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دالّيالدد
 
الّتاســـع و ميثــّ  الّتقريـــر اااتـــر الّتقريـــر اللّبنـــاين الّرمســـي ادــامع للّتقـــارير الّدوريّـــة الثّـــامن ع ـــر   -1

مـــــن  1والثّـــــاين والع ـــــرين  الواوـــــف تقـــــدمي ا وفـــــ  الفقـــــرة   والع ـــــرين وااـــــاد الع ـــــرين  و ع ـــــر  
الّدوليّــة للقءــاى علــأ كيــع أشــكال الّتمييــّت العنصــر  الــّب انءــّم إلي ــا لبنــان  االتفاقيــةمــن  9 املــاّدة
 .1971ت رين الثّاين/نوفمرب  12 بتاريخ

ــــر اّشــــارة إىل الّتطــــورات اااصــــلة علــــأ صــــعيد القءــــاى علــــأ -2 ــــّت  يتءــــّمن هــــذا الّتقري الّتميي
ـــة اخلاّصـــة ّـــذا املوتـــو    يفالعنصـــر   ـــذمّ بـــبعة املبـــادو ا اّم ـــ  ّـــا مـــع الّت لبنـــان يف الفـــعة املتعّل

عتبــــار الّتوصــــيات واملالامــــات اخلتاميّــــة الــــّب أبــــديا دنــــة القءــــاى علــــأ الّتمييــــّت االواألخــــذ بعــــ  
ــــةالعنصــــر  خــــالل الّنمــــر يف الّتقريــــر الــــّدور  األخــــّ املقــــّدم مــــن الدّ  وقــــد ّع إعــــداده   (1)ولــــة اللّبنانّي

 .املعنّية واّدارات الوزارات خمتلف من علي ا االستحصالإىل املعلومات الّب ّع  باالستناد
دد

دداللسمدا ّةلدد
دالمؤشراتدالّيقمغرا ّيلدةالخصائصدالمرتبطلد الّسّكاند-اعع ااتد اّالدأّةليلد

د
دالمؤشراتدالّيقمغرا ّيلد-أةالادد

 
تفتقـــر الّدولـــة اللّبنانّيـــة إىل إاصـــاىات رمسيّـــة ألعـــداد الّســـكان املقيمـــ  علـــأ أراتـــي ا مـــا ال  -3

 ميكن معه تقدمي أرقام دقيقة يف هذا اخلصوص.

ّة مـن العّمـال  -4 وفءالا عـن املـوانين  اللّبنـانّي   ي ـ د اجملتمـع اللّبنـايّن االيّـاا ووـود أعـداد مبـ
اّص الاّلو،ـــ  الفلســطينّي  املتواوــدين علــأ األراتــي اللّبنانيّـــة األوانــف والاّلو،ــ   وعلــأ ووــه خــ

ّهم مـــــن الاّلو،ـــــ   ال ســـــّيما مـــــن الّســـــورّي  والعـــــراقّي   -منـــــذ مـــــا يّتيـــــد علـــــأ الّســـــّت  عامـــــاا  وغـــــ
من الّدول اجملاورة يف ظـّ  األوتـا  األمنيّـة الـّب ت ـ دها املنطقـة. ويعـيب عـدد مبـّ  -والفلسطينّي  

 ع ر املووودة يف البالد.  االثىن،  الفلسطينّي  يف املخّيمات من الاّلو

ـــــأ   ـــــ  املتواوـــــدين عل ـــــة ألعـــــداد الاّلو، ـــــة مـــــذلّ إاصـــــاىات رمسّي ـــــة اللّبنانّي ال متلـــــّ الّدول
ســتناد يف هــذا اجملــال إىل اّاصــاىات املعــّدة مــن قبــ  املنمّمــات الّدولّيــة الــّب تعــىن االأراتــي ا  ويــتّم 

 بالّنســــبة إىل الاّلو،ــــ  الفلســــطينّي   وقــــد UNRWA لاب ــــؤون الاّلو،ــــ  يف لبنــــان  وحتديــــداا ومالــــة 
 بتـــاريخاـــّددت هـــذه الومالـــة عـــدد الاّلو،ـــ  الفلســـطينّي  علـــأ األراتـــي اللّبنانّيـــة املســـّ ل  لـــدي ا 

بالّنســبة إىل ســائر الاّلو،ــ    UNHCR لالو،ــاا  وومالــة ا 449 957 ب 2014األّول مــن متّوز/يوليــه 
ـــــدي ا  ـــــة املســـــّ ل  ل ـــــأ األراتـــــي اللّبنانّي وقـــــد اـــــّددت هـــــذه الومالـــــة عـــــدد الاّلو،ـــــ  الّســـــورّي  عل

__________ 
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  مــع اّشــارة إىل أّن عّــة عــدداا (2)الو،ــاا  1 146 405 ب 2014مــانون األّول/ديســمرب   31 بتــاريخ
من الاّلو،  الّسورّي  والفلسـطينّي  غـّ املسـّ ل  لـدّ أّ  مـن الومـالت  املـذمورت  مـن بيـن م مـن 
يكــون بانتمـــار تســ يله  أو مـــن يكــون غـــّ مســ ّ  إنيالقـــاا  ممــا أّن الاّلو،ـــ  مــن غـــّ ادنســـيّت  

 رقام املبيّنة فيما تقّدم. الّسوريّة والفلسطينّية غّ م مول  يف األ
هـــذا وإنّـــه  اســـف بيانـــات املديريّـــة العاّمـــة لغمـــن العـــاّم  فقـــد بلـــ  عـــدد العّمـــال األوانـــف  

  يف اـ  أّن هـذا العـدد مـان عـامالا أونبيّـاا  178 624  2014الّذين منحوا إقامـةا سـنويّةا يف العـام 
املــّدة الــّب يغطّي ــا هــذا الّتقريــر  ممــا أنّــه أ  أّول  - 2005يف العــام  عــامالا أونبيّــاا  99 387يبلــ  

 2014 اسف بيانات وزارة العم   فقـد بلـ  ومـو  عـدد إوـازات العمـ  الـّب ملنحـع خـالل العـام
 إوازة عم . 201 697ما ب  إوازات عم  وديدة وجتديد إوازات عم  سابقة  

دد
دالخصائصدالمرتبطلد تك قطدالمجتمعدالّعبنا تد-ثا ياادد

 
يقيم القانون اللّبنـاين أ  وتـع قـانوين خـاّص جملموعـات أو ف،ـات معيّنـة مـن اجملتمـع علـأ ال  -5

ــــة  ــــه  فالّنصــــوص القانونّي ــــة أو شــــعوباا أصــــلّية في ــــة أو عرقّي ــــات قومّي ــــ  أقلّي ــــا متّث باســــتثناى  -اعتبــــار أمّت
  متييــّت مبــ  هــي عاّمــة ت ــم  كيــع املــوانين  دو ــا أ -يتعّلــ  من ــا لســائ  األاــوال الّ خصــّية  مــا

 علأ األص  أو العرق وما إىل ذلّ.

ّاا بـــ  أفـــراده  ايـــ  يبلـــ  عـــدد  -6 علـــأ ذلـــّ  فـــ ّن اجملتمـــع اللّبنـــاين يعـــر  تنّوعـــاا نيائفّيـــاا مبـــ
الّطوائــف املعــع  ّــا مــن قبــ  الّدولــة اللّبنانّيــة عــاين ع ــرة نيائفــة ت ــّك  كيع ــا وــّتىاا ال يت ــّتّأ مــن 

الّطوائــــف نمــــام قــــانوين خــــاّص ّكــــم املســــائ  املتعّلقــــة بــــاألاوال  هــــذا اجملتمــــع  ولكــــّ  مــــن هــــذه
الّ خصـّية املتعّلقــة بافرادهـاا هــذا وإّن للتّنـو  الطّــائفي انعكــاا علـأ صــعيد الّنمـام الّسياســي املعتمــد 

 يف الّدولة وعلأ صعيد توزيع بعة الوظائف اّداريّة في ا. 

ل الّ خصـّية  ويف اجملـال الّسياسـي  وعلـأ صــعيد إّن الّنمـام الطّـائفي املطبّـ  يف وـال األاــوا 
ـــانّي  ذلـــّ أنّـــه  توزيـــع بعـــة الوظـــائف العاّمـــة  يعتـــرب مـــن الرّمـــائّت الّءـــامنة للعـــيب امل ـــع  بـــ  اللّبن
يســعأ إىل تــمان  ايــة خصوصــّية مــّ  مــن الّطوائــف امل ــارمة يف تكــوين اجملتمــع اللّبنــاين وإىل تــام  

واّدارة  إىل اـ  إلغــاى الطّائفيّــة الّسياســّية الـّذ  يلعتــرب وفــ  الفقــرة     م ـارمت ا الفّعالــة يف ااكــم 
 من مقّدمة الّدستور هدفاا ونينّياا أساسّياا يقتءي العم  علأ حتقيقه وف  خطّة مرالّية. 

وال تعتـرب الّطوائــف املختلفـة املكّونــة للم تمـع اللّبنــاين ف،ـات ذات نيــابع إثـ  أو عرقــي  وإن   
يّـــة وثقافيّــة معيّنـــة. فءــالا عـــن ذلــّ  فـــ ّن مانــع تتمتّـــ للّطوائـــف بانممـــة  االعــعا ع خبصــائص تاّر

__________ 

 /http://www.unrwa.org اhttp://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122#يف هـــــذا اخلصـــــوص:  يراوــــع (2) 
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ان مــن مــون الّدولــة  ّّ خاّصــة يف وــال األاــوال الّ خصــّية  أو بتمثيــ  معــّ  يف ااكــم واّدارة ال يغــ
 .(3)اللّبنانّية دولة ذات وادة ال تت ّتأ وهذا ما تنّص عليه املاّدة األوىل من الّدستور

دد
دداللسمدالشّا تدد

داطداالتفاقيلد7ال دد1المعع ااتدالخاّصلدالمتعّعللد الم ادد
د

د1الماّدةددد
د

 ابيأدالمساةاةد تدالّيست مدالّعبنا تد-أةالادد

األساسـّية الـّب تقـوم علي ـا الّدولـة اللّبنانيّـة  وهـو  املبـادويعّد مبدأ املساواة ب  املـوانين  مـن  -7
منصوص عنه بصورة عاّمة اي  ي ـم  كيـع أووـه الّتمييـّت سـواىا مانـع مبنيّـة علـأ أسـاا العـرق أو 

مــــع الــــّتحّفب د ــــة تطبيــــ  مبــــدأ  -الّلــــون أو الّنســــف أو األصــــ  القــــومي أو اّثــــ  أو اــــّ  الــــّدين 
لـأ أسـااد ديـ  يف مسـائ  األاـوال الّ خصـّية مـون الّنمـام املعمـول بـه املساواة دون أ  متييّت مبـ  ع

يف لبنـــان يف هـــذا اجملـــال هـــو نمـــام نيـــائفي ّءـــع لووبـــه مـــّ  لبنـــاين إىل قـــانون األاـــوال الّ خصـــّية 
 اخلاّص بطائفته. 

ــــة تقــــوم علــــأ   فتــــنّص الفقــــرة  د  مــــن مقّدمــــة الّدســــتور اللّبنــــاين علــــأ أّن ادم وريّــــة اللّبنانّي
ااـــعام ااريّـــات العاّمـــة  ويف نيليعت ـــا اريّـــة الـــرأ  واملعتقـــد  وعلـــأ العدالـــة االوتماعيـــة واملســـاواة يف 

( مـــن الّدســـتور 7ااقـــوق والواوبـــات بـــ  كيـــع املـــوانين  دون متـــايّت أو تفءـــي   ممـــا تـــنّص املـــاّدة )
املدنّيـــــة والّسياســـــّية علـــــأ أّن مـــــّ  اللبنـــــانّي  ســـــواى لـــــدّ القـــــانون وهـــــم يتمّتعـــــون بالّســـــواى بـــــااقوق 

ــــة دو ــــا فــــرق بيــــن م  وتــــنّص املــــاّدة ) ( منــــه علــــأ أّن اريّــــة 9ويتحّملــــون الفــــرائة والواوبــــات العاّم
ــة حتــع  ايت ــا علــأ أالّ يكــون اال عتقــاد مطلقــة  وعلــأ أّن الّدولــة تكفــ  اريّــة إقامــة الّ ــعائر الّدينّي

( مــن الّدســتور علــأ أّن لكــّ  لبنــاين ااــّ  12) يف ذلــّ إخــالل يف الّنمــام العــاّم  وأيءــاا تــنّص املــاّدة
ســـتحقاق وادـــدارة اســـف االيف تـــوّا الوظـــائف العاّمـــة ال ميـــّتة ألاـــد علـــأ ا خـــر إالّ مـــن ايـــ  

 الّ روط الّب ينّص علي ا القانون.
د

د تداجالداكا حلدالّتمييزدالعنصريددالجزائت امداإلد-ثا ياادد
قــانون البــّ  الّتلفّتيــوين و  املطبوعــات وقــانون العقوبــات قــانون وحتديــداا  اللّبنانّيــة  القــوان  جتــّرم -8

علي ــا يف القــانون   معاقبــاا  ونحــةا  يعتــربواّذاعــي األفعــال الــّب تــنّم عــن متييــّت عنصــر   وب ــك د عــاّم 
مّ  عم  يقصد منه إثـارة الّنعـرات املذهبيّـة أو العنصـريّة أو ااـّة علـأ النّـّتا  بـ  الّطوائـف وخمتلـف 

إىل كعيّـة أن ـ،ع  ـذه الغايـة  ومـذلّ قيـام إاـدّ وسـائ   االنتمـاىناصر األّمة  مما يعتـرب ونحـةا ع
__________ 

اخلامس ع ر والّسـادا ع ـر  مسـتند و راوع يف هذا اخلصوص الّتقرير الّلبناين ادامع للّتقارير الّدوريّة الرّابع ع ر ي (3) 
CERD/C/383/Add.2 15إىل  3  فقرات. 
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 إىل ترمــي بــدعوة القيــام ونايــةا  ويعــدّ  العنصــريّة  أوبن ــر مــا مــن شــانه إثــارة الّنعــرات الطّائفّيــة  اّعــالم
 .(4) ااصو  توّقع عند أو اارب زمن يف العنصريّة أو املذهبّية الّنعرات إيقاظ

دد
د2الماّدةددد

د
 ثرقعّيلد تدا امداكا حلدالّتمييزد ثكٍلد اّمدةالّتمييزدالعنصريد ثكٍلدخاصّدتّدالالخط اتدد-أةالادد

ــــّواب اللّبنــــاين عــــدداا مــــن الّنصــــوص الّت ــــريعّية ترمــــي إىل حتقيــــ  املســــاواة بــــ   -9 أقــــّر ولــــس النّـ
خمتلــف أفــراد اجملتمــع إّمــا عــن نيريــ  إدخــال تعــديالت علــأ الّنصــوص املووــودة أصــالا أو عــن نيريــ  

تلـــف إقـــرار قـــوان د وديـــدة. وإّن املســـاواة املقصـــودة يف هـــذا اّنيـــار ت ـــم  مكافحـــة الّتمييـــّت بـــ  خم
ف،ــات اجملتمــع علــأ كيــع أشــكاله لــا يف ذلــّ الّتمييــّت بــ  الّروــ  واملــرأة الــّذ  قــد ي ــّك  يف بعــة 

 متداداا ملسالة الّتمييّت العنصر  عندما يعاف  معه.ااألايان 
د

داقرامدقا  ندحماقلدالّنسا دةسائردأ راددا سرةداطدالعنفدا سريد)أ(د
فــراد أ( املتعّلــ  امايــة الّنســاى وســائر 293انون رقــم )القــ 2014أيّار/مــايو  7صــدر بتــاريخ  -10

األســرة مــن العنــف األســر   ويعــّر  هــذا القــانون األســرة علــأ أمّتــا ت ــم  ّأّ  مــن الــّتوو  واألب 
واألم ألّ  من مـــا واألخـــوة واألخـــوات واألصـــول والفـــرو  شـــرعّي  مـــانوا أم غـــّ شـــرعّي  ومـــن جتمـــع 

ة اـــّ  الدروـــة الثّانيـــة أو الوصـــاية أو الواليـــة أو تكّفـــ  اليتـــيم أو زود بيـــن م رابطـــة التبـــّ  أو املصـــاهر 
األّم أو زود األب  ممـــا يعـــّر  العنـــف األســـر  علـــأ أنّـــه أ  فعـــ  أو امتنـــا  عـــن فعـــ  أو الّت ديـــد 
ـــــاول أاـــــد  ّمـــــا  يرتكـــــف مـــــن أاـــــد أعءـــــاى األســـــرة تـــــد فـــــرد أو أمثـــــر مـــــن أفـــــراد األســـــرة  ويتن

هــذا القــانون  ويعتّــف عنــه قتــ  أو إيــذاى وســد  أو نفســي أو ونســي املنصــوص علي ــا يف  ادــرائم
 قتصاد .ا أو

ويتءـــّمن القـــانون املـــذمور أيءـــاا تعـــديالا ملـــواد قـــانون العقوبـــات املتعّلقـــة  ـــرم الّتّنـــا  ايـــ   
 ساّو ب  الّرو  واملرأة يف هذا اجملال ال سّيما بالّنسبة إىل العقوبة املعّتبة علأ هذه ادرمية.

د
دالغا دالعذمدالمخّففد تدجرقملدالّثر د)ب(د

( 562( الـــّذ  ألغـــأ املـــاّدة )162القـــانون رقـــم ) 2011/أغســـطس آب 17صـــدر بتـــاريخ  -11
ــ  ( فاوــا زووــه أو أاــد  ــن )لعــىن  راول مــن قــانون العقوبــات الــّب مانــع تفيــد مــن العــذر املخّفــف ما

لـــة ادمـــا  غـــّ امل ـــرو  فاقـــدم علـــأ قتـــ  امل ـــ ود أو يف اا نـــاأصـــوله أو فروعـــه أو أختـــه يف وـــرم الّتّ 
  ورمية الّ ر  . بأادمها أو إيذائه بغّ عمد وهو ما يعر  

__________ 

 وما يلي ا من هذا الّتقرير. 32تراوع يف هذا اخلصوص الفقرة  (4) 
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دّتجامد ا شخاصاقرامدقا  نداعاقبلدجرقملداالد)ج(د
ـــــة األمـــــم املّتحـــــدة ملكافحـــــة ادرميـــــة اإىل  2005أيّار/مـــــايو  10انءـــــّم لبنـــــان بتـــــاريخ  -12 تّفاقّي

ءــــّم إىل بروتومــــول منــــع وقمــــع ومعاقبــــة اّجّتــــار باألشــــخاص وخباّصــــة املنّممــــة عــــرب الونينّيــــة  ممــــا ان
 الّنساى واألنيفال  وبروتومول مكافحة يريف امل اورين عن نيري  البحر والرّب وادّو  املّكمل   ا.

ـــــة ورميـــــة 164القـــــانون رقـــــم ) 2011/أغســـــطس آب 24صـــــدر بتـــــاريخ و   ( املتعلٌـّــــ  لعاقب
جّتــــار الا القــــانون اســــتغالالا مؤّديــــاا إىل اعتبــــار الفعــــ  مكّونــــاا دــــرم ااّجّتــــار باألشــــخاصا وياعتــــرب هــــذ

ســتغالل ادنســي للءــحّية  إرغام ــا علــأ الــّدعارة  علــأ العمــ  القســر   اســعقاق ا االباألشــخاص  
 أو القيام لمارسات شبي ة بالرّق يف اّق ا.

ر باألشــخاص ونايــةا  وأنّــه ومــن أهــّم مــا وــاى يف هــذا القــانون هــو أنّــه وعــ  مــن وــرم اّجّتــا -13
تءـّمن أاكامـاا تتعلّــ  امايـة الّ ــ ود يف مثـ  هــذه القءـايا مـن خــالل اافـاظ علــأ سـريّة هويّــايم   
ممـا مسـل لءـحّية ادـرم باّقامـة يف لبنـان نييلـة املـّدة الـّب تقتءـي ا إوـراىات الّتحقيـ   لووـف قــرار 

يا قــد يكونــون مــن العّمــال األوانــف الــّذين يــتّم قءــائي زيــّت  ــا ذلــّ  مراعــاةا منــه لواقــع أّن الءــحا
اســتغال م لعــدم ايــازيم علــأ األوراق القانونيّــة الــّب جتيــّت  ــم اّقامــة بصــورة شــرعّية يف لبنــان  األمــر 

مــان مــن شــانه أن   -لــوال ووــود هــذه القاعــدة يف قــانون معاقبــة ورميــة اّجّتــار باألشــخاص  -الــّذ  
ّدعــاى يف اــّ  ادــاين خ ــية افتءــا  اوقيــام م بتقــدمي أ  شــكّو أو  ي ــّك  رادعــاا  ــم ّــول دومتــم

 أمرهم وترايل م اّ  قب  التماس م ألّ  نتي ة من شكواهم أو اّدعائ م. 
د

دالخط اتدةاإلجرا اتدالمتعّعللد ا ةضاعدالعاّالدلاّلجئيطدالفعسطينّييطد-ثا ياادد
دالفعسطينتد-تثكيلدلجنلدالح امدالّعبنا تدد)أ(د

ت ـــكي  هي،ــة اكوميـــة يل ــار  في ـــا رثّلــون مـــن وزارات  2005/نوفمرب الثــاين ت ــرينّع يف  -14
متعــــّددة  تقءــــي م ّمّت ــــا بتطبيــــ  سياســــات ااكومــــة اللبنانيــــة اخلاصــــة بــــالاّلو،  الفلســــطيني  يف 

 الّصــادر 89/2005الفلســطي   وذلــّ لووــف القــرار رقــم  - دنــة ااــوار اللّبنــاين  بلبنــان  مسّيــع 
 عن ولس الوزراى. 

ست ــارياا وتنفيــذيّاا م ّمــاا بالّنســبة إىل ااكومــة اللّبنانيــة  فتقــّدم  ــا اوتــؤّد  هــذه الّل نــة دوراا  
خربايـــا املكتســـبة يف وـــاالت خمتلفـــة  وذلـــّ مـــن ايـــ  تنســـي  الّسياســـات بـــ  الـــوزارات  وإصـــدار 

ومــــــة اللبنانّيــــــة مــــــع ومالــــــة الّتوصــــــيات علــــــأ مســــــتّو الّسياســــــات  ممــــــا تقــــــوم بتنســــــي  عمــــــ  ااك
ومنّممــــــة الّتحريــــــر الفلســــــطينّية  والّ ــــــرماى اللّبنــــــانّي  والفلســــــطينّي   واجملتمــــــع املــــــدين   UNRWA لا

 واجملتمع الّدوا من أو  حتقي  م ّمت ا. 
الفلســــطي  لووــــف مرســــوم ت ــــكيل ا  -ومــــن بــــ  امل ــــام املوملــــة إىل دنــــة ااــــوار اللّبنــــاين  

ــة و معادــة املســائ  ا ــة واألمنيّــة للفلســطينّي  املقيمــ  يف لبنــان االو  االوتماعيــةاياتّي قتصــاديّة والقانونّي
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  ودرا إمكانيّـــــة إقامـــــة عالقـــــات UNRWA لداخـــــ  املخّيمـــــات أو خارو ـــــا  بالّتعـــــاون مـــــع ومالـــــة ا
 متثيلّية ب  لبنان وفلسط .

ــاا يف حتســ  العالقــات اللّبنا  ــة لعبــع هــذه الّل نــة دوراا إزابّي الفلســطينّية وتطبيــ  سياســة  -نّي
ااكومة جتاه الاّلو،  الفلسطيني  يف لبنان  ومتّكنـع مـن حتقيـ  إاـازات خمتلفـة من ـا: العمـ  علـأ 
إصـــدار بطاقـــات تعريـــف لفاقـــد  األوراق الثّبوتيّـــة بالّتعـــاون مـــع رثليّـــة منّممـــة الّتحريـــر الفلســـطينّية  

ــــــة ا ين  واملديريّــــــة العاّمــــــة لغمــــــن العــــــاّم يف وزارة الّداخليّــــــة املــــــد اجملتمــــــع  وهي،ــــــات UNRWA لوومال
املـدين اللّبنـاين الفلسـطي  مـن و ـة ومـع األاـّتاب السياسـّية   اجملتمـعوالبلديات  وت ـ يع ااـوار بـ  

ـــة مـــن و ـــة أخـــّر  وخلـــ  شـــبكة لل معيّـــات غـــّ ااكو  إىل  يـــد اللّبنانيـــة والفلســـطينّية  ميّـــةماّف
 هــذه املنّممــات  ومبــادرة حتســ  املخّيمــات الــب أنيلقت ــا ااكومــة اللّبنانيــة يف الّتواصــ  والتّنســي  بــ 

ومنّممــة الّتحريــر الفلســطينّية  ايــ  تعقــد  UNRWA لعــرب الّل نــة بالّتعــاون مــع ومالــة ا 2006العــام 
  وتماعـــات دوريّـــة مـــع رثّلــي الـــّدول املارـــة مـــن أوـــ  تطـــوير ســـبا ارااكومــة اللّبنانيّـــة يف هـــذا اّنيـــ

 الّتعاون لتموي  م اريع هذه املبادرة من أو  متابعة حتس  أوتا  املخيمات الفلسطينّية.
د

 ا تماددال ثائقدالّصادمةد طدالّسعطلدالفعسطينّيلد يمادقخّصدقي ددا ح الدالثخصيلد)ب(د

ـــــــاين/نوفمرب  25صـــــــدر عـــــــن رئاســـــــة ولـــــــس الـــــــوزراى بتـــــــاريخ  -15 الّتعمـــــــيم  2011ت ـــــــرين الّث
املتعّلــ  بــاألوراق الّصــادرة عــن الّســلطة الفلســطينية ويطللــف فيــه إىل كيــع اّدارات  29/2011 رقــم

واملؤّسســـات العاّمـــة والبلـــديّات اعتمـــاد الوثـــائ  الّصـــادرة عـــن الّســـلطة الفلســـطينّية فيمـــا ّـــص قيـــود 
  األاوال ال خصية وحتديداا د ة قيد الوالدات والوفّيات وتس ي  واقعات الّّتواد والّطالق.

د
الحةةةّقد ةةةتدالعمةةةلدة ةةةتدتعةةة قددالّصةةةر داةةةطدالخياةةةلدةتعةةة قدد هاقةةةلدالخياةةةلد الّنسةةةبلدالةةة دد)ج(د

دسطينّييطعالاّلجئيطدالف
متيــاز ابــالّنمر إىل قــدم تواوــد الاّلو،ــ  الفلســطينّي  علــأ األراتــي اللّبنانّيــة  زــر  مــنح م  -16

ّهم مـن األ أاكــام قـرار وزيـر العمـ  املتعلّــ  انـف يف وــال العمـ   ايـ  ّع اسـتثنا هم مـن وعلـأ غـ
اصــر رارســة بعــة امل ــن باللّبنــانّي  فقــيف  مــ  ولــدوا يف لبنــان ومــانوا مســّ ل  أصــوالا يف ســ اّلت 

 .(5)وزارة الّداخلّية والبلديّات  إّ ّا يبقأ من الواوف مراعاة مبدأ تفءي  اللّبناين للعم  علأ أرته

( الـــّذ  عـــّدل الفقـــرة الثّالثـــة 129  القـــانون رقــم )2010/أغســـطس آب 24صــدر بتـــاريخ  -17
ــــال الفلســــطينّي  الاّلو،ــــ  املســــّ ل  أصــــوالا يف 59مــــن املــــاّدة ) ( مــــن قــــانون العمــــ  وأعطــــأ العّم

ــــة والبلــــديّات  ّــــة الّ ــــؤون الّسياســــّية والاّلو،ــــ  اــــّ   -ســــ اّلت وزارة الّداخلّي ســــتفادة مــــن االمديري
دمــة بال ــروط الــب يســتفيد في ــا العامــ  اللبنــاين بعــد أّن أعفــاهم مــن شــرط تعــوية الّصــر  مــن اخل

 املعاملة باملث  املفروض بالّنسبة إىل العّمال األوانف  مما أعفاهم من رسم إوازة العم .

__________ 

 .2014مانون الثّاين/يناير   17تاريخ  197/1قرار وزير العم  رقم  (5) 
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( مــن 9( الــّذ  عــّدل الفقــرة الثّالثــة مــن املــاّدة )128ممــا صــدر بالتّــاريخ عينــه القــانون رقــم ) -18
  وأخءـــع العّمـــال الاّلو،ـــ  الفلســـطينّي  الاّلو،ـــ  املســـّ ل  أصـــوالا يف االوتمـــاعيقـــانون الءـــمان 

ــة والبلــديّات  مديريّــة الّ ــؤون الّسياســّية والاّلو،ــ  إىل أاكــام قــانون العمــ   -ســ اّلت وزارة الّداخلّي
تعوية  ستفادة من تقدمياتاالدون سواه د ة تعوية متاية اخلدمة ونيوارو العم   مما منح م اّ  

متايــة اخلدمــة بال ــروط الــب يســتفيد في ــا العامــ  اللبنــاين  بعــد أّن أعفــاهم مــن شــرط املعاملــة باملثـــ  
 املفروض بالّنسبة إىل العّمال األوانف واملنصوص عنه يف قانون العم  وقانون الءمان االوتماعي.

د
دالخط اتدةاإلجرا اتدالمتعّعللد أةضاعدالعّمالدا جا  د-ثالشاادد

داقرامد ليدالعملدالم ّحيد)أ(د
املتعّلــ  بعقــد العمــ   38/1القــرار رقــم  2009/مــارا آذار 16أصــدر وزيــر العمــ  بتــاريخ  -19

اخلـــاّص بالعّمال/العـــامالت يف اخلدمـــة املنّتلّيـــة  الـــّذ  يلـــّتم فيـــه أصـــحاب العمـــ  والعّمـــال يف اخلدمـــة 
ّمنه الـــّنص علـــأ تعّ ـــد صـــااف املنّتليّـــة باعتمـــاد  ـــوذد عقـــد عمـــ  موّاـــد يتّءـــمن مـــن بـــ  مـــا يتءـــ

أ   ـــّ   -العمـــ  بعـــدم اســـتخدام العام /العاملـــة يف أّ  عمـــ  أو مكـــان ّتلـــف عـــن  ـــّ  إقامتـــه 
إقامة صـااف العمـ   وأن يـدفع للعام /العاملـة يف متايـة مـّ  شـ ر عمـ  مامـ  األوـر الّ ـ ر  دون 

وــات العام /العاملــة مــن مامــ  أّ  تــاخّ غــّ مــربّر  وأن يــؤّمن شــروط وظــرو  العمــ  الالّئقــة واا
ـــعم في ـــا الكرامـــة ممـــا ااـــّ  يف اخلصوصـــّية  وأن يءـــمن است ـــفاى العام /العاملـــة  وملـــبس وإقامـــة حتل
لووـــف بوليصـــة تـــام  وفـــ  شـــروط وزارة العمـــ   ممـــا يتءـــّمن الـــّنص علـــأ اـــّ  العام /العاملـــة يف 

ــة بفــعة رااــة أســبوعّية ال تقــّ  عــن أربــع وع ــ رين ســاعة متواصــلة  وب وــازة ســنويّة ملــدة اخلدمــة املنّتلّي
ســتفادة من ـــا باتّفــاق الفــريق   وب وــازة مرتــّية بنــاىا لتقريــرد نيـــّ  االســّتة أيــام ّــّدد توقيت ــا وشــروط 

 ّددة بنصف ش ر باور ونصف شـ ر بنصـف أوـر  وبتحديـد سـاعات العمـ  اليوميّـة لعـّدل ع ـر 
قــد علــأ مســؤولّية رّب العمــ  يف اــال  ّلفــه عــن ســاعات مت ــاودة يف اليــوم  وعلــأ وــواز فســخ الع

تســــديد أوــــور العام /العاملــــة ملــــّدة ثالثــــة أشــــ ر متعاقبــــة  أو إذا قــــام هــــو أو أاــــد أفــــراد عائلتــــه أو 
عتــداى عليــه بالّءــرب أو اّيـذاى أو إذا أقــدم أاــد هــؤالى علــأ الّتحــّر  بــه باالاملقيمـ  معــه يف املنــّتل 

 إذا قام بت غيله بغّ الّصفة الّب استقدمه من أول ا من دون موافقته. عتداى عليه ونسّياا  أو االأو 

إالّ أّن إقــرار هــذا العقــد املوّاــد م يعافــ  مــع فــرض أّ  وــّتاى معتّــف علــأ عــدم األخــذ بــه   
 ما أعاق فّعاليّته العملّية.

د
دتحيقيدشرةطدقب لد  ليصلدالّتأايطد ع دا جرا دا جا  د)ب(د

املتعلّـ  بتعـدي   52/1القرار رقـم  2009/أبري  نيسان 14م  مذلّ بتاريخ أصدر وزير الع -20
ــــام  علــــأ األوــــراى األوانــــف  2004متّوز/يوليــــه  6تــــاريخ  117/1القــــرار رقــــم  املتعّلــــ  ببوليصــــة الّت

ــّدد هــذا القــرار الّ ــروط املفروتــة لقبـــول  والعّمــال يف اخلدمــة املنّتليــة وباســتبداله بااكــام وديـــدة. ّو
الّتــام  علــأ األوــراى األوانــف  ومــن بــ  الّ ــروط الــّب يفرتــ ا يف هــذا اّنيــار  التــّتام شــرمة بوليصــة 
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الّتــام  بتحّمــ  نفقــات نقــ  وثمــان املءــمون أو رفاتــه يف اــال وفاتــه إىل ونينــه أو إىل مكــان إقامتــه 
ّة لبنانيّــة  تعّ ــدها بــدفع االــّدائم يف اخلــارد لبلــ  ال يقــّ  عــن  مبلــ  مــن املــال إىل ثــ  ع ــر مليــون لــ

األوــّ يف اــال إصــابته بعطــ د دائــمد مّلــي أو وّتئــي نــاوم عــن اــادا  وبــدفع نفقــات است ــفائه يف 
اــال إصــابته وــرّاى اــادا أثنــاى العمــ  أو خاروــه أو إصــابته لــرضد مــا  وبــدفع بــدل ترايلــه يف اــال 

تمراريّة تغطيـــة وفـــاة صـــااف العمـــ  أو إفالســـه. ويفـــرض هـــذا القـــرار علـــأ صـــااف العمـــ  تـــام  اســـ
العام  األون  لووف بوليصة تام  نييلة مّدة إقامته يف لبنان  هذا وإّن عقد الّتام  هذا هو إلّتامـي 

 وزف أن يقّدم مع مّ  نيلف إوازة عم  ومّ  نيلف جتديد مث  هذه اّوازة.
د

 تنظيمد ملداكات داستليامدالييدالعااعلدا جنبيلدلععملد تدالخيالدالمنزلّيلد)ج(د

املتعلّـــ  بتنمـــيم  1/1القـــرار رقـــم  2011مـــانون الثّاين/ينـــاير   3أصـــدر وزيـــر العمـــ  بتـــاريخ  -21
عمــ  مكاتـــف اســـتقدام العـــامالت األونبيّـــة للعمـــ  يف اخلدمــة املنّتليّـــة  الـــّذ  يفـــرض علـــأ صـــااف 

ستحصـــال علـــأ تـــرخيص مـــن وزارة االاملؤّسســـة أو املفـــّوض بـــالّتوقيع عـــن الّ ـــرمة  اـــّ  يـــتمّكن مـــن 
العمـــ  لفـــتل مكتـــف الســـتقدام العـــامالت األونبيّـــة مـــن أوـــ  العمـــ  يف اخلدمـــة املنّتليّـــة  أّن يقـــّدم 
تعّ ــداا مســّ الا ومصــّدقاا لــدّ الكاتــف العــدل بتطبيــ  قــوان  وأنممــة وزارة العمــ  وحتّمــ  املســؤولّية 

مّــر هــذا القــرار علــأ هــذه املكاتــف اســتقدام العاملــة  األونبّيــة علــأ أمســاى املعتّبــة عــن أّ  خمالفــة  ّو
أصـــحاب عمـــ  ومهيـــ  بغيـــة ت ـــغيل ا بـــاورد يـــومي أو شـــ ر  يف أمـــامن متعـــّددة حتـــع نيائلـــة إلغـــاى 
الّعخــيص  ممــا ّمّــر علــأ أصــحاب املكاتــف ااصــول علــأ أّ  بــدل مــاّد  مباشــر أو غــّ مباشــر 

مّــر علــأ مســؤوا ومســتخدمي مكاتــف  ســـتقدام الامــن العــامالت حتــع نيائلــة إلغــاى الّعخـــيص  ّو
هانــــة أو الّءــــرب  ــــّن. واســــف هــــذا القــــرار  يف اــــال اصــــول خــــال  بــــ  مســــؤوا اّالّتعــــّرض ب

ّين  االومســــتخدمي مكاتــــف  ــــ  أصــــحاب العمــــ  أو العــــامالت  أو بــــ  هــــؤالى األخــــ ســــتقدام وب
إذا  يتوّوــف إبــالا وزارة العمــ  باملوتــو   وتقــدمي شــكّو أمــام املراوــع املختّصــة القءــائّية واّداريّــة

ليــه إســتخدام يف مصــلحة القــّو العاملــة بتنمــيم ملــّف لكــّ  مكتــف تءــّم االلــّتم األمــر  وتقــوم دائــرة 
 القرارات وال كاّو املتعّلقة به.

د
دتثكيلدلجنلدة نيلد ثأندةضعد ااالتدالمنازلدا جنبّياتد)د(د

ـــة ب ـــان وتـــع عـــامالت املنـــازل األون -22 ف القـــرار يـــات يف لبنـــان لووـــبّع ت ـــكي  دنـــة ونينّي
  م ّمت ـا إعــداد 2007/أبري  نيســان 10الّصــادر عـن رئــيس ولـس الــوزراى بتـاريخ  40/2007 رقـم

ــة بالتّنســي  مــع اّدارات الّرمسيّــة إوتنفيــذ امل ــاريع ا ادفــة  ىل تعّتيــّت و ايــة العــامالت يف اخلدمــة املنّتلّي
ــة وال ــة وســائر املنمّمــات الّدولّي ــة املعنّيــة ومنمّمــة العمــ  الّدولّي ــة املختّصــة وا ي،ــات والّل ــان األهلّي عربّي

 الونينّية والّسفارات املعنّية.
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د(6)ّتفاقّياتدالم ّقعلد يطدالّيةللدالّعبنا ّيلدةالّيةلدالم  يةدلععّمالدا جا  االد)ه(د
تّفاقّيــة يف وــال الّتعــاون الفــّ  وتنّقــ  األيــد  العاملــة بــ  وزارة العمــ  يف ادم وريّــة اعلقــدت  -23

ــــة  وــــّر الّتوقيــــع علي ــــا يف القــــاهرة  ــــة ووزارة القــــّو العاملــــة وا  ــــرة يف ك وريّــــة مصــــر العربّي اللّبنانّي
ـــــاريخ  ـــــف اللّبنـــــاين لووـــــف القـــــانون 2008ت ـــــرين األّول/أمتـــــوبر  30بت   وأبرمـــــع مـــــن قبـــــ  ادان

لــا ورد  تســر  عمــالا  االتفاقيــة  مــع اّشــارة إىل أّن هــذه 2009/أبري  نيســان 23( تــاريخ 74) رقــم
 ( من ا من تاريخ الّتوقيع علي ا. 6يف املاّدة )

إىل الّتعـــاون املباشـــر فيمـــا بـــ  الـــوزارت  املـــذمورت  مـــن أوـــ  تســـ ي   االتفاقيـــةيـــد  هـــذه  
وتبســييف إوــراىات اســتخدام عّمــال مــال البلــدين  ووتــع القواعــد والــّنمم الــّب تكفــ  وتــع أاكــام 

 ن:هذه املذّمرة موتع التنفيذ  وتتءمّ 
ووــــوب أن يكــــون اســــتخدام القــــّو العاملــــة املصــــريّة واللّبنانيّــــة ودخو مــــا للعمــــ  يف مــــال  •

البلـدين نيبقـاا للقـوان  واألنممــة واّوـراىات املعمـول ّـا يف مــ ه من مـا يف هـذا ال ـان  مــع 
ــــــات  ــــــراخيص العمــــــ  واّقامــــــة والّتامين ــــــ  بالّنســــــبة إىل رســــــوم ت مراعــــــاة مبــــــدأ املعاملــــــة باملث

علــــأ أن يطبّـــ  الّرســــم األدت يف االـــة اخــــتال  قيمـــة الّرســــوم بـــ  البلــــدين   االوتماعيـــة 
شــــعا  يف الّتامينــــات االوتماعيــــة إىل اــــ  االواّعفــــاى املتبــــادل لعّمــــال مــــال البلــــدين مــــن 

 ااالوتماعيةتّفاقية ثنائّية ب  الّدولت  يف وال الّتامينات اتوقيع 

مسيّــة واملختّصـة يف مــ ه من مــا ب ــان تبــادل املعلومــات تعـاون الــوزارت  مــن خــالل اد ــات الرّ  •
والبيانــات يف وــاالت العمــ  املختلفــة ودعــم وــاالت الّتعــاون الفــّ  املتعّلقــة بــالقّو العاملــة  

 خاّصة يف واالت الّسالمة والّصحة امل نّية والّتدريف امل   و طييف القّو العاملة.
ّمرة تفــاهم مــان قــد ســب  توقيع ــا بــ  وزارة العمــ  لتءــا  إىل مــذ  االتفاقيــةوقــد أتــع هــذه  

 .1997/أغسطس آب 8اللّبنانّية ووزارة القّو العاملة وا  رة املصريّة بتاريخ 

ــــة بتــــاريخ  -24 علــــأ مــــذّمرة 2012/فرباير شــــباط 1إىل وانــــف مــــا ذمــــر  وقّعــــع الّدولــــة اللّبنانّي
م بعـــد  هـــذا ويووـــد م ـــرو  مـــذّمرة تفـــاهم تفـــاهم متعّلقـــة بالعمـــ  مـــع دولـــة الفيليبـــ  ولكّن ـــا م تـــرب 

متعّل  باليد العاملـة بـ  الّدولـة اللّبنانيّـة ودولـة الّسـودان وم ـرو  مـذّمرة تفـاهم متعلّـ  باملوتـو  عينـه 
تّفــاق متعّلــ  باســتقدام العّمــال بــ  الّدولــة اللّبنانّيــة االنكــا  وم ــرو   ســر بــ  الّدولــة اللّبنانّيــة ودولــة 

 تّتال كيع ا قيد الّتفاوض. ودولة أثيوبيا ال

__________ 

ـــــــأ الّتمييـــــــّت العنصـــــــر   يراوـــــــع يف هـــــــذا اخلصـــــــوص املســـــــتند  (6)  ـــــــة القءـــــــاى عل ـــــــ  دن ـــــــة مـــــــن قب معلومـــــــات مطلوب
CERD/C/64/CO/03 11  فقرة. 
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دقتراحداللا  ندالمتعّعقد إ ثا دالهيئلدال  نّيلدلحل قداإل ساناد-ما عاادد
ــّواب  -25 ــة اأقــّرت دنــة اّدارة والعــدل يف ولــس النّـ قــعا  القــانون الرّامــي إىل إن ــاى ا ي،ــة الونينّي

قـــعا   ممـــا عّدلتـــه دنـــة االا   ويتءـــّمن هـــذ(7)اقـــوق اّنســـان املتءـــّمنة دنـــة الوقايـــة مـــن الّتعـــذيف
اّدارة والعــدل  إن ــاى هي،ــة مســتقّلة تتءــّمن دنــة دائمــة تــدعأ  دنــة الوقايــة مــن التعــذيف . وتءــّم 
هـــذه ا ي،ـــة أربعـــة ع ـــر عءـــواا متفـــّرغ  للعمـــ  في ـــا  مـــن بيـــن م قءـــاة ســـابق   وخـــرباى يف القـــانون 

وخـــرباى يف القـــانون الـــّدوا اّنســـاين  ونيبيـــف ادّتائـــي أو قـــانون اقـــوق اّنســـان أو القـــانون العـــاّم  
 شرعي وآخر نفسي  وناشط  يف وال اقوق اّنسان  وعءو من نقابب الّصحافة واحملّررين.

قـعا  القـانون  علـأ  ايـة اقـوق اّنسـان وتعّتيّتهـا اوتعم  هذه ا ي،ة  وفـ  مـا يـنّص عليـه  
تّفاقيّــــات االاين واّعــــالن العــــاملي اقــــوق اّنســــان و يف لبنـــان وفــــ  املعــــايّ الــــواردة يف الّدســــتور اللّبنــــ

واملعاهـــدات الّدولّيـــة املتعّلقـــة اقـــوق اّنســـان والقـــوان  اللّبنانيـــة املّتفقـــة مـــع هـــذه املعـــايّا ومـــن بـــ  
 امل ام الّب تناط با ي،ة ما يايت:

ـــد لبنـــان اقـــوق اّنســـان والقـــانون الـــّدوا اّنســـاين ووتـــع ون ـــر  • الّتقـــارير رصـــد مـــدّ تقّي
 اخلاّصة أو الّدوريّة ب امتاا

تلّقــــي ال ـــــكاّو واّخبـــــارات الـــــب تردهـــــا املتعّلقــــة بانت امـــــات اقـــــوق اّنســـــان  وإوـــــراى  •
ستقصــاى واســتكمال املعلومــات  ميــع الوســائ  املتااــة  واملســامهة يف معادت ــا االعمليــات 

 عن نيري  املفاوتة والوسانية  أو عن نيري  املقاتاةا
نســـــان اّة يف ن ـــــر ثقافـــــة اقـــــوق اّنســـــان وحتفيـــــّت بـــــرام  الّعبيـــــة علـــــأ اقـــــوق املســـــامه •

وتطويرهــا  و ــا علــأ ســبي  املثــال اــّ  وزارة الّعبيــة والّتعلــيم العــاا وســائر ا ي،ــات الّعبويّــة  
ــــة يف اقــــوق اّنســــان  ّــــة وتطبيقّي ّــــة مــــواداا نمري والّتعــــاون مع ــــا علــــأ تءــــم  براو ــــا الّعبوي

وا اّنســــاين  واملســــامهة يف  ــــالت وبــــرام  إعالنيــــة وإعالمّيــــة اــــول معــــايّ والقــــانون الــــدّ 
وســـــب  ااـــــعام اقـــــوق اّنســـــان والقـــــانون الـــــدوا اّنســـــاين  وإعـــــداد الّدراســـــات وتنمـــــيم 
املؤمترات والـّدورات الّتدريبيّـة ملختلـف ا ي،ـات الّرمسيّـة واخلاّصـة يف كيـع املواتـيع الّداخلـة يف 

 ون ر وتوزيع الكتف واملن ورات يف كيع هذه املواتيعا اختصاص ا  وإصدار
وتلعىن ا ي،ة لتابعـة وتقيـيم واقـع اقـوق اّنسـان والقـانون الـّدوا اّنسـاين يف لبنـان  و ـا يف  

 هذا اّنيار القيام  علأ سبي  املثال  بالن انيات التالية:

ــــة والقــــرارات اّدار  • يّــــة  وقياســــ ا وفــــ  معــــايّ اقــــوق متابعــــة وتقيــــيم القــــوان  واملراســــيم ماّف
 اّنسانا

__________ 

إذ يبقأ من الواوف اعتمـاده يف ا ي،ـة العاّمـة إقرار اقعا  القانون يف دنة اّدارة والعدل ال زع  من القانون نافذاا  (7) 
 للم لس الّنيايب واتّبا  األصول اّورائّية القانونّية والّدستوريّة بعد ذلّ ليدخ  اّيّت الّتنفيذ.
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ــــ   • ــــّدوا اّنســــاين نييلــــة فــــعات النّــــّتا  ارصــــد وتوثي نت امــــات اقــــوق اّنســــان والقــــانون ال
 املسّلل واملتابعة حملاولة وتع اّد لإلفالت من العقابا

 وتع تقارير عاّمة وتقارير خاّصة تتءّمن توصيات يف هذا اجملال. •
دد

د3الماّدةددد
 
تعتــــرب املســــاواة بــــ  املــــوانين  وتــــرورة حتقيــــ  اّ ــــاى املتــــوازن دميــــع املنــــاني  مــــن املبــــادو  -26

الّدســـــتوريّة الـــــّب تتمّســـــّ ّـــــا الّدولـــــة اللّبنانيـــــة  فتـــــنّص الفقـــــرة     مـــــن مقّدمـــــة الّدســـــتور علـــــأ أّن 
 االوتماعيــةلــأ العدالــة ادم وريّــة اللّبنانيّــة ك وريّــة دميقرانييّــة تقــوم علــأ ااــعام ااريّــات العاّمــة  وع

واملســـاواة يف ااقـــوق والواوبـــات بـــ  كيـــع املـــوانين  دون متـــايّت أو تفءـــي   وتـــنّص الفقـــرة  ز  مـــن 
ــاا و اهــذه املقّدمــة أّن اّ ــاى املتــوازن للمنــاني  ثقافّيــاا و  قتصــاديّاا رمــن أساســي مــن أرمــان واــدة اوتماعّي
من ـــا أّن أرض لبنـــان أرض وااـــدة لكـــّ  اللّبنـــانّي    الّدولـــة واســـتقرار الّنمـــام  ممـــا تعتـــرب الفقـــرة  ط 

وأّن لكـــّ  لبنـــايّن ااـــّ  يف اّقامـــة علـــأ أّ  وـــّتى من ـــا والّتمّتـــع بـــه يف ظـــّ  ســـيادة القـــانون  فـــال فـــرز 
 لل عف علأ أساا أّ  انتماى مان  وال جتّتئة وال تقسيم وال توني .

( منـــه ايـــ  تـــنّص األوىل علـــأ 12و)( 7ويؤّمـــد الّدســـتور علـــأ هـــذه املبـــادو يف املـــاّدت  ) 
يـة علـأ تكـافؤ الفـرص بـ  اللّبنـانّي  ثّانمبدأ املساواة بـ  مـّ  يف ااقـوق والواوبـات العاّمـة  وتـنّص ال

 .(8)يف توّا الوظائف العاّمة
بالّرغم من هذه الّنصوص يم ر الواقع ووـود تفـاوت يف دروـات الّنمـو والّتطـّور بـ  املنـاني   -27

ّة واملنــاني  األقــرب إلي ــا اللّبنانيــة   ال ســّيما بــ  املنــاني  البعيــدة عــن العاصــمة مــن و ــة وهــذه األخــ
 من و ة أخّر  دون أن يكون  ذا الّتفاوت ارتباط باّ  متييّت مب  علأ أسس عنصريّة. 

ـــّذ  بـــات  بـــاععا  مـــن اجملتمـــع   فءـــالا عـــن ذلـــّ  فـــ ّن مـــرب عـــدد الاّلو،ـــ  يف لبنـــان  ال
ـــة ومواردهـــا احملـــدودة أصـــالا  أدّ إىل ظ ـــور  الـــّدوا  ي ـــّك  ـــة للّدول ّاا علـــأ البـــىن الّتحتّي تـــغطاا مبـــ

قتصــاديّة الــّب تطــال لــيس فقــيف ف،ــات الاّلو،ــ   وإّ ــا االوالّصــحّية و  االوتماعيــةالعديــد مــن امل ــام  
 ــذا العــدد زعــ   متتّـد آثارهــا إىل ســائر أفـراد البي،ــات اااتــنة  ــذه الف،ـات  هــذا وإّن الّتّتايــد املسـتمرّ 

 أمر رصد اااوات وتوفّ املتطلّبات الاّلزمة ملواو ت ا  حتّدياا اّد ذاته.
يف ظـّ  هـذه المّـرو   تسـعأ الّدولـة اللّبنانيّـة إىل اّ ـاذ عـددد مـن اّوـراىات الـّب متّكـن مــن  

ـــة و  االوتماعيـــة ايـــة ااقـــوق  اين  ممـــا تســـعأ مـــن قتصـــاديّة ملختلـــف ف،ـــات اجملتمـــع اللّبنـــاالوالثّقافّي
ــة يــد  إىل تعّتيــّت  ايــة اقــوق اّنســان بصــورة عاّمــة مــع  خــالل مؤّسســايا إىل وتــع خطــيف ونينّي

 ما يتءّمنه ذلّ من دعم للف،ات األمثر تعفاا ّد  تس ي  اندماو ا يف اجملتمع.

__________ 

 من هذا الّتقرير. 7تراوع يف هذا اخلصوص الفقرة  (8) 
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 ا الندخّطلدة نّيلدلحل قداإل سانددا ملدلفئاتدالمجتمعدا كشردضعفاادد-أةالادد

اخلطّـــــة  2012مــــانون األّول/ديســـــمرب   10دنـــــة اقــــوق اّنســـــان النّيابيّــــة بتـــــاريخ  أعلنــــع -28
 الونينّية اقوق اّنسان مت يداا ملناق ت ا يف اجمللس النّيايب وإقرارها. 

ســـت ابةا ّعـــالن وبرنـــام  عمـــ  فيينـــا الّصـــادرين عـــن املـــؤمتر اوإّن هـــذه اخلطّـــة الـــّب ولتـــعع  
  ّع إعـــدادها ل ـــارمة مـــن الّل ـــان النيابيّـــة 1993يف فيينـــا يف العـــام  املعقـــود الـــّدوا اقـــوق اّنســـان

املختّصــة  والــوزارات املعنّيــة  ومنمّمــات اقــوق اّنســان  ومنمّمــات اجملتمــع املــدين وا ي،ــات الّدولّيــة 
العاملــة يف لبنــان  وخباّصــة مكتــف املفوتــّية الّســامية اقــوق اّنســان  وقــد اعتمــدت ممروعيّــة مــن 

يـــيم واقـــع اقـــوق اّنســـان يف لبنـــان واقـــعا  مـــا يفـــعض تنفيـــذه مـــن اســـعاتي ّيات وخطـــيف أوـــ  تق
تّفاقيّـــات الّدوليّــة ذات الّصــلة اقـــوق اّنســان والـــّب االتنفيذيّــة  أاكــام الّدســـتور والع ــود واملواثيــ  و 

ـــة انءـــّم إلي ـــا لبنـــان  ال ســـّيما اّعـــالن العـــاملي اقـــوق اّنســـان والع ـــدين املتعّلقـــ  بـــاا قوق املدنّي
والثّقافّيــة مــن و ــة أخــّر  ممــا أمّتــا تتءــّمن  االوتماعيــةقتصــاديّة و االوالّسياســّية مــن و ــة وااقــوق 

ســتعراض الـــّدور  الّ ـــام  يف ولــس اقـــوق اّنســـان االكيــع الّتوصـــيات الـــّب وافــ  علي ـــا لبنـــان يف 
 .2010/نوفمرب الثاين ت رين 12لدّ األمم املّتحدة بتاريخ 

ــة  ــذه اخلّطــة   مــن األولويّــات يف  اع اعتربيــيتــامو  عــّدةاــّددت دنــة اقــوق اّنســان النّيابّي
(  علـأ أن يصـار إىل 2019اـّ  العـام  2013الفعة الّّتمنيّـة الـّب تتناو ـا اخلطّـة املـذمورة )مـن العـام 

ّه    من املواتيع تباعاا يف املستقب  يف اخلطيف املتتالية اقوق اّنسان. اا  غ
ومــــن بــــ  املواتــــيع الــــّب ت ــــتم  علي ــــا اخلطّــــة  اقــــوق املــــرأة  واقــــوق الطّفــــ   واقــــوق  

قتصـــاديّة لاّلو،ـــ  االو  االوتماعيـــةاألشـــخاص ذو  اّعاقـــة  واقـــوق العّمـــال امل ـــاورين  وااقـــوق 
 قتصاديّة لاّلو،  الفلسطينّي .االو  االوتماعيةغّ الفلسطينّي  وااقوق 

ـــة اقـــوق اّنســـان وفـــ  مـــا وـــاى في ـــا إىل حتديـــد اخلطـــوات الّت ـــريعّية يـــد  اخلطّـــة الونين  ّي
واّورائّيــة والتّنفيذيّــة الاّلزمــة مــن أوــ  تعّتيــّت ااــعام اقــوق اّنســان و ايت ــا  وتســعأ دنــة اقــوق 
اّنســان النّيابيّــة مــن خال ــا إىل إرســاى معادــة شــاملة للمواتــيع الــّب تتناو ــا وإرســاى خمطّــيف ملتابعــة 

( نقطـــة تنفيذيّـــة 357بيق ـــا عـــرب حتديـــد أهـــدا  متوّســـطة األمـــد ونيويلـــة األمـــد. تتءـــّمن اخلطّـــة )تط
موّو ــة إىل مــ ه مــن ولــس الّنــواب  وولــس الــوزراى  والقءــاى  واّدارات العاّمــة  ومنّممــات اجملتمــع 

ســّيما  املــدين  ومــن تــمن ا ن ــر ثقافــة اقــوق اّنســان علــأ املســتويات مافّــة و ميــع الوســائ   ال
ـــة  وعلـــأ املســـتّو الّ ـــع   وإدمـــاد اقـــوق اّنســـان يف  ـــة  واملؤّسســـات األمنّي لـــدّ اّدارات الّرمسّي
املنـــاه  الّدراســـّية  وتفعيـــ  دور اّعـــالم وادمعيّـــات األهليّـــة يف ن ـــر ثقافـــة اقـــوق اّنســـان  ممـــا 

 تتءّمن هذه اخلطّة ااّ  علأ إن اى ا ي،ة الونينّية اقوق اّنسان.
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داالجتما يللعّتنميلدداالجتما يلاثامقعدة رااجدةزامةدالّثؤةندد-ياادثا د
رتكــاز إىل الأنيلقــع وزارة ال ــؤون االوتماعيــة  االســعاتي ية الونينيــة للتنميــة االوتماعيــة  با -29

  والّـــب تـــدعو إىل 2010عـــام  االوتماعيـــةوثيقـــة الوفـــاق الـــوني  الـــّب صـــادقع علي ـــا وزارة الّ ـــؤون 
ــة  ويلتــّتم لبنــان لووــف هــذه الوثيقــة لبــادو  توايــد الّر يــة ــة قوام ــا املوانينّي ا يلــة إىل بنــاى دولــة مدنّي

 قتصاد .االو  االوتماعياملساواة يف ااقوق والواوبات وبتحس  الوتع 

ة مـــــن قبــــــ  الّل نـــــة الوزاريّــــــة للّ ــــــؤون االوتماعيــــــالونينيـــــة للتنميــــــة  االســــــعاتي يةّع إعـــــداد  
ـــّب تاسّ    والـــّب تءـــّم رثلـــ  عـــن الـــوزارات واملؤّسســـات 2007ســـع يف مـــانون الثـــاين االوتماعيـــة ال

 املعنّية بالّ ان االوتماعي ويرأس ا رئيس ولس الوزراى. 
حتـــّدد لالســـعاتي ية دســـة أهـــدا  عاّمـــة مروـــّوة هـــي: تـــوفّ رعايـــة صـــحّية أفءـــ   تـــدعيم  

الفــرص الوظيفّيــة املتكاف،ــة وا منــة  إنعــا  آلّيــات اامايــة االوتماعيــة  حتســ  نوعّيــة الّتعلــيم  تــوفّ 
ات وتنميــة رأا املــال االوتمــاعي  وذلــّ ّــد  مت يــد الّطريــ  أمــام حتقيــ  التّنميــة املتكاملــة عــاجملتم

وحتســ  نوعّيــة العــيب عــرب تــوفّ اخلــدمات االوتماعيــة ب ــك د أفءــ  وبالّتســاو  وإفســا  املّتيــد مــن 
 .االقتصادية -الفرص االوتماعية 

بــ   ــاور التّــدخّ  األّوليّــة الــّب تتءــمّن ا االســعاتي ية  حتســ  نوعيّــة الّتعلــيم  إرســاى  ومــن 
عامــاا  وتــع آلّيــة تعــاون داخــ  ااكومــة  15و 6تعلــيم أساســي إلّتامــي ووــاين للف،ــة العمريّــة مــا بــ  

اين خـــالل املرالـــة تءـــمن الّتعلـــيم وتـــوّفر المّـــرو  االوتماعيـــة الاّلزمـــة لنفـــاذ ادميـــع إىل الّتعلـــيم اجمّلـــ
املتوّسـطة  تــوفّ الفــرص الوظيفيّـة املتكاف،ــة وا منــة  إنعــا  اجملتمعـات وتنميــة رأا املــال االوتمــاعي  
تعّتيـّت ال ــعور با ويّــة الونينيّــة بــ  املـوانين  بــدون متييــّت مــن خــالل تـوفّ  ايــة املــوانين  بــال أّ  متييــّت 

املدنيـة  مــا مـن شــانه أن يعـّّتز املوانينيّــة علـأ اســاب  مـن قبـ  الّدولــة فيمـا ّــّص واوبـايم واقــوق م
املذهبيـــة  متكـــ  الطبقتـــ  الـــدنيا واملتوّســـطة والعـــائالت ذات الـــّدخ  املـــنخفة مـــن الّتمّلـــّ  رســـم 
سياســــة إســــكانّية ونينيّــــة يــــد  إىل زيــــادة فــــرص امــــتال  املنــــازل للطّبقــــة املتوّســــطة والعــــائالت ذات 

 الّدخ  املنخفة.
االســــعاتي ية الونينّيــــة للتّنميــــة االوتماعيــــة  أنيلقــــع وزارة الّ ــــؤون االوتماعيــــة إىل وانــــف  -30

عــدداا مــن امل ــاريع األخــّر  يف إنيــار العمــ  علــأ حتقيــ  الــّدم  االوتمــاعي دميــع الف،ــات  ومــن 
 ذلّ:

 الاّلو،  الّسورّي  االوتماعية م رو  االست ابة للحالة الّسوريّة  املرتبيف باألوتا   •
ام  الّســكن والتّنميــة  الــّذ  هــو م ــرو  م ــع  بــ  صــندوق األمــم املّتحــدة للســّكان  برنــ •

والـــــوزارة  وي ــــــد  إىل تطـــــوير القــــــدرات يف وـــــال اســــــتخدام املعلومـــــات املتــــــوافرة ّدمــــــاد 
ــة وقءــايا املســاواة بــ  ادنســ  يف عمليّــة الّتخطــييف  الــّدينامّيات الســّكانية والصــّحة اّاابّي

ـــ ة املتابعـــة واملراقبـــة علـــأ املســـتويات الـــوني   والقطـــاعي  واحملّلـــي مـــن خـــالل التّنمـــو  وعملّي
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أن ــطة حتــدد ســنوياا ت ــم  علــأ ســبي  املثــال دمــ  القءــايا الــّب تعــىن ّــا يف خطــيف التّنميــة 
الونينّيـــة ودعـــم ااـــوار ب ـــامتا  وقـــد ّع يف هـــذا اّنيـــار تنمـــيم دورات تـــدريف اـــول مف ـــوم 

 االقتصــاديةســّن  وور  عمــ  تتعّلــ  بــدعم املــرأة يف مواو ــة األزمــة ادــودة والعنايــة بكبــار ال
 يف لبنان  باّتافة إىل غّ ذلّ من الّن انياتا

م ــرو   تعّتيــّت م ــارمة املــرأة يف ااوممــة والتّنميــة احمللّيــة   الــّذ  يــتّم بــدعم تقــ  ومــاا مــن  •
تعّتيـّت قـدرة وزارة الّ ـؤون االوتماعيـة الّسفارة اّيطالّية يف لبنـان  ويقـع يف إنيـار املسـامهة يف 

علـــأ تقلـــيص الّت مـــيب االوتمـــاعي للم موعـــات األمثـــر ه اشـــة يف اجملتمـــع اللّبنـــاين مـــن 
خـــالل حتقيـــ  املســـاواة يف النّـــو  االوتمـــاعي وي ـــد  إىل تقويـــة قـــدرة املـــرأة اللبنانيـــة علـــأ 

لـــي وأخـــذ القـــرار. ويســـعأ امل ـــارمة بفعالّيـــة ون ـــاط يف ااكـــم احملّلـــي علـــأ املســـتوي  الّتمثي
امل ــرو  إىل حتقيــ  هــذا ا ــد  عــرب دمــ  وإدراد وو ــة نمــر املســاواة يف الّنــو  االوتمــاعي 
ـــــذ  تـــــمن اســـــعاتي ية وزارة الّ ـــــؤون االوتماعيـــــة وسياســـــايا وخطط ـــــا  رّـــــا يءـــــمن التّنفي

يــة  وإّن الواتــل واملت ــانس والفّعــال  لّيــاا مــن خــالل شــبكت ا الونينيــة مــن املرامــّت االوتماع
مـــن بـــ  النّتـــائ  الـــّب يســـعأ إىل حتقيق ـــا هـــذا امل ـــرو   تقلـــيص ا ـــّوة مـــا بـــ  ادمعيّـــات 

ّوت واملناني  الرّيفّية.  الّنسائّية يف ب

هــذا ويســاهم ووــود  دائــرة شــؤون املــرأة  يف وزارة الّ ــؤون االوتماعيــة  يف الّتعــاون املباشـــر  
ن ــطة وبــرام  موّو ــة رــو الّتوعيــة ودعــم املــرأة يف خمتلــف مــع ا ي،ــات الّنســائّية مــن و ــة  واعتمــاد أ

.  امليادين من و ة أخّر
دد

د4الماّدةددد
د

دالمعاقبلد ع دأ مالدالّتمييزدالعنصريدةالّتحرقدد عيهد تدالّنص صداللا   ّيلد-أةالادد
إّن اريّــة الـــرأ  والّتعبـــّ مكّرســـة يف الفقـــرة  د  مــن مقّدمـــة الّدســـتور اللّبنـــاين باعتبارهـــا مـــن  -31

عتقــاد ورارســة الّ ــعائر الّدينّيــة اال( مــن الّدســتور اريّــة 9تــمانات الّدميقرانيّيــة  هــذا وتكفــ  املــاّدة )
( مـن الّدسـتور ايـ  وـاى أّن 13  وتؤّمـد علـأ  ايـة اريّـة الـرّأ  املـاّدة )(9)تمن إنيار الّنمام العـامّ 

وتمـا  واريّـة تـاليف ادمعيّـات مّل ـا مكفولـة االاريّـة إبـداى الـرّأ  قـوالا ومتابـّة واريّـة الطّباعـة واريّـة 
 تمن دائرة القانون.

ذلـــّ فءـــالا عـــن التـــّتام لبنـــان لـــواد اّعـــالن العـــاملي اقـــوق اّنســـان وفـــ  مـــا هـــو وارد يف  
( مــن هــذا اّعــالن الــّب تــنّص علــأ أّن لكــّ  شــخص ااــّ  يف 19اّدة )مقّدمــة الّدســتور  ال ســّيما املــ

اريّــــة الــــرّأ  والّتعبـــــّ  وي ــــم  هـــــذا ااــــ  اريـــــة اعتنــــاق ا راى دون أ  تـــــدخ   واســــتقاى األنبـــــاى 
( منــه الــّب 20واألفكــار وتلّقي ــا وإذاعت ــا بــاّ  وســيلة مانــع دون تقيّــد بااــدود ادغرافيّــة  واملــاّدة )

__________ 

 من هذا الّتقرير. 7تراوع يف هذا اخلصوص الفقرة  (9) 
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شــعا  يف ادمعّيــات وادماعــات الّســلمّية وبعــدم وــواز إرغــام االشــخص ااــّ  يف اريّــة  أقــّرت لكــ ّ 
 نءمام إىل كعّية ما.االأاد علأ 

ــــة   وبالّنســــبة -32 إىل القيــــود املنّممــــة ملمارســــة هــــات  ااــــريّت   فتــــايت يف إنيــــار الّنصــــوص ادّتائّي
ومــّ  متابــة ومــّ  خطــاب يقصــد  ( مــن قــانون العقوبــات علــأ مــّ  عمــ 317ايــ  تعاقــف املــاّدة )

ــّتا  بــ  الّطوائــف وخمتلــف  ــة أو العنصــريّة أو ااــّة علــأ الّن من ــا أو ينــت  عن ــا إثــارة الّنعــرات املذهبّي
ة أن ــ،ع ( مــن هــذا القــانون مــّ  شــخص ينتمــي إىل كعيّــ318عناصــر األّمــة  ممــا تعاقــف املــاّدة )

( مــن هــذا القــانون ونايــةا  القيــام يف 295رب املــاّدة )للغايــة امل ــار إلي ــا يف املــاّدة الســابقة. ممــا وتعتــ
ا بدعايــــة ترمــــي إىل لبنــــان يف زمــــن ااــــرب أو عنــــد توقّــــ عور القــــومي أو إيقــــاظ تــــعا  الّ ــــإع ن ــــّو

 ة.ة أو املذهبيّ عرات العنصريّ النّ 
 ت ــرين الثّــاين/ 4( الّصــادر بتــاريخ 382هــذا ويــنّص قــانون البــّ  الّتلفّتيــوين واّذاعــي رقــم ) -33

منـــه علـــأ أّن اّعـــالم املرئـــي واملســـمو  اـــّرا ومتـــارا اريّـــة اّعـــالم يف  3يف املـــادة  1994 نـــوفمرب
إنيـار أاكـام الّدسـتور والقـوان  الّنافـذة  لـا يف ذلـّ األاكـام املتعّلقـة باملسـاواة ومبـدأ عـدم الّتمييـّت  

ة إىل الّتمييــّت العنصــر  ايــ  يكــون ن ــر أفكــار الكراهّيــة والّتعّصــف وغــّ ذلــّ مــن األعمــال املؤّديــ
 والفوقّية اسف الّلون أو العرق معاقباا عليه لقتءأ أاكام هذه املاّدة.

( الّصـــادر 104شـــعاعي رقـــم )اال( مـــن املرســـوم 24وعلـــأ صـــعيد املطبوعـــات  فـــ ّن املـــاّدة ) -34
 الــذ  عــّدل بعــة أاكــام قــانون املطبوعــات الّســاب   تعاقــف مــ ّ  1977/يونيــه اّتيران 30بتــاريخ 

ّهــــا وفقــــاا ألاكــــام  مــــن اــــّرض علــــأ ارتكــــاب وــــرم بالن ــــر واّعــــالن يف املطبوعــــة الصــــحفية وغ
( مــن قــانون العقوبــات  ممــا وتعتــرب حتريءــاا مــّ  متابــة يقصــد من ــا الــدعوة إىل اّوــرام 218) املــادة

( 330( مــن هــذا القــانون  املعّدلــة لووــف القــانون رقــم )25أو الّت ــوي  إليــه  ممــا تعاقــف املــاّدة )
ّاا ّاـدّ الـّديانات املعـع  ّـا يف 1994أيّار/مايو  18تاريخ    ن ـر املطبوعـات الـّب تتءـّمن حتقـ

الــبالد أو مــا مـــان مــن شـــانه إثــارة الّنعـــرات الطائفيّــة أو العنصـــريّة أو تعكــّ الّســـالم العــام أو تعـــرية 
ـــة للمخـــانير  وتســـمل ســـالمة الدولـــة أو ســـياديا أو واـــديا أو اـــدودها أو عالقـــات لبنـــان اخلا روّي

مكانيـــة تعطيـــ  إســـت،نايف أن يصـــادر أعـــدادها وأن ّيل ـــا إىل القءـــاى املخـــتّص  مـــع االللّنائـــف العـــام 
 املطبوعة ملدة ستة أش ر علأ األق   مما تنّص علأ مءاعفة العقوبة بالّنسبة إىل املكّررين.

وعلــأ الــّرغم مـــن هــذا اّنيــار القـــانوين يف وــال مكافحــة الّتمييـــّت العنصــر   فقــد بـــرزت يف  -35
ــــان مــــؤخراا تصــــرّفات غــــّ م ــــروعة لــــبعة البلــــديّات يف هــــذا اجملــــال. فبــــالّنمر إىل  تــــطرابات االلبن

وااوادا األمنيّـة الـّب شـ ديا بعـة املنـاني  الـّب تعـر  جتمّعـات مـن األوانـف مـن عّمـال والو،ـ  
ــة والسياســّية الــّب تعي ــ ا الــّدول اجملــاورة يف املنطقــة  نتي ــةا لتصــرّفات الــبعة  بســبف المّــرو  األمنّي
مـــن م ايـــ  اصـــلع عـــّدة اـــوادا تعـــده علـــأ املـــوانين  املقيمـــ  يف هـــذه املنـــاني   عمـــدت بعـــة 

الـّب يـد  البلديّات الـّب شـ دت يف إنيارهـا مثـ  هـذه ااـوادا األمنيّـة إىل اّ ـاذ بعـة اّوـراىات 
 إىل ااّد من هذه الّتصرّفات عن نيري  امر جتّول األوانف يف نطاق ا يف أوقات  ّددة. 
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وقــد بــّررت هــذه البلــديات قرارهــا بتفلّــع األمــن وتّتايــد األفعــال ادرميّــة املرتكبــة بــالّنمر إىل  
خــانير الناكــة عــن تكــاثر ووــود األوانــف ويف ظــ  هــواوس متّتايــدة لــدّ املــوانين  اللّبنــاني  إزاى امل

( مــن قــانون البلــديّات تــنّص 74ىل لبنــان  ذلــّ يف اــ  أّن املــاّدة )إتــدّف  عــدد مبــّ مــن الالو،ــ  
علـأ أنّـه ال ّـّ  لـرئيس البلديّـة أن يتعـّرض للّصـالاّيات الـّب متنح ـا القـوان  واألنممـة لـدوائر األمـن 

ســــتثنائّية االعليــــا أن تفرتــــه يف اــــاالت  يف الّدولــــة ممنــــع الت ــــول  الــــّذ  يعــــود للّســــلطة العســــكريّة
 إعالن االة الطوارو أو املنطقة العسكرية.

د
دالعااعةلد اليةيدقتعّعةقد يمةالدةالتمييزدالعنصريد ائيلدالتتدتل مد ع دالف قيّدثا اتداليّدحظردالنّدد-ثا ياادد

 ا جنبّيل

ة حتمــــــ  مــــــذّمرة حتذيريّــــــ 2014أصــــــدر وزيــــــر العمــــــ  يف شــــــ ر ت ــــــرين الثّــــــاين مــــــن العــــــام  -36
ـــــة نـــــّت  كيـــــع  48/1 الـــــرّقم نيلـــــف في ـــــا مـــــن كيـــــع مكاتـــــف اســـــتقدام العـــــامالت يف اخلدمـــــة املنّتلّي

 اّعالنات الّب حتيّف من القيم اّنسانّية حتع نيائلة اعتبارها إجّتاراا بالب ر واملالاقة القءائّية.

ا الّنــو  مــن قبيــ  وقــد اعتــرب وزيــر العمــ  يف هــذه املــذّمرة أّن الــوزارة تعتــرب اّعالنــات مــن هــذ 
أّ  مكتـف يسـتعم  اّعـالن لـعوي  أعمالـها وقـد  تـدّ اّجّتار بالب ر وتّتخـذ لنفسـ ا صـفة االّدعـاى 

وــــاىت هــــذه املــــذمرة بنتي ــــة الواقــــع الــــذ  يعي ــــه اجملتمــــع اللبنــــاين ايــــ  تعمــــد مكاتــــف اســــتقدام 
واــــات اّعالنــــات ىل اّعــــالن عــــن ن ــــاني ا بواســــطة الصــــحف أو لإالعــــامالت يف اخلدمــــة املنّتليــــة 

بواســطة الّلصــ  علــأ ادــدران وتســتعم  بعــة العبــارات الــب تــنّم عــن رارســة جتاريــة مثــ   نــؤّمن  أو
ىل املنـــّتل ...    ميكـــن تقســـييف الكلفـــة ... ا ولووـــف هـــذه إلكـــم خادمـــة ...    ملفـــة إاءـــارها 

وتــدّل علــأ الطّــابع املــذّمرة ت ــّك  هــذه اّعالنــات خمالفــة ألاكــام قــرار تنمــيم عمــ  هــذه املكاتــف 
 لي ا لبنان.إتفاقّيات العم  الدولّية الّب انءّم االّت ار  الّذ  يتناىف مع القوان  احمللّية و 

ــــة  ويف  ــــ  بتنمــــيم عمــــ  مكاتــــف اســــتقدام العــــامالت األونبّي اّنيــــار عينــــه  إّن القــــرار املتعّل
وســيلة مانــع  عــن ن ــاني م  للعمــ  يف اخلدمــة املنّتلّيــة ّمّــر علــأ أصــحاب املكاتــف اّعــالن  بــا ّ 

 امل   حتع نيائلة إلغاى الّعخيص.
دد

د5الماّدةددد
د

الحةةقد ةةتداعااعةةلد عةة دقةةيمدالمسةةاةاةدأاةةامدالمحةةاكمدةجميةةعدالهيئةةاتدا خةةر دالتةةتدتتةة ل دد-أةالادد
 اقاالدالعيل

دالّىما اتداللا   ّيلدلحّقدالّتلاضتد)أ(د
( من قانون أصول احملاممـات املدنيّـة  7تءمن القوان  الّلبنانّية  وعلأ ووه الّتحديد املاّدة ) -37

اـّ  الّتقاتـي لل ميـع دون الّتمييــّت بـ  الّلبنـاين واألونــ   ايـ  تـنّص املــاّدة املـذمورة علـأ أّن يكــون 
ّدعــاى واــّ  الــّدفا  لكــّ  شــخص نيبيعــي أو معنــو   لبنــاين أو أونــ . وجتــدر اّشــارة يف هــذا االاــّ  
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اجملال إىل أّن امل رّ  فرض  يف قانون أصول احملاممات ادّتائّية  تقـدمي مفالـة مـن قبـ  املـّدعي األونـ  
ّدعـاى االة  عن نيري  ّدعاى يف الّدعاّو ادّتائيّ االوذلّ ّد  ااّد من الّتعّسف يف استعمال ااّ  يف 

يف اــّ  أاــد األشــخاص ومغــادرة الــبالد  غــّ أنّــه اــرص علــأ عــدم وعــ  هــذا الّ ــرط عائقــاا أمــام 
األونـ  يف اسـتعمال اّقـه يف الّتقاتــي  إذ أوـاز للقاتـي أن يقـّرر إعفــاى األونـ  مـن تقـدمي الكفالــة 

فــال يتءــّمن قــانون الّرســوم القءــائّية . أّمــا يف غــّ ذلــّ  (10)إذا مـان وتــعه املــاا ال ميّكنــه مــن دفع ــا
الّلبنــاين  ممــا قــانون العمــ  فيمــا يتعّلــ  بالــّدعاّو املقامــة أمــام وــالس العمــ  الّتحكيمّيــة  أّ  أاكــام 

 .(11)متييّتيّة ب  الّلبناين واألون  بالّنسبة إىل الّنفقات القءائّية

جتيــّت لغوانــف املقيمــ  بصــورة  ( مــن قــانون أصــول احملاممــات املدنّيــة426هــذا وإّن املــاّدة ) 
ســتفادة مــن املعونــة القءــائّية شــرط املعاملــة باملثــ   ممــا أّن أاكــام قــانون أصــول االعتياديّــة يف لبنــان ا

احملاممات ادّتائّية الّلبناين الّب تووف علأ بعة املراوع القءائّية ادّتائّية  الواتعة يدها علأ الّدعّو 
يتعــّذر عليــه تعيــ   ــامد   امّيــاا أو أن تع ــد بــذلّ إىل نقيــف احملــام   أن تعــّ  للمــّدعأ عليــه الــّذ  

ليتوىّل الّدفا  عنه  م متّيّت بـ  املـّدعأ عليـه الّلبنـاين وذلـّ األونـ   ايـ  إّن تعيـ   ـامد للـّدفا  عـن 
 أّ  متييّت.   وإّن احملامم تلتّتم بتطبي  هذه القاعدة دون(12)املّدعأ عليه يكون إلّتامّياا يف ااالت 

علــأ صــعيد األصــول واّوــراىات القءــائّية  ال ســّيما بالّنســبة إىل ااــعام ااقــوق املختلفــة  -38
ــة العاّمــة املتعّلقــة باحملــامم العدليّــة واّداريّــة  واقــوق الــّدفا  علــأ ووــهد خــاّص  فــ ّن األاكــام القانونّي

ونســـ م. وي ـــم  ذلـــّ األصـــول تتءـــّمن أ  متييـــّت مبـــ  علـــأ ونســـّية الفرقـــاى  أو أصـــل م  أو  ال
واّوـــــراىات املتعّلقـــــة بالّتقاتـــــي أمـــــام ولـــــس العمـــــ  الّتحكيمـــــي  فاختصـــــاص هـــــذا اجمللـــــس هـــــو 
اختصــاص موتــوعي ولــيس اختصاصــاا شخصــّياا  لعــىن أنّــه مــرتبيف بوصــف العقــد الّناشــ  عنــه الّنــّتا  

و عقــد إوــارة عمــ  أو والــّذ  زــف أّن يكــون عقــد عمــ  وفــ  املف ــوم احملــّدد لــه يف قــانون العمــ  أ
( مــن قــانون املووبــات والعقــود  بصــر  الّنمــر 624خدمــة وفــ  مــا حتــّدده الفقــرة األوىل مــن املــاّدة )

 عن ونسّية الفرقاى.

وااال هو عينـه بالّنسـبة إىل القـانون الواوـف الّتطبيـ  )أ  قـانون العمـ  أو قـانون املووبـات  
مـــر عـــن ونســـّية املتعاقـــدين. ويؤّمـــد اوت ـــاد ولـــس والعقـــود(  ف نّـــه مـــرتبيف بوصـــف العقـــد بصـــر  النّ 

 العم  الّتحكيمي علأ هذه املبادو.

__________ 

 ( من قانون أصول احملاممات ادّتائّية.155(  و)68(  )67ذا اخلصوص املواد )تراوع يف ه (10) 
( 80. املــاّدة )1950ّول/أمتـوبر ت ــرين األ 10يراوـع يف هـذا اخلصــوص: قـانون الّرســوم القءـائّية الّصــادر بتـاريخ  (11) 

 .  1946/سبتمرب أيلول 23من قانون العم  الّصادر بتاريخ 
 ( من قانون أصول احملاممات ادّتائّية.238( و)78ن )ااملاّدتتراوع يف هذا اخلصوص  (12) 
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( املتعلٌـّـ  لعاقبــة ورميـــة 164فءــالا عــن ذلـــّ  فقــد ســعأ امل ـــرّ  الّلبنــاين يف القــانون رقـــم ) -39
ــة  ّدعــاى  مــن خــالل الّســما  لءــحّية ادــرماالجّتــار باألشــخاص إىل  ايــة اــّ  األونــّ  يف اال األونبّي

 .(13)باّقامة يف لبنان نييلة املّدة الّب تقتءي ا إوراىات الّتحقي   لووف قرار قءائي زيّت  ا ذلّ
د

دالّتأكييد ع دةاج دأجهزةدا اطدةالعياللداحترامدحل قداإل ساندةصيا تهادة يمدالّتمييزد)ب(د
ن وصــــيانت ا علــــأ تســــعأ أو ــــّتة األمــــن والعدالــــة إىل فــــرض قاعــــدة ااــــعام اقــــوق اّنســــا -40
عناصـــرها مـــن خـــالل ن ـــر ثقافـــة اقـــوق اّنســـان وصـــيانت ا والّتاميـــد علـــأ واوـــب م ااعام ـــا  كيـــع

 واافاظ علي ا. 

يف هـــذا اجملـــال أصـــدرت املديريّـــة العاّمـــة لقـــّو األمـــن الـــّداخلي مدّونـــة قواعـــد قـــّو األمـــن  -41
ـــّداخلي يف العـــام  قـــّو األمـــن الـــّداخلي واملعـــايّ الـــّب تســـعأ إىل حتديـــد واوبـــات عناصـــر  2011ال

لتــّتام ّــا  ر ســاىا ومر وســ   أثنــاى أدائ ــم لواوبــايم  ممــا تــنّمّم االالقانونّيــة واألخالقّيــة الــّب علــي م 
عالقــــايم مــــع األفــــراد واجملموعــــات والّســــلطات وترمــــي إىل تــــمان ااــــعام اقــــوق اّنســــان و ايــــة 

ت الونينّيـــة واملواثيـــ  الّدولّيـــة  وعّممـــع املديريّـــة العاّمـــة ااريّـــات العاّمـــة وفـــ  مـــا تـــنّص عليـــه الّت ـــريعا
 املدّونة علأ عناصرها. 

تــــنّص مدّونــــة القواعــــد هــــذه علــــأ تءــــّمن الواوــــف امل ــــ  لعناصــــر قــــّو األمــــن الــــّداخلي   
واوــف ااــعام الكرامــة اّنســانّية وصــون اقــوق اّنســان  ممــا تــنّص علــأ مووــف العناصــر التــّتام و 

امة الـــّذ  يتءـــّمن واوـــب م عـــدم إســـاىة اســـتخدام الّســـلطة  وعلـــأ مـــووب م قيـــام م ســـتقاالالّنّتاهـــة و 
لتــّتام امــر رارســة االل ــام م بت ــّرد أّ  الّتعامــ  مــع ادميــع بعــدل وإنصــا  أثنــاى تطبيــ  القــانون و 

الّتمييــــّت العنصــــر  أو العرقــــي أو الطّــــائفي أو املنــــانيقي أو ذلــــّ املبــــ  علــــأ أســــاا األصــــ  القــــومي 
س أو الّســن أو الوتــع االوتمــاعي أو أ  أســاا آخــر  وعلــأ مــووب م مــن ناايــة الّســلو  ادــن أو

ايــ  يفــعض ّــم الّتحّلــي بــاألخالق والّتصــّر  بلياقــة وأدب وإقامــة أفءــ  العالقــات مــع ا خــرين 
لكثــف ثقــت م والّتعــاون مع ــم. وتتءــّمن هــذه املدّونــة أيءــاا الــّنّص علــأ واوــف عناصــر قــّو األمــن 

لتــّتام قواعــدها والّتقّيــد ّــا  والتّبليــ  عــن أّ  انت ــا   ــا  علــأ أن تّتخــذ يف اــّ  املخــالف  االــّداخلي 
 الّتدابّ املسلكّية والقانونّية املناسبة. 

وعلــأ صــعيد الّســلطة القءــائّية  أقــّر مــ ٌّ مــن ولــس القءــاى األعلــأ ومكتــف ولــس شــوّر  -42
 وثيقــة القواعــد األساســّية ألخالقيّــات القءــاى  الــّب   2005مــانون الثّاين/ينــاير   11الّدولــة بتــاريخ 

أعــــّديا دنــــة قءــــائّية مســــتقّلة بتكليــــف مــــن وزيــــر العــــدل. وحتــــّدد هــــذه الوثيقــــة القواعــــد األساســــّية 
ــــات العمــــ  القءــــائي بثمــــاين قواعــــد هــــي  ــــّتام مووــــف االألخالقّي ســــتقالل  والّت ــــّرد  والّنّتاهــــة  والت

الّتواتــع  والّصــدق والّ ــر   واألهلّيــة والّن ــاط. وهــذه القواعــد هــي الــّتحفب  والّ ــ اعة األدبّيــة  و 
ـــّب ت ـــّ إلي ـــا بصـــورة مباشـــرة أو غـــّ مباشـــرة  أو هـــي مـــن  ـــة ال إّمـــا مســـتمّدة مـــن الّنصـــوص القانونّي

__________ 

 من هذا الّتقرير. 13و 12 تانالفقر  اخلصوص هذا يف تراوع (13) 



CERD/C/LBN/18-22 
 

 

GE.15-14675 21/35 

 

القواعد املتعار  علي ا واملعتمدة اّ  قبـ  صـدور هـذه الوثيقـة  واملسـتخروة مـن الّت ـارب القءـائّية 
هــي ت ــّك  وفــ  مــا صــرّ  بــه وزيــر العــدل معمــم مــا تءــّمنته الوثــائ  العاملّيــة باّتــافة إىل الّســابقةا و 

ّت  املذمورت  فيما سب .  قاعدت  فرت ما الواقع اللّبناين  ومها القاعدت  األخ
بعــد إصــدار  الــّدلي   2010وقــد وــّر تعمــيم هــذه القواعــد وــّدداا علــأ القءــاة يف العــام  

 ة وأخالقّيايم .إىل واوبات القءا
ويف تفصي  هذه القواعـد  ورد ب ـك د صـريل أّن املسـاواة هـي ووـه مـن أووـه قاعـدة الّت ـّرد  

ريـــاز إىل أ ه مـــن املتقاتـــ  بســـبف املـــذهف أو االوأّن مبـــدأ املســـاواة يت ّلـــأ بامتنـــا  القاتـــي عـــن 
ملدنيّــة أو القـــدرات ادســـديّة أو الــّدين أو العـــرق أو اللّــون أو ادنســـّية أو العمـــر أو ادــنس أو ااالـــة ا

الّنفســـّية  وبقيامـــه لعاملـــة احملـــام  وأنيـــرا  النّـــّتا  والّ ـــ ود واملســـاعدين القءـــائّي  واخلـــرباى وأيءـــاا 
 ختالفات املذمورة.االزمالئه القءاة  معاملةا ال متييّت في ا بسبف 

  إالّ أنّـه مـن املّتفـ  إّن هذه القواعد  وبـالّرغم مـن عـدم الـّنص علي ـا تـمن قـانون أو مرسـوم 
عليــه أمّتــا تّتســم بطــابع اّلــّتام للقءــاة  خاّصــة وأّن معمم ــا مســتمّد  بصــورة مباشــرة أو غــّ مباشــرة 
وف  مـا تقـّدم مـن نصـوص قانونيّـة  مـن هنـا  فـ ّن خمالفت ـا قـد ت ـّك  خطـاا مسـلكّياا يـؤّد  إىل اّ ـاذ 

ـــة أو إداريّـــة يف اـــ  القاتـــي املخـــالف   مـــن قبـــ  ولـــس القءـــاى األعلـــأ أو اجمللـــس إوـــراىات تاديبّي
 الّتادي  للقءاة  تبعاا لدروة املخالفة. 

د
الفردد تدا اطد ع دشخصهدة تدحماقلدالّيةلةلدلةهداةطدأّيد نةفدأةدأد د ةي ت،دقصةيمددحقّدد-ثا ياادد

دس ا د طدا ظفيطدمسمّييطدأةد طدأّيدجما لدأةداؤسسل
دا سا ّيلحظردةاالحللدا  عالدالالّدد)أ(د

ّه مـــــن تـــــروب االانءـــــم لبنـــــان إىل الربوتومـــــول  -43 ـــــة مناهءـــــة الّتعـــــذيف وغـــــ ختيـــــار  التّفاقّي
ــــة القاســــية  املعاملــــة ــــة أأو العقوب ــــة العاّمــــة  (OPCAT)و الالّإنســــانّية أو امل نّي ــــ  ادمعّي املعتمــــد مــــن قب

( الّصـــــادر 12  لووـــــف القـــــانون رقـــــم )2002مـــــانون األّول/ديســــمرب   18لغمــــم املّتحـــــدة بتـــــاريخ 
 .2008/سبتمرب أيلول 5بتاريخ 

وتتـــوىّل النّيابـــة العاّمـــة وفقـــاا للقواعـــد العاّمـــة مالاقـــة األفعـــال الـــّب ت ـــّك  ورمـــاا وّتائيّـــاا أمـــام  -44
ة املختّصـــة  فءـــالا عـــن ذلـــّ  تقـــوم اجملـــالس الّتاديبيّـــة اخلاّصـــة بكـــّ  مؤّسســـة باّ ـــاذ املراوـــع القءـــائيّ 

 اّوراىات الاّلزمة يف اّ  أعءائ ا. 

  أّول قـرار قءـائي يـدين أاـد عناصـر قـّو األمـن 2007وقد صدر يف هذا اجملال يف العام  -45
ي ونحــــة معاقــــف علي ــــا يف الــــّداخلي ّقدامــــه علــــأ تعــــذيف موقــــو  النتــــّتا  املعلومــــات منــــه  وهــــ
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( مــن قــانون العقوبــات  وقــد قءــأ هــذا ااكــم اــبس املــّدعأ عليــه مــّدة دســة ع ــر 401) املــاّدة
 .(14)يوماا وب لّتامه بالّتعوية علأ املّدعي املتءّرر

د
دامسا دةسائلدت اصلداعدالّىحاقادالمحتمعيطدةحماقتهمد)ب(د

ســـتعالمات مـــن أوـــ  تلّقـــي شـــكاّو االو  أن ـــات وزارة العمـــ  يف لبنـــان مكتبـــاا للّ ـــكاّو -46
 ّتصال به من خالل خيّف ساخن يف كيع األوقات.االالعّمال اللّبنانّي  واألوانف  ميكن 

هذا مـع اّشـارة إىل أّن يف وزارة العمـ  دائـرة تفتـيب ودائـرة حتقيـ  يف قءـايا العمـ   أوـرت  -47
ـــــوزارة مـــــن خال مـــــا ـــــة تفتـــــي1193  )2014يف العـــــام   ال ( عمليّـــــة 63ب دور  ونيـــــارو  )( عملّي

( حتقيــ  يف 92( حتقيــ  يف شــكاّو عّمالّيــة  و)1152حتقيــ  يف إوــازات عمــ  رنواــة ألوانــف  )
 شكاّو علأ مكاتف استقدام عامالت يف اخلدمة املنّتلّية. 

مـــع رابطـــة   2005مـــانون الثّاين/ينـــاير   12ممـــا وقّعـــع املديريّـــة العاّمـــة لغمـــن العـــاّم بتـــاريخ  
مرمّت األوانف وا ي،ة الكاثوليكيّـة العامليّـة لل  ـرة مـذّمرة تفـاهم للتّعـاون فيمـا بين ـا  -بنان ماريتاا ل

جّتـــار بالّنســـاى يف لبنـــان. واســـف مـــا هـــو وارد يف املـــذّمرة  مـــن أوـــ  تنفيـــذ م ـــرو   ايـــة تـــحايا اال
وايت هـــن مـــن ف نّـــه ي ـــعط يف املســـتفيدات مـــن هـــذا امل ـــرو  أّن تكـــّن مـــن العـــامالت األونبّيـــات الّلـــ

تــحايا اّجّتــار ادســد  أو ادنســي  أو مــن الّنســاى األونبّيــات العــامالت يف وــال الــّدعارة والّلــوايت 
ـــالقّوة أو بالّت ديـــد  ـــوايت أوـــربن علـــأ العمـــ  يف هـــذا اجملـــال ب يـــرغ  يف الّتوقـــف عـــن هـــذا العمـــ  والّل

 اتيال. باالاملعنو  أو 
 بيـــع األمـــان  ّيـــواى تـــحايا اّجّتـــار ب ـــك د  ب يتءـــّمن امل ـــرو  املـــذمور إن ـــاى مـــا مســـيّ  

مؤقّــــع  العمــــ  علــــأ تــــام  العــــودة الّطوعّيــــة للءــــحّية إىل بالدهــــا لــــا يتوافــــ  مــــع أاكــــام القــــانون 
اللّبنـــاين  وتـــوّا املديريّـــة العاّمــــة لغمـــن العـــاّم مالاقــــة مـــرتك  وـــرائم اّجّتــــار بالب ـــر وفـــ  القــــوان  

 اى. اللّبنانّية املرعّية اّور 
وتقوم املديريّة العاّمـة لغمـن العـاّم  مـع البيانـات املتعّلقـة بءـحايا اّجّتـار بالّنسـاى وتصـنيف ا  

عتبــار ونســّية الّءــحايا  أنــوا  الّ ــكاّو املقّدمــة مــن ّن  ميفّيــة معادت ــا والوتــع االمــع األخــذ بعــ  
عــاّم  وفيمــا يــايت ادــدول املتعلّــ  نت ــاى مــن معادــة املّلــف مــن قبــ  األمــن الاالاّدار  للءــحّية بعــد 

 اسف قيود املديريّة العاّمة لغمن العاّم: 2014بالبيانات اخلاّصة باااالت املس ّلة يف العام 
  

 أعداد الّءحايا احملتمالت املستفيدات اسف ادنسيّة
 4 فيليبينّية  

 5  يةبنغالدي
ّونّية  2 مام

__________ 

ّوت  اكم تاريخ  (14)   .2007آذار/مارا  8القاتي املنفرد ادّتائي يف ب
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 أعداد الّءحايا احملتمالت املستفيدات اسف ادنسيّة
 2 نيبالّية  

 1 ملغاشّية
 2 توغولّية
 1 مونغولّية
 4 مينّية
 23 أثيوبّية

     1 مدغ قريّة
أنــوا  الّ ــكاّو املقّدمــة مــن قبــ  الءّــحايا احملــتمالت اســف ورود الّ ــكّو )ميكــن أن تكــون تــحيّة  تملــة وااــدة قــد 

)  تقّدمع بامثر من شكّو
 25 أوور  

 31 ترب
 20 سوى معاملة

 3 يديد
 6 حتّر  ونسي

 3 ات ازا
 1 غتصابا

 1 ستخداماالسوى وو ة 
 7 مثرة العم 

 1 اام 
 2 تعّدد الكفالى

 1 املرض
 2 استغالل
     2 قاصر

 املعادات
 14 عدم ثبوت صّحة الّ كّو  

 22 مغادرة الءحّية احملتملة إىل بالدها
 1 توّص  الطّرف  إىل تسوية

 2 مغادرة الءحّية احملتملة للعم  لدّ مفيل ا
 3 إخءا  ا  الكفي 

 3 إاالة امللف أمام القءاى املختصّ 
 5 إاالة ملف األوور أمام احملاممة املختّصة وعدم ثبوت سائر الّ كاّو

 3 استحصال الءحّية علأ قسم من اقوق ا
 8 استحصال الءحّية علأ اقوق ا املاّديّة وعدم ثبوت سائر االدعاىات

 1 لغمن العاّم بءرورة الّتدخّ  الفور  يف مث  هذه اااالتصدور تعميم عن املدير العاّم 
 1 ووود الكفي  خارد لبنان
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دالحماقلداللىائّيلدلعّياخعيطدخعسلدال دلبناندةتطبيقدابيأد يمدالّترحيلد)ج(د
تطبّـ  املديريّــة العاّمــة لغمــن العـاّم املعــايّ الّدوليّــة اخلاّصــة بـالاّلو،  وأمّه ــا مبــدأ عــدم الطّــرد  -48

للخطــر  وال يــّتم الّعايــ   ايــايمقســراا إىل البلــدان الــّب تتعــّرض في ــا  إعــاديمالــّذ  مينــع الــّدول مــن 
 إاّل لووف قرار سلطة ذات صالاية.

ّدة قــرارات قءــع بعــدم ترايــ  نيــال  دــوى مــانوا قــد دخلــوا وقــد أصــدر القءــاى اللبنــاين عــ 
خلسـة إىل األراتـي اللّبنانيــة  خ ـية تعّرتـ م للّتعــذيف يف بلـد املصـدر  تطبيقــاا للّنصـوص الــواردة يف 

ّه مـــن تـــروب املعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو الالّإنســـانية أو امل ينـــة  ا تّفاقيـــة مناهءـــة الّتعـــذيف وغـــ
( من ــا الــّب تــنّص علــأ أنّــه ال زــوز ألّ  دولــة نيــر  أن تطــرد أّ  شــخص أو أن 3) وحتديــداا املــاّدة

ـــــة تـــــدعو إىل  تعيـــــده )أن تـــــرّده( أو أن تســـــّلمه إىل دولـــــة أخـــــّر  إذا تـــــوافرت لـــــدي ا أســـــباب اقيقّي
 بانّه سيكون يف خطر الّتعّرض للّتعذيف. االعتقاد

عــّدة قــرارات قءــع ب بطــال الّتعّقبــات فءــالا عــن ذلــّ  فقــد صــدرت عــن احملــامم اللّبنانّيــة  -49
ــة والــّذين دخلــوا إىل الــبالد بصــورة غــّ  يف اــّ  األوانــف الاّلو،ــ  إىل لبنــان بســبف األوتــا  األمنّي

( مـــن قـــانون 32م ـــروعة واملـــّدعأ علـــي م  ـــرم الـــّدخول خلســـة إىل الـــبالد املعاقـــف عليـــه يف املـــاّدة )
ـــة الّءـــرورة علـــأ وتـــع م. وقـــد تنمـــيم الـــّدخول إىل لبنـــان واّقامـــة فيـــه واخلـــ رود منـــه  النطبـــاق اال

ذهـــف أاـــد األاكـــام أبعـــد مـــن ذلـــّ  ايـــ  اعتـــربت احملكمـــة أّن الّ ـــخص املعّرتـــة اياتـــه وأمنـــه 
تــــط اد   لالللخطـــر بســـبف األوتـــا  األمنيّــــة الســـيّ،ة الـــّب متــــّر في ـــا بـــالده هــــو شـــخص معـــّرض  

ي اقـــوق اّنســـان والـــّذ  تلتـــّتم بـــه الّدولـــة ( مـــن اّعـــالن العـــامل14ولديـــه  اســـف أاكـــام املـــاّدة )
( droit naturelاللّبنانيّــــة وفـــــ  مــــا تـــــنّص عليـــــه مقّدمــــة الّدســـــتور  ااـــــّ  الطّبيعــــي املـــــالزم ّنســـــانيّته )

تـــط اد أو ا ــروب منــه وتـــام  اامايــة لنفســـه االبالــّدخول إىل بلــد آخـــر آمــند مــن أوـــ  دفــع هــذا 
ىل لبنـان هربـاا مـن العنـف إلّتعقبـات يف اـّ  مـوانين سـور  دخـ  ىل إبطـال اإولعائلته  وآلـع احملكمـة 

( مــن قــانون العقوبــات الــّب تّتيــ  183يف بلــده دون املــرور لرامــّت األمــن العــاّم ســنداا ألاكــام املــاّدة )
 .  (15)الّصفة ادرمّية عن الفع  املرتكف يف رارسة ا  بغّ جتاوز

ــــاا منــــع الّتعّقبــــات يف اــــّ  وجتــــدر اّشــــارة هنــــا إىل أّن اعتمــــاد هــــذا الّتع  ليــــ  األخــــّ وبالّت
املـّدعأ عليـه يف وـرم الـّدخول خلســة إىل لبنـان  لـيس تلقائيّـاا  وي ــعط حتّقـ  شـرط عـدم الّت ــاوز يف 

تــط اد  ويــتّم تقــدير مــدّ اســتيفاى هــذه الّ ــروط يف مــّ  االــة االاســتعمال اــّ  الّل ــوى هربــاا مــن 
الّل ــوى إىل لبنــان  ال ســّيما مــن الّناايــة األمنيّــة بالّنســبة إىل  علــأ اــدة  تبعــاا للمّــرو  الــّب رافقــع

املّدعأ عليها وإّن شرط عدم الّت ـاوز هـذا يعـ  عمليّـاا أن يكـون عّـة اسـتحالة أمـام املـّدعأ عليـه  يف 
 الّمرو  الّب ولود في ا  ّتّبا  األصول القانونّية يف الّدخول إىل البالد. 

__________ 

 .2012أيّار/مايو  28القاتي املنفرد ادّتائي يف نيرابلس  اكم تاريخ  (15) 
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ديلالحل قدالسياسد-ثالشاادد
د تخاباالحّقددد

( منـه علـأ أّن لكـّ  21يعع  الّدستور لكّ  لبنـاين بـااّ  بـان يكـون ناخبـاا  فتـنّص املـاّدة ) -50
ونيــ  لبنــاين بلــ  مــن العمــر إاــدّ وع ــرين ســنةا ماملــةا ااــّ  يف أن يكــون ناخبــاا علــأ أن تتــوّفر فيــه 

 نتخاب.االال روط املطلوبة لقتءأ قانون 

ـــوّ  الطّـــائفي الكبـــّ الـــّذ  يعرفـــه اجملتمـــع اللّبنـــاين  ايـــ  تووـــد عـــاين ع ـــرة بـــالّنمر إىل  -51 التّن
ـــد   نيائفـــة خمتلفـــة معـــع  ّـــا مـــن قبـــ  الّدولـــة  يتـــوزّ  أفرادهـــا علـــأ خمتلـــف األراتـــي اللّبنانّيـــة  ّو
ااـــرص علـــأ  ايـــة ااقـــوق السياســـّية ملختلـــف أفـــراد هـــذه الّطوائـــف  ّع الّل ـــوى إىل اعتمـــاد نمـــام 

ّّ ذلـــّ مـــن مـــون الّدولـــة اللّبنانّيـــة دولـــةا علمانّيـــةا  -ياســـي نيـــائفي س الغايـــة منـــه تـــام   -دون أّن يغـــ
ـــة يف  م ـــارمة كيـــع املـــوانين  دون متييـــّت يف اايـــاة السياســـّية  مـــن خـــالل حتقيـــ  متثيـــ  الّطوائـــف ماّف

  تـوزّ  املقاعـد 1989عـام اجمللس النّيايب  اي  عمالا لا وـاى يف وثيقـة الوفـاق الـوني  العائـدة إىل ال
  (16)النّيابّيــة بالتّســاو  بــ  املســيحّي  واملســلم   ونســبّياا بــ  نيوائــف مــ ه مــن الف،تــ  وبــ  املنــاني 

علــــأ أن يبقــــأ عءــــو ولــــس النــــّواب املنتخــــف رــــثالف لغّمــــة كعــــاى ولــــيس فقــــيف للطّائفــــة أو الــــّدائرة 
 ( من الّدستور.27اّدة )نتخابّية املنتخف عن ا وف  ما تنّص عليه املاال

يعتــرب هــذا الّنمــام الّسياســي الّطــائفي مــن تــمانات العــيب امل ــع  بــ  اللّبنــانّي   وتســعأ  
ــــة  ب ــــك د يراعــــي القواعــــد الــــّب االااكومــــات املتعاقبــــة إىل إعــــادة الّنمــــر يف قــــانون  نتخابــــات النّيابّي

دّ ف،ـات الّ ـعف وفّعاليّـة هـذا الّتمثيـ  تءمن هذا العيب امل ع  وتؤّمن صـّحة الّتمثيـ  الّسياسـي لـ
ـــــة  ـــــوزّ  الّســـــكاين  وذلـــــّ إىل اـــــ  إلغـــــاى الطّائفّي ات علـــــأ الّصـــــعيد الـــــّدميغرايف والّت يف تـــــوى املتغـــــّّ
الّسياسّية الـّذ  يلعتـرب وفـ  الفقـرة     مـن مقّدمـة الّدسـتور هـدفاا ونينيّـاا أساسـّياا يقتءـي العمـ  علـأ 

 حتقيقه وف  خطّة مرالّية.
ات الـّب متـّس الثّقافـة املعّســخة يف ف ل  ّّ غـاى الطّائفيّـة الّسياسـّية يف لبنـان ّمـ  الكثـّ مـن املتغـ

ذهن اللّبنانّي   ويعتـرب لبنـان  دولـةا وأفـراداا  أّن هـذا الّتغيـّ ال بـّد مـن أن يـتّم ّـدوى عنـد حتّقـ  املنـا  
ياســـي الطّـــائفي غـــّ متـــوّفر يف الوقـــع الـــرّاهن املالئـــم لـــه  وأّن املنـــا  الّســـليم للّتخّلـــي عـــن الّنمـــام السّ 

ســّيما بــالّنمر إىل مــا ت ــ ده دول املنطقــة مــن نّتاعــات واــوادا أمنّيــة  مــان  ــا انعكاســات علــأ  ال
 الوتع الّداخلي اللّبناين.

__________ 

اخلــامس ع ــر والّســادا ع ــر  و يراوــع الّتقريــر الّلبنــاين ادــامع للّتقــارير الّدوريّــة الرّابــع ع ــر   لتفاصــي  هــذا الّتوزيــع (16) 
 .10  فقرة CERD/C/383/Add.2مستند 
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دلحل قدالمي يلدا خر اد-ما عاادد
دة تدالع دةدال د عيهالحقد تدحرقّلدالّتنللدةالحقد تداغادمةدأّيد عي،د ماد تددلكد عيه،دد)أ(د

إّن اّ  الّ خص يف اريّة التّنّقـ  واّقـه يف مغـادرة أّ  بلـد ويف العـودة إىل بـالده  ميّـان يف  -52
( مــن الّدســتور علــأ أّن ااريّــة 8إنيــار اامايــة العاّمــة املقــّررة للحريّــة الّ خصــّية ايــ  تــنّص املــاّدة )

قـــبة علـــأ أاـــد أو يوقـــف إالّ وفقـــاا ألاكـــام الّ خصـــّية مصـــونة ويف  ـــأ القـــانون  وال ميكـــن أن ي
القــانون  ممــا تءــمن  ايــة هــذين ااّقــ  مقّدمــة الّدســتور اللّبنــاين الــّب تــنّص يف الفقــرة  ب  من ــا 
علـــأ أّن لبنـــان عءـــو مؤّســـس وعامـــ  يف منمّمـــة األمـــم املّتحـــدة وملتـــّتم مواثيق ـــا واّعـــالن العـــاملي 

دو يف كيـع ااقـول واجملـاالت دون اسـتثناى  ذلـّ أّن اريّـة اقوق اّنسان وجتّسـد الدولـة هـذه املبـا
ـــة لووـــف مواثيـــ   ـــه يف مغـــادرة أّ  بلـــد مهـــا مـــن ااقـــوق وااريّـــات املكفول الّ ـــخص يف التّنقـــ  واّق
ومعاهدات دولّية لبنان عءو في ـا  ال سـّيما اّعـالن العـاملي اقـوق اّنسـان والع ـد الـّدوا اخلـاّص 

 سياسّية.بااقوق املدنّية وال

بــالّرغم مــن هــذا اّنيــار القــانوين ااــامي للحّقــ  موتــو  البحــ   فقــد دروــع العــادة يف  -53
الكفــالى للعّمــال األوانــف  وعلــأ ووــه خــاّص العّمــال  -لبنــان علــأ أن يقــوم بعــة أربــاب العمــ  

 األوانف يف اخلدمة املنّتلّية  باات از ووازات الّسفر اخلاّصة ّؤالى العّمال.

يف هــــذا اّنيــــار  تصــــدر عــــّدة قــــرارات عــــن القءــــاى اللّبنــــاين تقءــــي بعــــدم م ــــروعّية هــــذه  -54
  ويف هـذا اّنيـار صـدر قـرار عـن قءـاى األمـور (17)واز سفر العامـ  األونـ وأ  ا ّت  -املمارسة 

ة للعاملـة األونبيّـة املسـتدعية ب عـاد -والكفيلـة الّسـابقة  -املستع لة قءأ بـ لّتام ربّـة العمـ  الّسـابقة 
ّة علــأ اعتبــار أّن وــواز الّســفر هــو املســتند الــّذ  ميّكــن الّ ــخص  وــواز الّســفر اخلــاّص ّــذه األخــ
من مغادرة أّ  بلد  وميّكن األون  مـن التّنقـ  داخـ  البلـد األونـ  املتواوـد فيـه ومـن ااصـول علـأ 

بالعاملــــة  اخلــــدمات األساســــّية فيــــه مونــــه ي ــــّك  وســــيلة تعريفــــه  وأّن ا ــــّت وــــواز الّســــفر اخلــــاصّ 
األونبيّــة ي ــّك  تبعــاا لــذلّ انت امــاا اّق ــا يف اريّــة التّنقــ  واّق ــا يف مغــادرة الــبالد احملميّــ  لووــف 

( مــن الع ــد الــّدوا اخلــاّص بــااقوق 12( مــن اّعــالن العــاملي اقــوق اّنســان واملــاّدة )13املــاّدة )
مهـا مـن اقوق ـا األساسـّية  ممـا اعتـرب املدنّية والسياسّية الّلذين انءـّم إلي مـا لبنـان  باّتـ افة إىل غ

القـــرار أّن هـــذه املمارســـة  فـــي متييـــّتاا غـــّ مـــربّرد بـــ  العامـــ  اللّبنـــاين والعامـــ  األونـــ  وأّن يف ذلـــّ 
خمالفــة لتع ــّدات لبنــان الّدوليّــة  وقــد اســتند القــرار صــرااةا  ــذه اد ــة إىل مبــدأ املســاواة يف ااقــوق 

( مـــن الع ـــد الـــّدوا اخلـــاّص بـــااقوق 26ســـبفد مـــان املنصـــوص عنـــه يف املـــاّدة ) وامـــر الّتمييـــّت أل ّ 
ــة للقءــاى علــأ كيــع أشــكال 5( و)4املدنّيــة والسياســّية  وإىل نّصــي املــاّدت  ) ( مــن االتفاقيــة الّدولّي

ّة د ـة اـّ  الّ ـخص يف اريّـة التّنقـ   ويف الّتمييّت العنصر  ال سّيما ما تـنّص عليـه هـذه املـاّدة األخـ
مغــادرة أّ  بلــد  لــا يف ذلــّ بلــده  ويف العــودة إىل بلــده. هــذا وقــد وــاى يف القــرار أّن األعبــاى املالّيــة 

إىل لبنـــان علـــأ رّب العمـــ   ال ميكـــن أن ت ـــّك  مـــربّراا ا ـــّت  األونـــ الـــّب يرتّب ـــا اســـتقدام العامـــ  
__________ 

 .47  فقرة CERD/C/475/Add.1الّتقرير الّلبناين الّدورّ  الّسابع ع ر  مستند  اخلصوص هذا يف يراوع (17) 
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أن يكــــون وســــيلة لءــــمان وــــواز ســــفر هــــذا العامــــ   إذ أّن ا ــــّت اريّــــة العامــــ  األونــــ  ال ميكــــن 
 .(18)ااقوق املاديّة  مما ال ميكن أن يكون تمانة لعدم تر  العام  األون  للعم 

هــذا ويعمــد عناصــر املديريّــة العاّمــة لغمــن العــاّم إىل تســليم وــوزات الّســفر اخلاّصــة بالعّمــال  -55
از املعــامالت القانونيّــة األوانــف باليــد إىل هــؤالى العّمــال شخصــّياا عنــد وصــو م إىل لبنــان وبعــد إاــ

 الاّلزمة  بعد أن مان هذا الّتسليم يتّم يف يد الكفالى يف الّساب .
د

دالحّقد تدالجنسّيلد(ب)د
مـانون الثّـاين/   19( الّصـادر بتـاريخ 15ينّمم أاكام امتساب ادنسـّية اللّبنانيّـة القـرار رقـم ) -56
يعطـــي  بـــن يف امتســـاب ادنســـّية والاإىل    ويعتمـــد هـــذا القـــانون مبـــدأ البنـــّوة مـــن أب1925 ينـــاير

ــــة  وال يــــّتال امل ــــرّ  اللّبنــــاين  ــــة اــــّ  مــــنل أوالدهــــا مــــن زود غــــّ لبنــــاين ادنســــّية اللّبنانّي املــــرأة اللّبنانّي
بــدأ رفــة الّتــوني  املكــّرا يف الفقــرة  ط  مــن مقّدمــة الّدســتور  مــع لمتمّســكاا ّــذه القاعــدة عمــالا 

الّدولّيــة للقءــاى علــأ كيــع أشــكال الّتمييــّت  لالتفاقيــةاّشــارة إىل أنّــه لــيس يف هــذه األاكــام خمالفــة 
( مــن ماّديــا األوىل  مــون هــذه األاكــام عاّمــة تســر  علــأ 3العنصــر   وفــ  مــا تــنّص عليــه الفقــرة )

 وال تتءّمن متييّتاا موّو اا تّد ونسّية ما. كيع األوانف

وقـــد أرســـأ القءـــاى اللّبنـــاين اـــ  املـــرأة األونبيّـــة املقعنـــة بلبنـــاين بامتســـاب ادنســـّية اللّبنانّيـــة  -57
بعــد مـــرور ســنة علـــأ تســ ي  زواو ـــا  دون تفريــ  بـــ  املــرأة األونبيّـــة احملــّددة ا ويّـــة واألونبيّــة غـــّ 

د علـــأ اـــّ  املـــرأة األونبّيـــة املقعنـــة بلبنـــاين بامتســـاب ادنســـّية اللّبنانّيـــة بعـــد احملـــّددة ا ويـــة  ممـــا أّمـــ
 مرور سنة علأ تس ي  الّّتواد دو ا ااوة إىل موافقة الّّتود.

ــد  الّتخفيــف مــن ونيــاة قــانون ادنســّية بالّنســبة إىل أســرة اللّبنانّيــة املتّتّووــة مــن أونــ    -58 ّو
زيــّت ملــدير عــاّم األمــن العــاّم مــنل إقامــات  2010أيّار/مــايو  31( تــاريخ 4186وــاى املرســوم رقــم )

واملـــــة ملـــــّدة ثـــــالا ســـــنوات قابلـــــة للّت ديـــــد إىل زود اللّبنانيـــــة األونـــــ   بعـــــد انقءـــــاى مـــــّدة ســـــنة 
زواوــه من ــا وأوالد اللّبنانّيــة مــن زود أونــ  ســواى مــانوا راشــدين أو قاصــرين مــن و ــة  يعملــون  علــأ

 /أيلـــــــول 17( تـــــــاريخ 10955أخـــــــّر  بعـــــــد أن مـــــــان املرســـــــوم رقـــــــم )أو ال يعملـــــــون مـــــــن و ـــــــة 
زيـــــّت مـــــنل مثــــ  هـــــذه اّقامـــــة إىل العــــريب أو األونـــــ  مـــــن والــــدة لبنانيّـــــة إذا مـــــان  2003 ســــبتمرب

 يعم . ال
د

دحرقّلدالّيقطدةحرقّلدالّزةاجد)ج(د
ءــع مــّ   إّن اريّــة الــّّتواد يف لبنــان  مّيــة يف إنيــار  ايــة ااريّــة الّ خصــّية بصــورة -59 عاّمــة. ّو

( مــــن القــــرار 10لبنــــايّن فيمــــا يتعّلــــ  لســــائ  الــــّّتواد إىل نمــــام نيائفتــــه وفــــ  مــــا تــــنّص عليــــه املــــاّدة )
ل. ر.( املتعلّــ  بتنمـــيم الّطوائــف الّدينيّـــة يف لبنــان. وتـــنّص هــذه املـــاّدة مــذلّ علـــأ أن ّءـــع  60)

__________ 

ّوت  قرار رقم عمور املستقاتي األ (18)   .2014/يونيه اّتيران 23  تاريخ 300/2014 لة يف ب
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لقــــانون املــــدين يف مــــّ  مــــا يتعلّــــ  بــــااوا م اللّبنــــانّيون املنتمــــون إىل نيائفــــة تابعــــة للحــــّ  العــــاد  إىل ا
ــه قــانون مــدين لغاــوال الّ خصــّية يف لبنــان  ولكــن القــانون  الّ خصـّية  غــّ أنّــه م يصــدر اــّ  تاّر
اللّبنــاين يعــع  باملفاعيــ  القانونيّــة مافّــة للــّّتواد املــدين املعقــود يف اخلــارد مــن قبــ  لبنــاين إذا علقــد وفــ  

ءــعه الختصــاص احملــامم املدنيّــة الــّب تطّبــ  ب ــانه القــانون الّ ــك  املتّبــع يف الب لــد الــّذ  ّع فيــه  وّل
املـدين األونـ  املختـار مـن قبــ  الـّّتوو  مـع اسـتثناى بالّنسـبة إىل ااالــة الـّب يكـون في ـا مـال الــّّتوو  

ة خاتـعاا الختصـاص من الّطوائف احملّمديّـة وأاـدمها علـأ األقـّ  لبنانيّـاا إذ يبقـأ الـّّتواد يف هـذه ااالـ
 .  (19)احملامم الّ رعّية أو املذهبّية والّب تطّب  مّ  من ا القانون الطّائفي اخلاّص ّا

يل ـــا اللّبنـــانّيون عـــادةا إىل إبـــرام عقـــد زواد مـــدين يف بلـــد أونـــ  يعـــع  قانونـــه لثـــ  هـــذا و  
ن الّّتووــان مـــن مــ  مــا الــّّتواد إذا مــانوا راغبــ  يف عقــد زواد غـــّ خاتــع لقــانون نيــائفي  ال ســـّيما

   نيائفت  خمتلفت .
وعلـــأ إثـــر حتـــّر  قامـــع بـــه كعّيـــات اجملتمـــع املـــدين يف مســـعأ من ـــا ّاـــراز تقـــّدم يف وـــال  -60

إلغــــاى الّنمــــام الّسياســــي الطّــــائفي  ووتــــع اــــّد ملســــالة خءــــو  اللّبنــــانّي  ألاكــــام قــــوان  األاــــوال 
ـــّب ينتمـــون إل ـــالّطوائف ال ـــانّي  بطلبـــات شـــطف ذمـــر الّ خصـــّية اخلاّصـــة ب ي ـــا  تقـــّدم عـــدد مـــن اللّبن

ت ــرين  21نيــوائف م مــن ســ اّلت الّنفــوا اخلاّصــة ّــم  فاصــدر وزيــر الداخليــة والبلــديّات بتــاريخ 
/ شـــباط 6قـــراراا يقءــأ بووـــوب إوابـــة هــذه الطّلبـــات  وعـــاد وأصــدر بتـــاريخ  2008األّول/أمتــوبر 

وانين يف عــدم الّتصــريل عــن القيــد الطــائفي اخلــاّص تعميمــاا يؤّمــد فيــه علــأ اــ  مــ  مــ 2009 فربايــر
بــه يف ســ اّلت األاــوال ال خصــية  أو شــطف هــذا القيــد  علــأ اعتبــار أّن هــذا ااــ  مســتمد مــن 
أاكــام الدســتور ومــن اّعــالن العــاملي اقــوق اّنســان  وعلــأ ووــوب قبــول عــدم تصــريل صــااف 

 ن س الت النفوا. العالقة عن القيد الطائفي ونيلبات شطف القيد الطائفي م

سـاهم هـذا الّتحـّر  يف عقــد أّول زواد مـدين يف لبنـان بـ  لبنــانّي  أقـدما علـأ شـطف القيــد  -61
( مــن 10الطّــائفي اخلــاّص بكــ ه من مــا مــن ســ الات الّنفــوا  باالســتناد إىل مــا تــنّص عليــه املــاّدة )

اد   وقـد ّع تسـ ي  الوثيقـة اخلاّصـة ل. ر.( الّسـابقة الـذّمر بالّنسـبة إىل نيائفـة ااـّ  العـ 60القرار )
ست ــــاريّة العليــــا يف وزارة العــــدل االّــــذا الــــّّتواد يف ســــ اّلت الّنفــــوا تبعــــاا لــــرأ  صــــدر عــــن ا ي،ــــة 

أّمــدت فيــه هــذه ا ي،ــة علــأ اــّ  اللّبنــاين الــّذ  ال ينتمــي إىل أّ   2013/فرباير شــباط 11 بتــاريخ
نيائفة أن يعقد زواوـاا مـدنّياا يف لبنـان مسـتندةا يف ذلـّ إىل الّنصـوص الّدسـتوريّة واملواثيـ  الّدوليّـة الـّب 

أنّــه يف ظــّ  غيــاب  ست ــاريّة العليــااالتكــّرا اــ  اريّــة املعتقــد وااــّ  يف الــّّتواد. ممــا اعتــربت ا ي،ــة 
قــــانون مــــدين لبنــــاين يرعــــأ الــــّّتواد لناايــــة مفاعيلــــه وآثــــاره  يطّبــــ  مبــــدأ اريّــــة اّرادة  ايــــ  يعــــود 
ّعـــأ عقـــد  للــّّتوو  أن يعيّنـــا يف العقـــد املـــربم بين مـــا القـــانون املـــدين الـــّذ  يـــتّم اختيـــاره مـــن قبل مـــا ل

 ثار الّ خصّية وا ثار املالّية  ذا الّّتواد. زواو ما بالّنسبة إىل آثار الّّتواد مافّة  ال سّيما ا 

__________ 

 ( من قانون أصول احملاممات املدنّية.79اّدة )املل. ر.( و  60( من القرار )25) املادة (19) 
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دقتصادقّلدةاالجتما يلدةالّشلا ّيلاالالحل قدد-خااساادد
دالخط اتدالّراايلدال دضماندحّقدالّتععيمدلعجميعدد

( الــّذ  يـنّص علــأ أّن الّتعلــيم 150القـانون رقــم ) 2011/أغســطس آب 17صـدر بتــاريخ  -62
  وهــو اــّ  لكــّ  لبنــايّن يف ســّن الرمسيــة املــداراســي  ومتــا  ّوانــاا يف إلّتامــّي يف مرالــة الّتعلــيم األسا

  ذلــّ بعــد أن مــان الــّنص القــانوين القــدمي يــنّص علــأ إلّتاميّــة الّتعلــيم وّوانيّتــه املرالــةالّدراســة  ــذه 
 بتدائّية.االفقيف بالّنسبة إىل املرالة 

المــذة غــّ اللّبنــانّي  ب ــك د مبــّ نتي ــة فيمــا يتعلّــ  بــالاّلو،   وبــالّنمر إىل تّتايــد عــدد التّ  -63
ارمــة الّل ـــوى الّســور  إىل لبنـــان  صــدرت مـــؤخراا تعــاميم تنميميّـــة لقبــول الّتالمـــذة غــّ اللّبنـــانّي  يف 

 املدارا الّرمسّية عن وزير الّعبية والّتعليم العاا. 

وقــد ّع وتــع بــرام  دعــم الّتعلــيم ت ــم  تغطيــة تكــاليف الّرســوم الّدراســّية والكتــف وإعــداد  
ــازا  املعّرتــ  خلطــر الّتســّرب مــن املدرســة مــن االالــربام  الّتعليمّيــة  ســتلحاقّية واملع ّلــة للطّــالب الّن

رالــــة   ووـــّر يف هـــذا اّنيـــار تنمـــيم دوام بعـــد الّم ـــر مـــن أوـــ  تـــدريس مUNHCR لقبـــ  ومالـــة ا
الّتعلــيم األساســي الســتيعاب الّتالمــذة الوافــدين بســبف األزمــة الّســوريّة يف بعــة املــدارا الّرمسّيــة الــّب 
وــــّر اعتمادهــــا  ــــذه الغايــــة. وهنــــا  تســــاه  مـــــن قبــــ  وزارة الّعبيــــة والّتعلــــيم العــــاا فيمــــا يتعلّـــــ  

ال ميلكــون وثــائ  مثبتــة للّدراســات متحانــات ل ــ ادة الّصــّف الّتاســع بالّنســبة إىل الّتالمــذة الــّذين البا
 املن ّتة يف سوريا.

ــــان منّممــــات مارــــة بتغطيــــة ملفــــة انتســــاب   وجتــــدر اّشــــارة إىل أنّــــه تقــــوم يف بعــــة األاي
الّتالمــذة الاّلو،ــ  مــن غــّ الّســورّي  أيءــاا  وهــذا مــا مــان عليــه ااــال بالّنســبة إىل الّتالمــذة العــراقّي  

 .  2015-2014ن العام الّدراسي الوافدين مؤخراا إىل لبنان ع
فيمـــا يـــايت بيـــان لتطـــّور عـــدد الّتالمـــذة األوانـــف يف املـــدارا اللّبنانّيـــة  مـــن خـــالل وـــدول   -64

)بدايــة املــّدة  2005-2004باعــداد الّتالمــذة اســف ادنســّية وقطــا  الّتعلــيم يف العــام  الّدراســّي  
 وزارة الّعبية والّتعليم العاا: وف  س اّلت 2014-2013املتعّل  ّا هذا الّتقرير( و

  
 2005-2004توزّ  التالميذ اسف ادنسيّة وقطا  التّعليم يف العام الّدراسي 

داجم ع رمسي خاص ادنسّية   د
 15171 10060 5111 سور 

 10484 4146 6338 فلسطي 

 379 104 275 أردين

 1227 724 503 مصر 

 273 7 266 سعود 

 537 196 341 عراقي

 79 13 66 مويب
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 2005-2004توزّ  التالميذ اسف ادنسيّة وقطا  التّعليم يف العام الّدراسي 
ّه عريب   د  805 259 546 غ

 359 251 108 ترمي

 550 1 549 فرنسي

 152 7 145 أملاين

 53 4 49 إيطاا

 18 - 18 إسباين

 63 - 63 إيراين

ّه أون       2571 316 2255 غ
 2014–2013توزّ  التالميذ اسف ادنسيّة وقطا  التّعليم يف العام الّدراسي 

داجم ع رمسي خاص ادنسّية    
 89556 63435 26121 سور 

 45284 4759 40525 فلسطي 

 501 106 395 أردين

 2163 975 1188 مصر 

 252 19 233 سعود 

د1475 491 984 عراقي
 65 3 62 مويب

ّه عريب  669 145 524 غ

 206 108 98 ترمي

 811 2 809 فرنسي

د212 14 198 أملاين
 84 2 82 إيطاا

 45 2 43 إسباين

 150 32 118 إيراين

ّه أون     4033 212 3821 غ
فيمــا ّــتّص اــّ  الّتعلــيم اخلــاّص بالّتالمــذة األوانــف  ف نّــه زــوز للمــدير العــاّم لغمــن العــاّم   -65

أن يعمـد إىل مـنل إقامــات  2003/سـبتمرب أيلول 17( تــاريخ 10955عمـالا بااكـام املرسـوم رقـم )
واملـــة ملـــّدة ثـــالا ســـنوات قابلـــة للّت ديـــد إىل العـــريب أو األونـــ  املولـــود يف لبنـــان مـــن والـــدين غـــّ 

ـــــانّي  إذا مـــــان يتـــــابع دراســـــته  مراعـــــاةا لوتـــــع هـــــؤالى األوالد اخلـــــاّص  إذ  ّن والديـــــم يف لبنـــــان إلبن
رفقــة ذوي ــم  ال ســّيما العّمــال األوانــف  قــد ّــوالن دومتــم وبقــاىهم فيــه لفــعة مــن الــّّتمن بعــد ذلــّ ب

وتعّلم ـــم للغـــت م األّم مـــا قـــد ي ـــّك  عائقـــاا أمـــام م ملتابعـــة دراســـت م يف ونيـــن م  هـــذا وإّن املرســـوم 
املـــذمور أعطـــأ املـــدير العـــاّم لغمـــن العـــاّم اـــّ  مـــنل مثـــ  هـــذه اّقامـــات يف اـــاالت خاصـــة يعـــود 

وى إىل هـــــذا ااـــــّ  مـــــن أوـــــ  مــــنل إقامـــــة واملـــــة إىل أهـــــ  هـــــؤالى تقــــديرها لـــــه  ايـــــ  ميكـــــن الّل ــــ
 األشخاص وسائر إخويم  نييلة فعة دراست م افاظاا علأ الّروابيف األسريّة خالل هذه الفعة.
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الحةةقد ةةتددخةة لدأيداكةةاندأةدار ةةقداخصةةصدال تفةةاعدسةة اددالجمهةة م،داشةةلدةسةةائلدالنلةةلدد-سادساادد
 حدةالحيائقدالعاالةالفنادقدةالمطا مدةالملاهتدةالمسامد

ـــة أ  أاكـــام متييّتيّـــة متعّلقـــة بارتيـــاد أو دخـــول األمـــامن واملرافـــ   -66 ال تتءـــّمن القـــوان  اللّبنانّي
املخّصصــة النتفــا  العاّمــة ّــا  غــّ أنّــه يالاــب اعتمــاد بعــة األمــامن الّســيااّية لسياســات عنصــريّة 

 يف الّسما  بالّدخول إلي ا.
دد

د6الماّدةددد
د

 الحقد تدالتع قدد-أةالادد

ــولــة اللّ تكفــ  الدّ  -67 ــإوــو  نســان داخــ  أراتــي ا اــ  الرّ إ ة لكــ ّ بنانّي ة بصــدد ىل احملــامم الونينّي
ات نسـان وااريّـنت ـا  اااصـ  اقـوق اّاالمييـّت العنصـر  و عمـال التّ أعمال املءـرّة بـه ومـن بين ـا األ
عـــوية العـــادل ستحصـــال علـــأ التّ الامـــا يتنـــاىف مـــع هـــذه االتفاقيـــة  وذلــّـ يف ســـبي   ة ومـــ ّ ساســـيّ األ

مييــّت   اــ  بــه وتــماناا اقــه ومرامتــه وااــعام ووــوده وميانــه منتي ــة  ــذا التّ املناســف عــن الءــرر الالّ 
ّيّ ة التّ املســـؤوليّ  مبــــادوىل إهـــذا باالســـتناد  مـــ ّ  ة املنصـــوص عن ــــا يف القـــانون اللبنـــاين  وحتديــــداا قصـــ

 لي ا أعاله.إامل ار  املبادو

مــن عمــ  مــن أعمــال الّتمييــّت العنصــر  والــّب ت ــّك  ورمــاا وّتائّيــاا معاقبــاا عليــه يف للمتءــّرر  -68
القـــانون وفــــ  األاكـــام القانونيّــــة الـــّب ســــب  بيامتـــا  ااــــّ  يف الّتعـــوية عّمــــا أصـــابه مــــن تـــرر وفــــ  

ئيّـــة القواعـــد العاّمـــة املقـــّررة يف هـــذا اجملـــال للمتءـــّررين مـــن ادـــرائم يف قـــانون أصـــول احملاممـــات ادّتا
 وقانون العقوبات.

ووفــ  القواعــد العاّمــة مــذلّ  ف نّــه يف ااالــة الــّب ال ي ــّك  في ــا العمــ  امل ــكو منــه ورمــاا  
( مــــن قــــانون املووبــــات 122وّتائيّــــاا  يكــــون اــــّ  املتءــــّرر يف الّتعــــوية خاتــــعاا ألاكــــام املــــاّدة )

ّيّة   تـرر   عنـه يـن م النّـاا أاـد مـن عمـ  مـ ّ  أنّ  علـأ تـنصّ الـّب و والعقود املتعّلقة باملسؤولّية الّتقصـ
 .الّتعوية علأ فاعله زرب الغّ لصلحة م رو  غّ

ويف مال ااال  يعـود حتديـد مبلـ  الّتعـوية املتّووـف إىل تقـدير  كمـة األسـاا الـّب تسـتند  
ة يف ذلــّ إىل املعطيــات املتــوّفرة يف مــ  قءــية ومــدّ األتــرار اااصــلة  إذ زــف أن يكــون الّتعــوي

 معادالا للّءرر  سواى مان هذا الّءرر ماديّاا أو معنويّاا.
د

دابيأداّجا ّيلدالمحاكملد-ثا ياادد
 -ه القـوان  اللّبنانيّـة لل ميـع فلـيايت مبدأ ّوانيّـة احملاممـة يف إنيـار ااـّ  بالّتقاتـي الـّذ  تك -69

  فــال ت ــّك  الّرســوم القءــائّية عائقـــاا أمــام رارســة هــذا ااــّ   خاّصــةا يف وـــال (20)لبنــانّي  وأوانــف
__________ 

 من هذا الّتقرير. يلي ا وما 37تراوع يف هذا اخلصوص الفقرة  (20) 
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الّدعاّو ادّتائّية  ويكون ا د  مـن الّرسـوم املفروتـة ااـّد مـن االدعـاىات الكيديّـةا واـّ  أّن هـذه 
ل الّرسـوم ميكــن اّعفـاى من ــا مليّــاا إذا مـان الّ ــخص معــوزاا ومانـع دعــواه  تملــة الكسـف  مــن خــال

 نمام املعونة القءائّية.
د

دأحكامدقىائّيلد تدا امداكا حلدالّتمييزدالعنصريدةحماقلدالعّمالدا جا  د-ثالشاادد
مـــان للقءـــاى اللّبنـــاين يف عـــّدة قـــرارات يف وـــال  ايـــة اقـــوق العّمـــال األوانـــف  فاحملـــامم  -70

ــة من ــا ــّت يف تطبيــ  النصــوص القانونيــة ســواىا ادّتائّي ــة  بــ  أن يكــون صــااف  اللبنانيــة ال متّي أو املدنّي
ااــّ  أو الءــحّية مــن ادنســّية اللّبنانّيــة أو مــن ونســّية أونبّيــة  ال ســلباا وال إزابــاا  ايــ  أن ادنســّية 

  ممــا أنــه ويف إنيــار العنــف الــذ  (21)األونبيّــة للءــحّية ال ت ــّك  ســبباا لتخفيــف العقوبــة عــن ادــاين
ت ـرين  31ت األونبيـات يف اخلدمـة املنّتليّـة صـدر بتـاريخ ميارسه بعة أصحاب العمـ  علـأ العـامال

اكـــم عـــن القاتـــي املنفـــرد ادّتائـــي قءـــأ ب دانـــة صـــاابة عمـــ  لبنانيـــة  ـــرم  2013األول/أمتـــوبر 
ـــة الءـــرب املـــرب  555اّيـــذاى املنصـــوص عنـــه يف املـــادة ) ( مـــن قـــانون العقوبـــات اللبنـــاين علـــأ خلفّي
ــة لــدي ا وابســ ا ثال ــة للعاملــة األونبّي ثــة أشــ ر وتغرمي ــا مبلــ  مــاا وإلّتام ــا بــدفع تعــوية إىل املدعّي

ّة لبنانية.   ال خصّية قدره ع رة مالي  ل

ويف دعّو أقامت ا عاملة يف اخلدمـة املنّتليـة مـن ادنسـّية ا نديّـة علـأ خمـدوم ا اللبنـاين الـّذ    
هــا قءــأ ولــس العمــ  مــان قــد صــرف ا مــن اخلدمــة بــدون ســاب  إنــذار ومــن دون أن يــدفع  ــا أوور 

الّتحكيمــي املخــّتص بـــ لّتام صــااف العمـــ  بــان يـــدفع للعاملــة مامـــ  األوــور املســـتحّقة  ــا  مءـــافاا 
إلي ــا بــدل اّنــذار وتعــوية الّصــر  مــن العمــ  ســنداا ألاكــام قــانون املووبــات والعقــود  ممــا وبــدل 

ملبـال  الـّب اكـم عط  وترر عن التعّسف يف اسـتعمال اـ  فسـخ عقـد العمـ   وقـد وصـ  ومـو  ا
ّمي  .  (22)ّا للعاملة إىل ما يقارب األربع  ألف دوالر أم

دد
د7الماّدةددد

د
دالّتععيمدةالّتيمقسد-أةالادد

دالخططدةالبرااجدالّتععيمّيلد)أ(د
 8تتءـّمن خطّــة الّن ـوض الّعبــو  يف لبنـان الــّب ّع إقرارهــا لووـف قــرار ولـس الــوزراى تــاريخ  -71

 10227/97ومنــــاه  الّتعلــــيم العــــاّم مــــا قبــــ  ادــــامعي الّصــــادرة باملرســــوم رقــــم  1994أيّار/مــــايو 
كلــة أهــدا  ترمــي إىل مكافحــة الّتمييــّت العنصــر  يف الّتعلــيم  شــّكلع  1997أيّار/مــايو  8 تــاريخ

 -وهــو مؤّسســة ونينّيــة تعــىن بالّتحــدي  والّتطــوير الّعبــو   -مرتكــّتاا للمرمــّت الّعبــو  للبحــوا واّ ــاى 
__________ 

 .2000/يونيه اّتيران 23يخ  كمة ونايات وب  لبنان  اكم تار  (21) 
ّوت  الغرفة األوىل  قـرار رقـم  (22)  وقـد  ا2009/أبري  نيسـان 22تـاريخ   258/2009ولس العم  الّتحكيمي يف ب

 .2010/يونيه اّتيران 1تاريخ   50/2010أبرم هذا القرار متييّتاا:  كمة الّتمييّت  الغرفة الثّامنة  قرار رقم 
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ـــة  فت ـــم  هـــذه املنـــاه  يف صـــ ـــة العائـــدة لكامـــ  الفـــعة مـــا قبـــ  ادامعّي ياغة  تـــّو املنـــاه  الّتعليمّي
الّعميــّت علــأ عــدد مــن املبــادو ا اّمــة يف هــذا الّســياق  مــن ذلــّ تكــوين الّ خصــية الفرديّــة للمــوانين 

ـــة املســـؤولة وامل ـــارمة اّنســـانّية   ـــه علـــأ الّتعامـــ  مـــع ا خـــرين بـــرو  املوانينّي ـــة القـــيم واّث وإدرا  أمهّي
ــــة  واملبــــادو ورارســــت ا وااــــعام الغــــّ وترســــيخ أســــس العــــيب امل ــــع   وااــــعام  واّنســــانيةاألخالقّي

الفروقـــات بــــ  النـــاا وتقّبل ــــا  وااـــعام األشــــخاص مـــن ادــــنس ا خـــر  وااــــعام النّـــاا بــــاختال  
الّتمييـّت مـن أّ  نـو د مـان  ومـّ  ونسّيايم ونيرق عي  م  والّتعام  مـع الغـّ يف إنيـار املسـاواة وعـدم 

 .  1960هذا يف إنيار تطبي  االتفاقية املتعّلقة لكافحة الّتمييّت العنصر  يف وال الّتعليم لعام 
فءــالا عــن ذلــّ  أشــر  املرمــّت الّعبــو  للبحــوا واّ ــاى علــأ تنفيــذ عــدد مــن الّدراســات  -72

ا اّنيــار عــّدة مراوعــات لكتــف مدرســّية اــول صــورة املــرأة يف الكتــف املدرســّية  وقــد نّفــذت يف هــذ
  ممــــا تــــّمن دفــــع الّ ــــروط اخلــــاّص بتــــاليف سالســــ  الكتــــاب املدرســــي 2006بتــــداىا مــــن العــــام ا

الـــوني   توصـــيات موّو ـــة إىل مـــؤلفي الكتـــف املدرســـية ومءـــام  املنـــاه  الّتعليمّيـــة ادديـــدة تتعّلـــ  
ناايــــة الّتعــــابّ الّلفميّــــة املســــتخدمة بووــــوب ااــــرص علــــأ املســــاواة بــــ  اّنــــاا والــــذمور  اــــّ  ل

) هـــو / هي (  وتعّتيـــّت الفكـــرة القائلـــة بامهّيـــة عمـــ  املـــرأة ودورهـــا يف اجملتمـــع  وذلـــّ وفـــ  توصـــيات 
 . مما أوّر عّدة دورات تدريبية تكريساا ملبدأ املساواة ب  ادنس .UNESCO لومالة ا

متــف مــاّدة العبيــة الونينّيــة والتّن ــ،ة املدنّيــة هــذا وإّن املرمــّت العبــو  يف صــدد إعــادة النمــر يف   -73
ملختلف سنوات املـرالت  املتوّسـطة والثّانويّـة ومـن بـ  املواتـيع الـب سيءـّمن ا موتـو  الّتوعيـة علـأ 
تــــرورة رفــــة كيــــع أشــــكال العنصــــريّة والّتمييــــّت العنصــــر  ومــــره األوانــــف ومــــا يّتصــــ  بــــذلّ مــــن 

ن هــذه ااريّـات هــي اقــوق أىل معــىن ااريّـات العاّمــة وإدرامـه إتعّصـف  ومتكــ  املـتعّلم مــن الّتعـّر  
ّها من ااقوق األساسّية.  أساسّية لكّ  فرد تتعّل  ب خصه وعقيدته واقه يف الّتعبّ وغ

نّفــــذ املرمــــّت العبــــو  للبحــــوا واّ ــــاى  بالتنســــي  مــــع كعّيــــات اجملتمــــع املــــدين  عــــدداا مــــن  -74
ّت الـوعي الثّقـايف واالوتمــاعي لـدّ الّ ـباب  ومـن بين ـا برنـام   ألــوان  امل ـاريع الـّب يـد  إىل تعّتيـ

ــــة  ــــة علــــأ املوانينّي ــــة  أديــــان  يف املــــدارا  والرّامــــي إىل الّعبي ــــّذ  ينّفــــذ بالّتعــــاون مــــع كعي الّعبــــو  ال
 اااتــنة للتنــوّ  الــدي  وتقريــر تقّبــ  ا خــر املختلــف ودعــم القــيم والّســلومّيات واملءــام  الــب تــدعو

ىل األلفـــة واحملّبـــة بـــ  خمتلـــف األديـــان  واىل توســـيع نطـــاق املعرفـــة لـــدّ الّ ـــباب فيمـــا يتعّلـــ  بتعّتيـــّت إ
 نتماىات.االالّتعار  املتبادل والّت ابّ ب  الّ باب من خمتلف 

نســــــان مقــــــرراا الّتاميــــــاا يف اّويف ادامعــــــة اللبنانيــــــة  وعلــــــع رئاســــــة ادامعــــــة مــــــاّدة اقــــــوق  -75
 .االختصاصات مافّة

دد
دتعزقزدثلا لدحل قداإل ساندلي د ناصردق  دا اطدالّياخعتد)ب(د

  2013-2010أنيلقــع املديريّــة العاّمــة لقــّو األمــن الــّداخلي خطّــة اســعاتي ية لغعــوام  -76
من أبـرز أولويّايـا  ايـة اقـوق اّنسـان وااريّـات وتعّتيـّت الكفـاىة والّتطـوير امل ـ  داخـ  قـّو األمـن 
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ّر يف هــذا اّنيــار إن ــاى  قســم اقــوق اّنســان  يف املفت ــّية العاّمــة لقــّو األمــن الــّداخلي  وقــد وــ
الـــداخلي  وإدخـــال مـــاّدة اقـــوق اّنســـان يف منـــاه  الّتعلـــيم والّتـــدريف لـــدّ قـــّو األمـــن الـــداخلي 
ـــــة لءـــــّباط قـــــّو األمـــــن الـــــّداخلي تتءـــــّمن مـــــاّدة اقـــــوق اّنســـــان والّ ـــــرنية  وتنمـــــيم دورات تثقيفّي

ـــة  وإ ـــد اجملتمعّي عـــداد مدّونـــة قواعـــد ســـلو  عناصـــر قـــّو األمـــن الـــّداخلي الـــّب يـــد  إىل تـــام  تقّي
عناصـــر قـــّو األمـــن بـــالقيم اّنســـانّية ولعـــايّ الّ ـــر  والّنّتاهـــة والعدالـــة والكفـــاىة وااياديّـــة يف أداى 

تنبثــ  مــن  العمــ  األمــ  دون أّ  متييــّت تــماناا الاــعام اقــوق اّنســان و ايــة ااريّــات العاّمــة الــّب 
مبــدأ االعــعا  بالكرامــة املتاّصــلة يف كيــع الب ــر واقــوق م املتســاوية الثّابتــة مــن اريّــة وعــدل وســالم 
دون أّ  شــــــك  مــــــن أشــــــكال الّتمييــــــّت  وفقــــــاا ملــــــا هــــــو وارد يف اّعــــــالن العــــــاملي اقــــــوق اّنســــــان 

 1966ة والّسياســّية لعــام ووفقــاا ملــا يــنّص عليــه يف الع ــد الــّدوا اخلــاّص بــااقوق املدنّيــ 1948 لعــام
ـــاا يولـــدون أاـــراراا متســـاوين يف الكرامـــة وااقـــوق  وفـــ  أاكـــام الّدســـتور واملعـــايّ  مـــن أن كيـــع الّن

 .(23)الّدولّية  وانطالقاا من أمهّية تاسيس ثقافة ونينّية اماية وصون اقوق اّنسان

ّ األمــن الــّداخلي لووــف ينــاط بقســم اقــوق اّنســان الــّذ  أن ــ  يف املفت ــّية العاّمــة لقــو  -77
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 تعريف اقوق اّنسان داخ  قطعات املديريّة العاّمة لقّو األمن الّداخليا •

 تعمي  وعي عناصر املديريّة العاّمة لقّو األمن الّداخلي يف موتو  اقوق اّنسانا •

 ــــاذ انت ــــا  مــــن قبــــ  عناصــــر القطعــــات املعنيــــة و اال ايــــة اقــــوق اّنســــان يف لبنــــان مــــن  •
 التدابّ ا يلة إىل تطبيق اا

اقــعا  تعــدي  القــوان  واألنممــة الــب ترعــأ عمــ  قــّو األمــن الــداخلي لــا يــتالىم واقــوق  •
 اّنسانا

 تعليم ون ر وتوثي  م  ما يتعّل  اقوق اّنسانا •

بالدراسات الاّلزمـة ممـا والـدعوة إىل تنمـيم دورات دراسـّية ذات نيـابع علمـي وعملـي القيام  •
 لفائدة مّ  املعنّي  يف املديريّة العاّمة لقّو األمن الّداخلي بتطبي  اقوق اّنسانا

إعطــــاى اّرشــــادات الاّلزمــــة واملتعّلقــــة اقــــوق اّنســــان للقطعــــات املعنيــــة يف املديريّــــة العامــــة  •
 الداخليا لقّو األمن

ــــّب  • ــــة وال ــــة مانــــع أو اكومي ــــة أهلّي ــــة والدولّي ــــة  اّقليمّي ــــة ماّف ــــات احمللّي التّنســــي  مــــع ادمعّي
تتعــانيأ اقــوق اّنســان وذلــّ اســن الّتطبيــ  مــن قبــ  القطعــات املعنّيــة يف املديريــة العاّمــة 

 لقّو األمن الداخليا

 وق اّنسان يف لبناناإن اى قاعدة معلومات إلكعونية خاّصة باّدارة اول اق •

__________ 

 من هذا الّتقرير. 41الفقرة تراوع يف هذا اخلصوص  (23) 



CERD/C/LBN/18-22 
 

 

GE.15-14675 35/35 

 

إصـــدار ن ـــرات تعـــىن اقـــوق اّنســـان  ومـــ  ن ـــاط آخـــر ّـــدم قءـــية اقـــوق اّنســـان يف  •
لبنـــان وتوزيع ــــا علــــأ قطعـــات قــــّو األمــــن الـــداخلي املعنيّــــة  والتّنســــي  يف هـــذا اجملــــال مــــع 

 القطعة املختّصة يف املديريّة العاّمة لغمن العاّم.
د

داإل المد-ثا ياادد
د

دالدا جا  د تدالخيالدالمنزلّيلحماقلدالعمّددد
نيلــف في ــا  48/1 رقــمذّمرة املــ 2014أصــدر وزيــر العمــ  يف شــ ر ت ــرين الثّــاين مــن العــام  -78

مــن كيــع مكاتــف اســتقدام العــامالت يف اخلدمــة املنّتليّــة نــّت  كيــع اّعالنــات الــّب حتــيّف مــن القــيم 
 .  (24)اقة القءائّيةاّنسانّية حتع نيائلة اعتبارها إجّتاراا بالب ر واملال

وقد وّر فعلّياا  لبادرة من وزارة العم   إاالـة قءـّية تتعلّـ  بـ عالن عـن اسـتقدام عـامالت  
يف اخلدمــــة املنّتليّــــة بصــــورة تــــنّم عــــن رارســــة جتاريّــــة ومســــي،ة إىل القــــيم اّنســــانّية إىل النّيابــــة العاّمــــة 

 املختّصة.
 

__________ 
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