�ل �الأج�نب �لو�فدين �إلى �لبالد.
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وجتدر االإ�صارة هنا اإلى ن�صاط املجتمع املدين الذي �صاهم يف تاأ�صي�ص جلان وجمعيات عدة ُتعنى باأو�صاع العمال املهاجرين 
نذكر منها »اللجنة الرعوية للمهاجرين االآ�صيويني واالأفارقة« )1997(، »�جلمعية �ل�شريالنكية للرع�ية« )1999(، كذلك تولّت 
جمعية ك�ريت��س - لبن�ن منذ ع�م )1994( توفري امل�صاعدة لالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين املعر�صني للخطر من خالل 
ل مركز االأجانب يف كاريتا�ص اإلى و�صع كتّيب عن حقوق وواجبات اللبناين واالأجنبي ودليل اإر�صادي  مركز املهاجرين. وتو�صّ
بداأ توزيعه يف املطار على الوافدين من العمال االأجانب بالتن�صيق مع املديرية العامة لالأمن العام، وذلك ت�صهيالً  لتاأقلمهم يف 

املجتمع اللبناين وتفاديا الإ�صتغاللهم.

ثالثاً: النقاط التنفيذية 
العمال  حماية  �صاأنها  من  التي  التدابري  من  عدد  واتخاذ  �صاملة،  اإ�صالحات  اإجراء  املمار�صات  يف  الراهن  الو�صع  يقت�صي 
املهاجرين ب�صكل اأ�صا�صي، واإيجاد التوازن يف �صوق العمل مع اليد العاملة الإيجاد ظروف عمل قانونية ومتوازنة، لناحية احلقوق 
والواجبات، واحلماية االإجتماعية، التي على الدولة وعلى املجتمع املدين تاأمينها. وهذه التدابري يجب اأن تتوزع على اإجراءات 

بعيدة املدى، واإجراءات قريبة املدى وت�صكل مبجموعها خطة عمل �صاملة:

1- جمل�س النواب
أ �لعمل 	. �أ�شح�ب  ويحّمل  �الإ�شتخد�م،  ر�شوم  ويحدد  �ال�شتقد�م  ومك�تب  �الإ�شتخد�م  وك�الت  بتنظيم  يعنى  ق�نون  �إ�شد�ر 

م�صوؤولية اإنتهاك العقود، و�صرورة مراقبة عمل هذه املكاتب. )م.ق( 
أ العمل 	. واتفاقيات منظمة  اأ�صرهم«،  واأفراد  املهاجرين  العمال  ب�صاأن »حماية حقوق جميع  الدولية  االإتفاقية  التوقيع على 

الدولية املتعلقة بالعمال املهاجرين واملتعلقة بالعمل الالئق للعمال يف اخلدمة املنزلية. )م.ق( 
أ تعديل قانون العمل على ال�صكل التايل: )م.ق( 	.

• تعديل ن�س �مل�دة 59 فقرة 3، وذلك لناحية �صرورة اإ�صتفادة العامل االأجنبي من احلقوق التي يتمتع بها اللبنانيون.	
• الن�ص على ا�صتفادة العامل االأجنبي من تعوي�صات ال�صمان االإجتماعي يف �صندوق خا�ص بهم، باإدارة ال�صندوق.	
• اإلغاء نظام الكفالة واإ�صتبداله بنظام يحرتم حقوق االإن�صان وي�صمن عدم ارتباط العاملة املنزلية ب�صخ�ص �صاحب 	

�لعمل.
أ توقيع اإتفاقيات ثنائية اأو متعددة االأطراف مع البلدان التي توفد اأعداداً  كبرية من العمال املهاجرين ب�صاأن توحيد عقود 	.

العمل واالعرتاف بها اإعرتافًا متباداًل. )م.م( 

2- جمل�س الوزراء والإدارات العامة 
أ قيام وزارة العمل باإن�صاء جلنة وطنية ت�صّم كافة اجلهات املعنية بالعمالة االأجنبية. تكون اأولى مهماتها و�صع اإ�صرتاتيجية 	.

وطنية �صاملة ب�صاأن العمال املهاجرين على اإختالف اأو�صاعهم، وحتدد موقف لبنان ب�صكل نهائي من العمالة االأجنبية، 
ومن املهاجرين، وحتدد املنطلقات الفكرية واملبدئية، والثقافية، والقانونية، والت�صريعية لهذه الق�صية، وو�صع توجهات 
اإ�صرتاتيجية حول العمالة االأجنبية يف لبنان. كما تعنى هذه اللجنة باإعداد ال�صيا�صات املرحلية املتبعة، وحتقيق التن�صيق 

والرتابط بني جميع االإدارات والهيئات املعنية. وتفعيل جلنة الت�صيري الوطنية التي اأن�صئت منذ �صنة 2005. )م.ق( 
أ اإن�صاء جهاز خا�ص باإ�صراف وزارة العمل للرقابة على �صروط وظروف عمل العامالت االأجنبيات. )م.م( 	.
أ �لتوعية حول 	. لزي�دة  �إعالمية متكررة )مرئية، مكتوبة وم�شموعة(  �ملجتمع �ملدين حمالت  �لعمل وهيئ�ت  �إطالق وز�رة 

م�صائل العمال املهاجرين على اإختالف مهنهم، نحو نظرة ترتكز على احلقوق، عرب ن�صر كتيبات جت�ّصد حقوقهم من جهة 
وواجبات اأ�صحاب العمل من جهة اأخرى، تنظيم اأيام خم�ص�صة للعمال املهاجرين. )م.م(



101

20. احلقوق الإجتماعية والإقت�سادية لالجئني غري الفل�سطينيني
االأقل  تقدموا على  اأو  الالجئني  �صوؤون  قبل مفو�صية  بهم كالجئني من  اإما معرتف  الدرا�صة هم  املعنيون يف هذه  الالجئون 
غري  �للجوء  وط�لبي  �لالجئني  من  �الأكب  �ل�شريحة  وتت�ألف  �الإعرت�ف.  ذلك  على  للح�شول  �ملفو�شية  لدى  للجوء  بطلب�ت 
الفل�صطينيني يف لبنان من العراقيني، يليهم ال�صودانيون. وت�صتمل باقي اجلن�صيات على االإيرانيني وال�صوريني وال�صوماليني، 
�أو  وجن�شي�ت �أخرى من بلد�ن متفرقة �أفريقية و�آ�شيوية. وي�أتي معظم هوؤالء �الأ�شخ��س من دول تع�ين من نز�ع�ت م�شلحة 

حروب اأهلية اأو انتهاكات منهجية حلقوق االإن�صان، وغالبًا ما ميرون بدول اأخرى قبل �صعيهم للجوء يف لبنان.

اأوًل: الواقع القانوين  
كّر�ص لبنان يف مقدمة د�صتوره االإعالن العاملي حلقوق االإن�صان الذي يت�صمن ن�صًا �صريحًا يق�صي بحق التما�ص اللجوء هربًا من 
اال�صطهاد مانحًا هذا احلق قيمة د�صتورية. كما اأنه التزم اأي�صًا مبعاهدة مناه�صة التعذيب التي تن�ص يف مادتها الثالثة على 
عدم جواز اإعادة اأي �صخ�ص اإلى اأي بلد حيث يعتقد اأنه قد يتعر�ص للتعذيب وهو ما ُيعرف يف القانون الدويل مببداأ عدم الرد. 
وهذا املبداأ االأ�صا�صي قد حتول اإلى ُعرف دويل يطبق على جميع الدول بغ�ص النظر عن توقيعها على االإتفاقات ذات ال�صلة من 

عدمه، وهو مبداأ »يكت�صب ب�صفة م�صّطردة طابع القاعدة االآمرة يف القانون الدويل30.

لبنان لي�ص طرفًا يف اتفاقية 1951 �خل��شة بو�شع �لالجئني ولي�س لديه �أي �إط�ر ق�نوين �ش�مل يرعى �لالجئني وط�لبي �للجوء. 
يوجد يف  وال  لبنان31  اللجوء يف  التما�ص  �صيا�صية«، بحق  الأ�صباب  اأو حريته  »املهددة حياته  لالأجنبي  اللبناين  القانون  يعرتف 
�لق�نون �لو�شعي �للبن�ين �شوى عدد حمدود من �الأحك�م �ملتعلقة بق�ش�ي� �للجوء. وقد �أقر ق�نون ع�م 1962 �خل��س بتنظيم 
دخول االأجانب اإلى لبنان واالإقامة فيه واخلروج منه )قانون االأجانب( عددًا من املواد املتعلقة باللجوء ال�صيا�صي ح�صرًا، وهي 
ن�صو�ص �صيقة ال تت�صمن تعريفًا وا�صحًا لالجئ اأو الأ�صباب اللجوء، وتن�ص على اآلية مل تفعلها بعد الدولة اللبنانية32. وقد �أولت 

الدولة هذه امل�صوؤولية كاملة ملفو�صية االأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني لكن من دون قبول كل مفاعيلها.

وتعمل مفو�صية االأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني على ت�صجيل طلبات اللجوء وحتديد �صفة الالجئ. وعليه تعد الدولة اللبنانية 
هوؤالء الالجئني من م�صوؤولية ووالية املفو�صية كما جاء يف مذكرة التفاهم بني املفو�صية وال�صلطات اللبنانية ممثلة باملديرية 
�لع�مة لالأمن �لع�م �لتي وقعت يف ع�م 2003. وقد �صدرت املذكرة مبوجب مر�صوم حمل الرقم 11262 وقع عليه من رئي�س 
اجلمهورية بناء على املادة 52 من الد�صتور التي ترعى املعاهدات الدولية، اأي اإن هذه املذكرة مبنزلة االتفاقية الدولية. اإال اأن 
تلك االإتفاقية حتتوي على الكثري من الثغرات، االأمر الذي جعلها ال توؤمن احلد االأدنى من احلقوق االأ�صا�صية لالجئني، واأهمها 

�لو�شع �لق�نوين يف لبن�ن.

ثانياً: الو�صع الراهن
لي�ص هناك اأعداد دقيقة للالجئني غري الفل�صطينيني يف لبنان. تن�صر مفو�صية االأمم املتحدة ال�صامية ل�صوؤون الالجئني كل عام 
اإح�صاءات حول عدد الالجئني وطالبي اللجوء يف لبنان، وح�صب اإح�صاءاتها لعام 2010، ت�شمنت �شجالت �ملفو�شية حو�لى 
10050 الجئًا غري فل�صطيني، 80% منهم من اجلن�صية العراقية33. اإال اأن بيانات املفو�صية تقت�صر على امل�صجلني لديها وت�صتثني 

طالبي اللجوء الذين مل يبت يف طلبهم بعد اأو الذين تلقوا رف�صًا نهائيًا من قبلها ولكنهم ما زالوا يف لبنان.

يحتل املفو�صية  كثريا من الالجئني اإن مل تكن اأغلبيتهم الإعادة التوطني يف دول ثالثة. اإال اأن القرار النهائي يبقى متعلقًا بالدول 
وبالتايل يتطلب مفاو�صات مع تلك الدول لزيادة عدد املقبولني وت�صريع اإجراءات عملية اإعادة التوطني، حيث تتعدى املدة يف 
بع�ص االأحيان اأ�صهرًا َّ عدة اإن مل يكن �صنة واأكرث. ومنذ عام 2007 ت�صاعفت اأعداد الذين اأعيد توطينهم من لبنان حيث اأعيد 

توطني حو�لى 2000 الجئ عام 2008، واأكرث من 2500 الجئ عام 2009.

�للجنة �لتنفيذية ملفو�شية �الأمم �ملتحدة ل�شوؤون �لالجئني، �لقر�ر رقم 25 )32(.  30
ق�نون تنظيم �لدخول �إلى لبن�ن و�الإق�مة فيه و�خلروج منه، �جلريدة �لر�شمية، �لعدد 1962/28، دخل حيز �لنف�ذ يف 1962/7/10، �مل�دة 26.  31

ق�نون �لدخول �إلى لبن�ن و�الإق�مة فيه و�خلروج منه، �ملو�د 26 �إلى 31.  32
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e486676. مفو�شية �شوؤون �لالجئني، �شفحة لبن�ن، متو�فر على  33
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تتمثل االإ�صكالية االأ�صا�صية بالن�صبة لالجئني غري الفل�صطينيني باأن �صفة اللجوء حتدد ما املفو�صية، اإال اأن هذه ال�صفة لي�ص لها 
اأي مفعول قانوين ثابت يف القانون اللبناين الذي ال يرعى و�صع هذه الفئة من الالجئني. ونتيجة ذلك، ال ميتلك هوؤالء االأ�صخا�ص 

�ل�شخ�شية �لق�نونية ويبقون يف و�شع غري ق�نوين على �الأر��شي �للبن�نية.

تعامل احلكومة اللبنانية تلك الفئة من الالجئني �صاأنهم �صاأن اأي اأجنبي اآخر دون اأخذ خ�صو�صيتهم باالإعتبار، بحيث تطبق عليهم 
اأو  اأن غالبية الالجئني يهربون من االإ�صطهاد  اإلى لبنان واالإقامة فيه واخلروج منه. ومبا  �أحك�م ق�نون 1962 املتعلق بالدخول 
العنف املعمم يف بلدانهم، فاإنهم غالبا ما يدخلون اإلى اأرا�صي الدولة امل�صيفة ب�صكل غري قانوين. ونتيجة دخولهم غري ال�صرعي اأو 
دخولهم بطريقة �صرعية لكن دون منحهم اأي و�صع قانوين بعد انتهاء مدة تاأ�صرية الدخول ومعاملتهم  كاأجانب، ال يتمتع الالجئون 
الذي يجعلهم عر�صة  االأمر  اقت�صادية،  اأو  اجتماعية  باأي حماية  وبالتايل ال يحظون  لبنان  قانوين يف  باأي و�صع  اللجوء  وطالبو 
للتمييز واالإ�صتغالل يف العمل، وحمرومني من العناية ال�صحية االأ�صا�صية والتعليم، وعر�صة ف�صاًل عن ذلك للتوقيف ب�صبب عدم 
حيازة وثائق اإقامة يف لبنان، ويلي ذلك التوقيف واالإحتجاز التع�صفي املطول يف حماولة للحد من وجودهم اأو لثني طالبي اللجوء 
واحلماية االآخرين عن املجيء اإلى لبنان وذلك عرب اللجوء اإلى �صيا�صة احلجز املطول التع�صفي دون اأي م�صوغ قانوين والرتحيل 
الق�صري لالجئني املعرتف بهم من قبل مفو�صية االأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني، االأمر الذي يخالف القوانني اللبنانية املرعية فيما 
يتعلق مب�صاألة التوقيف ومعايري حقوق االإن�صان الدولية. وقد اعترب الق�صاء اللبناين �صراحة تلك املمار�صة انتهاكًا من قبل الدولة 
لكل من القانون الدويل واللبناين، حيث �صدر يف عامي 2009 و2010 م� يزيد على 17 قرارًا ق�صائيًا اأدان الدولة مبمار�صة التعدي 

على احلرية ال�صخ�صية يف اإحتجاز االأجانب بعد انق�صاء حمكوميتهم الق�صائية.

ومنذ بد�ية ع�م 2007، بداأ الق�صاء اللبناين يطور اجتهاده ناحية حماية احلرية ال�صخ�صية وا�صتبعاد عقوبة االإخراج من البالد 
ورف�ص ترحيل الالجئني املعرتف بهم اأو طالبي اللجوء امل�صجلني لدى مفو�صية االأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني واالأ�صخا�ص الذين 

قد يتعر�صون للتعذيب اأو اخلطر يف حال اإعادتهم اإلى بلدانهم االأ�صلية.

وقد حلقت بهذا امللف، يف الفرتة االأخرية، بع�ص التح�صينات ال�صيا�صية كت�صكيل جلنة وزارية بتاريخ 14/4/2010، تت�ألف من كل 
من وزراء الداخلية، واخلارجية، والعدل، والعمل وال�صوؤون االإجتماعية، بهدف درا�صة مو�صوع ترحيل االأجانب املوقوفني بجرائم 
خمتلفة بعد انق�صاء مدة حمكوميتهم ورفع االقرتاحات ل�صبل حل هذه امل�صكلة ت�صريعيًا وتنظيميًا واإجرائيًا اإلى جمل�ص الوزراء. 

ويبدو اأن تلك اللجنة و�صعت نطاق عملها لي�صتمل على درا�صة و�صع حلول مل�صاألة االأجانب والالجئني املقيمني غري ال�صرعيني.

 ونظرًا الأن ال�صيا�صة الر�صمية اليوم هي القول اإن »لبنان لي�ص بلد جلوء دائم«، فاإن اإعادة التوطني يف بلد ثالث تبقى احلل الوحيد 
لالجئني غري الفل�صطينيني يف لبنان، اإ�صافة اإلى عودتهم الطوعية اإلى بلدانهم بطبيعة احلال عندما ت�صمح الظروف بذلك بكرامة 
�إع�دة توطني  ت�شغل بر�مج  �لتي  �لرئي�شية  �لدول  �الإ�شكندن�فية  �لدول  و�أ�شرت�لي�، كند� وبع�س  �ملتحدة،  �لوالي�ت  وت�شكل  و�أم�ن. 

لالجئني من لبن�ن.

ثالثاً: النقاط التنفيذية 
1- جمل�س النواب 

أ مو�ءمة �لقو�نني �لتي ترعى م�ش�ألة �للجوء مع �لتز�م�ت لبن�ن �لدولية �ملتعلقة ب�لالجئني و�للجوء. )م.ق( 	.
أ �الإن�شم�م �إلى �تف�قية ع�م 1951 املتعلقة بو�صع الالجئني واإلى بروتوكولها االإ�صايف، و�صمان تنفيذ هذه ال�صكوك على 	.

�ل�شعيد �لوطني )٭(. وللبنان اأن يدخل عليها حتفظات تاأخذ يف االإعتبار اأنه لي�ص بلد جلوء دائم، ال يعترب توطني طالبي 
اللجوء اأو اإدماجهم من الفر�صيات اأو املوجبات املمكنة. )م.ق( 

أ و�شع ق�نون جديد للجوء ي�أخذ بعني �العتب�ر خ�شو�شية لبن�ن ويتم��شى مع �لتز�م�ت لبن�ن �لدولية ومع �ملع�يري �لدولية، 	.
يت�شمن �آلية وطنية لتلقي ودر��شة و�لبت بطلب�ت �للجوء. )م.م(
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2- جمل�س الوزراء والإدارات العامة 
أ مراجعة مذكرة التفاهم بني املفو�صية وال�صلطات اللبنانية على م�صتوى وزارتي الداخلية واخلارجية، ب�صكل يحقق توافقها 	.

مع املعايري الدولية، ال �صّيما عرب االإلتزام �صراحة مببداأ عدم االإعادة الق�صرية، وبعدم احتجاز اأي اأجنبي طالب جلوء اأو 
اأهل ل�صفة اللجوء بتهمة الدخول اأو االإقامة خل�صة، على اأن يكون جميع الالجئني عر�صة للمالحقة خلرق القانون اجلزائي 
�صاأنهم �صاأن اأي اأجنبي اآخر ومعاملته كاأي اأجنبي عند البت باأمر اإقامته يف حال ارتكابه جلرائم �صائنة وذلك حفاظا على 
االأمن االإجتماعي للدولة اللبنانية وكذلك االأمر يف حال ارتكابهم جرائم �صائنة يف بلدهم االأم قبل طلب اللجوء، واإزالة 

القيود الزمنية املفرو�صة على اإقامة الالجئني، والتعاون لت�صهيل اإعادة توطينهم يف بلد ثالث اآمن. )م.ق(  
أ االإلتزام بعدم اإحتجاز اأي �صخ�ص من دون م�صوغ قانوين واإحرتام ال�صمانات االإجرائية من قبل املحاكم و�صلطات التوقيف 	.

املتعلقة  تلك  فيها  ال�صيا�صات مبا  كل  االإن�صان يف  واعتماد مقاربة حقوق  والرد،  التع�صفي  التوقيف  ال�صمانة �صد  لتوفري 
ب�الأمن. )م.ق(  

أ �إلى �لالجئني ومو��شلة م�ش�عي �حل�شول على �مل�ش�عدة 	. �إط�ر تقدمي �خلدم�ت �الأ�ش��شية  �لتم��س �مل�ش�عدة �لدولية يف 
وامل�صورة التقنيـة الدولية من اأجل الت�صدي لل�صغوط املت�صلة باإ�صتقبال الالجئني وا�صت�صافتهم، مع تعزيز التعاون يف هذا 

�ل�شدد مع �ملنظم�ت �لدولية ذ�ت �ل�شلة)٭(. )م.ق(  
أ اإعطاء الالجئني وطالبي اللجوء الرعاية ال�صحية املالئمة عن طريق وزارة ال�صحة والعمل مع املجتمع الدويل لتمويل، اأو 	.

امل�صاهمة يف متويل، التكلفة املرتتبة على ذلك. )م.م(  
أ خالل املرحلة االإنتقالية حيث يكون طلب اللجوء قيد الدر�ص، ت�صهيل عملية اإ�صتح�صال املعنيني على اإجازات اإقامة وعمل 	.

موؤقتة، مرتبطة بفرتة در��شة �مللف. )م.م( 
 

3- الق�ساء 
و�شع �آلية د�ئمة ومرجعية م�شرتكة ق�ش�ئية و�شي��شية و�أمنية للتن�شيق �لد�ئم و�مل�شتمر مع مفو�شية �شوؤون �لالجئني يف توفري 

�حلم�ية و�حللول �لد�ئمة لالجئني. )م.ق(
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21. احلقوق الإجتماعية والإقت�سادية لالجئني الفل�سطينيني
اأعداد  وموثوقة عن  دقيقة  اأرقام  توجد  ال  اأنه  لبنان، ويف حني  �صكان  10% من جمموع  الفل�صطينيون حوالى  الالجئون  ميثل 

الالجئني الفل�صطينيني يف لبنان، اإال اأنه ميكن تق�صيمهم اإلى ثالث فئات:
�ل�شرق . 1 يف  �لفل�شطينيني  �لالجئني  وت�شغيل  لغوث  �ملتحدة  �الأمم  وك�لة  �شجالت  يف  �مل�شجلون  �لفل�شطينيون  �لالجئون 

�الأدنى )�الأونرو�(34 ويف قيود �ملديرية �لع�مة لل�شوؤون �ل�شي��شية و�لالجئني35، وي�شّكل هوؤالء �لكتلة �الأ�ش��شية من �لالجئني 
الفل�صطينيني يف لبنان، ويطلق عليهم عادًة ا�صم »الجئو عام 1948«.

الالجئون الفل�صطينيون امل�صجلون يف قيود املديرية العامة لل�صوؤون ال�صيا�صية والالجئون فقط، دون �صجالت االأونروا36، . 2
ويطلق عليهم عادًة ا�صم »الجئو عام 1967«.

الالجئون الفل�صطينيون غري امل�صجلني يف اأي من اجلهتني املذكورتني اأعاله وهم فاقدو االأوراق الثبوتية.. 3

اأوًل: الواقع القانوين  
1- املعايري الدولية 

تتقا�صم الدول امل�صيفة لالجئني الفل�صطينيني واملنظمات الدولية املعنية دوليًا م�صوؤولية م�صرتكة حلمايتهم ورعايتهم، الأنهم ال 
ي�صتطيعون اللجوء اإلى �صلطات بالدهم طلبًا للحماية. وهنا تكمن خ�صو�صية و�صعهم.

 
فيتميز الالجئون الفل�صطينيون بوجود نظام حماية دولية خا�ص بهم ي�صم  كاًل من جلنة االأمم املتحدة للتوفيق ب�صاأن فل�صطني 
التي اأن�صئت مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 194 بهدف البحث عن حل دائم مل�صكلة الالجئني الفل�صطينيني 
التعليم  خدمات  تقدمي  على  �صالحياتها  تقت�صر  التي  واالأونروا  قيمتها؛  وتقدير  الفل�صطينيني  الالجئني  اأمالك  ح�صر  واإلى 
وال�صحة وغريها من بع�ص احلقوق االإقت�صادية واالإجتماعية االأ�صا�صية لالجئني الفل�صطينيني وهي مبنزلة »حماية اإغاثية«؛ 
يعي�صون خارج  الذين  الفل�صطينيني  الالجئني  وتقت�صر �صالحياتها على  الالجئني  ل�صوؤون  املتحدة  ال�صامية لالأمم  واملفو�صية 

من�طق عملي�ت �الأونرو�.

الذي  العربي  العامل  والنازحني داخليًا يف  1992 اخلا�ص بحماية الالجئني  اإعالن عام  العربية  الدول  اأقّرت جامعة  اإقليميًا، 
مينح حقوق احلماية لهوؤالء االأ�صخا�ص اإال اأن ذلك االتفاق غري ملزم، باالإ�صافة اإلى بروتوكول الدار البي�صاء لعام 1965 �ملتعلّق 

مبعاملة الالجئني الفل�صطينيني يف الدول العربية والذي وّقع عليه لبنان عام 1966 متحفظًا على بع�ص النقاط فيه37.

2- الت�سريعات الوطنية
أ �ملر�شوم �الإ�شرت�عي رقم 11657 ت�ريخ 1948/4/26 �لذي �أن�ش�أ �للجنة �ملركزية ل�شوؤون �لالجئني، وقد ن�شت �مل�دة �الأولى 	.

�إلى لبن�ن  �إقليمية يف �ملح�فظ�ت ُتعنى ب�إح�ش�ء �لالجئني �لق�دمني  من هذ� �ملر�شوم على ت�شكيل جلنة مركزية وجل�ن 
وتاأمني اإيوائهم واإعا�صتهم والعناية باأحوالهم.

أ �ملر�شوم �ال�شرت�عي رقم 42 ت�ريخ 3/31/ 1959�لذي �أن�ش�أ �إد�رة �شوؤون �لالجئني �لفل�شطينيني �لت�بعة لوز�رة �لد�خلية 	.
والبلديات التي ُتعنى باالإهتمام بالالجئني الفل�صطينيني ورعاية �صوؤونهم.

أ اإعانة 	. مهماتها:  واأبرز  الفل�صطينيني،  الالجئني  �صوؤون  اإدارة  مهمات  حدد  الذي   1959/3/13 ت�ريخ   927 رقم  �ملر�شوم 
الالجئني الفل�صطينيني واإيواوؤهم وتثقيفهم والعناية ب�صوؤونهم ال�صحية واالإجتماعية بالتن�صيق مع االأونروا، تنظيم طلبات 
احل�صول على جوازات �صفر ثم اإحالتها على الدوائر املخت�صة لالأمن العام، تنظيم االأحوال ال�صخ�صية لالجئني، حتديد 

اأماكن املخيمات وا�صتئجار وا�صتمالك االأرا�صي الالزمة لها؛ ومنح رخ�ص نقل حمل اإقامة من خميم الآخر.

بح�صب اإح�صاء االأونروا، بلغ عدد امل�صجلني يف �صجالتها 455000 �شخ�س حتى حزير�ن 2010.  34
عدد الالجئني الفل�صطينيني امل�صجلني لدى هذه املديرية يزيد حايل ا ًعن العدد امل�صجل لدى االأونروا بنحو 35000 ح�شب �لتقدير�ت �ملتد�ولة.  35

رف�صت االأونروا ت�صجيلهم لعدم ا�صتيفائهم �صروط الت�صجيل اأو ب�صبب ت�صجيلهم يف مناطق اأخرى قبل نزوحهم اإلى لبنان، اأو ب�صبب عدم تقدمهم للت�صجيل.  36
يف ما يتعلق بحق العمل، اأ�صيفت عبارة »بقدر ما ت�صمح به االأحوال االإجتماعية واالإقت�صادية يف لبنان«؛ بحق اخلروج والعودة من واإلى لبنان، عبارة: »وذلك اأ�صوة باللبنانيني و�صمن   37
نطاق القوانني واالأنظمة املرعية االإجراء«؛ وبحقهم يف الدخول اإلى االأرا�صي اللبنانية عبارة: »ي�صرتط حلق الدخول اإلى االأرا�صي اللبنانية احل�صول م�صبق على �صمة دخول من 

�ل�شلط�ت �للبن�نية �ملخت�شة...«
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أ �ملر�شوم رقم 3909 ت�ريخ 1960/4/26 �لذي �أن�ش�أ هيئة علي� لل�شوؤون �لفل�شطينية ت�بعة لوز�رة �خل�رجية و�ملغرتبني �لتي 	.
ُتعنى بدر��شة �لق�شية �لفل�شطينية وتطوره� يف �لع�مل و�شبل �لت�شدي للعدو�ن �الإ�شر�ئيلي.

أ »اإدارة 	. �ملر�شوم رقم 4082 ت�ريخ 2000/10/4 املتعلق بتنظيم وزارة الداخلية والبلديات والذي تعدلت مبوجبه ت�صمية 
�شوؤون �لالجئني« لت�شبح »مديرية �ل�شوؤون �ل�شي��شية و�لالجئني«، وجتدر �الإ�ش�رة �إلى �أن �لت�شمية �جلديدة ال ت�شري �إلى 

�لالجئني �لفل�شطينيني فح�شب بل �إلى �لالجئني ع�مة.
أ �لقر�ر رقم 2005/89 ال�صادر عن جمل�ص الوزراء الذي اأن�صاأ جلنة احلوار اللبناين الفل�صطيني التابعة لرئا�صة جمل�ص 	.

الوزراء والتي تهدف اإلى حت�صني ظروف حياة الالجئني الفل�صطينيني وتاأمني حياة كرمية لهم، حّتى عودتهم اإلى ديارهم. 
وكذلك و�شع �آلية لنزع �ل�شالح �لفل�شطيني خ�رج �ملخيم�ت و�شبطه وتنظيمه د�خل �ملخيم�ت.

أ للفل�شطينيني 	. �شمحت  و�لتي  حم�دة  طر�د  �ل�ش�بق  �لعمل  وزير  عن  �ل�ش�درة   2005/6/27 ت�ريخ   1/67 رقم  �ملذكرة 
التي كانت حمظورة  واملكتبية  اليدوية  املهن  الالجئني مبمار�صة  �صوؤون  دائرة  وامل�صجلني يف �صجالت  لبنان  املولودين يف 

عليهم ولكن بعد ح�صولهم على اإذن العمل الأنهم اأجانب.
أ قرار جمل�ص الوزراء رقم 2 ت�ريخ 2008/11/27 �ملتعلق ب�إن�ش�ء عالق�ت دبلوم��شية مع دولة فل�شطني مو�شع �لتنفيذ.	.
أ �لقر�ر رقم 1/10 ت�ريخ 2010/2/3 �ل�ش�در عن  وزير �لعمل �ل�ش�بق بطر�س حرب �لذي �أعطى �لالجئني �لفل�شطينيني 	.

تف�صيل  مبداأ  مراعاة  مع  باللبنانيني  املح�صورة  واملكتبية  اليدوية  املهن  العمل يف  اللبنانية حق  االأرا�صي  على  املولودين 
العامل اللبناين و�صرط اأن يكون الفل�صطيني م�صجاًل ر�صميا يف �صجالت وزارة الداخلية.

أ �لق�نون رقم 129 ت�ريخ 2010/8/24 �لذي عّدل �مل�دة 59 من قانون العمل الذي اأعفى الالجئني الفل�صطينيني من �صرط 	.
�ملع�ملة ب�ملثل ور�شم �إج�زة �لعمل �ل�ش�درة عن وز�رة �لعمل. ومل ي�شدر بعد �ملر�شوم �لتطبيقي لق�نون �لعمل �ملعدل.

أ �لق�نون رقم 128 ت�ريخ 2010/8/24 �لذي عّدل �مل�دة 9 من ق�نون �ل�شم�ن �الجتم�عي و�أعفى �لالجئني �لفل�شطينيني 	.
املر�ص  �صندوقي  تقدميات  من  وا�صتثناهم  اخلدمة،  نهاية  تعوي�ص  تقدميات  من  لال�صتفادة  باملثل  املعاملة  �صرط  من 
واالأمومة والتقدميات العائلية، ولكنه اأخ�صع اأ�صحاب العمل والعمال الفل�صطينيني العاملني لديهم لت�صديد احل�ص�ص من 
االإ�صرتاكات املرتتبة عليهم كاملة )23%( لدى ال�صندوق الوطني لل�صمان االإجتماعي رغم اأن العامل الالجئ الفل�صطيني 

ال ي�صتفيد �صوى من تعوي�صات ح�صاب نهاية اخلدمة مب�صاهمة ن�صبتها فقط )8%( ون�صف باملئة الإدارة ال�صندوق.
أ مذكرة �إعالمية رقم 437 ت�ريخ 2011/5/23  �صادرة عن جمل�ص اإدارة ال�صمان االجتماعي لتحديد �صروط انتفاع الالجئ 	.

الفل�صطيني من �صندوق تعوي�ص نهاية اخلدمة.
أ قرار جمل�ص الوزراء رقم 21 جل�شة 2011/8/1 املتعلق باملوافقة على بدء االإجراءات االآيلة اإلى و�صع قرار جمل�ص الوزراء 	.

رقم 2 ت�ريخ 2008/11/27 �ملذكور مو�شع �لتنفيذ.
أ �لع�مة 	. و�ملوؤ�ش�ش�ت  �لع�مة  �الإد�ر�ت  �إلى جميع  بت�ريخ 2011/11/25  رئي�س �حلكومة رقم 2011/29  تعميم �ش�در عن 

والبلديات ب�صاأن الوثائق املتعلقة باالأحوال ال�صخ�صية للفل�صطينيني. 
أ من 	. �ملولودين  �أو  �ملت�أهلني  �الأج�نب  �أعفى  �لذي   2011 �أيلول  يف  �ل�ش�در   1/122 رقم  �لعمل  وزير  عن  �ل�ش�در  �لقر�ر 

لبنانيات اأو لبنانيني اأو الذين ح�صل اآباوؤهم على اجلن�صية اللبنانية وكانوا حينها مل يتموا الثامنة ع�صرة من عمرهم من 
ر�صوم اإجازة العمل وبع�ص االأوراق وعدم تقييدهم باملهن املح�صورة باللبنانيني.

ثانياً: الو�صع الراهن
1- املمار�سات الر�سمية

اأ. حق الإقامة وال�سفر والتنقل 
توّفر �لدولة �للبن�نية لالجئني �لفل�شطينيني حق �الإق�مة �لد�ئمة يف لبن�ن عن طريق بط�قة هوية/ �إق�مة زرق�ء �ش�درة عن 

املديرية العامة لل�صوؤون ال�صيا�صية والالجئني مُتنح الأفراد الفئتني االأولى والثانية.

كذلك مُينح اأفراد الفئة االأولى وثيقة �صفر �صادرة عن االأمن العام �صاحلة ملدة خم�ص �صنوات، يف حني مُينح اأفراد الفئة 
الثانية وثيقة �صفر �صاحلة ملدة �صنة واحدة فقط قابلة للتجديد وال جتيز عودة حاملها اإلى لبنان اإال اإذا ختمت بعبارة »�صالح 

للعودة«.
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اأما اأفراد الفئة الثالثة، فتمنحهم مديرية االأمن العام بطاقة تعريف خا�صة �صاحلة ملدة �صنة واحدة فقط قابلة للتجديد، 
بهدف تثبيت هويتهم ال�صخ�صية وت�صهيل بع�ص معامالتهم اليومية كمقيمني يف لبنان بحكم االأمر الواقع، ال بحكم القانون 
اإذ تعد اإقامتهم يف البلد غري �صرعية، وبهذا فهم حمرومون كليًا من ال�صفر خارج لبنان. )توّقف هذا التدبري ويجب معاجلة 

�أ�شب�ب �إيق�فه(
 

وتت�شدد �لدولة �للبن�نية يف فر�س �إجر�ء�ت �أمنية حول بع�س �ملخيم�ت �لفل�شطينية ب�شكل يعوق تنقّل �لالجئني �حلر من 
واإلى املخيمات، ف�صاًل عن بع�ص االعتقاالت التع�صفية التي يتعّر�ص لها بع�ص الالجئني.

تعتمد الدولة اللبنانية لت�صنيف الالجئني الفل�صطينيني على ت�صجيل االأونروا علمًا باأن تعريف االأونروا لالجئ هو تعريف 
ّمم الأغرا�ص االإغاثة وال يتطابق مع التعريفات االأخرى املعروفة لالجئ يف كثري من املعاهدات الدولية، وخا�صة  عملي �صُ
�الإتف�قية �لدولية �خل��شة بو�شع �لالجئني لع�م 1951، مع االإ�صارة اإلى اأن الدولة اللبنانية مل تكن متّيز بني العام 1969 
االإقامة  الفل�صطينيني يف  الالجئني  فيبقى حق  ال�صفر.  وثيقة  بنوع  يتعلق  فيما  املذكورتني  الفئتني  اأفراد  بني  و�لع�م 1982 
وحرية التنقل وال�صفر عر�صة للتطبيق الع�صوائي ويظل معر�صًا لالنتهاك، وذلك تبعًا لتبدل املناخات والظروف ال�صيا�صية 

�الإقليمية �أو تغري �لتو�زن�ت �لد�خلية �للبن�نية.

ب.  احلق يف العمل 
توفر �جلمعي�ت �الأهلية �لفل�شطينية و�ملنظم�ت غري �حلكومية �لدولية )ال �شّيم� �الأونرو�( فر�س �لعمل لالجئني �لفل�شطينيني 
يف لبنان من خالل براجمها االإغاثية والتنموية مبا يف ذلك م�صاريع القرو�ص ال�صغرية وم�صاريع توليد الدخل، كما يدير 
بع�ص الفل�صطينيني مبعزل عن رقابة ال�صلطات املعنية م�صاريع حرفية �صغرية يف املخيمات ويف حميطها، اإ�صافة اإلى عيادات 

و�شيدلي�ت وخمتب�ت طبية غري مرخ�شة يديره� �أطب�ء و�شي�دلة وفنيون خمت�شون.

اللبناين حديثًا بني الالجئني الفل�صطينيني وغريهم من االأجانب الراغبني  اأما على ال�صعيد القانوين، فقد مّيز القانون 
ال�صمان  تقدميات  من  لال�صتفادة  باملثل  املعاملة  �صرط  من  اأعفتهم  التي   2010 �آب   17 تعديالت  عب  لبن�ن  يف  ب�لعمل 
املح�صورة  املهن  بع�ص  مبمار�صة  وزاري(  )قرار  حمادة  العمل  وزير  لهم  �صمح  كما  العمل.  اإجازة  ر�صم  ومن  االجتماعي 

ب�للبن�نيني. 

�لفل�شطينيني  �لعمل لالجئني  بحق  يتعلق  م�  �للبن�نية يف  �لت�شريع�ت  �شعيد  �الإيج�بية على  �لتطور�ت  كل  �لرغم من  على 
املقيمني يف لبنان، ال يزال هناك بع�ص اأوجه الق�صور: ففي حني اأعفت التعديالت االأخرية )القانون 129( �لع�مل �لفل�شطيني 
الالجئ من ر�صم اإجازة العمل اإال اأنها اأبقت على �صرط ح�صوله على اإجازة العمل باإعتباره اأجنبيًا يف نظر القانون اللبناين، 
يف حني ظل القانون غام�صًا فيما يتعلق باآلية احل�صول على اإجازة العمل وامل�صتندات املطلوبة للح�صول عليها مما يعّر�ص 
معظم العاملني الفل�صطينيني اإلى اإ�صتغالل اأ�صحاب العمل. كما اأن اإلغاء �صرط املعاملة باملثل يف قانون ال�صمان االجتماعي 

تناول فرع تعوي�ص نهاية اخلدمة ومل يتناول فرعي املر�ص واالأمومة والتقدميات العائلية.

كذلك مل تتطرق هذه التعديالت اإلى املهن احلرة التي ال تخ�صع للقانونني املذكورين، االأمر الذي يبقي الالجئني الفل�صطينيني 
ممنوعني من ممار�صة املهن احلرة يف لبنان، مع االإ�صارة اإلى اأنهم ميار�صون هذه املهن داخل املخيمات لكن بغياب الرقابة 

عليها.

ج. احلق يف التملك 
فيخ�صع  الفل�صطينيون.  �صمنهم  ومن  لبنان  يف  االأجانب  متلك  حرية  على  القيود  بع�ص  ت�صع  اللبنانية  الت�صريعات  كانت 
�كت�ش�ب غري �للبن�نيني �حلقوق �لعينية �لعق�رية �إلى �ملر�شوم رقم 11614 ت�ريخ 1969/1/14 الذي مينع متلّك االأجانب يف 
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لبنان اإال مبوجب ترخي�ص مينح مبر�صوم يتخذ يف جمل�ص الوزراء. اإال اأن املادة الثالثة من املر�صوم عينه اإ�صتثنت رعايا الدول 
فاأ�صبح من حقهم متلك عقارات دون ترخي�ص م�صبق يف حدود  الرتخي�ص،  الفل�صطينيون من �صرط  العربية مبن فيهم 
5000 م2 يف جميع االأرا�صي اللبنانية �صرط اأال تزيد على 3000 م2 يف بريوت. فك�ن من حق �لفل�شطيني �ملقيم يف لبن�ن 
متلك عقار اأو �صقة �صكنية �صمن احلدود امل�صموح بها، بعد اإ�صتيفاء الر�صوم املحددة لالأجانب املن�صو�ص عنها يف املر�صوم.

وقد ظل هذا الو�صع قائمًا اإلى اأن اقرتح م�صروع قانون من احلكومة لتعديل بع�ص مواد املر�صوم رقم 11614 لع�م 1969 
بهدف توفري املزيد من احلوافز اأمام اال�صتثمارات اخلارجية من خالل اإزالة املعوقات التملكية والقانونية التي حتد من 
ذلك. وجرى الت�صويت يف جمل�ص النواب على التعديل املقرتح بال�صيغة التالية: »ال يجوز منح ترخي�ص مّتلك اأّي حق عيني 
من اأي نوع كان الأي �صخ�ص ال يحمل جن�صـية �صادرة عن دولة معرتف بها اأو الأي �صـخ�ص اإذا كان الرتخي�ص يتعار�ص مع 
اأحكام الد�صتور جلهة رف�ص التوطني«، و�صدر بذلك قانون متلك االأجانب اجلديد رقم 296 ت�ريخ 2001/4/3، م�صتثنيًا 

�لالجئني �لفل�شطينيني يف لبن�ن دون غريهم من �الأج�نب من حق �لتملك يف لبن�ن.

اأن  اإال  الد�صتوري،  اأمام املجل�ص  نواب  االإنتقادات وطعن به مبوجب مراجعة قّدمها ع�صرة  القانون لكثري من  تعّر�ص هذا 
�ملجل�س رد �ملر�جعة لعدم »خم�لفة �لفقرة �لث�نية من �مل�دة �الأولى �جلديدة من �لق�نون )296( �ل�ش�در بت�ريخ 2001/4/3 

للد�شتور �أو لق�عدة ذ�ت قوة د�شتورية«.

اإلى بع�ص  اإدخال مواد البناء  اأن ال�صلطات اللبنانية خففت من القيود املفرو�صة على  ومن اجلدير ذكره يف هذا ال�صياق 
البناء  اإلى  منها  جزء  يف  تعود  البناء  مواد  اإدخال  على  الرقابة  هذه  اأن  اإلى  االإ�صارة  وجتدر  ترفعها،  مل  لكنها  املخيمات 
الع�صوائي واملخالف لقوانني البناء، بحيث تظهر كل يوم اأبنية وطوابق جديدة خارجة عما هو م�صموح به يف القوانني املرعية 
داخل  ال�صكنية  امل�صكلة  اإلى  وي�صاف  املخالفات.  لتلك  حد  و�صع  يف  جّمة  �صعوبة  املعنية  ال�صلطات  جتد  بحيث  االإجراء، 
املخيمات الفل�صطينية التجمعات ال�صكانية التي بداأت تظهر على تخوم املخيمات وال تتمتع باأدنى معايري ال�صالمة الواجب 
توفرها يف البناء من بنى حتتية واإمدادات �صحية، ف�صاًل عن م�صكلة النازحني من خميم نهر البارد بعد االأحداث التي 

جرت ع�م 2007 ، والتي مل جتد لها حاًل نهائيًا حتى االآن ب�صبب التاأخر يف اإمتام عملية اإعمار املخيم.

د. احلق يف ال�سحة 
ال�صحة،  وزارة  تقدمها  اأخرى  �صحية  خدمات  واأي  احلكومية  امل�صت�صفيات  خدمات  من  الفل�صطينيون  الالجئون  ي�صتفيد 
وبع�ص  الفل�صطيني  االأحمر  الهالل  وجمعية  االأونروا  تبقى  لذلك  ال�صحة،  ووزارة  االأونروا  بني  املوقعة  االإتفاقات  اإطار  يف 

اجلمعيات االأهلية الفل�صطينية الهيئات االأ�صا�صية املعنية مبا�صرة بتقدمي اخلدمات ال�صحية للفل�صطينيني يف لبنان.

لالجئني  املقدمة  ال�صحية  اخلدمات  حت�صني  بهدف  جديدًا  اإ�صت�صفائيًا  برناجمًا  االأونروا  تبنت   2010 �لع�م  مطلع  فمنذ 
�لفل�شطينيني عب �لتع�قد مع م�شت�شفي�ت حكومية عدة �أو غري حكومية موجودة يف لبن�ن.

كما متكنت االأونروا بالتن�صيق مع وزارة ال�صحة اللبنانية من احل�صول على اأ�صعار تف�صيلية فيما يتعلق باأ�صعار اال�صت�صفاء 
يف �مل�شت�شفي�ت �حلكومية، كم� وقع �تف�ق بني �الأونرو� ووز�رة �ل�شحة �للبن�نية لت�أمني �الأدوية ملر�شى �ل�شرط�ن و�الأمر��س 

�مل�شتع�شية ب�أ�شع�ر خمف�شة لالجئني �لفل�شطينيني.

وكذلك تتولى وز�رة �ل�شحة يف لبن�ن تزويد �مل�شتو�شف�ت �لفل�شطينية ب�للق�ح�ت �شمن �حلمالت �لوطنية لتلقيح �الأطف�ل.

وعلى الرغم من التعاون بني وزارة ال�صحة اللبنانية واالأونروا يف جمال ال�صحة، تعجز االأونروا عن توفري جميع اخلدمات 
اخلدمات  ومنها  عامة  للخدمات  املخ�ص�صة  موازنتها  يف  املزمن  العجز  ب�صبب  الفل�صطينيني  لالجئني  الالزمة  ال�صحية 
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الكلى والرنني  القلب املفتوح وغ�صيل  العمليات مثل  اأن تقدمياتها ال�صحية ال تغطي بالكامل  تكاليف بع�ص  ال�صحية كما 
املغناطي�صي وغريها، كما جتدر االإ�صارة اإلى عدم كفاية الرعاية ال�صحية التي تقدمها جمعية الهالل االأحمر الفل�صطيني 

واجلمعيات االأهلية لعدم القدرة على �صد النق�ص الناجت عن ق�صور خدمات االأونروا ال�صحية.

ه. احلق يف التعلم 
ال مينع القانون اللبناين الالجئني الفل�صطينيني من دخول املدار�ص احلكومية ومعاهد التعليم املهني واجلامعة اللبنانية، علمًا 
اأن م�صوؤولية تعليم الالجئني الفل�صطيِنيني يف ال�صفوف االإبتدائية واملتو�صطة والثانوية تقع على عاتق االأونروا. اإال اأن هناك 
تعاونًا وثيقًا بني وزارة الرتبية والتعليم العايل واالأونروا، فالطالب الذين يلتحقون مبدار�ص االأونروا يتبعون منهجًا يتما�صى 

واملناهج التعليمية اللبنانية، وهي �صيا�صٌة تتبعها االأونروا يف جميع الدول امُلُ�صيفة ولي�صت �صرطًا تفر�صه احلكومة اللبنانية.

)�الإبتد�ئية  ك�فة  �مل�شتوي�ت  على  و�خل��شة  �لر�شمية  �للبن�نية  �ملد�ر�س  �إلى  �لدخول  �لفل�شطينيون  �لالجئون  وي�شتطيع 
واملتو�صطة والثانوية( دون اأي متييز يف ال�صروط واالإجراءات من ناحية امل�صتندات املطلوبة اأو الر�صوم املفرو�صة، ويعتمد 
دخول �لالجئني �لفل�شطينيني �إلى �ملد�ر�س �حلكومية �للبن�نية على قدرة �ملد�ر�س �ال�شتيع�بية مع �إعتم�د �شي��شة �لتف�شيل 

�لوطنية.

كذلك اإذا تعذر على الطالب الفل�صطيني )خا�صة اإذا كان من فاقدي االأوراق الثبوتية( تقدمي بطاقة الهوية ال�صخ�صية اأو 
�إخر�ج قيد، ف�إن �مل�دة 108 من �لنظ�م �لد�خلي ملد�ر�س رو�ش�ت �الأطف�ل و�لتعليم �الأ�ش��شي �لر�شمية رقم 1130/م/2001  

ت�صمح باعتماد اأي م�صتند ثبوتي اآخر، مبوافقة رئي�ص املنطقة الرتبوية.

اأما بالن�صبة للتعليم العايل فيلقى الطالب الالجئون الفل�صطينيون امللتحقون باجلامعة اللبنانية معاملة الطالب اللبنانيني 
عينها، كما �صدر بتاريخ 2009/6/18 عن جمل�ص الوزراء القرار رقم 90 والذي ق�صى باإلغاء الق�صط اجلامعي املفرو�ص على 
الطالب الفل�صطينيني من خميم نهر البارد، الذين التحقوا باجلامعة اللبنانية للعام اجلامعي 2008-2009، وقد �شمل ذلك 

�لقر�ر 68 ط�لب�.

اللبنانية عادل بع�ص فروع �صهادات  العايل  والتعليم  الرتبية  ال�صادر عن وزارة  ت�ريخ 2010/5/1  �لقر�ر رقم 1  �أن  كم� 
الثانوية العامة الفل�صطينية مع �صهادات الثانوية العامة اأو البكالوريا الفنية اللبنانية.

برغم ذلك، ال يزال دخول بع�ص الالجئني الفل�صطينيني اإلى املدار�ص احلكومية اأو اجلامعة اللبنانية اإ�صتن�صابيًا على الرغم 
من ا�صتفادتهم من ن�صبة الع�صرة باملئة املخ�ص�صة لالأجانب يف اجلامعة اللبنانية. 

و.  حرية اجلمعيات 
�لالجئني  على  ينطبق  �الأمر  وهذ�  ب�ملثل  �ملع�ملة  ملبد�أ  لبن�ن  يف  �ملقيمني  �الأج�نب  قبل  من  �جلمعي�ت  ت�أ�شي�س  يخ�شع 
الوطنية  اجلمعيات  لبنان:  الفل�صطيني يف  املجتمع  اأو�صاط  النا�صطة يف  اجلمعيات  من  اأنواع  ثالثة  وهناك  الفل�صطينيني. 
التي توؤ�ص�ص مبوجب »علم وخرب« �صادر عن وزارة الداخلية، واجلمعيات االأجنبية التي تتخذ لها فروعًا يف لبنان وترخي�ص 
وزارة  اإلى ترخي�ص من  التي ال حتتاج  االإ�صالمي  للوقف  التابعة  الوزراء، واجلمعيات  مبوجب مر�صوم ي�صدر عن جمل�ص 
الداخلية بل تعمل مبوجب ما ي�صمى »حجة �صرعية« يتم احل�صول عليها من اإحدى املحاكم ال�صرعية التابعة مبا�صرة لرئا�صة 

جمل�ص الوزراء.

فالالجئون الفل�صطينيون يف لبنان ال ميلكون فعليًا حق تاأ�صي�ص جمعيات خا�صة بهم، لذلك يلجوؤون اإلى تاأ�صي�ص جمعيات 
نا�صطني  من  غالبيته  يف  التنفيذي  ج�صمها  يت�صكل  بينما  لبنانيني،  من  االإدارية  وهيئاتها  العامة  هيئاتها  تتكون  لبنانية 

فل�صطينيني على �صلة وثيقة بواقع املجتمع الفل�صطيني وم�صكالته.
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القانون  م�صتوى  على  لبنانية  اجلمعيات  تلك  اإن  حيث  ملتب�صًا،  و�صعًا  ترتك  لبنان  يف  تن�صاأ  التي  »الفل�صطينية«  اجلمعيات  اإن 
وفل�صطينية على م�صتوى الواقع، مع االإ�صارة اإلى اأنها تقدم خدماتها اإلى الالجئني الفل�صطينيني واللبنانيني على حد �صواء. هذا 

�لو�شع �مللتب�س يعّر�س تلك �جلمعي�ت للم�ش�ءلة �لق�نونية.

ثالثاً: النقاط التنفيذية 
1- جمل�س النواب

أ كاجلمعيات 	. واخلرب  العلم  لنظام  خا�صعة  تكون  اأن  على  اخلا�صة  جمعياتهم  اإن�صاء  حق  الفل�صطينيني  الالجئني  اإعطاء 
اللبنانية العادية، مبا ي�صهم يف تعزيز احلالة املدنية يف املخيمات. )م.م( 

أ اإزالة العقبات واملعوقات اأمام حق الفل�صطينيني املقيمني وامل�صجلني ر�صميًا يف لبنان يف تاأ�صي�ص النقابات العمالية واأ�صحاب 	.
العمل واإحتاداتها واالإن�صمام اإليها. )م.م( 

2- جمل�س الوزراء والإدارات العامة 
أ اإ�صراك الالجئني الفل�صطينيني اأنف�صهم يف تخطيط امل�صاريع الرامية اإلى حت�صني اأو�صاعهم وتنفيذها واإدارتها38)م.ق(  	.
أ دعم �لب�مج �لتي توفر لالجئني للفل�شطينيني فر�س عمل ودعم م�ش�ريع �لقرو�س �ل�شغرية وم�ش�ريع توليد �لدخل �لتي 	.

تعزز �الكتف�ء �لذ�تي39.
أ تعزيز قدر�ت جلنة �حلو�ر  �للبن�ين – الفل�صطيني لتمكينها من م�صاعدة الالجئني الفل�صطينيني من خالل تعزيز حقوقهم 	.

االأ�صا�صية وحت�صني اأو�صاعهم املعي�صية. )م.ق(  
أ �إ�شد�ر مر��شيم تطبيقية للق�نون 128 رقم  2010/129 �ملتعلق ب�حلق ب�لعمل. )م.ق(  	.
أ �إيج�د حل مقبول لفئة »ف�قدي �الأور�ق �لثبوتية« من �لالجئني �لفل�شطينيني يف لبن�ن �ملقّدر عددهم بب�شعة �آالف. )م.م(  	.
أ توحيد التعامل بوثيقة ال�صفر التي ُتعطى لالجئني الفل�صطينيني كي تكون املدة عينها للجميع. )م.م(  	.
أ �لتخفيف من �الإجر�ء�ت �ملفرو�شة على حرية حركة �لالجئني �لفل�شطينيني و�لن��شطني �الإن�ش�نيني من بع�س �ملخيم�ت 	.

واإليها. وكذلك وقف الت�صاريح املفرو�صة على العرب واالأجانب وال�صحافيني واملنظمات غري احلكومية الدولية لدخول 
املخيمات ومزاولة اأن�صطة اإغاثية وتنموية واإعالمية فيها. )م.م(  

أ التخفيف من القيود املفرو�صة على اإدخال مواد البناء اإلى املخيمات بهدف التخفيف من حدة االأزمة ال�صكنية يف املخيمات 	.
وحولها. )م.م(  

أ اإطالق خطة اإمنائية �صاملة للمخيمات من قبل الدولة اللبنانية مب�صاركة وم�صاهمة االأونروا ومنظمات املجتمع الدويل املعنية 	.
وب�لتن�شيق مع منظمة �لتحرير �لفل�شطينية، تر�عي قو�نني ومع�يري �لبن�ء. ت�ش�عد �لالجئني يف �حل�شول على م�ش�كن الئقة، 
وربط البنى التحتية يف املخيمات بنظرياتها يف البلديات اللبنانية املجاورة. وت�صريع عملية اإعمار خميم نهر البارد وعودة �صكانه 

املهجرين اإليه يف اأ�صرع وقت ممكن. انطلقت اخلطة يف العام 2006 حتت عنوان »مبادرة حت�صني اأو�صاع املخيمات«. )م.م(

3- يف ما يتعلق باحلق يف ال�سحة
أ �ل�شحية 	. �خلدم�ت  من  �ملب��شرة  لال�شتف�دة  لبن�ن  يف  و�مل�شجلني  �ملقيمني  �لفل�شطينيني  �لالجئني  �أم�م  �لفر�س  �إت�حة 

للم�شت�شفي�ت �حلكومية، ولي�س عب نظ�م �لتع�قد مع �الأونرو� فح�شب. )م.م(  
أ �ل�شحي 	. و�مل�شح  �لوق�ئي  ب�لطب  �ملت�شلة  �للبن�نية  �ل�شحة  وز�رة  بر�مج  يف  �لفل�شطينية  و�لتجمع�ت  �ملخيم�ت  �شمول 

�الإح�ش�ئي خ��شة يف م� يتعلق ب�الأمر��س �ل�ش�رية و�لوب�ئية و�ملزمنة، و�إع�دة �لت�أهيل و�لعالج �لفيزي�ئي لذوي �الإحتي�ج�ت 
�خل��شة من �الأطف�ل على وجه �خل�شو�س. )م.م(  

أ تقدمي �لدعم �لتقني للموؤ�ش�ش�ت �ل�شحية �لفل�شطينية من قبل وز�رة �ل�شحة و�إعف�وؤه� من �لر�شوم �ل�شريبية و�جلمركية 	.
وت�صهيل ح�صولها على التجهيزات الطبية واالأدوية من اخلارج والتي تقدم غالبًا يف �صكل هبات وتربعات.

من تو�صيات الور�صة الثانية »الالجئون وتنمية املجتمع املحلي« ملوؤمتر »تلبية احلاجات االإن�صانية لالجئي فل�صطني يف ال�صرق االأدنى: بناء �صراكات من اأجل دعم االأونروا«  لعام   38
.2004

من تو�صيات الور�صة الثالثة »تعزيز التنمية االإجتماعية واالإقت�صادية لالجئني« ملوؤمتر »تلبية احلاجات االإن�صانية لالجئي فل�صطني يف ال�صرق االأدنى: بناء �صراكات من اأجل دعم   39
�الأونرو�« لع�م 2004.
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4- يف ما يتعّلق باحلق يف التعلم
أ هذه 	. وتنظيم  اللبنانية  احلكومية  باملدار�ص  لاللتحاق  الفل�صطينيني  الالجئني  التالمذة  اأمام  الفر�ص  من  املزيد  اإتاحة 

احلقل  يف  االأجانب  الرعايا  على  االأولوية  الفل�صطينيني  الالجئني  متنح  وا�صحة  وزارية  قرارات  ا�صت�صدار  عرب  العملية 
�لرتبوي. )م.م(  

أ اإزالة العوائق اأمام التحاق الطالب الالجئني الفل�صطينيني باملعاهد املهنية وببع�ص كليات اجلامعة اللبنانية مثل الطب 	.
والهند�صة عرب اإ�صت�صدار القرارات واملرا�صيم اخلا�صة بذلك. واإعطاوؤهم االأولوية على الرعايا االأجانب. )م.م(  

أ �شمول �لالجئني �لفل�شطينيني يف بع�س �لب�مج �حلكومية كب�مج �الإح�ش�ء �لوطني ملعرفة �أعد�دهم وبرن�مج مك�فحة 	.
الفقر لتمكينهم من اال�صتفادة من اخلدمات التي توفرها هذه الربامج. )م.م( 

أ موا�صلة دعوة احلكومة للمجتمع الدويل والبلدان املانحة اإلى متويل م�صاريع مثل املبادرة التي اأطلقتها احلكومة يف عام 	.
اإلى  2006 لتح�صني امل�صتوى املعي�صي لالجئني الفل�صطينيني واالأحوال املعي�صية يف املخيمات، واملبادرات املماثلة الرامية 
�صمان كرامة العي�ص الكرمي لالجئني الفل�صطينيني حلني عودتهم اإلى وطنهم، وذلك بالتعاون مع املجتمع الدويل. )م.م(

5- هيئات املجتمع املدين اللبناين والدويل
ت�شجيع منظم�ت �ملجتمع �الأهلي �لفل�شطيني و�للبن�ين ب�أن�شطة ومب�در�ت م�شرتكة لتعريف �ملجتمع �للبن�ين ب�لو�قع �الإقت�ش�دي 
واالإجتماعي والقانوين لالجئني الفل�صطينيني يف لبنان ولتعريف الفل�صطينيني بحقوقهم االأ�صا�صية يف �صوء املعايري الدولية. 

)م.ق( 

6- املنظمات الدولية 
مطالبة املجتمع الدويل بدعم االأونروا ماديًا ومعنويًا كي توا�صل تقدمي االإغاثة واحلماية االإجتماعية لالجئني الفل�صطينيني، 
وتعزيز ال�صراكة الثالثية بني االأونروا والدول املانحة والدول امل�صيفة واملرجعية الوطنية الفل�صطينية )ال�صلطة( بهدف زيادة 

جتاوب املانحني اإلى حني التو�صل اإلى حل دائم مل�صكلتهم. )م.ق(
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ملحق رقم )1(
لئحة با�سماء اخلرباء املكلفون باإعداد الدرا�سات اخللفية القطاعية للخطة الوطنية حلقوق الإن�سان

حرية �جلمعي�تم�ري غنطو�س  

حرية �لتعبري، �لر�أي و�الإعالم - حقوق �الأ�شخ��س ذوي �الإع�قة - عقوبة �الإعد�مبول مرق�س

حقوق �ملر�أةفهمية �صرف الدين

حقوق �لطفل  �ألي�س كريوز  

�حلق يف �لعمل و�ل�شم�ن �الجتم�عيمي�ش�ل جورح خديج

العمال املهاجروننبيل �خلطيب  

�حلق يف �ل�شكن�أنطو�ن �شمعون  

��شتقالل �لق�ش�ء�شليم�ن تقي �لدين  

�أ�شول �لتحقيق و�لتوقيف - �لتعذيب و�ملع�ملة �لال�إن�ش�نيةوليد �لنقيب  

ق�نون �لعقوب�تم�جد �شميح في��س  

�حلق يف �لتعليمخليل �أبو رجيلي  

�حلق يف �لتعليمرمزي �شالمة

�الإخف�ء �لق�شريزي�د ب�رود

�حلق يف �ل�شحة  �إ�شم�عيل �شكرية  

�حلق يف �ل�شحةح�شني �شب�رو

عد�لة �الأحد�ثهاريل الب�صتاين  

�حلق يف بيئة �شليمةك�رال حن�  

�حلق يف �لثق�فةاألك�صندر جنار  

�حلقوق �الإجتم�عية و�الإقت�ش�دية لالجئني �لفل�شطينينيج�بر �شليم�ن  

�حلقوق �الإجتم�عية و�الإقت�ش�دية لالجئني غري �لفل�شطينيني�شمرية طر�د  

�ل�شجونغ�ش�ن خميب

�لتن�شت )�حلم�ية من �لتدخل يف �حلي�ة �خل��شة(ن�ش�ل �جلردي



الخطــة الوطنيــة112
لحقوق اإلنسان في لبنان - 2014 - 2019

ملحق رقم )2(
حالة الت�سديقات وتقدمي التقارير على معاهدات حقوق الإن�سان والتعاون مع اآليات الأمم املتحدة املتعلقة بحقوق 

الإن�سان- اأيار 2011

ان�صم لبنان اإلى �صت من اتفاقيات االأمم املتحدة الرئي�صية الت�صعة املعنية بحقوق االإن�صان. تقاع�ص لبنان يف رفع تقاريره الدورية 
�إلى �للج�ن �ملكلفة ر�شد تنفيذ 4 من املعاهدات ال�صت الدولية املتعلقة بحقوق االإن�صان التي وقع عليها  وبروتوكول اختياري واحد 

لك�صف مدى التزامه بها.
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ملحق رقم )3(
اأحكام الإتفاقات التي حتفظ عليها لبنان

حتفظ لبنان على بع�ص اأحكام االإتفاقات التي اإن�صم اإليها:
• �إتف�قية �لق�ش�ء على جميع �أ�شك�ل �لتمييز �لعن�شري	

التحفظات:
�مل�دة )22(، التي تتعلق بطرق حل النزاعات ب�صاأن تطبيق االتفاقية اأو تف�صريها، وترى اأنه يف كل نزاع تكون طرفًا فيه يلزم موافقة 

جميع االأطراف ذات ال�صلة حتى متكن اإحالته ملحكمة العدل الدولية.
• �تف�قية �لق�ش�ء على جميع �أ�شك�ل �لتمييز �شد �ملر�أة	

التحفظات: 
�لدول  تلزم  �لتي  واملادة )16 ف/1(  اأبنائهم.  بجن�صية  يتعلق  فيما  والرجال  الن�صاء  بني  امل�صاواة  تكفل  التي  �مل�دة )9 ف/2(، 
اإجراءات منا�صبة للق�صاء على التمييز �صد املراأة يف كل االأمور التي تتعلق بالزواج والعالقات العائلية، حيث  االأطراف باإتخاذ 
حتفظ ب�صاأن احلق يف اإختيار ا�صم العائلة. واملادة )29 ف/1(، �لتي تتعلق بطرق حل �لنز�ع�ت بني �لدول �الأطر�ف يف �الإتف�قية 

ب�ش�أن تطبيق �التف�قية �أو تف�شريه�.
• حكومة اجلمهورية اللبنانية ال تعترب نف�صها ملزمة باأحكام الفقرة 1 من هذه املادة.	

املادة 9 
• فقرة 2 متنح الدول االأطراف املراأة حقا م�صاويا حلق الرجل فيما يتعلق بجن�صية اأطفالهما.	

املادة 16 
• ب�لزو�ج و�لعالق�ت 	 �الأمور �ملتعلقة  �ملر�أة يف ك�فة  �لتمييز �شد  للق�ش�ء على  �ملن��شبة  �لتد�بري  �لدول �الأطر�ف جميع  تتخذ 

�لع�ئلية، وبوجه خ��س ت�شمن، على �أ�ش��س �مل�ش�و�ة بني �لرجل و�ملر�أة:
أ احلقوق وامل�صوؤوليات نف�صها اأثناء الزواج وعند ف�صخه	.
أ احلقوق وامل�صوؤوليات نف�صها بو�صفهما اأبوين، بغ�ص النظر عن حالتهما الزوجية، يف االأمور املتعلقة باأطفالهما ويف جميع 	.

�الأحو�ل، يكون مل�شلحة �الأطف�ل �الإعتب�ر �الأول. 
أ احلقوق وامل�صوؤوليات نف�صها فيما يتعلق بالوالية والقوامة والو�صاية على االأطفال وتبنيهم، اأو ما �صابه ذلك من االأعراف، 	.

حني توجد هذه املفاهيم يف الت�صريع الوطني، ويف جميع االأحوال يكون مل�صلحة االأطفال االعتبار االأول.
أ احلقوق ال�صخ�صية نف�صها للزوج والزوجة، مبا يف ذلك احلق يف اختيار ا�صم االأ�صرة واملهنة ونوع العمل.	.

املادة 29 
• يعر�ص للتحكيم اأي خالف بني دولتني اأو اأكرث من الدول االأطراف حول تف�صري اأو تطبيق هذه االتفاقية ال ي�صوى عن طريق 	

املفاو�صات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فاإذا مل يتمكن االأطراف، خالل �صتة اأ�صهر من تاريخ طلب التحكيم، 
من �لو�شول �إلى �تف�ق على تنظيم �أمر �لتحكيم، ج�ز الأي من �أولئك �الأطر�ف �إح�لة �لنز�ع �إلى حمكمة �لعدل �لدولية بطلب 

يقدم وفق� للنظ�م �الأ�ش��شي للمحكمة.
• الأي دولة طرف اأن تعلن، لدى توقيع هذه االإتفاقية اأو ت�صديقها اأو االن�صمام اإليها، اأنها ال تعترب نف�صها ملزمة بالفقرة 1 من 	

هذه املادة. وال تكون الدول االأطراف االأخرى ملزمة بتلك الفقرة اإزاء اأي  دولة طرف اأبدت حتفظا من هذا القبيل.



يعترب برنامج االأمم املتحدة االإمنائي �صبكة التنمية العاملية التابعة لالأمم املتحدة وهو يدعو اإلى التغيري واإلى حتقيق نفاذ البلدان 
�إلى �ملعرفة و�خلبة و�ملو�رد من �أجل م�ش�عدة �ل�شعوب على �لتمتع بحي�ة �أف�شل. ونحن نعمل على �الأر�س يف 166 بلدًا ونتعاون 
معها يف تطبيق احللول التي اأوجدتها ملواجهة حتديات التنمية العاملية والوطنية. ويف وقت تقوم فيه هذه البلدان بتطوير قدراتها 

�ملحلية، تعتمد على �ل�شعوب �ملن�شمة �إلى برن�مج �الأمم �ملتحدة �الإمن�ئي وعلى �شرك�ئن� �لعديدين.

ملزيد من املعلومات

برن�مج �الأمم �ملتحدة �الإمن�ئي
مبنى البنك العربي االإفريقي الدويل ـ �صارع امل�صارف

�لنجمة، بريوت 5211 2011، لبن�ن
registry@undp.org.lb :لبيد �الإلكرتوين�

www.undp.org.lb :ملوقع �الإلكرتوين�















»FÉ‰E’G IóëàŸG ºeC’G èeÉfôH

±QÉ°üŸG ´QÉ°T ` ‹hódG »≤jôaE’G »Hô©dG ∂æÑdG ≈æÑe
¿ÉæÑd ` 2011 5211 ähÒH ,áªéædG

registry@undp.org.lb :ÊhÎµdE’G ójÈdG
www.undp.org.lb :ÊhÎµdE’G ™bƒŸG

∫ÓN øe á«µ«é∏ÑdG á«ªæàdG IQGRh /á«µ«é∏ÑdG áeƒµ◊G øe ºYóH πª©dG Gòg RÉ‚EG ”
"á«Hô©dG ∫hódG ¢†©H ‘ á«°SÉ«°ùdG äÉ°ù°SDƒŸG ácQÉ°ûe" »FÉ‰E’G IóëàŸG ºe’G èeÉfôH ´hô°ûe


