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 I- املقدمة 
ضذذمن يليذذة ارسذذذتعراي الذذدوري ال ذذذام   ،201٥الثذذاين ا العذذذا   الذذو ي هذذذاتقذذدت تقرير  منذذذ -1
 ارنسذان ا حينذ ، حقوق جملس عن الصادرة التوصياتالدولة اللبنانية  راجعت ،ارنسان حقوق الةحل

ذ علمذذذذذذا   وأخذذذذذذذت توصذذذذذذية، 128 منهذذذذذذا فقبلذذذذذذت ،219 عذذذذذذددها البذذذذذذال  توصذذذذذذية، وزبلذذذذذذت ج  يذذذذذذا   89بذذذذذذ
 بذذ  الثالذذ  الذذو ي الدولذذة اللبنانيذذة تقريرهذذا أعذذدرت التوصذذيات، هذذذه نفرذتذذ  مذذن مذذا وحذذو  ( 1) بتوصذذيت .
 .2020 وهناية شهر أيلو  2019 بداية العا 

 بعذ  التطذوررات ة األوىلاملرحلذ ف ذهدت  ميكن أن تُذَقسَّم إىل مذرحلت ، يغطري هذا التقرير فرتة -2
واهليكليذذة )كانتخذذاائت ر سذذية ونيابيذذة وبلديذذة، وإزذذرار املذذوا  ت، واجذذرا   والتنفيذيذذة والت ذذريعية السياسذذية

وماليذة  سياسذية أ مات الثانية وعرفت املرحلة عسكرية...(،تعيينات إدارية وزضا ية ودبلوماسبة وأمنية و 
أدرت إىل حذذذذذذذران شذذذذذذذعق إنطلذذذذذذذ  ا منذذذذذذذا   عذذذذذذذدرة بتذذذذذذذاري   ،ئيذذذذذذذةوبي ومعي ذذذذذذذية وازتصذذذذذذذادية واجتماعيذذذذذذذة

، للمطالبذذذة بسذذذلرة مذذذن اضصذذذةحات الضذذذرورية. كمذذذا فازمذذذت هذذذذه األ مذذذات تذذذداعيات 10/2019/1٧
 (2)املستجدر، مبا فرضت  هذه اجلا حة من إجرا ات التعبئة العامة.  COVID– 19انت ار وائ  

إداريذذذة  وأجهذذذ ة شذذذعبا   لبنذذذان، يبذذذذهلا الذذذي هذذذوداجل عمذذذ  التقريذذذر إعذذذداد هذذذذا مذذذن ارنتهذذذا  تذذذ امنوي -3
 بتذذذذذذاري  بذذذذذ وت مرفذذذذذا النامجذذذذذة عذذذذذن انفجذذذذذار ملواجهذذذذذة املاسذذذذذاة اضنسذذذذذذانية وعسذذذذذكرية، وأمنيذذذذذة وزضذذذذذا ية

٤/8/2020. 
 الضذو  سذلر تقريذر ا موعذده، لتتقدت هذا الإىل  اللبنانيةفبالرغم من ك  شي ، سعت الدولة  -٤

  التقدر  أوج  أبر  على
ُ
وتع يذ  حقذوق ارنسذان، ولتسذتعري،  201٥ا تنفيذها لتوصيات العا    حرَ امل

 " أما  لبنان.( 3) التحدايت "املص ية ا اخلتا ،

 II- املنهجية 
ضعداد هذا التقرير، كما التقارير الو نية الدورية األخرى املرتتبة على لبنان بفع  إنضمام  إىل  -٥

اتريذذذذذذذ   32٦8رزذذذذذذذم الدولذذذذذذذة اللبنانيذذذذذذذة ائملرسذذذذذذذو   تان ذذذذذذذااتفازيذذذذذذذات حقذذذذذذذوق ارنسذذذذذذذان والت امذذذذذذذ   ذذذذذذذا، 
 ،ات الدوليذة""اآللية الو نية ضعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات الصذادرة عذن اهليئذ  2018/٦/19

  .201٥للعا   ٧٥مبا يتة   والتوصية  (٤)لتضمر ممثل  عن اجلهات احلكومية املعنية حبقوق ارنسان،
ت عذدد مذذن ورل العمذ ، نُ  شذارن أعضذا  اآلليذذة ا -٦ ائلتعذذاون مذع مكتذذو املفذوي السذذامي ظرِّمذَ

اجلهذذات املعنيذذة حبقذذوق سذذب  التواصذذ  بذذ  كافذذة  ماسسذذةحذذو  ، وهيئذذات امتمذذع املذذدين حلقذذوق ارنسذذان
 تنفيذ التوصيات. متابعةاضنسان، ضعداد التقارير الو نية و 

، حبسذو القطاعذات املختلفذة حلقذوق بينهذافيمذا م ذاورات مثر َأجَرت اجلهذات احلكوميذة املعنيذة  -٧
" وكذان موضذون نذدوة ةمنتصذ  املذدر ارنسان، ومع هيئات امتمع املدين الذي أعذدرت مذن جهتهذا "تقريذر 

 .2٥/11/2018ا جملس النوراب بتاري  
، بذذدعوة مذذن و ارة اخلارجيذذة واملغرتبذذ  الذذي تقذذو  بذذدور أم نذذة 2020و 2019خذذة  العذذام   -8

 م ذاوراتتنسيقية عامة ب  ممثلي اجلهذات احلكوميذة املعنيذة، مثر أُجريَذت  اجتماعات، ُعقِّدت سرر اآللية
 حبسو القطاعات املختلفة حلقوق ارنسان. خاصة
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 املفذذوي مكتذوالنيابيذة و  ارنسذان حقذذوق للتاكيذد علذى املقاربذة الت ذذاركية، وائلتعذاون مذع جلنذة -9
 ضذذذمرت النذذوراب، جملذذذس ا اتم ذذاور  28/8/2019  بتذذاري اآلليذذذة عقذذدت ،ارنسذذذان حلقذذوق السذذامي

 ارنسان"، وممثل  عن هيئات امتمع املدين. حلقوق الو نية "اهليئة عن نوراائ ، وممثل 
كمذذذا أُجرِّيذذذَت م ذذذاورات مذذذع "اللجنذذذة الو نيذذذذة املعنيذذذة طعذذذداد التقريذذذر الذذذو ي الطذذذوعي حذذذذو   -10

 ."2030أهداف أجندة التنمية املستدامة للعا  

 III- التقّدً احملرز يف القوانني الو نية 

خطة الو نيذة حلقذوق ارنسذان لل" تطبيق النوراب  جملسبع ات، ٦٤و ٦2 ب  للتوصيات تنفيذا   -11
 (٦).أولوايهتا تعكس ا  وأزرر زوانين ،"(٥)2019-201٤للفرتة 
ب والتطذررف رهذاا املراك  األماميذة ملكافحذة اض، ومبا أن لبنان 219و 218تنفيذا  للتوصيت   -12

حذو  "التصذريع عذن األمذوا  عذّب  ٤2القذانون رزذم  2٤/11/201٥، أزرر جملس النذواب بتذاري  العني 
 حو  "مكافحة تبيي  األموا  ومتوي  اضرهاب." ٤٤احلدود"، والقانون رزم 

اتريذذ   ٦2رزذذم  قذذانونجملذذس النذذوراب الازذذرر ، ٦0و ٥٦وبذذ   ٥٤و ٤2بذذ   توصذذياتتنفيذذذا  لل -13
  ."املتضمنة جلنة الوزاية من التعذيو اهليئة الو نية حلقوق ارنسان"ن ا  ض 10/201٦/2٧
اتريذذذذذ   ٥3لقذذذذذانون رزذذذذذم ائألغذذذذذى جملذذذذذس النذذذذذوراب  ،املذذذذذرأةاخلاصذذذذذة حبقذذذذذوق  اتللتوصذذذذذي تنفيذذذذذذا   -1٤
، إذا ُعقذد احلكذم تنفيذذ وزذ  املةحقذة أو تعليذ حو  من زانون العقوائت  ٥22املادة  9/201٧/1٤

عتدى عليها.يع ب  مرتكو إحدى  واج صح
ُ
 اجلرا م كارغتصاب واخلط  بغية ال واج...، وامل

 ٦٥، أزذذذرر جملذذذس النذذذوراب القذذذانون رزذذذم 119و 111، وبذذذ  3٦و 3٤تنفيذذذذا  للتوصذذذيات بذذذ   -1٥
إنسذانية أو "ملعازبة التعذيو وغ ه من ضذروب املعاملذة أو العقوبذة القاسذية أو الة 19/9/201٧اتري  
 ا إ ار خاص ومستق ر عن أحكا  زانون العقوائت. تعذيوفا  وجترميا  للة"، الذي حيم  تعرياملهين
اتريذذذذذذ   138، أزذذذذذذرر جملذذذذذذس النذذذذذذوراب القذذذذذذانون رزذذذذذذم 122و 121و 112تنفيذذذذذذذا  للتوصذذذذذذيات  -1٦
اين"، سذذذذعيا  ملعاجلذذذذ  2019/٧/9 ة ظذذذذاهرة "رسذذذذتبدا  بعذذذذ  العقذذذذوائت بعقوبذذذذة العمذذذذ  ارجتمذذذذاعي امذذذذر

 جون.اكتظاظ الس
 30/11/2018 اتريذذ  10٥ رزذذم القذانون النذذوراب جملذذس ، أزذرر 110و 1٦ للتوصذذيت  تنفيذذا   -1٧
مصذ هم،  معرفذة ا واملقررب  منهم أسرهم ح  الذي كررس" زسرا   واملخفي  املفقودين ارشخاص" حو 
  زسرا .  واملخفي للمفقودين مستقلرة هيئة وإِّسَتحَدث العقابية، لألحكا  السادس فصل  وأفرد
حذذذذو   10/10/2018اتريذذذذ   83، أزذذذذرر جملذذذذس النذذذذوراب القذذذذانون رزذذذذم 1٥2تنفيذذذذذا  للتوصذذذذية  -18

حذذو  "مكافحذذة الفسذذاد ا القطذذان  8/٥/2020اتريذذ   1٧٥"محايذذة كاشذذفي الفسذذاد"، والقذذانون رزذذم 
لذذذذى بعذذذ  التعذذذديةت ع 30/9/2020العذذذا  وإن ذذذا  اهليئذذذة الو نيذذذة ملكافحذذذة الفسذذذاد." وأزذذذرر بتذذذاري  

 حو  "ارثرا  غ  امل رون." 2٧/12/1999اتري   1٥٤القانون رزم 
 أبر  جملس النوراب إنضما  لبنان إىل: -19

 ،13/2/2018"ارتفازية الدولية ملنع متوي  اضرهاب" بتاري   •
 ،2٥/9/2018و"إتفازية منع ارجتار ائألسلحة" بتاري   •
  .29/3/2019للتغ ر املناخي" بتاري  و"اتفاق ائريس  •
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 أج  من العاملي ارتفاق" وإىل  ،"لةجئ   العاملي  ارتفاق"  إىل  لبنان  ، إنضمر 2018وا العا    -20
 "والنظامية. واملنظمة اآلمنة اهلجرة

 IV- املتحدة واملنظمات الدولية األخرى  منظمة األمم مع التعاون 
رهذا الو نيذة الدوريذة حذو  تع يذ  ، نظرمت الدولة اللبنانية عملية إعداد تقاري٧٧تنفيذا  للتوصية  -21

 فود و نية متعدردة ارختصاصات هذه التقارير مع جلان:حقوق ارنسان. وتباعا ،  ز ت و 
 ،201٥"إلغا  مجيع أشكا  التميي  ضدر املرأة" ا العا   •
اخلذاص ائحلقذوق ارزتصذادية  العهذد الذدويري" و"و"إلغا  مجيع أشكا  التميي  العنصذ  •

 ،201٦قافية" ا العا  وارجتماعية والث
 ،201٧و"مناهضة التعذيو" و"حقوق الطف " ا العا   •
  (٧).2018" ا العا  قوق املدنية والسياسيةائحل و"العهد الدوي اخلاص •

 اللبنانيذة تقذدر  ، ائتذت الدولذة"التوصذيات ومتابعذة التقذارير ضعداد الو نية اآللية" إن ا  بفع و  -22
 احملدردة. امواعيده ا الدورية تقاريرها

 :ومنهم لبنان،  ايرة  لبوا الذين اخلاص  املقرررين استقبا  اللبنانية الدولةواصلت  -23
 ،201٧العا   ااخلاص املعي بتع ي  ومحاية حرية الرأي والتعب   املقررر •
  .2018ا العا   املعي ائملدافع  عن حقوق اضنسانواملقررر اخلاص  •

، فتواص  عةزة ال راكة مذع منظمذة ٧3و ٦٧صيت  للبنانية بروحية التو لطاملا عملت الدولة ا -2٤
األمم املتحدرة واملنظمات الدولية األخرى، على اختةف ورايهتا. ومن أبر  نتا ج هذه ال راكة، معظذم 

 لة ا هذا التقرير.الّبامج واألن طة املفصر 
، مذن خذة  السامية حلقوق اضنسان وضيةاملفكما تُقيم الدولة اللبنانية عةزة تعاون وثي  مع  -2٥

 مكتبها اضزليمي ا ب وت.

 V- املدين اجملتمع هيئات مع التعاون 
 بذ  تتمتذرع ملذا لبنذان، االناشذطة مع هيئات امتمذع املذدين تواص  الدولة اللبنانية تعاوهنا الوثي   -2٦
لة ا واألن طة املفصر   الّبامجظم  جا ت معفا مواضيع حقوق ارنسان.    ومعرفة  مهنية  من  اهليئات هذه

 وهيئات امتمع املدين. ال راكة ب  الدولة اللبنانيةلعةزة  نتيجةهذا التقرير، 
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 VI-  ٢٠15توصيات العاً  لتنفيذاإلجراءات املتخذة 
 A- العامة التوصيات 
منة جلنرة اهليئة الو نية حلقوق اإلنسران املت ر "نشاء ، إل٦٠و 5٦بني و ، 5٤و ٤٢ بني التوصيات  

 "الوااية م  التعذيب
ضن ذذا  "اهليئذذة الو نيذذة حلقذذوق ارنسذذان املتضذذمنة جلنذذة الوزايذذة  ٦2/201٦قذذانون ال بعذذد إزذذرار -2٧

الع رة للهيئة، على أن ي كر  مخسة منهم   األعضا   2018العا     اجملس الو را    ع َّ من التعذيو"،  
  .2019ا  ر يس اجلمهورية ا الع وهم أزسموا اليم  أما " (8)."جلنة مناهضة التعذيو

، زدرمت اهليئة م روع  لنظاميهذا الذداخلي واملذاي إىل األمانذة العامذة 1٥/10/2019بتاري   -28
لر سذذذة جملذذذس الذذذو را  الذذذي أحالتهمذذذا، مذذذع م ذذذاريع املراسذذذيم املتعلقذذذة ائملخصرصذذذات واملبذذذ ، إىل اجلهذذذات 

 رارها ا جملس الو را .احلكومية املعنية ضبدا  الرأي، متهيدا  رز
األجهذذ ة اضداريذذة والقضذذا ية   ر تذذ  ميماتعذذ عذذن ر سذذة احلكومذذة  ، صذذدر1٥/1/2020بتذذاري   -29

 .ارنسان حقوق مواضيعحو   التعاون مع اهليئة على واألمنية والعسكرية

 وابلقانون الدويل اإلنساين قوق االنسانلتطوير اهلياكل املؤسسية اخلاصة حب ٦5التوصية   
أمهيذذة أكذذّب  إيذذة خاصذذة لذذدى األجهذذ ة األمنيذذة والعسذذكرية، ا حذذدات إداريذذة سذذاهم إن ذذا  و  -03

 ومناهضة التعذيو، ضمن نطاق عم  هذه األجه ة: حقوق اضنسانلتع ي  
 وحقذذذذوق اضنسذذذاين الذذذدوي القذذذذانون"مكتذذذو  مهذذذا  سذذذذعتتوَّ  الذذذو ي، الذذذدفان و ارة ا •

 ،201٥ العا  ا سماض بنفس"مديرية"  عليصب، 2009 العا  ا املَؤَسس" ارنسان
"زسذذذم حقذذذوق اضنسذذذان" ا املديريذذذة العامذذذة  اسذذذُتحدِّثا و ارة الداخليذذذة والبلذذذدايت،  •

 العامذة املديريذة ا" واهلجذرة واملنظمات اضنسان حقوق دا رة"و ،قوى األمن الداخليل
 العا ، لألمن

  (9).ة العامة ألمن الدولةيا املدير  "زسم القانون الدوي وحقوق ارنسان"وأُن ئ  •
 2018"خطذذذة عمذذذ  اسذذذرتاتيجية لةعذذذوا  بذذذذ   العامذذذة لقذذذوى األمذذذن الذذذداخلي املديريذذذةنذذذت تبر  -31
 هيئذذذات ال ذذذراكة مذذذعو تذذذام  مبذذذادا ال ذذذفافية واحملاسذذذبة والرزابذذذة وتع يذذذ  حقذذذوق ارنسذذذان، ل"، 2022و

مذذذن زطعاهتذذذا اىل زطعذذذات  لذذذت عذذذددا  ور "مبذذذادرة ال ذذذر ة امتمعيذذذة"، وح املديريذذذة ذذذوررت و امتمذذذع املذذذدين. 
ال ذذذكاوى  مذذع التعامذذذ قذذوق ارنسذذذان، ا التحقيقذذات والنظذذارات و حلتراعذذي املعذذذاي  الدوليذذة  "منوذجيذذة"

ضذذمن  ،"منوذجيذذة"فصذذا   إزليميذذة إىل مخسذذة  ُحورلذذتو وتقذذدت املسذذاعدة واخلذذدمات وتذذدريو العناصذذر. 
 أخرى.منا   لت م  املبادرة على أن تتورسع  نطاق شر ة ب وت،

الداخليذذة والبلذذدايت مذذن خذذة  املديريذذة العامذذة لقذذوى األمذذن و  ،الذذدفان الذذو ي اتو ار  تإعتمذذد -32
 اضنسانية واألخةزية " لتحديد املعاي (10) ت زواعد سلون"مدور  العا ، لألمنالداخلي واملديرية العامة 

 ا إنفاذ القانون. همأتديتهم ملهام احرتامها خة  والعسكرية األمنية على العناصر اليالقانونية و 
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 على مواضيع حقوق االنسان العاً القطاع موظفي تدريبل ٧٢و ٧٠التوصيتان   
وللدبلوماسذي  ترص كافذة اجلهذات احلكوميذة علذى تنظذيم دورات تدريبيذة للمذورظف  وللقضذاة  -33

ن التمويذذ  الذذةعلذذى مواضذذيع حقذذوق ارنسذذان،   وللعناصذذر األمنيذذة والعسذذكرية،   ، ائلتعذذاون مذذع كلرمذذا أَتمذذَّ
 الدو  املاحنة واملنظمات الدولية وهيئات امتمع املدين.

ارنسان حقوق  مواضيع    َجتدرِّ أُ   ،دورات تدريبيةا و ارة الدفان الو ي، وائضضافة إىل تنظيم   -3٤
ن امرجعذ  در عذِّ وأُ ، اايهتمستو  خمتل على ا املعاهد العسكرية كمواد تدريس   (11)والقانون الدوي ارنساين

 .تفتيشهذا النهج التدريق بقيامها دوراي  ائلمن فعالية تتاكدر زيادة اجليش و حوهلا.  ناتدريبي
 تذذذذدريو (13)واملديريذذذذة العامذذذذة لألمذذذذن العذذذذا  (12)لقذذذذوى األمذذذذن الذذذذداخلي املديريذذذذة العامذذذذةتواصذذذذ   -3٥

صذذذذو  التوزيذذذذ  وأ ألشذذذذخاصمكافحذذذذة اضجتذذذذار ائ ة  خاصذذذذ و حقذذذذوق ارنسذذذذان، عناصذذذذرها علذذذذى مواضذذذذيع 
 .األكثر عرضةالفئات حقوق والتحقي  ومحاية الةجئ  و 

 هذامورظفي تع يذ  زذدراتلمذن الذدورات التدريبيذة املكثرفذة  عذددا  ذت و ارة ال ذؤون ارجتماعيذة نفر  -3٦
قذذوق حذذو  ح ،التابعذذة للذذو ارة خمتلذذ  الوحذذدات اضزليميذذةو  اضمنا يذذة اخلذذدمات ومراكذذ  املرك يذذة اضدارةا 
 (1٤).واملسنر  والنسا   فا رنسان، وتديدا  األا

 ا كافذذة املنذذا  ، تدريبيذة للمعلرمذذ  واألسذذاتذةدورات  "املركذذ  الرتبذذوي للبحذذوث واضمنذذا "نظرم يذ  -3٧
 الن اعات. ن وح ر إدارة التنور و املوا نية ومبادا   فا محاية األو حو  ثقافة السة  

رأة اللبنانية، لتنظذيم محذةت توعويذة منها اهليئة الو نية ل ؤون املتتعاون كافة اجلهات املعنية، و  -38
كذذذذذذا  حذذذذذذو  حقذذذذذذوق املذذذذذذرأة، كمذذذذذذا دورات تدريبيذذذذذذة للعذذذذذذامل  ا القطاعذذذذذذات ذات الصذذذذذذلرة، كنقذذذذذذا  اررت

 وغ هم. ،عة ارسا   القيرم  على البلدايت والنقاائت وو و ، والقضاة، (1٥)اجلندري

 للموا نني األمنية ال ماانت وأتمني هاباإلر  ملكالحة ٢1٩و ٢1٨ التوصيتان  
ملواجهذذة  مبذذا هذذي يليذذة" اضرهذذاب مكافحذذة" بذذ  يفصذذ  ثنا يذذا   الدولذذة اللبنانيذذة منهجذذا   اعتمذذدت -39

كسذاب ر يلية تنموية  ويلة األمد  مبا هو "منع التطررف العني "وب   احلاي، الوازع ا اضرهاب خما ر
 وهي َخصَّصت اسرتاتيجية لك  موضون. .امتمع مناعة  ضدر خما ر التطررف

"، نتيجذذة  ف العنيذذ التطذذرر  نذذعارسذذرتاتيجية الو نيذذة مل، أزذذررت الدولذذة اللبنانيذذة "2018ا العذذا   -٤0
 لعمليذذذذي تنسذذذذي  و اري وت ذذذذاور مذذذذع امتمذذذذع املذذذذدين والقطذذذذان اخلذذذذاص واهليئذذذذات األكادمييذذذذة. وتذذذذتلخر 

 :يلي مبا لةسرتاتيجية العامة األهداف
ورات هيكليذة و ويلذة األمذد ملنذع التطذررف العنيذ  علذى املسذتوايت التنفيذيذة تصذ  وضع •

 الو نية واحمللية،
 معتقد، وعد  تنمي  أي فئة أو مجاعة أو منطقة أو •
 وتديد مبادا السياسات العامة للحدر من أسباب التطررف اجلذرية، •
 وتنسي  العم  احلكومي ملنع التطررف العني ، •
  رسرتاتيجية.ا مجيع جمارت ا والتاسيس خلط  عم  •

تطبيذذذ  ا الدولذذذة اللبنانيذذذة ائشذذذرت ، (1٦)ن ذذذطةواألالعمليذذذة عذذذدد مذذذن اضجذذذرا ات ومذذذن خذذذة   -٤1
 املختلفة: مبحاورهااضسرتاتيجيرة 
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 الن اعات، ن وب ومنع احلوار •
 الرشيد، احلكم وتع ي  •
 القانون، وسيادة ارنسان وحقوق والعدالة •
 احمللية، امتمعات واشران املدنية والتنمية •
 املرأة، ومتك  اجلنس  ب  واملساواة •
 املهارات، وتنمية والتعليم •
 العم ، فرص وخل  ارزتصادية والتنمية •
 ارجتماعي، التواص  ووسا   واملعلوماتية ارسرتاتيجي والتواص  •
  .ال باب ومتك  •

 ."اضرهابعلى إعداد "ارسرتاتيجية الو نية ملكافحة  حاليا   العم  جيري -٤2
ت ذذارن و ارة العذذد  ا جهذذود مكافحذذة اضرهذذاب والتطذذررف العنيذذ  عذذّب تذذدريو أفذذراد اجلسذذم  -٤3

جوبذذة اخلطيذذرة علذذى املراسذذةت الذواردة حذذو  املوضذذوع  مذذن جهذذات  ليذذة وإزليميذذة القضذا ي، وإعذذداد األ
 ، ا لبنان وخارج .الصلة ذات دوراي  ا أن طةودولية، وامل اركة 

 عذ ر ت . كمذابينهذافيمذا  التنسذي القضذا ية واألمنيذة والعسذكرية سذب  التواصذ  و  األجهذ ةع ر ت  -٤٤
 وفعرلذذت واألجنبيذذة، العربيذذة اضسذذتخبارات أجهذذ ة مذذع املعلومذذات تبذذاد  سذذب  والعسذذكرية األمنيذذة األجهذذ ة
 اخلذةاي نمذ  عدد تفكيك وا الوزاية، زدرات تع ي  ا ساهم ممرا اخلاصة، والعمليات ارستعةمي اجلهد

 .اضرهابية وال بكات
وتذذذذدريو،  وجتهيذذذذ  ختطذذذذي  مذذذذن املتخصَّصذذذذة، العسذذذذكرية احتياجذذذذات وحداتذذذذ  اسذذذذتدرن اجلذذذذيش -٤٥

 ا إجنذا ات ميدانيذة وهذو حقذر  خلوي عمليات ضدر امموعات اضرهابية، خاصذة  ا األمذاكن املاهولذة.
 أدرت الذذي ،201٧ العذا  ا" ودر اجلذ  فجذر" ملعركذة ومنهذا حسذم  ،2000 العذا  منذذ مكافحذة اضرهذاب

  .اررهابية امموعات وجود من والقان بعلبك منطقي جرود ترير إىل

 B- والسياسية املدنية احلقوق 
 الدميقرا ي للبنان ل مان الطابع 15٩ التوصية  

 عذون مي ذا  العمذاد إنتخذاب مذع العامذة، مؤسسذات  عمذ  انتظا  ا تدرجيية   عودة   لبنان شهد -٤٦
 أشرفت وهي احلريري، سعد السيد بر سة األوىل احلكومة وت كي  ،201٦ العا  ا للجمهورية ر يسا  
 .2018 أاير ا النيابية اضنتخاائت تنظيم على
ارنتخاائت  إىل، و 201٦ا العا   وارختيارية اهليئات الناخبة إىل ارنتخاائت البلدية ُدعيت -٤٧

ا أمذذاكن  للمغرتبذذ ازذرتان  ويليذذةللمذذررة األوىل القاعذدة النسذذبية  َدتمذذِّ اعتُ  حيذ  2018النيابيذة ا العذذا  
 إزامتهم خارج لبنان.

كومة الثانيذة بر سذة السذيد سذعد احل 30/1/2019 بتاري  ت كلرت ،النيابية ارنتخاائتبعد  -٤8
قضذذذا ية الة و داريذذ ارتعيينذذات ال مذذن سلسذذلةوأزذذررت مذذن اضجذذرا ات امللرحذذذة،  ا  عذذددالذذي اختذذذت  ،احلريذذري

 .ةعسكريالاألمنية و دبلوماسية و الو 
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السذذيد سذذعد احلريذذذري  حكومذذة 29/10/2019 بتذذاري اسذذذتقالت  ،ال ذذعق حلذذرانا إثذذر وعلذذى -٤9
ان السذذيد بر سذذة حكومذذة 21/1/2020 بتذذاري  وت ذذكلرت ،الثانيذذة بذذدورها بعذذد  لتسذذتقي  دايب، حسذذر

 انتهذا  حذ ر تصري  األعما ،  تقيلةاملس احلكومة ىلتتور  التقرير، هذا تقدت وبتاري إنفجار مرفا ب وت. 
 ت كي  حكومة جديدة.ل امل اورات

 خررال  القروة واألسررلحة الناريررة اسررتعما  اللتررماً األجهررمة األمنيرة والعسرركرية  بررا   ٩٩التوصرية   
 التظاهرات السلمية

 مذع والتعامذ  القوة ستخدا ر الدولية، واملعاي  الو نية والقوان  تتواف  تعليمات اجليش َوَضع -٥0
 وفقذذا   التعليمذات هذذه يطذورر وهذذو زذانون، إنفذاذ كقذوى  بواجباهتذا العسذذكرية الوحذدات زيذا  اثنذا  املذوا ن 
 الضذذذواب  لتع يذذذ " سذذذلون زواعذذذد مدونذذذة" اجلذذذيش اعتمذذذد ،20/1/2019 وبتذذذاري . املسذذذتجدرة لألوضذذذان
 والتعامذ  الناريذة، واألسذلحة القذوة اسذتخدا  واعذدزو  ومبادا األمنية، املهمات خة  واحملاسبة واملسا لة

 واحملتج ين. املتظاهرين مع
 ور السذذلمي، والتجمذذع الذذرأي ابذذدا  حريذذة ضذذمان الذذداخلي األمذذن لقذذوى العامذذة املديريذذة تلتذذ   -٥1

 العذا  ا املعتمذدة" السذلون زواعذد مبدونذة" عناصذرها ويلتذ  . القذانون أحكذا  ضذمن إر متنعهذا او تقيردها
  أحكامها. أساس على وحُياَسبون ،2018و 201٦ العام  ا واملنقحرة ،2012

 اسذتخدا  مذن عناصذرها إمتنذان علذى العذا  لألمذن العامذة املديريذة" السذلون زواعذد مدونة" تن ر  -٥2
 العنيفة،  غ   الوسا    استنفاذ  بعد  اخلطر،  مع  يتناسو  ب ك   القصوى،  الضرورة  حارت  ا  إر  ال درة،
 .الو نية للقوان  ووفقا  

  اسرا  ينياألشخاص املخفحو   11٠و 1٦و 15التوصيات   
 جملذذس عذذ ر ، ""ارشذذخاص املفقذذودين واملخفيذذ  زسذذرا   حذذو  10٥/2018القذذانون  إزذذرار بعذذد -٥3

اليمذ  أمذا  ر ذيس  أزسذمواالذذين أعضا  "اهليئة الو نيذة للمخفيذ  زسذرا "  18/٦/2020 بتاري  الو را 
 .1٥/٧/2020ري  اجلمهورية بتا

جملذذس  أحذذا " الذذي "اضتفازيذذة الدوليذذة لألشذذخاص املخفيذذ  زسذذرا   حذذو  جذذاراي   النقذذال يذذ ا  ر -٥٤
 .200٧  جملس النوراب ا العا إىلالو را  مرسو  ازرارها 

ات مذا زبذ  الفقذدان علومذ ملزاعذدة بيذا ت  ائن ذا  املفقذودين   زضذية عسذكريي (1٧)يتابع اجلذيش -٥٥
حلذارت املفقذودين  وبتوثيقذ  ،ا حذارت الفقذدان خذارج العمليذات احلربيذةيها من األه  تمر احلصو  علي

"مديريذذذة املفقذذذودين لذذذدى  العسذذذكري  نتذذذا ج احلمذذذ  النذذذووي ألهذذذاي وُتفذذذ خذذذة  العمليذذذات احلربيذذذة. 
 املل . مبتابعةاملكلرفة القانون الدوي ارنساين وحقوق ارنسان" 

 ابألشخاص اإلجتار لحةكامل 1٤٨و 1٤٣ بني التوصيات  
الذذذي أفذذرد فصذذة  ا زذذانون العقذذوائت ملعازبذذة جرميذذة ارجتذذار  1٦٤/2011 القذذانون إزذذرار منذذذ -٥٦

 ا، من خة :اجلرمية ومحاية ضحاايه هذهكافحة مل هااملعنية جهوداجلهات واص  تائألشخاص، 
 ا يذة الصذادرة عذن سنوية تبذ ر جممذون األحكذا  والقذرارات اجل و ارة العد  تقارير إعداد •

 تصرة ا موضون ارجتار ائألشخاص،املراجع القضا ية املخ
 العذدلي  وعذدد مذن ضذبرا   احلذدود، علذى املنت ذرة ارفذواج ا ضذبا   إخضان اجلذيش •

تدريبيذذذذذة حذذذذذو  ارجتذذذذذار ائألشذذذذذخاص،  دورات إىل األوليذذذذذة، التحقيقذذذذذات ا العذذذذذامل 
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جلرميذة، كذون وحذدات اجلذيش تقذو  ت كيل  للجنة خاصة لدرس سب  مكافحة هذه او 
 ات ارجتار ائألشخاص،بتوزي  شبك

تذدريو املديريذذة العامذذة لقذذوى األمذذن الذذداخلي عناصذذرها العذذامل  ا "مكتذذو مكافحذذة  •
ارجتذذار ائألشذذخاص ومحايذذة اآلداب"، حذذو  أسذذاليو التحقيذذ  مذذع النسذذا  واأل فذذا ، 

 ص،الفئات األكثر عرضة خلطر ارجتار ائألشخاوسب  محاية 
 ائألشذخاص، اضجتذار جبرميذة عناصذرها لتعريذ  محلذة   العا  لألمن العامة إ ةق املديرية •

(18)واملؤشرات وجودها، على  والدر    القانوين،  إ ارها  ل رح  اسبوعية   اضرات  عّب
 

 .حصوهلا إمكانية على
آلداب" الداخلي تسمية "مكتذو محايذة ا األمن لقوى العامة املديرية، عدرلت 201٤ا العا   -٥٧

رجتذذذار ائألشذذذخاص ومحايذذذة اآلداب"، ووسذذذعرت مهامذذذ  ليقذذذو  ائرستقصذذذا  ليصذذذبع "مكتذذذو مكافحذذذة ا
وائلتحذذرايت الة مذذذة حذذو  حذذذارت ارجتذذار ائألشذذذخاص، مذذن خذذذة  املعلومذذات الذذذواردة إليذذ ، طشذذذراف 

. وأهلذذرت املد زيذذ ، وأدخلذذت يريذذة نظذذارات املكتذذو حبسذذو املعذذاي  القانونيذذة ملراكذذ  التو القضذذا  املخذذت ر
وأصذذذذدرت املديريذذذذة مذذذذذكرة عامذذذذة رزذذذذم  هتذذذذا األخذذذذرى. أسذذذذاليو متطذذذذوررة ا التحقيذذذذ ، ائلتعذذذذاون مذذذذع أجه

لتحديذذذد أصذذذو  التعذذذا ي والتحقيذذذ  ا جذذذرا م ارجتذذذار ائألشذذذخاص  2٥/9/201٧اتريذذذ   339/20٤
 الدعم للضحااي.وارعتدا  اجلنسي، وتقدت 

 حقذذذوق دا ذذذرة" ضذذذمنشذذذعبة مكافحذذذة اضجتذذذار ائلب ذذذر" " العذذذا  لألمذذذن العامذذذة املديريذذذة أن ذذذات -٥8
 القضذذا  الة مذذة ا جذذرا م ارجتذذار ائألشذذخاص، طشذذراف تحقيقذذاتضجذذرا  ال يليذذة وأ لقذذت ،"ارنسذذان
 لتقذذذذدت املذذذذدين امتمذذذع هيئذذذذات مذذذذع املديريذذذة تتعذذذذاون لل ذذذكاوى، سذذذذاخن  ر خذذذذ  ومذذذذع إ ةزهذذذا. املخذذذت ر 

 " حي :(19)األمان تإجرا ات "بي عّب اص،ائألشخ ارجتار ضحاايل مايةاحلو  دماتاخل
ا مكان لةجتار ائألشخاص  وجود الضحية احملتملة    عندخ  الفوري والسريع  التدر يتمر   •

رشذذارة  بنذذا    ،مذذان"األ"بيذذت  ا هاوضذذعمثر يذذتمر  ،ن تتعذذري فيذذ  لسذذو  املعاملذذةأميكذذن 
 ،القضا  املخت 

 ائلتحقيذذ  البذذد  زبذذ  طلوبذذة،ملا الفذذرتة  يلذذة" األمذذان بيذذت" ا احملتملذذة الضذذحية تبقذذى •
 املخت ، القضا  لدى التحقي  انتها  وزب  العا ، لألمن العامة املديرية لدى اروي

 لدى ملفها ائستكما  حملا  ويُسمع بةدها، اىل للعودة اما  احملتملة الضحية تُعطى •
 ةالضذذذحي اسذذتقبا  يتذذذوىل مذذن مذذذع احلذذارت بعذذذ  ا التنسذذي  ويذذذتمر  املخذذت ، القضذذا 
 ائلفنا ت، املتعلقة احلارت ا سيرما ور بةدها، ا احملتملة

 يهذدف التحقيذ  وأبن وواجباهتا، حقوزها بكام  احملتملة الضحية تبلر  التحقي ، زب  •
 .معازبتها أو توزيفها إىل وليس ومساعدهتا، محايتها إىل

 واملنظمذذاتاملعنيذذة  و اراتلذذ ا مذذع ائلتعذذاون ارجتماعيذذة، ال ذذؤون و ارة أزذذررت، 201٦ العذذا  ا -٥9
 عمذذ  إ ذذار لوضذذعائأل فذذا  ا لبنذذان"  ارجتذذار حذذو  القطاعيذذة اخلطذذة" املذذدين، امتمذذع وهيئذذات الدوليذذة
 ارسذذذرتاتيجية" اىل ائضسذذذتناد ،"(20)اضجتذذذار خلطذذذر واملعرضذذذ  الضذذذحااي األ فذذذا  وأتهيذذذ  ومحايذذذة لوزايذذذة
 ."وارمها  املعاملة وسو  ن الع أشكا  مجيع من األ فا  لوزاية ومحاية الو نية
ر و أظهذذر ضذذرورة إختذذذاذ خطذذوات جديذذدة ضسذذذتكمال ،  1٦٤/2011ومبذذا أن تطبيذذ  القذذذانون  -٦0

 ،ممارسذة الذدعارة ا تديذدا  و  تهم،وعذد  معذازب لضذحااي ارجتذار ائألشذخاصسيما لتوف  احلمايذة الكافيذة 
 يذعمأيخذ جب لوضع زانون مستق ر عا  رو م اىل جملس الو را   2٤/٥/2018 بتاري أرسلت و ارة العد  
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وضذع يليذة إجرا يذة ضعذةن و تفعيذ  مكافحذة جرميذة ارجتذار ائألشذخاص، لمندرجات "بروتوكو  ائل مو" 
 وإن ا  هيئة و نية مستقلة. ،محايتهاوصور  إىل  ااي،حالة الضح

 الفسا  وتعميم الشفالية ملكالحة 15٢التوصية   
 كذذذارختةس  العامذذة، اضدارة علذذذى تقذذع الذذذي اجلذذرا م مجيذذع فسذذذاد فعذذا العقذذذوائت أ زذذانون يعتذذّب -٦1

 .الوظيفة بواجبات وارخة  السلطة استعما  وإسا ة الوظيفة واستثمار النفوذ وصرف والرشوة
ع الذذذي 38/2008 القذذانونبعذذد  -٦2  السذذريرة رفذذع لت ذذم  اخلاصذذة التحقيذذ  هيئذذة صذذةحيات وسذذر

 اخلاصذذة مبكافحذذة القذذوان  مذذن جمموعذذة النذذوراب جملذذس ، أزذذرر الفسذذاد عذذن تيذذةاملتا األمذذوا  وجتميذذد املصذذرفية
 :الفساد

 ،"احلدود عّب األموا  نق  عن ائلتصريع املتعلر  القانون" •
 ٦9٤0الذذي صذدر مرسذوم  التطبيقذي رزذم  "املعلومات إىل الوصو  ا احل ر  زانون"و •

 ،8/9/2020اتري  
 ،"اضرهاب ومتوي  وا األم تبيي  مبكافحة املتعلر  القانون"و •
 حذذذارت علذذذى أحكامذذذ  تطبذذذَّ  الذذذذي" الضذذذريبية املعلومذذذات بتبذذذاد  املتعلذذذر  القذذذانون"و •

 ،الضريق وارحتيا  التهررب
 وإن ذذذا  العذذذا  القطذذذان ا الفسذذذاد"ملكافحذذذة  8/٥/2020 اتريذذذ  1٧٥ رزذذذم القذذذانونو  •

 ،"الفساد ملكافحة الو نية اهليئة
 ،دولية كمنظمة"  الفساد ملكافحة الدولية يةادمياألك" إن ا  إتفاق إبرا  زانونو  •
 "اضرهاب. متوي  لقمع الدولية ارتفازية" إىل ارنضما  أجا  الذي والقانون •

ا ا ار تع ي  ال فافية ومكافحة الفسذاد، اختذذ جملذس الذو را  جمموعذة مذن القذرارات، منهذا مذا  -٦3
مذذوا  املتاتيذذة عذذن الفسذذاد، واسذذتعادة نيذذة رسذذتعادة األيتعلذذر  ائلتذذدزي  املذذاي، وأخذذرى رعتمذذاد التذذداب  اآل

 األموا  املنهوبة.
" الذذذي (21)، أزذذذرر جملذذذس الذذذو را  "ارسذذذرتاتيجية الو نيذذذة ملكافحذذذة الفسذذذاد12/٥/2020بتذذذاري   -٦٤

جا ت خةصة عملية ت اور وإعداد ضمرت اىل مكتو و ير الدولة ل ؤون التنميذة اضداريذة، عذددا  مذن 
واملنظمذذذات الدوليذذذة، وهيئذذذات امتمذذذع املذذذدين. وت ذذذكر  ارسذذذرتاتيجية خار ذذذة  ريذذذ  رات، النذذذوراب، والذذذو ا

، وتذذذتة   والت امذذذات الدولذذذة اللبنانيذذذة لتنفيذذذذ "إتفازيذذذة األمذذذم 202٥و 2020و نيذذذة وعمليذذذة للفذذذرتة بذذذ  
 املتحدة ملكافحة الفساد."

نانيذة رسذرتداد األمذوا  اللب ، صدر "دلي  التعاون الدوي مع اجلمهورية28/٥/2020وبتاري   -٦٥
 املتاتية من الفساد"، طشراف و ارة العد  وبدعم من بر مج األمم املتحدة للتنمية.

كرِّلت "2011ا العذذا   -٦٦  العذذا  وا" و"جلنذذة فنيذذة" ملعاونتهذذا. الفسذذاد ملكافحذذة و نيذذة جلنذذة، شذذُ
غرةم ةيذر فن"جلنذة أن ذا مكتذو و يذر الدوليذة ل ذؤون التنميذة ارداريذة ، 2012 رعذداد التقذارير الو نيذذة " صذر
 املكتذو شذكر  ،201٧ العذا  وا "األمم املتحدة ملكافحة الفسذاد. اتفازية تنفيذ استعراي"يلية ضمن 

 الذذي ،"الفسذاد األمذم املتحذدة ملكافحذة إتفازيذة ا األ ذراف الذدو  مذؤمتر أبن ذطة املعذي الو ي الفري "
  .ارتفازية تطبي  هذه متابعة ومؤمترات اجتماعات ا ي ارن
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األجهذ ة القضذا ية تع يذ  دور نظرمت و ارة العد  إجتماعات ومؤمترات ذات الصذلة، وتديذدا  ل -٦٧
املعنيذذذة. وإزليميذذذا ، ترأسذذذت و ارة  الدوليذذذة املنظمذذذاتو مب ذذذاركة ممثلذذذ  عذذذن الذذذو ارات ا مكافحذذذة الفسذذذاد، 

-2013وعتهذذذا غذذذ  احلكوميذذذة" للفذذذرتة د وجممالفسذذذا العذذذد  "ال ذذذبكة العربيذذذة لتع يذذذ  الن اهذذذة ومكافحذذذة
 ، الي تضمر أعضا   لبناني  حكومي  وغ  حكومي .201٦

مذذذذن   وا ناحملذذذذدرث، لتمكذذذذ  املذذذذ أ لقذذذذت و ارة العذذذذد  موزعهذذذذا اضلكذذذذرتوين  ،201٧ العذذذذا  ا -٦8
 ذبران رون الار م ذ تعم  على إجنذ  . وهي مع املوظف هم املباشرتقلي  تعا يول ات،الوصو  اىل املعلوم

  .معامةت املرف  العدي واضداري املرتب   اوكافة املوحرد ومكننة السج  التجاري 
تقذذذو  املديريذذذة العامذذذة ألمذذذن الدولذذذة بضذذذب  العديذذذد مذذذن اضرتكذذذاائت املتصذذذلة ائهلذذذدر والفسذذذاد،  -٦9

ة  عملهذم الرزذا  ركذ ي خذ يش املوتورهلا إىل التفتيش املرك ي، كما تؤا ر املفت   العذام  التذابع  للتفتذ 
ا اضدارات العامذذة. ووضذذعت املديريذذة خطذذا  سذذاخنا  ليبلذذر  املوا نذذون عذذن إبتذذ ا  أو خمالفذذات حبقهذذم أثنذذا  
إجنذذذذا هم ملعذذذذامةهتم ا أي إدارة، ولتُتخذذذذذ اضجذذذذرا ات الة مذذذذة، ائلتنسذذذذي  مذذذذع األجهذذذذ ة الرزابيذذذذة املعنيذذذذة 

.  والقضا  املخت ر

 ه ة التعذيب، ملنا1٢٢و 111وبني  ،٣٦و ٣٤التوصيات بني   

 التعذيو جترت  
 العقوبذذذة أو املعاملذذذة ضذذذروب مذذذن وغذذذ ه التعذذذذيو معازبذذذة" حذذذو  ٦٥/201٧ القذذذانون إعتمذذذد -٧0

ة احملكمذذة وأعطذذى وعوازبذذ ، بتبعاتذذ  العقلذذي التعذذذيو مفهذذو  ،"املهينذذة أو الةإنسذذانية أو القاسذذية  إمكانيذذر
 القذانون أزذرر كمذا .  ال خصذية التعويضذات مبذنحهم أو/و التعذذيو، ضذحااي أتهيذ  طعذادة أحكا  إصدار
 التعذذذذيو، جبذذذر  شذذذكوى ورود عنذذذد أوي تقيذذذ  إجذذرا  ومبنذذذع التعذذذذيو، تذذذت املذذذاخوذة األزذذذوا  بذذبطةن
 جرميذة ا احملقرِّقذة اجلهذة وموضذوعية حيذاد لضذمان التحقيذ ، بقاضذي التعذذيو جرميذة ا التحقي  وحبصر

 .منها امل كو التعذيو
 على ن ر هذا القانون. املقرتحة تعديةتحاليا ، تنازش جلان جملس النوراب بع  ال -٧1

 أماكن ارحتجا  ظروفتس    
 إىلو ارة العد ، من خة  القضذاة ومذورظفي مديريذة السذجون، بذ ايرات تفتذيش منهجيذة  قو ت -٧2

. إلذيهم وارسذتمان السجنا  أوضان على لإل ةن نظارات،الو  سجونال ، وعلى رأسهاارحتجا  أماكن
 العامذذذذة والنيابذذذذة والبلذذذذدايت، الداخليذذذذة و ارةكذذذذ ر مذذذذن   إىلا  تقريذذذذر تيذذذذ  و ارة العذذذذد   ،ات اير الذذذذ  ختذذذذا  او 

ا ياملعذذذي النظذذذارة أو السذذذجن ويمذذذر ارزتضذذذا ، عنذذذد ارسذذذتئنافية العامذذذة والنيابذذذة التميي يذذذة،  ا سذذذاهم، ممذذذر
 .وذويهم السجنا  حقوق على ظةافواحمل ،ة الثغراتملعاجل يليات استحداث

 ظروفال وتس  ،التابعة هلا السجون مديرية مورظفي زدرات  تطويراجلهود ل  و ارة العد تبذ    -٧3
ومواجهذذة تنذذامي ظذذاهرة التطذذررف العنيذذ  داخذذ  السذذجون، هم، أتهذذيل بذذرامج وتكثيذذ احلياتيذذة للسذذجنا ، 

 مذذذكرةالعذذد  " و ارةوزعذذرت ، 2019العذذا   او  يذذة.وتع يذذ  ال ذذراكة مذذع امتمذذع املذذدين واهليئذذات األكادمي
. كمذا وزعذرت "مذذكرة تفذاهم" مذع اجلمعيذة دة القانونيذةارتذاد األورو  لتحسذ  نظذا  املسذاع مع" تفاهم
 للمسذامهة  ذرابلس، ا العذد  زصذر ا والنفسذي ال ذرعي الطذور  مركذ مبوجبها  ، إفتُتِّع”Restart“احمللية 

  .تعذيولا ضحااي على التعررف ا
 مادة   وجعل  عناصره، على وعمرم  العسكرية، تعليمات  إىل ٦٥/201٧  القانون اجليش  أدخ  -٧٤

ظذذذذروف ويعمذذذذ  اجلذذذذيش علذذذذى مطابقذذذذة  .ارحتجذذذذا  وأمذذذذاكن التحقيقذذذذات ا للعذذذذامل  تدريبيذذذذة لذذذذدورات
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اد حلذذذذو  جيذذذذ إ إىل اجلذذذذيش زيذذذذادة تعمذذذذدالذذذذة  ، فيمذذذذا  شتفتذذذذيلائ ويقذذذذو  الدوليذذذذة،ارحتجذذذذا  مذذذذع املعذذذذاي  
 يتورجذو حيذ  هلذا، التابعة ارحتجا  أماكندوراي   اجليش زيادة وتُرازووخاصة  اللوجيستية.  ،م اك لل

 عمليذذة ازرتاحذذات مذذع السذذجنا ، حالذذة حذذو  تقريذذرا   أشذذهر ثةثذذة كذذ   اليهذذا يرفذذع أن السذذجن  بيذذو علذذى
 السذذجون ضدارة العسذذكرية اتالتعليمذذ  عذذُدرِّلت ،2018 العذذا  وخذذة .  ذذا أصذذيبوا الذذي األمذذراي لذذتةا
عت ،"السذذذجنا  ملعاملذذة مانذذذدية معذذذاي " مذذذع لتتوافذذ   آلمذذذر" دا مذذذة تصذذذررف تعليمذذذات" أثرهذذا علذذذى فُوضذذذِّ
 السجنا . حقوق تضمنتو  السجن، و بيو

 حقذذذوق"زسذذم مذذن خذذة   التابعذذة هلذذا، السذذجون الذذداخلي األمذذن لقذذوى العامذذةترازذذو املديريذذة  -٧٥
 املعذذذاي  مذذذع إنسذذذجاما   هذذذذه السذذذجون، لتطذذذوير العلميذذذة والدراسذذذات اراتست ذذذ ار  قذذذدر الذذذذي ي" ارنسذذذان
صذذذذذة ا احملافظذذذذذات اللبنانيذذذذذة لفصذذذذذ  النسذذذذذا  . وعملذذذذذت املديريذذذذذة علذذذذذى إن ذذذذذا  نظذذذذذارات متخصر الدوليذذذذذة

 ائل راكة مع جهات ماحنة دولية.واألحداث، وتنظيم دورات تدريبية لعناصر إدارة هذه النظارات، 
طستمرار، لبنا  زدراهتم ا أصو  العا  العامل  ا مراك  التوزي   العامة لألمن    تدررب املديرية -٧٦

التوزي  والتحقي ، ائرستناد إىل زواعد األمم املتحدة النموذجيذة ا معاملذة السذجنا . وتفصذر  "مدونذة 
لعا  ا هذه زواعد السلون" اخلاصة ائملديرية، ا بند "ن ر  مراك  ارحتجا "، واجبات عناصر األمن ا

 املراك .
 العذذد  والذذدفان الذذو ي مذذن اتو ار  اختذذذتاملسذذتجدر،  OVID C–  19وائ  جا حذذةوملواجهذذة  -٧٧

 عملية خطواتواملديرية العامة لألمن العا ،  ،خة  زيادة اجليش، واملديرية العامة لقوى األمن الداخلي
امل  فيهذذذا والسذذذجنا  واملوزذذذوف  لعذذذ ا بذذذ مذذذن خطذذذر انت ذذذار الذذذوائ   للحذذذدر ، أمذذذاكن ارحتجذذذا  مجيذذذع ا

 وذويهم.
،  ايراهتذا إىل السذجون ٦2/201٦"جلنة الوزاية من التعذيو" املن ذاة مبوجذو القذانون  دأتب -٧8

ومراك  التوزي ، بعد صدور مذكرات خدمة عن زيذادة اجلذيش، واملديريذة العامذة لقذوى األمذن الذداخلي، 
ي أو و  أعضذذا  اللجنذة ومذن يذذرافقهم مذن خذّبا ، ب ذذك  دور واملديريذة العامذة لألمذن العذذا ، لتسذهي  دخذ 

 مفاجئ وبدون إذن مسب ، إىل السجون ومراك  التوزي .
مذذذع الدولذذذة تذذذ ور اللجنذذذة الدوليذذذة للصذذذليو األمحذذذر أمذذذاكن ارحتجذذذا  مبوجذذذو بروتوكذذذو  مورزذذذع  -٧9

انتهاكذذات حلقذذوق  اللبنانيذذة، وتقابذذ  السذذجنا  علذذى انفذذراد، لة ذذةن علذذى أوضذذاعهم والتحقذذر  مذذن أي
 احملليذة اهليئذات  ايرات أمذا  مفتوحة الداخلي األمن لقوى العامة املديرية سجون مجيعارنسان. كما أن 

، حيذذ  يذذتمر حاليذذا  تقذذدت ع ذذرات الذذّبامج التاهيليذذة والتعليميذذة والتدريبيذذة، ور سذذيرما ا سذذجون والدوليذذة
 ملذذدينا امتمذذع وهيئذذات الدوليذذة املنظمذذات مذذع العذذا  لألمذذن العامذذة املديريذذة وتتعذذاونالنسذذا  واألحذذداث. 

  .والتواجد ال ايرة ح ر  اخلدمات مقدمي إعطا  مع ارحتجا ،أماكن  ن ر  أوضان تابعةمل

 التعذيو م اعم ااعتماد يليات مرازبة ونظا  شكاوى   
يو ومن شكرلت زيادة اجليش جلنة يدخ  ضمن مهامها التحقر  من صحرة اردعا ات ائلتعذ -80

ن الذذذدوي اضنسذذذاين وحقذذذذوق أي خمالفذذذات أو انتهاكذذذات أخذذذرى، مثر تورلذذذت نفذذذس املهذذذذا  "مديريذذذة القذذذانو 
د مببذذذادا حقذذذوق  ارنسذذذان" الذذذي تقذذذو  بذذذ ايرات دوريذذذة إىل أمذذذاكن ارحتجذذذا ، للتاكذذذد مذذذن مذذذدى التقيذذذر

لتابعذة هلذا، ختذور  ، أن ات زيادة اجليش يلية لتقدت ال ذكاوى ا السذجون ا2018جنا . وا العا  الس
دون بذ ، علذى أن تُفذَر  وتُعذاَل ال ذكوى السجنا  وضع شكواهم ا صنادي  خمصرصة، وفقا  لنموذج يذ ور 

. ويتمر التواص  مع السج  حو  نتيجة شكواه، دون ا ذةن أ حذد مذن عناصذر من زب  املرجع املخت ر
هذذا مذذن سذذو  املعاملذذة. وحيذذ ر السذذجن علذذى مضذذموهنا، خاصذذة  إذا كانذذت تتضذذمرن حذذارت تعذذذيو أو غ  
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السذجن واحلذراس، وإىل زيذادة اجلذيش والسذلطات  للسج  تقدت شكواه إىل املفت   دون حضور مذدير
 القضا ية املختصة.

 التوزيذ  مراكذ  الذداخلي األمذن قذوىة لاملديريذة العامذ  ا" التعذذيو مناهضة"جلنة ي ور ضبرا   -81
 اسبةَ ، وحملظروف التوزي  والسجنل  ا  تسين  ،دماتياسات واخلتطوير السللسعي إىل    فجا يا ،  والسجون

 حقذوق"زسذم  أمذا  مباشذرة   السجنا  ل كاوى نظاما   املديرية تبرنتو  .عناصر زوى األمن عن أي تقص 
 .السجن إدارة من مسب  إ ةن دون، "ارنسان

 مجيذع علذىلى األز  شهراي ، تقو  ب ايرت  تفتي يت  ع جلنة  املديرية العامة لألمن العا   كلرفت -82
لسذذؤا  عذذدد مذذن النذذ ر  ع ذذوا يا  عذذن أوضذذاعهم، والتاكذذدر مذذن متذذتعهم حبقذذوزهم لناحيذذة  ،التوزيذذ  مراكذذ 

والصحة والنظافة واملياه والتواص  مع العامل اخلارجي، ولضمان املعاملة الة قة واضنسانية، وعد  التغذية  
ان ذذات و عذذّب خذ  سذذاخن،  شذكاوى نظذذا ية. واعتمذدت املديريذذة التعذذيو أو املعاملذذة املهينذة والةإنسذذان

 الكرتوين. الّبيد عّب أولتلقي ال كاوى مباشرة  إدارية وحدة
ية العامذة ألمذن الدولذة الرزابذة علذى يليذات التحقيذ  وأمذاكن ارحتجذا  التابعذة هلذا، فعرلت املدير  -83

الذدوي وحقذوق ارنسذان" ا املديريذة،  لضب  ومعازبة انتهاكذات حقذوق ارنسذان. ويقذو  "زسذم القذانون
 ة.ائلك   الدوري واملستمرر واملفاجئ على أماكن ارحتجا ، للتاكدر من مة متها واملعاي  الدولي

احلذذذذذ ر ا احلصذذذذذو  علذذذذذى أي  ٦2/201٦الوزايذذذذذة مذذذذذن التعذذذذذذيو" املن ذذذذذاة ائلقذذذذذانون  جنذذذذذة"لل -8٤
 ال ذذذذكاوى أو اردعذذذا ات أو الذذذذدفون معلومذذذات مذذذن اجلهذذذذات املعنيذذذة، وار ذذذذةن علذذذى مضذذذذمون وسذذذ 

مذذة أمذذا  اجلهذذات القضذذا ية أو التاديبيذذة أو ا  مذذن غذذ هلو ضداريذذة، والذذي يذُذدىل فيهذذا ائلتعذذري للتعذذذيو املقدر
 .ينةامله أو الةإنسانية أو القاسية املعاملة ضروب

 أماكن ارحتجا  اكتظاظمعاجلة ظاهرة   
 احملكمذة تكثذر و . ا أمذاكن ارحتجذا  التابعذة لذ  تظذاظكار ظاهرة ملعاجلة  جلا    اجليش شكر  -٥8

 مبذدرة ائركتفذا  أو السذبي  طخذة  أو ائلذّبا ة هاأحكام من العديد فُتصدر أسبوعيا ، جلساهتا العسكرية
 .اركتظاظ من التخفي يساعد ا  اممر  بغرامة، احلبس ائستبدا  أو التوزي 

 التابعذذةالنظذارات ا كتظذذاظ حذات حلذذ ر ظذاهرة ار ازرتا وتقذذدت للتنسذي  (22)جلنذة و اريذذة أُن ذئت -٦8
. وتضمر اللجنة ممثل  عن هذه األخ ة، وعن  اريت العذد  والذدفان الداخلي األمن لقوى العامة للمديرية

 املديرية العامة لألمن العا .الو ي، وعن 
 واحرتا  حلماية الدولية  يراعي املعاي   مؤزت  توزي   مرك   العا   لألمن  العامة  املديرية  استحدثت -٧8

 .املوزوف  حقوق
دَ  -88 ا  ذذاكم التمييذذ  اجل ا يذذة، علذذى أن تُتذذابِّع هذذذه اجلهذذود حذذ  تغطيذذة مجيذذع  املكننذذةنظذذا   اعُتمذذِّ

ممذذرا  ،الذذدخو  مبذذارايتعذذّب  القضذذا ية الذذدورس معهذذد إىل املنتسذذب  القضذذاة عذذدد  ادكمذذا   ،زصذذور العذذد 
 بعذذ "رسذذتبدا   138/2019 القذذانون يسذذاهم أن املتوَّزذذع ومذذن.  يذذةا تسذذريع احملاكمذذات اجل ايسذذاهم 
 .السجون اكتظاظ ظاهرة من التخفي  ا" امراين ارجتماعي العم  بعقوبة العقوائت



A/HRC/WG.6/37/LBN/1 

GE.20-15070 14 

 علمرا   لبنران أخرذ الريلوضع حّد للتوايف ملهرل ريرحم ّرّد ة يف احلربس االحتيرا ي،  1٢٣ التوصية  
 هبا
 إ الذة أوجتذاو   أي ي ذكر و ، مذدرة التوزيذ  ارحتيذا ي اجل ا يذة اتاحملاكمذ  أصذو  زذانون حيدرد -98

انتهاكذذذا  حلقذذذوق ارنسذذذان، ر بذذذدر مذذذن معاجلتذذذ  ائلسذذذرعة  زذذذانوين سذذذند أو مذذذّبرر أي بذذذدونأمذذذد التوزيذذذ  
 ينسجم مع املبادا الي الت    ا لبنان عّب ارتفازات الدولية الي إنضمر اليها.وب ك  القصوى، 

على تديد أسباب اخلل  املؤدية إىل  و ارة العد جون التابعة هلا، تعم  ديرية السمن خة  م -90
و اولذذذة احلذذذدر منذذذ . ويذذذتمر ذلذذذك عذذذّب إجذذذرا  الدراسذذذات  ،ا السذذذجون التوزيذذذ  ارحتيذذذا يارتفذذذان نسذذذبة 

حللو ، وإصدار التقارير الي تفنرد أسباب ارتفان نسو التوزي  ارحتيا ي، وتداعيات ، مثر إزرتاح بع  ا
وف  واحملكذذوم ( الذذذين مل يذذذتمر إسذذتدعا هم للمثذذذو  أمذذا  املراجذذذع وإصذذدار تقذذارير إابيذذذة ائلسذذجنا  )املوزذذذ 

أشذذهر أو سذذنة(، وارسذذاهلا إىل و يذذر العذذد /التفتيش القضذذا ي، ورصذذد حذذارت  ٦القضذذا ية لفذذرتة معيرنذذة )
ة  ضيان امللفات، أو التاخ  املفر  ا صدور وإرسا  خةصات األحكا ، وإرساهلا إىل املراجذع املختصذر

 للمتابعة.

 إختصرراصإصررالحات للحررّد مرر   إب خررا  ،حتسررني ظررروا احملاكمررة العا لررة حررو  1٤٩ التوصررية  
 هبا علما   لبنان أخذ الياحملكمة العسكرية، وتعميم إستقاللية الق اء، 

ن أصذذذذذو  مذذذذذن زذذذذذانو  ٤٧، أزذذذذذرر جملذذذذذس النذذذذذوراب تعذذذذذدي  أحكذذذذذا  املذذذذذادة 30/9/2020بتذذذذذاري   -19
بتذذذوف  الضذذذما ت الضذذذرورية للمةحقذذذ  أمذذذا  القضذذذا  اجل ا ذذذي، والذذذذي احملاكمذذذات اجل ا يذذذة، مبذذذا يسذذذمع 

 يوجو حضور  ا  مواكو جلميع أعما  التحقي ، ح ر أما  الضابطة العدلية.
عم  احملكمة العسكرية وحدرد صذةحياهتا املكانيذة  2٤/19٦8نظرم زانون القضا  العسكري  -29

 يوجذد حاليذا ،القانون هو من إختصذاص جملذس النذوراب.  ضوعية، حي  أن أي تعدي  أو إلغا  هلذاواملو 
 اجلذرا م مذن العديد ا النظر صةحية وإعادة العسكرية، احملكمة لغا ض زوان ، وازرتاحات م اريع عدرة
 .العدي القضا  اىل
 أكذذدرت ولطاملذذا السذذلطة القضذذا ية.تكذذريس اسذذتقةلية تقذذدر  عذذدد مذذن النذذوراب ائزذذرتاح زذذانون ل -39

تفعيذ  اسذتقةلية السذلطة القضذا ية كذركن مذن اركذان  وجذوباملتعازبة، علذى  للحكومات ةالو اري تالبيا 
   الدميقرا ي.االنظ

 ، الي أخذ لبنان علما  هبااإلعداً عقوبة، حو  1٠٩و 1٠1، وبني ٤و ٢التوصيات بني   
اضعذذدا  مذذن خذذة  عذذد  تنفيذذذ أحكذذا  تجميذذد و طذذوعي بال هذذاامت  التسذذتمرر الدولذذة اللبنانيذذة ا  -٤9

Moratorium علذذى عقوبذذة اضعذذدا  حبذذ  بعذذ  اجلذذرا م اخلطذذ ة  تذذن ر القذذوان  الو نيذذة  ا  ، ا حذذ  ر تذذ
 .جدا  
  ازة املؤبدة.ي هد لبنان عدرة  اورت ضلغا  هذه العقوبة، واستبداهلا بعقوبة األشغا  ال -٥9

 C- جتماعية والثقاليةتصا ية واالاحلقوق االا 
 العمل يف حو  احلق 1٦٦و 1٦5التوصيتان   

ا  وأرائب العمذذ  ومعذذاي  العمذذ  الدوليذذة، وزرعذذت  -9٦ ضذذمن جهودهذذا ملوا مذذة العةزذذات بذذ  والعمذذر
، "الذذّب مج الذذو ي 2/٤/201٧بتذذاري  و ارة العمذذ  مذذع "ارتذذاد العمذذاي العذذا " و"مجعيذذة الصذذناعي " 
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"، ائلتعذذذاون مذذذع منظمذذذة العمذذذ  الدوليذذذة. فسذذذعى 2020و ٧201 ذذذ  ا لبنذذذان لألعذذذوا  بذذذ  للعمذذذ  الة
الّب مج إىل تع ي  التعاون ب  أ راف اضنتاج الثةثة لتحلي  زذانون وت ذريعات العمذ ، وتديذد الثغذرات 

ات شذدرد الذّب مج علذى تذراب  سياسذ والتحدايت على ضو  احتياجذات سذوق العمذ ، وازذرتاح احللذو . و 
وتفعيذذ  أنظمذذة التفتذذيش، وخلذذ  فذذرص عمذذ  خاصذذة  لل ذذباب، وتسذذ  تسذذ  شذذرو  العمذذ  الة ذذ ، 

تقدميات الضمان ارجتماعي، وترشيد احلوكمذة واأل ذر التنظيميذة ويليذات التنفيذذ، واحلمايذة ارجتماعيذة 
 لكافة العمرا ، ومنهم املهاجرين.

ا  و ائت ثةثيذذذذذذة مذذذذذذع نقذذذذذاال ذذذذذذاورات ا املومذذذذذع اسذذذذذذتمرارها  -9٧ ، حبسذذذذذذو العمذذذذذذ  صذذذذذذحابأالعمذذذذذذر
ائلتعاون مع  ،"م رون املساعدة التقنية لدعم وتع ي  احلوار اضجتماعي" و ارة العم القطاعات، نفرذت 
 .ال ركا  اضجتماعي 

، أجرت إدارة اضحصا  املرك ي أكذّب مسذع متخصذر  حذو  2019و 2018العام   خة  -98
 ازتصذادية سياسذات إعذداد عمليةركي ة ل لي كر "، ( 23) لألسر ا لبنانى العاملة واألحوا  املعي ية "القو 

 واجتماعية.

 الصّحة يف حو  احلقّ  1٧٢و 1٦٦التوصيتان   
و ارة  اختذذذذت، شذذذخاص بذذذة أتمذذذ لألالصذذذحية اخلذذذدمات جيذذذاد سذذذب  تغطيذذذة ضذذذمن سذذذعيها ر -99

: ذات عنذذاوين ثةثذذة يجياتاسذذرتاتمذذن التذذداب  التنظيميذذة الذذي اصذذبحت فيمذذا بعذذد  عذذددا   الصذذحة العامذذة
تسذذذ  نوعيذذذة الرعايذذذة اخلارجيذذذة وتكذذذافؤ الفذذذرص ا ، و ترشذذذيد تعازذذذد القطذذذان العذذذا  للرعايذذذة ارست ذذذفا ية

 .لألسرة خف  املدفوعات املباشرة املفقرر ، و الوصو  اليها
، لتوسذذيع التابعذذة هليئذات امتمذع املذدين ةمذع املراكذ  الصذحير ا تعاوهنذذ ة العامذة و ارة الصذحر تواصذ   -100

الصذذحيرة، ا كافذذة املنذذا  ، زذذدر املسذذتطان. ومذذن اضجذذرا ات العمليذذة، أدرجذذت  أ ذذر تغطيتهذذا للخذذدمات
. وتضذذذمر 201٦ا العذذا   الصذذحية هذذامراك  خذذدمات بعذذ   الرعايذذة الصذذحية النفسذذية ضذذمن ر   الذذو ارة

بذذذذر مج "ضذذذذمن  ممذذذذنه 11٧ مركذذذذ ا  صذذذذحيا ، 239األوليذذذذة" للرعايذذذذة الصذذذذحية ال ذذذذبكة الو نيذذذذة حاليذذذذا  "
ليصذذذذذبع  ،ذوي الذذذذذدخ  املذذذذذنخف  اىل هذذذذذذه ال ذذذذذبكةمذذذذذن عذذذذذدد  ايرات اللبنذذذذذاني   ." وارتفذذذذذععتمذذذذذادار

 ايرة لك  موا ن غ  م مو  بتذام  صذحي،  3.٥ من أكثرأي ، 2019 ا العا  ايرة  200.000
 للنا ح  السوري .  ايرة ٦٥0.000اىل  ضافةائض

عدد األشخاص امل مول  ائلتغطية الصحية من زب  و ارة د   ا،  2019و  201٦ب  العام    -101
 شخصا . 2٤3.2٤8اىل  1٥8.0٤8 من حيرا ،والذين ر ميلكون أتمين ا ص العامة، ةالصحر 
ميثاق املعاي  األخةزية لرتويج "العامة ة و ارة الصحر  ، اعتمدت201٧و 201٦ب  العام   -102
الوصو  سب  اىل تس   سعت." و وإمكانية التعقو arcodeBأي الت ف  التخطيطي "، كما "اردوية

كمذا   ،فقرا  غ  امل مول  بتام  صحيلل ،ما أدوية األمراي امل منةسير  رو اىل األدوية املعقولة الكلفة، 
 ات تديرها مباشرة .من خة  مستودع "الباهظة الكلفةنظا  تو يع لألدوية "رت  ور 

علومذذذات املتعلقذذذة ائأل بذذذا  ا  ائملالكرتونيذذذ  ا  موزعذذذ الصذذذحرة العامذذذة  ةار و  أ لقذذذت تع يذذذ  ال ذذذفافية، ل -103
، وفتحذت لة ةن علذى أسذعار األدويذةاجلورالة  هوات لل ا  تطبيقو وررت  ،واألدوية ومراك  العناية الطبية

 وموزعها ارلكرتوين. الساخن هاخطر وى عّب ائب تقدت ال كا
، ائلتنسذذي  مذذع العامذذة ةالصذذحر  و ارة عملذذت جدر،سذذتامل  COVID– 19جا حذذة وائ  وملواجهذذة  -10٤

  ومسذذتل مات  وب ذذك  يذذتة ،علذذى جتهيذذ  املست ذذفيات احلكوميذذة ائلسذذرعة املمكنذذةاملنظمذذات الدوليذذة، 
 .التّبعات جلمع و نية محلة بعد ائلوائ ، املصاب  عةج
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تراجعت نسبة  حي  ،الصحري من تداعيات الن وح السوري القطان، يعاين 2011العا   منذ -10٥
 .2019٪ ا العا  1.2، اىل 200٤٪ ا العا  1.3املست فيات اىل عدد السكان من  ااألسررة 
تقذذذذدر  و ارة ال ذذذذؤون مذذذذن خذذذذة  توزيذذذذع العقذذذذود مذذذذع هيئذذذذات امتمذذذذع املذذذذدين ا كافذذذذة املنذذذذا  ،  -10٦

ات. وخذذذة  العذذذا  ارجتماعيذذذة عذذذددا  مذذذن اخلذذذدمات الصذذذحية امليرسذذذرة الكلفذذذة، ومنهذذذا األدويذذذة واللقاحذذذ 
 شخصذذذا  مذذذن الفئذذذات األكثذذذر 102.000، بلذذذ  عذذذدد املسذذذتفيدين مذذذن هذذذذه اخلذذذدمات حذذذواي 2018
 عرضة.
رة ا عذدرة محذذةت واسذذعة ، تعاونذت و ارات الصذذحرة العامذذة وارزتصذاد والتجذذا201٥منذذ العذذا   -10٧

اكدر من مطابقة السلع املقدرمة النطاق ا كافة املنا  ، ملرازبة عم  املؤسسات الغذا ية والسياحية، وللت
 إجرا ات حب ر املخالف . إىل املستهلك  مع املواصفات الصحية وشرو  سةمة الغذا ، ورختاذ

 احلق يف التعليم، حو  1٨٢و 1٧٣وبني  ،1٣٩و ،1٢٠ التوصيات  
 أزذذذذذذرر جملذذذذذذس النذذذذذذوراب عذذذذذذددا  مذذذذذذن القذذذذذذوان  الذذذذذذي أكذذذذذذدرت علذذذذذذى احلذذذذذذ ر ا التعلذذذذذذيم، كالقذذذذذذانون -108
نيذذذذذة التعلذذذذذيم ضل اميذذذذذة وجما 10٥/2011ضل اميذذذذذة وجمانيذذذذذة التعلذذذذذيم اربتذذذذذدا ي، والقذذذذذانون  1998/٦8٦

ة الذي أعطى و ار  211/2012األساسي، دون متيي  ب  الذكور وار ث ا املدارس الرابية، والقانون 
لتعلذذذيم األساسذذذي ا الرتبيذذذة والتعلذذذيم العذذذاي إجذذذا ة تو يذذذع الكتذذذو جمذذذا   علذذذى تةميذذذذ رايي األ فذذذا  وا

 املدارس الرابية.
للعذذذذا   "أجنذذذذدة الترنميذذذذة املسذذذذتدامة أن ذذذذات و ارة الرتبيذذذذة والتعلذذذذيم العذذذذاي جلنذذذذة متابعذذذذة لتطبيذذذذ  -109

 ملنص  وال ام  للجميع.لضمان التعليم اجليرد وا رابعال هاهدف"، ور سيما 2030
ديقة للتلميذذذ"وتبرنذذت الذذو ارة  -110  مذذت بتطذذوير سياسذذة محايذذة التلميذذذ ا الت، و مفهذذو  "املدرسذذة الصذذر

البيئذذة املدرسذذية، عذذّب ترسذذي  ثقافذذة تربويذذة حاضذذنة بذذدون عنذذ ، وإرسذذا  هنذذج وزذذا ي لصذذا  امموعذذات 
" جها  اررشاد والتوجي يواكو "و األكثر عرضة، والتعام  املبكرر مع حارت العن  ا البيئة املدرسية.  

لقذذذا ات إجذذذرا  إىل املذذذدارس الرابيذذذة، و  دوريذذذة عذذذّب  ايرات ،الذذذنهجذا   هذذذ ا املديريذذذة العامذذذة للرتبيذذذة تطبيذذذ 
 وتدريو النهج،  ذا للتعري  تثقيفية أن طة تصميم" وارمنا  للبحوث  الرتبوي  املرك "  كما يتورىلتربوية.  
 .واستثماره تطبيق  يلية على املعلم 
دريو عذذذذّب تذذذذ  ئذذذذة املدرسذذذذية"لبي ا"سياسذذذذة محايذذذذة التلميذذذذذ ا،  ذذذذوررت الذذذذو ارة 2018ا العذذذذا   -111

احلذارت  واحالذةشذكاوى، خطر، وبنذا  نظذا  التةميذ املعررض  للاملوجه  الرتبوي  على رصد حارت 
 ، رعتماد سب  احلماية املناسبة.اىل نظا  محاية الطف  ا و اريت العد  وال ؤون ارجتماعية

مذاعي" ا و ارة الرتبيذة والتعلذيم العذذاي، ، ت ذكرلت "جلنذة منظذور النذون ارجت2013منذذ العذا   -112
النذذذون ارجتمذذذاعي ا سياسذذذذات الذذذو ارة، ولتنظذذذيم دورات تدريبيذذذذة ولقذذذا ات حواريذذذة للمذذذذورظف   ضدمذذذاج

وث وارمنا " دراسذات واهليئات اضدارية والتعليمية والتةميذ وجلان األه . كما أعدر "املرك  الرتبوي للبح
 ي لتحلي  املناهج الرتبوية.تعتمد على املنظور ارجتماع

أورد ذ، مبذذذذن فذذذذيهم يذذذذ تذذذذام  التعلذذذذيم جلميذذذذع التةمبتلتذذذذ    العذذذذاي والتعلذذذذيم الرتبيذذذذة و ارة أن ومبذذذذا -113
دة ا املعهذد ك  العملية اضجرا ات من دا  دع اعتمدتاللبنانيات من أائ  غ  لبناني ،  تطبيذ  تعرفذة موحذر

 ا  لبنانية. هم من نملبناني  و للالو ي العاي للموسيقى 
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ذ و ارة الرتبيذذذذة والتعلذذذذيم العذذذذاي "بذذذذر مج الذذذذتعلرم املعجذذذذر " غذذذذ  النظذذذذامي الذذذذذي يؤهذذذذ   -11٤ كمذذذذا تنفذذذذر
عامذذا ، وللذذذين  1٧و ٧التةميذذ غذذ  اللبنذذاني  للتسذذجي  ا املذدارس الرابيذذة، ويذذورفر التعلذذيم ملذن هذذم بذذ  

  ردماجهم ا التعليم النظامي.مضى على خروجهم من املدرسة أكثر من عام ، متهيدا  
م ذذرون إعذذداد منذذاهج تربويذذة  "املركذذ  الرتبذذوي للبحذذوث واضمنذذا ، أ لذذ  "9/1/2020بتذذاري   -11٥

الرزميذذذذة واملنصذذذذات  جديذذذذدة، مذذذذع الرتكيذذذذ  علذذذذى ضذذذذرورة اسذذذذتعما  التكنولوجيذذذذا والذذذذتعلرم التفذذذذاعلي واملذذذذوارد
 اركرتونية، ضمن بيئة رزمية يمنة.

ت الذذي فرضذذتها ضذذ لة   COVID– 19 حذذة وائ  ملواجهذذة جا -11٦ املسذذتجدر، وائلذذرغم مذذن التحذذداير
تاضمكانيذذات،  ب،  اهتمذذذر و ارة الرتبيذذذة والتعلذذيم العذذذاي بتنظذذذيم دورات التعلذذذيم عذذن بعذذذد للتةميذذذذ والطذذذةر
 .اجلامعات ا بع  العا  هناية وامتحا ت

 املداع الفقر حملاربة 1٧1و 1٧٠التوصيتان   
"، تذذؤمرن و ارة ال ذذؤون ارجتماعيذذة (2٤)األسذذر األكثذذر فقذذرا  لذذدعم  مج الذذو ي   "الذذّب مذذن خذذة -11٧

لألسذذذر املسذذذجلرة ا الذذذّب مج، واحلاصذذذلة علذذذى بطازذذذة "حيذذذاة"، سذذذلرة مذذذن اخلذذذدمات التعليميذذذة والصذذذحية 
 والغذا ية:

تُدفع فروزات اجلهات الضامنة من و ارة الصحرة العامة والضمان ارجتماعي وتعاونية  •
اد ظفي الدولة، ا املست فيات احلكومية واخلاصة املتعازدة مع الّب مج، جلميع أفذر مور 

األسذذذذذذذرة املسذذذذذذذجلر  ا الذذذذذذذّب مج، فوصذذذذذذذ  عذذذذذذذدد احلذذذذذذذارت ارست ذذذذذذذفا ية إىل حذذذذذذذواي 
 ،2018شخ  لغاية العا   321.11٦

ماعيذذة، تذذؤمَّن الطبابذذة امانيذذة ا مراكذذ  اخلذذدمات اضمنا يذذة التابعذذة لذذو ارة ال ذذؤون ارجت •
ألمذذذراي ألفذذراد األسذذذر املسذذجلر  ا الذذذّب مج، مذذذن است ذذارة الطبيذذذو واسذذتة  أدويذذذة ا

 امل منة وخدمات  ور األسنان،
يذذذذَؤمَّن التسذذذذجي  امذذذذاين ا املذذذذدارس واملهنيذذذذات الرابيذذذذة، بتغطيذذذذة زيمذذذذة رسذذذذو  اخل ينذذذذة  •

ت والتسذذذجي  وجملذذذس األهذذذ  و ذذذن الكتذذذو، فبلذذذ  عذذذدد املسذذذتفيدين مذذذن هذذذذه اخلذذذدما
 ،2019تلميذ ح  العا   1٦0.1٤9حواي 

أسذذذذذذرة، أي  1٥.2٦٥تُعطذذذذذذى "البطازذذذذذذة الغذا يذذذذذذة ارلكرتونيذذذذذذة" الذذذذذذي تسذذذذذذتفيد منهذذذذذذا  •
 .2020فرد، ح ر مترو   8٦.٤٦٤

األسذر األكثذر لذدعم الذّب مج الذو ي " من للمستفيدين اضمجاي العدد بل  ،2020 ح ر مترو  -118
 ختفذذذي  الذذذّب مج وعذذذّب خدماتذذذ ، اسذذذتطان (2٥).مسذذذجرلة عا لذذذة 3٥.9٤2ا  لبنانيذذذا   23٧.9٥8 "  فقذذرا

 األ فا . صحرة وتس  املدرسي، التسررب نسو
، نفذذرت و ارة ال ذؤون ارجتماعيذة "بذر مج شذتا " فقذدرمت منحذا  نقديذة عذذّب 201٦ا العذا   -119

ت علذذذى   فذذذ   ٧1.٧9٦أسذذذرة مذذذن األكثذذذر فقذذذرا ، لتغطيذذذة احتياجذذذات  2٤.٦01بطازذذذة إلكرتونيذذذة ُو رِّعذذذَ
 خة  فص  ال تا .

" الفقذر مذن ريقالتجذ  التخذررج بذر مج" ارجتماعيذة ال ذؤون إعتمذدت و ارة ،2018أيلذو   منذ -120
 الغذا يذذة البطازذة" علذى وحاصذلة فقذرا   األكثذر مذذن أسذرة 000.10 بذ  مذن أسذرة ٦٧٥ يسذتهدف الذذي

 واحلياتيذة، التقنيذة املهذارات علذى والتذدريو ازتصادية، أن طة إ ةق على املساعدة ويقدر  ،"اضلكرتونية
 .واضدخار الدخ  إدارة حس لت الصغ  التموي  خدمات رواب  وعلى املالية، األمية  و وعلى
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بلذورة خطذة محايذة اجتماعيذة ل" مبذادرة جتماعيذةو ارة ال ذؤون ار ، أ لقذت2018خة  العذا   -121
، وورشذذة عمذذ  و ارةالذذ ا  ارجتمذذاعي األمذذاندراسذذة حذذو  بذذرامج وخذذدمات شذذبكات  ، فنفذذرذتا لبنذان"

 لصياغة خطرة و نية للحماية ارجتماعية.
 عذّبالن وح السوري إىل لبنان، زدرمت و ارة ال ؤون ارجتماعية، أ مة عيات للتخفي  من تدا -122
فقذذذرا  إىل ال أساسذذذيةخذذذدمات  ،"(2020-201٧املتعذذذدردة ال ذذذراكة ) سذذذتجابة لأل مذذذةلبنذذذان لة "خطذذذة

شذذدر حاجذذة، املتذذاثرين. وتنفذذذ الذذو ارة بذذرامج مسذذاعدات لنسذذبة  ذذدردة مذذن الفقذذرا  اللبنذذاني  األ اللبنذذاني 
٪ مذذن جممذذون 1٤تذذارون مذذن زاعذذدة بيذذا ت "بذذر مج األسذذر األكثذذر فقذذرا " وفذذ  معذذاي   ذذدردة، بنسذذبة يُ 

 .201٧٪ خة  العا  ٥، وهي اخنفضت إىل 201٤املساعدات املقدرمة إىل النا ح  خة  العا  
عذاون ال ذؤون ارجتماعيذة، ائلت، ومع تفذازم األ مذة املعي ذية، زذدرمت و ارة 2020خة  العا   -123

 مع املنظمات الدولية، منحا  نقدية  ار ة ملعظم األسر الي تم  "البطازة الغذا ية ارلكرتونية."
مذذذن جهتذذذ ، وعذذذّب أجه تذذذ  املتخصرصذذذة، يسذذذاهم اجلذذذيش ا شذذذ ر  رزذذذات وإن ذذذا  م ذذذاريع رير  -12٤

نذذذذد احلذذذذدود وارسذذذذتمرار ا عملهذذذذم، ع للتنميذذذذة ال راعيذذذذة، ملسذذذذاعدة املذذذذ ارع  علذذذذى استصذذذذةح األراضذذذذي
ال مالية وال ذرزية. ويتذورىل اجلذيش تو يذع مذواد إغاثذة علذى املذوا ن  ا حالذة الفقذر ال ذديد، ويسذعى إىل 

 تس  األوضان الصحيرة ا املنا   األشدر حاجة، ا حدود إمكانيات .
 شذرو  ضذمن املاليذة، ويالقر  أتم "املؤسسة العامة لإلسكان"  واصلت، 2018 العا  ح  -12٥

تراجذذع  لبذذات  ومذذع .  ب ذذك  مذذة ضسذذكاهنم ،مذذن ذوي الذذدخ  املتواضذذع واحملذذدود للمذذوا ن  ينذذة،مع
 مذذنحذ ر هذذذه األ مذة  يبقذىصذرف املركذذ ي، املصذة مذذن نفذاذ ر مذذة الذدعم املخصر ل القذروي السذكنية نتيجذذة  

 األولوايت.

 D- حقوق األشخاص األكثر عرضة 
 ، حو  حقوق املرأة1٦1، و1٦٠، و1٢٩، و1٢٦و ،٨٧و ٨٢وبني  ،٨٠و ٧٩ التوصيات  

 القوان  ا املرأة ضدر  التميي  رفع  
مذذذذذذن زذذذذذذانون  ٥22 املذذذذذذادة ضلغذذذذذذا  ٥3/201٧القذذذذذذانون ، وائضضذذذذذذافة إىل 201٥منذذذذذذذ العذذذذذذا   -12٦

 :العقوائت
 والنسا  جديدة تساوي ب  الرجا   ليتضمرن أحكاما    "زانون التجارة الّبية"تدي   متر   •

 (،٦29إىل  ٦2٥واد )امل ا حالة التفليسة
ظفذذذذة املور  نعملذذذذ جذذذذور، دىن للرواتذذذذو واألرفذذذذع احلذذذذد األحذذذذو   ٤٦/201٧ قذذذذانونوأُزذذذذرر ال •

ارستفادة من دوا  نصذفي ملذدة أزصذاها ثذةث سذنوات خذة  خذدمتها،  املت وجة ح ر 
نسذبة للتذدرج وتعذوي  الصذرف أو ورب  ذلك ائحتسذاب نصذ  سذنة خدمذة فعليذة ائل

 .املعال التقاعدي
تقدرمت اجلهات املعنية، كو ارة العد  واهليئة الو نية ل ؤون املرأة اللبنانية، بعدرة م ذاريع  كما -12٧

 زوان ، أُزِّرَّ بعضها داخ  جلنة املرأة والطف  النيابية:
 املسذذاواة بذذ  م ذذرون زذذانون لتعذذدي  بعذذ  أحكذذا  زذذانون الضذذمان ارجتمذذاعي لتذذام  •

 ق الو ي للضمان ارجتماعي،اجلنس  ا ارستفادة من تقدميات الصندو 
 وم رون زانون جيرر  التحررل اجلنسي ا أماكن العم  وا اما  العا . •
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 وزذذرار العا ليذذة، زيذذدهنر  بيذذا ت علذذى املطلقذذات النسذذا  أورد أابذذا  ضدراج تعمذذيم كمذذا صذذدر -128
  لبذات علذى ساجلذن تديد وزرار ضضافة األورد، سفر جوا ات على ار  وشهرة اسم تسجي  بوجوب
 .والت ريعية احمللية امالس لعضوية الرتشرع

 العامة احلياة ا املرأة م اركةتع ي    
 واللذذوايت املت وجذذات النسذا  حذذ " حذو  بنذذد بذ ايدة البلذذدايت زذانون ٦1/201٧ القذذانون دَّ عذ  -129
 جملذذذس إىل ائلرترشذذع أخذذذرى، بلديذذة نطذذذاق إىل ائلذذ واج حكمذذذا   ال خصذذية أحذذذواهلنر  زيذذد سذذذجةت نقلذذت
 عضذذوية إسذقا  ممكنذا   يعذذد لذمف ". واجهذنر  زبذ  ارنتخابيذذة القا مذة ا تذرد اابذذانهن كانذت  حيذ  البلديذة
 . واجهنر  بعد البلدي املس من النسا 
 فارتفعذت مرشحة، 1٤8٥ أص  من امرأة ٦80 فا ت ،201٦ للعا  البلدية ارنتخاائت ا -130
 ٥٧ انُتخبذذذت كمذذذا٪.  ٦.٥ إىل 2010 العذذذا  ا٪ ٧.٤ مذذذن ةالبلديذذذ  امذذذالس ا النسذذذا  م ذذذاركة نسذذذبة

 .2010 العا  ا 39 عددهن كان  أن بعد ،201٦ العا  ا "خمتارة"
 وهذذي مررشذذع، 9٧٦ أصذذ  مذذن امذذرأة 113 تررشذذحت ،2018 للعذذا  النيابيذذة ارنتخذذاائت وا -131
 .النوراب جملس لعضوية سيدات ٦ منهن فا ت لتاري ، األعلى النسبة
 :و يراتلعدد ال نسبةلائ -132

 ومن و يرا ، 30  أص   من  و يرات ٤  ،30/1/2019  بتاري   امل كلرة  احلكومة  ضمرت •
 ،(2٦)العربية والدو  لبنان ا والبلدايت للداخلية و يرة أو  بينهن

 و يذذذرا ، 19 أصذذذ  مذذذن و يذذذرات ٦ ،21/1/2020 بتذذذاري  امل ذذذكلرة احلكومذذذة وضذذمرت •
 امذذرأة أو  أيضذذا   وهذذي العربيذذة، والذذدو  لبنذذان ا الذذو ي للذذدفان و يذذرة أو  بيذذنهن ومذذن
 .احلكومة ر يس   و منصو ت غ 

 الوظا   ا  النسا   اخنرا   نسو  ا  التدرجيي  ار دايد  إىل  ائضضافةخة  السنوات املاضية، و  -133
 وىلقذ  العامذة واملديريذة اجلذيش ا النسا  تطويع نسبة ارتفعت الدبلوماسي،السلك و  القضا وا  العامة،
 متنوعذذة مبهذذا  تكلذذيفهن مذذع ،واملديريذذة العامذذة ألمذذن الدولذذة العذذا  لألمذذن العامذذة واملديريذذة الذذداخلي األمذذن
 .وعسكرية وعمةنية زيادية
اردارات العامذذذذذة وارحذذذذذ اب تواصذذذذذ  اهليئذذذذذة الو نيذذذذذة ل ذذذذذؤون املذذذذذرأة اللبنانيذذذذذة جهودهذذذذذا حلذذذذذ ر  -13٤

النذذون ارجتمذذاعي ا هياكلهذذا لذذى دمذذج مفهذذو  ، ع(2٧)عذذّب شذذبكة نقذذا  اررتكذذا  اجلنذذدري ،والنقذذاائت
 .وضع اسرتاتيجيات هلذه الغايةتدي  القوان  الراعية هلا، و ، و وعملها التنظيمية

و ارة ال ذذذؤون ارجتماعيذذذة "م ذذذرون م ذذذاركة املذذذرأة ا احلكذذذم احمللذذذي والتنميذذذة"، لتع يذذذ   أ لقذذذت -13٥
، 2018و نيذذة سذذبقت ارنتخذذاائت النيابيذذة للعذذا   م ذذاركة املذذرأة ا احليذذاة العامذذة وصذذنع القذذرار، حبملذذة

  التعذذاون لت ذذجيع األحذذ اب السياسذذية علذذى ترشذذيع النسذذا ، ورفذذع وعذذي امتمذذع حذذو  م ذذاركتهن، وتع يذذ 
 ب  الرجا  والنسا  لتمثي  أفض  هلنر ا جملس النوراب.

 املرأة متك   
ذت -13٦ العذذامل  ا القطذذان العذذا  حذذو  كيفيذذة براجمذذا  لتع يذذ  زذذدرات  ارجتماعيذذة ال ذذؤون و ارة نفذذر

النسذذا  دورات لتطذذوير زذذدرات إدمذذاج مفذذاهيم النذذون ارجتمذذاعي ا الذذّبامج والسياسذذات، ائضضذذافة إىل 
 عذذددا   الذذو ارة وتذذورفر. نر احملليذذةم ذاركة ا تنميذذة جمتمعذذاهتللعلذى تنفيذذذ م ذذاريع صذذغ ة ومتوسذذطة احلجذذم، 
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 تعاونيذات لذدعم كما م اريع  هلا، التابعة اضمنا ية اخلدمات مراك  ا واحلرا املهي هي التا خدمات من
 صذذغ ة ازتصذذادية ولذذدعم م ذذاريع شذذركاهتم، إن ذذا  ا األعمذذا  ولذذدعم رواد النسذذا ية، الغذذذا ي التصذذنيع
 .ومتوسطة

 امقابذذذذ  بذذذذدرت رم يذذذذة،  النهاريذذذذةو ارة ال ذذذذؤون ارجتماعيذذذذة خذذذذدمات دور احلضذذذذانة  تقذذذذدر و  -13٧
 (28)املنا  ، لدعم املرأة العاملة. كافةعلى  مجعية مور عة  2٤حواي 

 من العن  األسري املرأة محاية  
حو  "محاية النسا  وسا ر أفراد األسرة من العن  األسري"،   293/201٤منذ إزرار القانون   -138

 حو   دريبيةت  دورات  إىل  وغ ها،  والعم   العامة  والصحرة  ارجتماعية  ال ؤون  و ارات  ا  املورظفون  ضعي
 .نتا ج  ومعاجلة األسري، للعن  التصدري سب 
ومذذذع تلقيهذذذا التذذذدريبات، تواصذذذ  عناصذذذر املديريذذذة العامذذذة لقذذذوى األمذذذن الذذذداخلي التعامذذذ  مذذذع  -139

زرارات محايذة عذن املراجذع ودوراي ، تصدر  (29)إليها عّب خطرها الساخن.شكاوى العن  األسري الواردة 
 القضا ية املختصرة.

وائلتعذذاون مذذع املديريذذة العامذذة لقذذوى األمذذن  املسذذتجدر،  COVID– 19 وائ  جا حذذةجهذذة ملوا -1٤0
عذذذددا  مذذذن اضجذذذرا ات العمليذذذة ملعاجلذذذة ظذذذاهرة اهليئذذذة الو نيذذذة ل ذذذؤون املذذذرأة اللبنانيذذذة اعتمذذذدت الذذذداخلي، 

 .املن ي حجرلل جة  ينتاملتنامي  األسري العن 
غذذرات الذذي تذذؤدي دوراي  إىل إصذذدار أحكذذا  زضذذا ية تنبذذر  بعذذ  القضذذاة إىل وجذذود عذذدد مذذن الث -1٤1

الو نيذة ل ذؤون املذرأة  اهليئذةمذع  ائلتعذاونالعذد   و ارة . فتقذدرمت293/201٤تتورسع ا تفس  القانون 
 النسا  محاية سب  لت ديد القانون، مواد هذا بع  تعدي  ائزرتاحاتوغ ها،  ومنظمة "كفى"  اللبنانية

 الضذذررين علذذى ج ا يذذا   تعازذذو فقذذرة واسذذتحداث األسذذرة، مفهذذو  توسذذيع خذذة  مذذن األسذذري العنذذ  مذذن
على أمر احلماية ائلذات، بدون وي  احلصو )ة( ائلتقدر  بطلو للقاصر  والسماح  وارزتصادي،  املعنوي

 أمره)ا(، وإعطا  زاضي العجلة احل ر ائرستعانة مباشرة  ائلقوى األمنية لتنفيذ أمر احلماية.

 اصة ائملرأةاخل وخط  العم ارسرتاتيجيات   
ائرسذتناد ، "2030-201٧ لألعذوا و نيذة للمسذاواة بذ  اجلنسذ  ال"ارسذرتاتيجية اعُتمدت  -1٤2
ي عملهذذذذذذذذا(30)2021-2011لألعذذذذذذذذوا   ارسذذذذذذذذرتاتيجية الو نيذذذذذذذذة للمذذذذذذذذرأة ا لبنذذذذذذذذانإىل " ، (31)" وخطذذذذذذذذر

 ."الو نية ملناهضة العن  ضد النسا  والفتيات و"ارسرتاتيجية
ة وتنسذي  اجلهذود حذو  زضذااي ُعقِّد لقا  ت اوري و ي بعنوان "توحيد الرني ،2018لعا  ا ا -1٤3

 املرأة" ا القصر اجلمهوري، حبضور ر يس اجلمهورية.
زاعذذذدة معلومذذذات الكرتونيذذذة ، أ لقذذذت اهليئذذذة الو نيذذذة ل ذذذؤون املذذذرأة اللبنانيذذذة 2019وا العذذذا   -1٤٤

 (32).قوق املرأةنية وارجتهادات املتعلقة حبتتضمرن املعاهدات الدولية والقوان  الو 
الذي انطلقذت عمليذة تطبيقهذذا  "132٥و نيذة لتنفيذذ القذذرار العمذ  ال"خطذذة  جملذس الذو را  أزذرر و  -1٤٥

 .2020خة  العا  

 الي أخذ لبنان علما  ب ، 1٥٦و 1٥٥و 132و 128و 12٧و 88و 81و 32و 30 صياتو تال  
  ا فذذذذة عذذذدرلت  ذذذا، خذذذاص شخصذذذية أحذذذوا  نانيذذذة زذذذانون ا فذذذة لب كذذذ   اعتمذذذاد اسذذذتمرار مذذذع -1٤٦

 احلصذة كامذ   على ائحلصو  للسماح للنسا  ال خصية أحواهلا زانون 201٧ العا  ا الدرو  املورحدين
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 إىل 9 ومن للذكور، 12 إىل ٧ من احلضانة سن ولرفع املهر، زيمة  ولتحديد  ذكر،  وري   بغياب  اضرثية
 .وينلألب امل اهدة ح  مع لإل ث، 1٤

 اللبنانيذذة للمذذرأة للسذذماح اجلنسذذية زذذانون لتعذذدي زذذوان   وازرتاحذذات م ذذاريععذذدرة  حاليذذا   يوجذذد -1٤٧
 .ألوردها جنسيتها طعطا  أجنق من املت ورجة

، 151، و15٠، و1٤٢و 1٤٠، وبررررررررررني1٣٧و 1٣٣، وبررررررررررني 55و 1٢و 11 التوصرررررررررريات  
 ، حو  حقوق الطفل1٩5و

 األ فا  ا الن اعات املسلحة"طتفازية حقوق الطف  حو  إشران لّبوتوكو  ارختياري امللح  "ا  
ة عم  خطر ، أعدرت و ارة ال ؤون ارجتماعية، ائلتعاون مع الو ارات املعنية، "201٤ا العا    -1٤8

 ملراجعة زانونية، من أج  املصادزة على  و نية لذوزاية ومحاية ار فا  املرتبط  ائلعن  املسلع ا لبنان"
امللحذذذ  طتفازيذذذة حقذذذوق الطفذذذ  حذذذو  إشذذذران األ فذذذا  ا الن اعذذذات املسذذذلحة"،  توكذذذو  ارختيذذذاريالّبو "

ولوضذذذع يليذذذات للتنسذذذي  وللتوعيذذذة ولبنذذذا  القذذذدرات ورزذذذرتاح بذذذرامج ضعذذذادة أتهيذذذ  األ فذذذا  وادمذذذاجهم. 
 ونفرذت الو ارة عددا  من األن طة التثقيفية حو  مضمون الّبوتوكو .

 "الطف  حقوق زيةاتفالو نية مع "مة القوان  ا او م  
مذذع للقذذوان  الو نيذذة دراسذذة مقارنذذة أعذذدر املذذس األعلذذى للطفولذذة ا و ارة ال ذذؤون ارجتماعيذذة  -1٤9

 .حقوق الطف تنسجم ومبادا  ،م اريع زوان  خلصت إىل ازرتاح عدرة "،تفازية حقوق الطف "ا

  فا األ ايةمح  
ة بسلرة مذن اخلذدمات املتخصصذة لأل فذا  والفتيذات الناجيذات تتورج  و ارة ال ؤون ارجتماعي -1٥0

 من العن ، من دعم نفسي، ورعاية صحية أولية، ومتك  اجتماعي وازتصادي، وتوعية على احلقوق.
وتعم  الو ارة على وضع نظا  إحالة داخلي وخارجي، للرصد املبكرر لأل فا  ضحااي العن   -1٥1

 جابة الة مة والسريعة.املعررض  للخطر، وأتم  ارستو 
، أ لقذذذت و ارة ال ذذذؤون ارجتماعيذذذة "سياسذذذة محايذذذة الطفذذذ  املورحذذذدة اخلاصذذذة 201٦ا العذذا   -1٥2

ائجلمعيذذات األهليذذة العاملذذة مذذع األ فذذا "، لتسذذاعد علذذى بنذذا  منظومذذة يمنذذة تمذذي الطفذذ  داخذذ  هذذذه 
، وتوجيهذذات للتواصذذ  مذذع و"مذذدو ت زواعذذد سذذلون" للعذذامل  اجلمعيذذات، عذذّب وضذذع معذذاي  للتوظيذذ 

 األ فا ، لتميي  اردعا ات حبصو  سو  معاملة، واربةغ عنها، وارستجابة هلا.
نفرذت و ارة ال ؤون ارجتماعية "محلة و نية حلمايذة األ فذا  مذن سذو  اسذتخدا  ارنرتنذت"،  -1٥3

 فا .سو  ارستخدا  على سةمة ومنو األ لرفع مستوى وعي اجلمهور حو  مدى أتث  
، أدارت و ارة ال ذذذذؤون ارجتماعيذذذذة مذذذذن خذذذذة  "الذذذذّب مج الذذذذو ي ملكافحذذذذة 2018ا العذذذذا   -1٥٤

وهي تستمرر ا التعازد مع هيئات امتمذع  (33)التسور "، محلة و نية ملكافحة استغة  أ فا  ال وارن.
 عادة دجمهم ا امتمع.ارات الرتبوية واملهنية الة مة، وإاملدين لتاهي  أ فا  ال وارن، وإكسا م امله

 ا األ فذا  محاية ممارسات لدعم" املوج ة املذكرة العامة الصحرة و ارة أ لقت العا ، نفس ا -1٥٥
 ."لبنان ا الصحي القطان
، أ لقذذت و ارة ال ذذؤون ارجتماعيذذة "خطتهذذا ارسذذرتاتيجية حذذو  محايذذة املذذرأة 2020ا متذذرو   -1٥٦

الذي تتمحذذور حذذو  تع يذ  الذذدور القيذذادي والنذاظم لذذو ارة ال ذذؤون ("، 202٧-2020والطفذ  ا لبنذذان )
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تنسذي  ارجتماعية ا جما  محاية الطفذ ، واحلمايذة مذن العنذ  املبذي علذى النذون ارجتمذاعي، وضذمان ال
والتكامذذ  الة مذذ  بذذ  القطذذاع  الرابذذي واخلذذاص، مبذذا ي ذذم  امتمذذع املذذدين، لتذذام  اخلذذدمات ال ذذاملة 

للفئات املستهدفة، مبا يساهم ا تع ي  النظا  الذو ي للوزايذة والتصذدري رنتهاكذات محايذة وذات اجلودة 
 الطف  والعن  القا م على النون ارجتماعي.

"برملذذذذان علذذذذى للطفولذذذذة ا و ارة ال ذذذذؤون ارجتماعيذذذذة علذذذذى ماسسذذذذة أن ذذذذطة يعمذذذذ  املذذذذس األ -1٥٧
ومسذا لة احلكومذة حذو  القضذااي  موالتعبذ  عذن أرا هذ ليُتذيع لأل فذا  مذن كافذة املنذا  ، ارلتقذا  الطف " 

الذذذي هتمهذذذم، وائلتذذذاي ترسذذذي  زذذذيم املوا نذذذة والدميقرا يذذذة، وتنميذذذة الذذذوعي ائحلقذذذوق والواجبذذذات، وتطذذذوير 
ات القيذذادة والعمذذ  اجلمذذاعي وتقبذذر  اآلخذذر. وُوضذذع اض ذذار التنظيمذذي مل ذذاركة األ فذذا  ا الّبملذذان، مهذذار 

وموا نذذذة، وبذذذر مج تذذذدريو للعذذذامل ، وخطذذذة اعذذذة  وتواصذذذ  رسذذذتمرارية وخطذذذة عمذذذ  لذذذثةث سذذذنوات 
 الّبملان.

 محاية األحداث  
الكرتونيذذذا  ضدارة حذذذارت محايذذذة األحذذذداث يسذذذمع وضذذذعت و ارة ال ذذذؤون ارجتماعيذذذة نظامذذذا   -1٥8

ائحلصذذذذو  علذذذذى البيذذذذا ت الة مذذذذة حذذذذو  أعذذذذداد وأنذذذذوان هذذذذذه احلذذذذارت، وحذذذذو  احلاجذذذذة إىل اخلذذذذدمات 
 ملتخصرصة، مع محاية اخلصوصية والبيا ت.ا

ت و ارة العذذذذد  201٧ا العذذذذا   -1٥9  نظذذذذا  حذذذذو  اليونيسذذذذي مذذذذع منظمذذذذة "مذذذذذكرة تفذذذذاهم" ، وزعذذذذر
  دف: ائألحداث، اصاخل العدالة

 همر و حضذ عنذد غرف صذديقة لألحذداث ا احملذاكم، لتخفيذ  الضذغ  النفسذي  إن ا  •
فتهم القذذذانون، أو للحصذذذو  علذذذى أمذذذا  زاضذذذي األحذذذداث، ا أ ذذذار دعذذذوى عنذذذد خمذذذال

 للخطر، تعررضهم عند احلماية
 نطاق استخدا  التداب  البديلة ا احملاكم، توسيعو  •
 فرص إعادة التاهي  واردماج، وتس  •
 ارجتماعيات، واملندوائت األحداث زضاة زدرات وبنا  •
 ومبصلحة األحداث ا و ارة العد . ، اكم األحداث وربطها ببعضها مكننةو  •

محايذة األحذداث املخذالف  " حذو  ٤22/2002 لتعدي  القانون ا  زرتاحيُنازش جملس النوراب ا -1٦0
 سنة. 12اىل  ٧رفع سن املسؤولية اجل ا ية من ل "،للقانون أو املعررض  للخطر

 معاجلة ظاهرة عم  األ فا   
 هلذه الغاية، أعدرت و ارة العم : -1٦1

 ،"(3٤)201٦ العا  حبلو  ار فا   عم على للقضا  الو نية العم  خطة" •
 العذذذذا  حبلذذذذو  األ فذذذذا  عمذذذذ  أشذذذذكا  أسذذذذوأ ملكافحذذذذة الو نيذذذذة التوعيذذذذة اسذذذذرتاتيجية"و •

201٦(3٥)"، 
 زبذذذذ  األحذذذذداث اسذذذذتخدا  حظذذذذر حذذذذو  898٧/2012 للمرسذذذذو  اسذذذذتخدا  ودليذذذذ  •

 سذلوكهم او وسذةمتهم صذحتهم علذى خطذرا   ت ك  الي ارعما  ا 18 سن بلوغهم
 مة ،عا وللمجتمع ولأله  العامل  ولأل فا  العم  ألصحاب لتفس ه األخةزي،
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 امذذذذذا  ا للعذذذذذامل  إرشذذذذذادي دليذذذذذ : لبنذذذذذان ا ال راعذذذذذة ا األ فذذذذذا  عمذذذذذ  دراسذذذذذة"و •
 ،201٧ العا  ا ال راعي"

 سذذذه  ا ال راعذذذي القطذذذان ا السذذذوري  النذذذا ح  ا فذذذا  عمذذذ  مسذذذع" حذذذو  ودراسذذذة •
 .2019 العا  ا" (3٦)البقان

ملكافحذة عمذ  األ فذا ، وأصذدرت ا العذذا  ديريذة العامذة لألمذن العذا  عذدرة إجذرا ات تتخذذ امل -1٦2
 ا ال راعة. 1٦تعميما  ملكافحة عم  األ فا  ما دون عمر  201٧

  ا علما   لبنان أخذ اليحو  ال واج املبكرر،  132و 130و 128و 92وب -3٧ التوصيات  
ر لأل فذذذا  ا لبنذذذان" و ارة ال ذذذؤون ارجتماعيذذذة "اسذذذرتات تعذذذدر  -1٦3 يجية و نيذذذة حذذذو  التذذذ ويج املبكذذذر

 املعنية، للوزاية وارستجابة لظاهرة  واج األ فا .كافة اجلهات ائلت اور مع  ها، وخطة عمل
 .القاصرات  واج تنظيم حو  زانون ا جلان جملس النوراب، يُنازش ازرتاح -1٦٤
 .لإل ث سنة 1٥و للذكور، سنة 1٦ إىل جلل وا  األدىن السن الدرو  املورحدين  ا فة رفعت -1٦٥

  ا علما   لبنان أخذ اليحو  عقوائت األ فا  اجلسدية،  138 التوصية  
 زذذذذانون مذذذذن 18٦ املذذذذادة مذذذذن( 1) الذذذذذي عذذذذدر  البنذذذذد 28٦/201٤ حاليذذذذا ، يضذذذذع القذذذذانون -1٦٦

 األ فا  اجلسدية، إىل نقال رجرا  التعدي  علي .العقوائت، حو  عقوائت 
 .األ فا  ضدر  العن  أشكا  مجيع حلظر ٤22/2002 القانون تعدي  ازرتاح متر  ماك -1٦٧

 حو  حقوق كبار الس ّ  ٤1التوصية   
ضجيذاد دعوة لبنان:  فذي اضسذذا ة لكبذار السذنر "بعنوان أعدرت و ارة ال ؤون ارجتماعية دراسة  -1٦8

و"دليذذ  "، ا لبنذذان ملتذذوفرة لكبذار السذذنر "التقريذذر الذو ي حذذو  اخلذذدمات او ،بذرامج وسياسذذات للمعاجلذذة"
 ".املؤسسات املقيمة والنهارية

اخلذدمات  تحسذ  نوعيذةل ،ا لبنذان"  لقت الو ارة "معاي  اجلودة ا مؤسسات كبذار السذنر وأ -1٦9
حذذو  "مفهذذو  لكبذذار السذذنر ثذذةث مؤسسذذات ا جتريبيذذة  دورة تدريبيذذةونظرمذذت الصذذحية وارجتماعيذذة، 

كما   .كبار السنر تحوي  امتمع إىل بيئة صديقة لل  ا  توجيهي  دلية  "  م، وهي أعدرت  نايةوسب  العاجلودة  
مذن خذة  إجذرا   ،وتذوف  البيذا ت اخلاصذة  ذم ،ر الو ارة التوعيذة والتذدريو حذو  زضذااي كبذار السذنتتورىل 

 دراسات ائلتعاون مع جهات أكادميية.
  :تعم  و ارة ال ؤون ارجتماعية على توفو  -1٧0

مؤسسذذة متعازذذدة  33عذذّب كبذذ  سذذنر   12٧٥الرعا يذذة الطويلذذة األمذذد حلذذواي  اخلذذدمات •
مراكذذ  خدمذذة مقيمذذة منوذجيذذة اتبعذذة مباشذذرة  ٤عذذّب كبذذ  سذذنر   3٦مذذع الذذو ارة، وحلذذواي 

سذذذنر مذذذن اخلذذدمات الرعا يذذذة املقيمذذذة للم ذذرردين مذذذن خذذذة  كبذذ    ٥8للذذو ارة، وحلذذذواي 
 ،متعازدة مع الو ارة اتمؤسس

مرك  خدمات إمنا يذة اتبعذة  221سنر عّب كب    ٤0.000الصحية حلواي  اخلدماتو  •
مجعيذذذذذة  2٧9وبذذذذنفس العذذذذدد تقريبذذذذذا  عذذذذّب حذذذذواي  املنذذذذذا  ، كافذذذذةا  للذذذذو ارة ومنت ذذذذرة 

 ،متعازدة
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 القذذذذانون ا عنهذذذذا املنصذذذذوص وارعفذذذذا ات ارست ذذذذفا ية والتغطيذذذذة املتامخذذذذة واخلذذذذدمات •
 ،"ال خصية املعورق"بطازة  حاملي مننر كب  س  29.٥09 حلواي 220/2000

 حذذذاملي مذذذنكبذذذ  سذذذنر   32.90٥ حلذذذواي الغذا يذذذة البطازذذذة وخدمذذذة الصذذذحية والتغطيذذذة •
 ،"فقرا   األكثر األسر"بر مج  ضمن "حياة بطازة"

 ا" الكبذذار لتعلذذيم الذذو ي"الذذّب مج  عذذّبكبذذ  سذذنر   2٤ حلذذواي الكبذذار تعلذذيم وخدمذذة •
 ،للو ارة لتابعةا اضمنا ية اخلدمات مراك 

 ،مطاعم  بة ٤عّب "م رون التغذية" ا كب  سنر   ٥00الغذا ية حلواي  والوجبة •
 اخلذذدمات ملراكذذ  اتبذذع هنذذاري  دي ٥0 اكبذذ  سذذنر   3٥28 حلذذواي النهاريذذة واألنديذذة •

 اتبذذذذع هنذذذذاري  دي 2٤ اكبذذذذ  سذذذذنر   ٤000 يسذذذذتفيد ذاهتذذذذا اخلدمذذذذة وعذذذذن اضمنا يذذذذة،
 ورايضذذذية وترفيهيذذذة اجتماعيذذذة  ذذذطةأن تقذذذدر  حيذذذ  متعازذذذدة، ةودينيذذذ  أهليذذذة جلمعيذذذات
 .وثقافية

لتعذدي  التغطيذة الصذحية  2/8/201٦ اتريذ  109رزذم  و ارة الصحة العامة التعميماصدرت  -1٧1
 لذّب مجائلنسذبة ٪. و 8٥٪ بذدر  مذن 100النسذبة  تصذبععامذا ، ل ٦٤ ارست فا ية ملن ختطذت أعمذارهم

ا  األدويذة واملعاينذات عذّب املراكذ  الصذحية ، أي جمذا     مذن تقدمياتذ كبذار السذنر   األمذراي امل منذة، يسذتفيد
من للمسن   لرعاية الصحية املقيمة  ات او ارة خدمالن  كما تؤمر مرك ا .   239عددها  والبال   املنا      كافة
 ."مست فى فئة اثنية"متعازدة تت تصني  مؤسسة  3٦ خة 
 10/2/201٧اتريذذذ   2٧جتمذذذاعي، صذذذدر القذذذانون رزذذذم ارصذذذندوق الذذذو ي للضذذذمان ال وا -1٧2

، مذذن أحكذذا  فذذرن ضذذمان املذذري وارمومذذة ا ةالقانونيذذ  السذذنر  بعذذداملضذذمون   اسذذتفادةالذذذي نذذ ر علذذى 
توف  الضمان الصحي للمضمون املتقاعد الذي يتوز  عن العمذ  أو يصذاب بعجذ  مذدى لالصندوق، 

 أورده بعد وفات .و  شريك  إىل ائرستفادةن ينتق  حق  على أ ،احلياة

 ، حو  حقوق األشخاص ذوي اإلعااة1٩٣و 1٨٣ب، وبني ٢٣و ٢٠و 1٨و 1٧التوصيات   
، ارعازذذة"اضتفازيذذة الدوليذة حلقذوق األشذخاص ذوي "عذت احلكومذة علذى وزر ، 200٧ا العذا   -1٧3

علذذذى املذذذس  حلذذذ ر  وضذذذون ارتفازيذذذةمبمنذذذذ ذلذذذك احلذذذ ، ين ذذذ  املعنيذذذون . و جملذذذس النذذذورابىل إاحالتهذذذا و 
 .عليها ملصادزةا

تذذورفر و ارة ال ذذؤون "املتعلذذر  حبقذذوق األشذذخاص املعذذورز "،  220/2000منذذذ صذذدور القذذانون  -1٧٤
٪ ٦1،0٥مذذذن ذوي ارعازذذذة،  شذذذخ  83٤2حلذذذواي  خذذذدمات الرعايذذذة والذذذدمج والتاهيذذذ ارجتماعيذذذة 

 .يةمع مؤسسات رعامورزعة  عقود، عّب 18عمر ون دهم ما منهم 
طبيذو ك   البعد   "،ق ال خصيةعملية تسليم "بطازة املعور  ال ؤون ارجتماعية تتابع و ارةو  -٧٥1
بلذذ  العذذدد ارمجذذاي ف، ٪ منهذذا أل فذذا 23.1٦ ،بطازذذة ٥٦0٧ تسذذليم 2018 وشذذهد العذذا  .خذذت ر امل

 .شخصا   108.913، منذ بد  العم   ا "بطازة املعوق ال خصية"حلاملي 
وا. اينمذا وجذديسذتعملوهنا ،  زنذات  بيذة للمعذور ايخذدمات متامخذة ومع تقدت ا و ارةتستمرر ال -1٧٦

منذذذذ انطذذذةق  33.2٤٤.8٥9 عذذذدد اىل، ليصذذذ  ال لذذذو خدمذذذة ٥2.٥٤1، ُأصذذذدَِّر 2018وا العذذذا  
 هذه اخلدمات.
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 ،220/2000 ألحكذذذا  القذذذانون فذذذادات تطبيقذذذا  ارم تسذذذليال ذذذؤون ارجتماعيذذذة  و ارةتواصذذذ   -1٧٧
الرسذذذم البلذذذدي وضذذذريبة األمذذذةن املبنيذذذة ورسذذذم ك  اتعفذذذا اضبعذذذ  مذذذن  ز  مذذذن ارسذذذتفادةلتمكذذذ  املعذذذور 

 ة.على السيار والتسجي   اجلمرن
جتذذذذري و ارة ال ذذذذؤون ارجتماعيذذذذة التقيذذذذيم النفسذذذذي واللغذذذذوي جمذذذذا   لأل فذذذذا  ذوي الصذذذذعوائت  -1٧8

ىل املؤسسذذات التعليميذذة املتعازذذدة، التعلرميذذة عذذّب اخصذذا ي  ا املركذذ  النمذذوذجي للمعذذورز ، مثر تذذورجههم إ
 ٧00و ٦00حبسذذو نذذون اضعازذذة واملراكذذ  ال ذذاغرة. ويذذرتاوح عذذدد األ فذذا  الذذذين يسذذتقبلهم املركذذ  بذذ  

  ف  على جلسات العةج اللغوي. ٧00و ٥00سنواي ، وحيص  ما ب  
ىل و ارة حذذ ر التعلذذيم لكذذ ر شذذخ  مذذن ذوي اضعازذذة، تتذذو  220/2000أن أزذذرر القذذانون  منذذذ -1٧9

الرتبية والتعليم العاي، من خة  "جلنة تديد أوضان ذوي ارحتياجات الرتبوية اخلاصة ا ارمتحا ت 
إجذذرا  الرابيذذة لل ذذهادة املتوسذذطة"، دراسذذة امللفذذات وازذذرتاح مذذا يناسذذو كذذ  حالذذة، جلهذذة إجذذرا  أو عذذد  

تنظذذذيم ارمتحذذذا ت الرابيذذذة، ارمتحذذذان الرابذذذي لل ذذذهادة املتوسذذذطة. ويذذذتمر ختصذذذي  غذذذرف ضذذذمن مراكذذذ  
لتسهي  تنق  التةميذ من ذوي اضعازة. ونفرذت و ارة الرتبية والتعليم العاي بر مج جتذريق لتلذ ت ثةثذ  

مدرسذذة  1٧0ف الذّب مج أيضذا  تلذ ت مدرسذة هُتيذا وفقذا  ملعذاي  إدمذاج التةميذذ ذوي اضعازذذة، ومذن أهذدا
 أخرى، وأتهي  الروضات.

املدارس املتخصرصذة املة مذة لأل فذا  مذن ذوي اضعازذة، الذي تعلذرم لغذة اضشذارة وغ هذا، تعتّب  -180
ج  ا  ر يتج أ من نظا  التعلذيم ارل امذي األساسذي. وهذي تظذى بذدعم و ارة الرتبيذة والتعلذيم العذاي أسذوة  

  عذذذن هذذذذه املذذذدارس الرابيذذذة، وتتذذذورىل جلنذذذة م ذذذرتكة مذذذع و ارة ال ذذذؤون ارجتماعيذذذة، تضذذذمر ممثلذذذ ائملذذذدارس 
 املتخصرصة، ملتابعة شرو  عملها وتكلفة التعليم فيها.

نتخذذاب أعضذذا  جملذذس "ض 1٧/٦/201٧الصذذادر بتذذاري   ٤٤ قذذانونالأجذذا  ، 9٦ا مادتذذ   -181
 خذذو يتذذار ان متنعذذ  مذذن إمتذذا  عمليذذة اضزذذرتان،  عازذذةواملصذذاب ط، ارعازذذة للناخذذو مذذن ذوي" ابالنذذور 

أن أتخذذذذذ احتياجذذذذات و ارة الداخليذذذذة والبلذذذذدايت وعلذذذذى . ارزذذذذرتان اف هيئذذذذة زلذذذذمتذذذذت اشذذذذر ملسذذذذاعدت ، 
 قهم ائرزرتان.حل تهمممارسأن ترفع العقبات أما  و  ذوي اضعازة ائرعتبار،شخاص األ

مذذذذذذذن القذذذذذذذانون  ٧3  تنظيمذذذذذذذي بليذذذذذذذة تطبيذذذذذذذ  املذذذذذذذادة ، صذذذذذذذدر مرسذذذذذذذو 2٧/٦/2019بتذذذذذذذاري   -182
 وظا   القطان العا  لذوي اضعازة. ٪ من3، ون ر على ختصي  نسبة 220/2000

 حو  حقوق العّما  املهاجري  ٢٠5و ٢٠٤و 1٩٩و 1٩٨التوصيات   
ثذذذة "لو ارة العمذذذ  ، أصذذذدرت ٤/9/2020بتذذذاري   -183 ا  عمذذذر " للعقذذذد العمذذذ  املورحذذذدالنسذذذخة احملدر

ا ، وتذذذ 2009املعمذذذو  بذذذ  منذذذذ العذذذا  املنذذذ لي  املهذذذاجرين  نظرم العةزذذذة ، الذذذي تكذذذررس حقذذذوق هذذذؤر  العمذذذر
ا  وأصذحاب العمذ ، وتعذال غيذاب املسذاواة، مبذا يتماشذى مذع معذاي   التعازدية ب ك  منص  ب  العمذر

 العم  الدولية.
ا لعالعمذذ  الة ذذ  ل ظذذروف و ارة العمذذ  م ذذرون زذذانون تنظذذيمأهنذذت  -18٤ ، ائملوا مذذة مذذع  املنذذ لي مذذر

، ومع التوصية رزذم 2011عا  لل "ا  املن لي للعمر العم  الة   "ب ان  189اتفازية العم  الدولية رزم 
 جملس الو را  لبتر .إىل القانون  أحي  م رون، 1٤/3/201٤بتاري  و  .التابعة هلذه ارتفازية 201
ا حذذا  ، يحذذ ر للعامذذ  املنذذ يمباشذذرة . ف  ذذكاوىالقذذي السذذاخن لتل هذذاعرلذذت و ارة العمذذ  خطر ف -18٥

، أن يتقدر  بنفس  أو عّب سفارت  أو مكاتو ارستقدا  حو العم صامع ن ان سو  املعاملة أو ن وب 
للفريذ  الودرية،  تسويةت الف ل إذاو . تسوية الن انللدى و ارة العم ، ب كوى امتمع املدين،  هيئات أو
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ع  املتضررر األحكذا  العديذد مذن  تصذدر أ ، الذياحملاكم املختصرة ومنها جمذالس العمذ  التحكيميذةأن يُراجِّ
 تعوي  العط  والضرر وفري دفع األجور املستحقة.، ك يةالقضا
 ، مذن أبر هذا القذراراملهذاجرة ومنهذا املن ليذةة للعمالذة العمذ  زذرارات منظمذر  ةر ايصدر دوراي  عذن و   -18٦
مذذن  هذذانعمل ات،العذذامةت املن ليذذ  تقدا تنظذذيم عمذذ  مكاتذذو اسذذ ل 2٧/11/201٥بتذذاري   1٦8/1 رزذذم

 ن.مقاب  إجياد عم  هل على العامةت ةمالي تفري بدرومن ن ر اضعة ت 
، مذن ا تسذتغ ر العمذر ارستقدا  إذا ثبت أهنذا  رادعة حب  مكاتوال هاتداب   و ارة العم  تواص  -18٧

ملذذدرة معينذذة، أو املكاتذذو يقذذاف ة ملفت ذذيها الذذذين يقمعذذون املخالفذذات، طخذذة  الذذ ايرات امليدانيذذة الدوريذذ 
 ، أو طلغا  تراخيصها.ضعها على الة حة السودا بو 

 ٧مذذذذرتجم إىل للعذذذذامةت املهذذذذاجرات ا اخلدمذذذذة املن ليذذذذة،  إرشذذذذاداي   دلذذذذية  أعذذذذدرت و ارة العمذذذذ   -188
دعقذذد العمذذ  ضذذمن حقذذوزهن وواجبذذاهتنر لغذذات، حذذو   توزيعذذ  لذذدى كاتذذو علذذيهن يتوجذذو الذذذي  املوحذذر

ملذذا  إعذذد  ، لعذذامةتالغذذات لحذذد ب ذذرح بنذذود عقذذد العمذذ  املور لفيذذديو وتعمذذ  الذذو ارة علذذى إعذذداد العذذد . 
 .بعضهنَّ ائلقرا ة بلغاهتن

إجرا ات خاصة حلماية اعتمدت و ارة العم   املستجدر،     COVID– 19جا حة وائ   وملواجهة   -189
 .الوائ  انت اراملهاجرين من خطر  العمرا 
إىل امج الوزا يذذة ّب والذذ  احلمايذذة ارجتماعيذذةو دمات الصذذحية اخلذذ  و ارة ال ذذؤون ارجتماعيذذةتذذورفر  -190

ا مراك  اخلدمات اضمنا ية التابعة بصورة شب  جمانية است ارات  بية وأدوية املهاجرات، كما    العامةت
. وبذدأت الذو ارة عن  وارسذتغة ضحااي ال لرعايتهن ح  يقعن ،دور إيوا مع  ا  و ارة عقوددير ال. وتهلا

عدة ضحااي ارجتذار ائألشذخاص"، لتمكذ  مجيذع طعداد املرسو  التنظيمي رن ا  "حساب خاص ملسا
والتاهيذ ، ا حذذا  وزذذوعهن األفذراد مبذذن فذيهم العذذامةت املهذاجرات مذذن ارسذتفادة مذذن خذدمات الرعايذذة 

 ضحااي جرمية ارجتار ائألشخاص.
ضذذرورة معاجلذذة مجيذذع  علذذى الصذذادر عذذن و ارة ال ذذؤون ارجتماعيذذة "امليثذذاق ارجتمذذاعييذذن ر " -191

 "ارسذذذرتاتيجية الو نيذذذة للتنميذذذة ارجتماعيذذذة"خصرصذذذت مييذذذ  ضذذذدر العمذذذا  املهذذذاجرين. كمذذذا أشذذذكا  الت
 ،مذنالعذاد  واآل هنعملظروف تحس  لالعامةت املهاجرات بفقرة خاصة،  ،و ارةنفس الالصادرة عن 

بذدون  واملذؤهةت، اتالقذدر إىل توف  فرص عمذ  متسذاوية تسذتند و  ،املساواة ا العم ومكافحة غياب 
سذذذاعدة ملحسذذذاب خذذذاص "ن ذذذا  ض عذذذداد املرسذذذو  التنظيمذذذيطبذذذدأت و ارة ال ذذذؤون ارجتماعيذذذة و  .متييذذذ 

ا  ،دماتالرعايذذة واخلذذ  العذذامةت املهذذاجرات مذذن ارسذذتفادة مذذن  مكذذ لت، "ألشذذخاصضذذحااي ارجتذذار ائ
 ضحية جرمية ارجتار ائألشخاص. نر هعو حا  وز

، الي ٢٠٩و  ٣٩و  ٣٨ب و٢٧أ و٢٧و  ٢٦لتوصيات  الي ابلها لبنان جمئيا ، وا  ٢٠٦التوصية    
 أخذ علما  هبا، حو  ملتمسي اللجوء

دستوره أن لبنان ليس بلد جلو  أو تو  ، رعتبارات عدرة. وهو مل يورزذع علذى جا  ا مقدمة  -192
، ار أنذذذر  ملتذذذ   مببذذذدأ عذذذد  اضعذذذادة 19٦٧، وعلذذذى بروتوكارهتذذذا للعذذذا  19٥1اتفازيذذذة الةجئذذذ  للعذذذا  

 لقسرية كما نصرت علي  هذه ارتفازية.ا
 كمذا  بذةده، ا خبطذر حياتذ  أن يعتقذد شذخ  أي برتحيذ  العا  لألمن العامة املديرية تقو  ر -193
الوارد مببدأ عد  الردر الت اما  منها أو ترحي  أي   ح سوري،  إبعاد  بعد   تقضي  إجرا ات  املديرية  اختذت

 ا "اتفازية مناهضة التعذيو."
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 األمذم ومفوضذيةالعامة لألمن العا   املديرية ب  2003العا   ا عةورزامل "تفاهمالمذكرة تدرد " -19٤
 ا املفوضذذذية مكتذذذو لذذذدى اللجذذذو  بطلبذذذات املتقذذذدم  مذذذع"التعامذذذ   حذذذو  الةجئذذذ ، ل ذذذؤون املتحذذذدة
 واملفوضية والةجئ. اللبنانية الدولةك  من   وحقوق واجبات ،"لبنان

 أخررذ الرري الفلسررطينيني، الالجئررني حررو  ٢15و ٢٠٣و 1٦٧و 1٦٢و 15٣و ٤٠ التوصرريات  
 هبا علما   لبنان
 حكما   املالية و ارة ا العقارية لل ؤون العامة املديرية حو  التملرك والتوري  العقاري، تسجر  -19٥
 ال ذرو  فيةمسذتو  املعاملذة كانت  إذا مانع، أو عا   أي دون ورثت ، إىل ائلوفاة الفلسطيي ملكية انتقا 

 رجذذئ مذذن واملت وجذذة املتوفذذاة اللبنانيذذة إرث إنتقذذا  علذذى أيضذذا   وينطبذذ  هذذذا ارجذذرا  القانونيذذة. واألصذذو 
 ا 80.٦8 مذن ارتفذع املذالك  عذدد ا األكذّب الذ ايدة أن األرزذا  وتبذ ر . وأوردهذا  وجهذا إىل فلسذطيي

 بلغذذت الذذي ارنتقذذا  عمليذذات نعذذ  خذذاص ب ذذك   جتذذة ،201٦ العذذا  ا 11.٦20 إىل 2001 العذذا 
 .العمليات هذه إمجاي من٪ ٤8 أي ،2.1٥٧
ا  الفلسذذذطيني   22/1/2013اتريذذذ   1/٧أصذذذدرت و ارة العمذذذ  املذذذذكرة رزذذذم  -19٦ ضعفذذذا  العمذذذر

املسذذجل  ا و ارة الداخليذذة والبلذذدايت مذذن بوليصذذة التذذام  والفحوصذذات الطبيذذة، لذذدى تقذذدميهم  لذذو 
لتحديذذد املهذذن  1٥/2/2018اتريذذ   1/29أصذذدرت القذذرار رزذذم   . وكذذذلك،احلصذذو  علذذى إجذذا ة عمذذ 

الواجو حصرها ائللبناني ، مستثنيا  الفلسطيني  املولذودين ا لبنذان واملسذجلر  رابيذا  ا و ارة الداخليذة 
والبلذذذذذدايت. أفسذذذذذحت متطلربذذذذذات سذذذذذوق العمذذذذذ  ا امذذذذذا  أمذذذذذا  املهنيذذذذذ  غذذذذذ  اللبنذذذذذاني ، والةجئذذذذذ  

دا ، ائلعمذذذذذذ  ا امذذذذذذارت احملصذذذذذذورة ائللبنذذذذذذاني ، مثذذذذذذ  زطذذذذذذان التمذذذذذذري . وبتذذذذذذاري  ني  تديذذذذذذ الفلسذذذذذذطي
حذذو  املسذذتندات املطلوبذذة للحصذذو  علذذى إجذذا ة عمذذ   93/1، أصذذدر و يذذر العمذذ  القذذرار 8/2019/٥

 لألجرا  وأصحاب العم  الفلسطيني .
املركذذذذذ ي لإلحصذذذذذا  ع اجلهذذذذذا  ، تعاونذذذذذت إدارة اضحصذذذذذا  املركذذذذذ ي اللبنذذذذذاين مذذذذذ 201٦ا العذذذذا   -19٧

الفلسذذذطيي، ضجذذذرا  "تعذذذداد الةجئذذذ  الفلسذذذطيني  ا املخيمذذذات والتجمعذذذات الفلسذذذطينية ا لبنذذذان"، 
الفلسذذطيي الذذي عاونذذت أيضذذا  إدارة اضحصذذا  املركذذ ي ا مسذذحها داخذذ  -بذدعم مذذن جلنذذة احلذذوار اللبنذذاين
ه الدراسات على توضيع التحدايت تساعد هذ . ومن املتوزع أن201٧املخيمات الفلسطينية ا العا   

املرتبطذذة ائألوضذذان املعي ذذية احلاليذذة لةجئذذ  الفلسذذطيني ، ا ظذذ ر تعذذاون الدولذذة اللبنانيذذة، وجلنذذة احلذذوار 
 الفلسطيي، واجلهات األخرى املعنية بقضااي الةجئ  الفلسطيني .-اللبناين
القذادم  مذن سذوراي، وعطفذا  علذى  فلسذطيني ا تسجي  زيود األحذوا  ال خصذية لةجئذ  ال -198

حذذذو  تبسذذذي  إجذذذرا ات  12/9/201٧اتريذذذ   2/٤3تعمذذذيم املديريذذذة العامذذذة لألحذذذوا  ال خصذذذية رزذذذم 
تنفيذ واث    واج ووردة املوا ن  السوري  على األراضي اللبنانية، وعلى تعميم املديرية العامة لألحوا  

لفلسطيني  املولودين ا سوراي الذين جتذاو وا   تسجي  احو  9/3/2018اتري   2/2٥ال خصية رزم 
إداراي ، صذذذذدرت  8/2/2018و 1/1/2011عمذذذذر السذذذذنة، وزيذذذذد ائزذذذذي الوزوعذذذذات الذذذذي حصذذذذلت بذذذذ  

مذكراتن ملحقتان ائلتعميم ، لإلشارة إىل الفلسطيني  القادم  من سوراي، كما نُظرِّمت حلقة نقاشية 
 لنصوص.ية هلذه التوضيع كيفية تطبي  اجلهات املعن

وا ا ار وريتها، تقدر  وكالة األمم املتحذدة لغذوث وت ذغي  الةجئذ  الفلسذطيني  ا ال ذرق  -199
األدىن خدمات الت غي  وارست فا  والتعلذيم، إىل الةجئذ  الفلسذطيني  ا لبنذان، مبذن فذيهم القذادم  

عدرة، على زدرهتا لتوف  اخلدمات نذ سنوات من سوراي. وتنعكس الضا قة املالية الي ت هدها الوكالة م
 املطلوبة منها.
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، حررررو  النررررازحني ٢1٧و ٢1٢، وبررررني ٢1٠و ٢٠٧وبررررني  ،1٩٦و 15٤و 15٣ التوصرررريات  
 السوريني، الي أخذ لبنان علما  هبا

 السوري  النا ح  إزامة تنظيم  
 النا ح  السوري :جود تطبر  الدولة اللبنانية القوان  واأل ر التالية، الي ترعى و  -200

 ،10/٧/19٦2 اتري زانون الدخو  واخلروج وارزامة  •
لضذذذذب  الذذذذدخو   2/8/19٦2اتريذذذذ   320زذذذذرار املديريذذذذة العامذذذذة لألمذذذذن العذذذذا  رزذذذذم و  •

من  الي تنظرم بطازة دخو  للسوري القاد  إىل  8املادة و  ،واخلروج ا املراك  احلدودية
ة ثةثذذة أشذذهر، زابلذذة للتجديذذد وفقذذا  لتعليمذذات لبنذذان، وتعطذذي إجذذا ة إزامذذة صذذاحلة ملذذدر 

 .يصدرها مدير عا  األمن العا 
 :2011ومع حركة الن وح السوري اىل لبنان منذ العا   -201

 املذوا ن  وازامذة لذدخو  99/201٥ رزم أصدرت املديرية العامة لألمن العا  التعميم •
 ارحتياجذذذذات مراعذذذذاة مذذذذع التاشذذذ ات، مذذذذن فئذذذذات عذذذذدرة هلذذذم يذذذذدرج والذذذذذي السذذذوري ،
 اضنسانية،

نع إزامة جمانية جلميع زرارا  مب 10/2/201٧و ارة الداخلية والبلدايت بتاري     واختذت •
 ،السوري  املسجل  لدى املفوضية العليا ل ؤون الةجئ 

 علذذذى احلصذذو  زذذرارا  بتسذذهي  2018 نيسذذان ا العذذا  لألمذذن العامذذة واختذذذت املديريذذة •
 اهلويذة بطازذة متطلبذات عذن التنذا   عذّب عامذا ، 18و 1٥ ب  ري السو  للنا ح  ازامة
 فردي، زيد بيان أساس على زامةار جتديد وزبو  السفر وجوا 

 احلذارت لتوثيذ  ارزامذة شذر  عذن تعميم حذو  التنذا   13/9/201٧ وصدر بتاري  •
 .السوري  للنا ح  املدنية الواث   على احلصو  تسهي  ذلك ا مبا املدنية،

 تسجي  وردات النا ح  السوري   
تسذذذذهي  تسذذذذجي  ل 8/2/2018 اتريذذذذ  93قذذذذرار رزذذذذم ال والبلذذذذدايت الداخليذذذذة و ارة أصذذذذدرت -202
عذذّب  ،، ملذذوا ن  سذذوري  ا لبنذذان2018وشذذبا   2011 فذذا  املولذذودين خذذة  الفذذرتة بذذ  شذذبا  األ

، 1/12/19٥1الصذادر بتذاري   "مذن "زذانون توثيذ  ارحذوا  ال خصذية 12إعفا هم من احكا  املذادة 
دون احلاجذة  ،والسماح ملوظ  ارحوا  ال خصية ائلتنفيذ املباشر ،ة عا زصى ملدر األ ائلتنا   عن احلدر 

 اىل صدور حكم زضا ي.

 لنا ح  السوري ل عي يةامل ظروفال أتم   
دولذذة مضذذيفة لنذذا ح  ممذذرا جعذذ  لبنذذان أو  منذذذ بدايذذة تذذدرف  النذذا ح  السذذوري  أبعذذداد كبذذ ة،  -203

 لتطبيذذذ  الدوليذذذة واملنظمذذذات املاحنذذة اجلهذذذات مذذذع التعذذاون اللبنانيذذذة الدولذذذة ائلنسذذبة لعذذذدد سذذذكان ، تواصذذ 
"، (3٧)2020-201٧والي أ لقت منها املرحلة اخلاصذة ائألعذوا   ة"،لأل م لةستجابة اللبنانية"اخلطة 

 مذع ، وارحتياجات التنموية متمعاهتم املضذيفة، لتلبية ارحتياجات اضنسانية املت ايدة للنا ح  السوري
 أمهية خاصة.األكثر عرضة،  الفئات  إية
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 علذذذذذى" (38)لبنذذذذان ا األ فذذذذا  جلميذذذذع"التعلذذذذيم  بذذذذر مج العذذذذاي والتعلذذذذيم الرتبيذذذذة و ارة أ لقذذذذت -20٤
 أمامهم اما  لفتعو للنا ح  السوري ، واث   خاصة،  وبدون  جمرا     التعليمية  اخلدمات  لتام   مرحلت ،
 القذذذدرة علذذذى الضذذذغ  وبفعذذذ . اللبنذذذاني  ائلتةميذذذذ أسذذذوة   والثانويذذذة، املتوسذذذطة الرابيذذذة لل ذذذهادات للتقذذذدر 

 تذدرجييا    اد ممذرا التذدريس، دوامذي مبذدأ العذاي والتعلذيماعتمدت و ارة الرتبية  الرابية، ملدارسها ارستيعابية
، 2019تلميذذ ا العذذا   000.210رتبويذة، فوصذ  إىل املسذتفيدين مذن اخلذدمات ال النذا ح  عذدد مذن

 .2012ا العا  تلميذ  000.30بعد أن كان 
تعذذذرب الدولذذذة اللبنانيذذذة طسذذذتمرار عذذذن زلقهذذذا حيذذذا  خطذذذر الرتاجذذذع ا متويذذذ  بذذذرامج املنظمذذذات  -20٥

، ضجيذذاد تعاوهنذذا مذذع امتمذذع الذذدوي الدوليذذة، لتذذام  الظذذروف املعي ذذية للنذذا ح  السذذوري . وهذذي تواصذذ 
 حلو  دا مة أل مة النا ح  السوري ، وتسهي  عودهتم التدرجيية إىل املنا   الي ائتت يمنة ا بةدهم.

 حو  املثليني، الي أخذ لبنان علما  هبا ٩٨و ٩٤التوصيات بني   
تن ر من زانون العقوائت الي  ٥3٤مع استمرار التباين ا اآلرا  القضا ية حو  تفس  املادة  -20٦

القضذذاة املنفذذردين اجلذذ ا ي  الذذذين  عذذدد مذذن أحكذذا  عذذن صذذدرتعلذذى معازبذذة امامعذذة عكذذس الطبيعذذة، 
، التفس ية مبسلطته وامتسرك  ."ة"الطبيع لكلمة جديد مفهو  وإعطا  ائرجتهاد موحبقره للن ر
ن املثليذة مو جيرر  ممرن -احلبس، يقو  عدد من القضاة  عقوبة ٥3٤املادة ح  يفري ن ر  ففي -20٧

 ة.عقوبة احلبس ائلغرام  اطستبد ،/عقوائت٥3٤ املادة أساس علىاجلنسية 
 زذرارا   ،ا جب  لبنذان املنت جديدة ا اجلنع استئناف  كمة أصدرت ،12/٧/2018 بتاري  -208

 كمذذة التمييذ  اجل ا يذذة، فلذم تصذذدر بعذذد أي رأي  أمذا. جرمذذا   لسذيتة اجلنسذذي املثليذة أبن زضذذى ائألكثريذة
 /عقوائت.٥3٤تفس  ن ر املادة  حو 
اىل زضذذاة النيابذذة العامذذة مبنذذع  النيابذذة العامذذة التميي يذذة تعميمذذا   تصذذدر ، ا28/1/2018بتذذاري   -209

نع األ با  مل األ با  زرارا   ةبانق تصدر وا .ثلي املمامعة ب   إجرا  الفحوصات الطبية ال رجية ضثبات ا
 .إجرا  هذا الفح من ال رعي  

 VII- التحدايت 
يتذذ امن تقذذدت هذذذا التقريذذر مذذع الذذذكرى املئويذذة األوىل رعذذةن دولذذة لبنذذان الكبذذ ، فيمذذا تسذذتمرر  -210

 واآلخر مستجدر و شئ.الدولة اللبنانية ا مواجهة تدايت، بعضها زدت، 
 سذيادهتا احذرتا  إىل الداعيذة القذرارات بتنفيذذ الذدوي امتمذع كما تستمرر الدولة اللبنانيذة مبطالبذة -211

 إحذداثيات وتسذليم اللبنانيذة، لةجوا  خرزها ووز  أراضيها، من جل   رحتةهلا إسرا ي  وإهنا  الو نية،
 احلياة ا حقهم ا املوا ن   الت الي لبنان، جنوب منطقة ا  العنقودية   القناب   ملةي   القا ها  اماكن
 .واآلمنة الكرمية
الدولة اللبنانية مواجهتها للتداعيات النامجة عن مكافحة اضرهذاب  ، تواص 201٥منذ العا   -212

 والتطررف العني ، وعن أ مات اللجو  والن وح:
ملكافحذذة  األماميذذة اخلطذذو  ا لبنذذان يذذ ا  ر :العنيررفوالتطررّرا  اإلرهرراب مكالحررة •

 منذذذذ الداميذذذة الن اعذذذات فيهذذذا تتوزذذذ  مل منطقذذذة ا اضرهذذذاب والتطذذذررف العنيذذذ ، خمذذذا ر
 هذه املخا ر. من وأراضي  موا ني  حلماية اجلهود يبذ  فهو ود،عق
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 مل ،ونذذ وح جلذذو  بلذد لذذيس  أنذ  مذذن ائلذذرغم :والنرمو  اللجرروء أزمررات تررداعيات معاجلرة •
 لألمذان.  لبذا   إليذ  جذا  مذن جتذاه الكامذ  اضنسذاين بواجب  القيا  عن يوما  لبنان  يتواىن
 ارحتياجذذذذات تلبيذذذذة علذذذذى ،اضذذذذعة أصذذذذة  املتو  زدراتذذذذ ، فازذذذذت ارستضذذذذافةهذذذذذه  أن إرر 

األمثذذذ   احلذذ ر  يبقذذى للبنذذان، فبالنسذذبة. امذذذارت كافذذة  ا والنذذا ح ، لةجئذذ  املت ايذذدة
 إىل والكرميذة اآلمنذة العودة ا الةجئ  والنا ح  ا العم  على ترمجة حقرهم أل مات

هذذذا ار ذذار،  وا. ةاملضذذيف تمعذذاتام علذذى ارعبذذا مبذذا يفذذر   دايرهذذم، ترمجذذة  عمليذذة،
"ورزذذذذة السياسذذذذذة العامذذذذة لعذذذذذودة النذذذذذا ح   1٤/٧/2020الذذذذو را  بتذذذذذاري   جملذذذذذسأزذذذذرر 

 السوري ."
  عدادأب والفساد وارجتماعية وارزتصادية املالية وضاناأل دفع تدهور ،2019 العا  يخر منذ -213
. ضذذرورية صذذةحاتائ ةللمطالبذذ  ،1٧/10/2019شذذعق انطلذذ  بتذذاري   حذذران اىل املذذوا ن  مذذن كبذذ ة

 سةمة وأمن املتظاهرين وعلى وجوب محاية لو،املطا هذه احقيرة على السياسي  املسؤول  كبار  كدر اف
 .واخلاصة العامة وارمةن ملوا ن وا

وللحذذدر مذذن  ،هلذذا حلذذو  تكثيذذ  اجلهذذود رجيذذاد اللبنانيذذة الدولذذة علذذى التحذذدايت هذذذه فذذريتو  -21٤
 :التحدرايت هذه ابر  ولع . ارنسان، حفاظا  على التقدر  احملر  قحقو  حالة على انعكاساهتا
 السذذذلطات جهذذذودوهذذذي يسذذذتدعي أن تتضذذذافر  وتعميرررم الشرررفالية: الفسرررا  مكالحرررة •

، مذذن خذذة  مرتكبيذذ  ومعازبذذة ملعاجلذذة جذذذور الفسذذاد والقضذذا ية، والتنفيذيذذة الت ذذريعية
 البلذذدايت،اهليئذذات الو نيذذة و و  العامذذة واملؤسسذذات اضداراتمقاربذذة ت ذذاركية بذذ  كافذذة 

مذذذذات ، وهيئذذذذات امتمذذذذع املذذذذدين، بذذذذدعم مذذذذن املنظووسذذذذا   ارعذذذذة  ،والقطذذذذان اخلذذذذاص
 الدولية ذات الصلة.

 معظم التظاهرات الي شهدها لبنانعكست   :الرأي  ع   والتعبحم  التظاهر  حقّ   محاية •
ظهذذذذذرت او ، ما املطالبذذذذة حبقذذذذوزه السذذذذلميموا نيذذذذذ    ذذذذابع ،2019منذذذذذ هنايذذذذة العذذذذا  

 يحريذذة الذذرأي والتعبذذ  الذذ  محايذذة بذذ ا التوفيذذ   العسذذكريةاألمنيذذة و ألجهذذ ة مسذذؤولية ا
وصذذذو  إىل والحريذذذة التنقذذذ  ، كاألخذذذرى قذذذوقوصذذذون احل، مذذذن جهذذذة الدسذذذتور هايضذذذمن

، مع احلفاظ على األمن وارستقرار. ويقذع علذى العم  واملدارس واملست فيات وغ ها
  ومةحقة  مسا لةرية، والسلطات القضا ية، تفعي  سب   عات  األجه ة األمنية والعسك

 ون.عند إنفاذ القان تجاو  نطاق صةحيات يمن  ك 
بتذذذاري  تقذذذدت هذذذا التقريذذذر، كانذذذت الكارثذذذة  :برررحموت مرلررر  انفجرررار ترررداعيات معاجلررة •

الناجتذذذة عذذذن ارنفجذذذار ختذذذيرم علذذذى امل ذذذهد العذذذا ، وتنذذذذر بتذذذداعيات ر يذذذ ا  املوا نذذذون 
حياولون استيعاب مداها. وخة  الفرتة األوىل بعذد ارنفجذار، سذاهم الذدعم اللبنانيون 

، إىل التضامن الذي ابذداه امتمذع اللبنذاين، ا التخفيذ  مذن املعذا ةالدوي، كما روح 
 جانو جهود األجه ة املدنية والقضا ية واألمنية والعسكرية.

 ب ذذك  ارسذذتجابة،للبنانيذذة ا الدولذذةتذذاو   :واالجتماعيررة االاتصررا ية احلقرروق محايررة •
مذذن خذذة   وتلبيتهذذاحتياجذذات املعي ذذية للمذذوا ن ، لةائرمكانيذذات املتذذورفرة، و   ذذارا
 مذذذع جديذذذدة حكومذذذة ت ذذكي  ائنتظذذذار . وحنذذذنيويذذذةاحلقطاعذذات الدعم لذذذ   ذذذدردة بذذرامج
 وية امللحة.ياضصةحات البن تنفيذ وجوب ارعتبار بع  أيخذ عم  بر مج
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 VIII- الدويل اجملتمع   لب  عم م 

 ضعذذادة دوليذذة، ومنظمذذات ماحنذذة جهذذات مذذن الذذدوي، امتمذذعدعذذم  الدولذذة اللبنانيذذة إىل تتطلذذرع -21٥
 ارنسذان ملسذتقب  محايذة   وتقيذ  اضصذةح، وارزتصذادية، املاليذة األ مذة أسذباب ومعاجلة هتدر ، ما إعمار

  .لبنان ا
 احلواشي

 .منها توصيت  ورفضت (1) 

 وائ  جا حذة ملواجهة 11/3/2020 بتاري الدولة اللبنانية  أزررهتا الي العامة التعبئة حالة ا ظ ر  التقرير هذا إعداد انتهى (2) 
COVID - 19  كذذورو   لفذذ وس الوزا يذذة واضجذذرا ات للتذذداب  الو نيذذة اللجنذذة" ت ذذكلرت ار ذذار، هذذذا وا. املسذذتجدر"، 

  . حةاجلا تداعيات ملواجهة لديها، املتورفرة واضمكانيات ورايهتا حبسو ومية،كافة اجلهات احلك  جهود وتظافرت

علذى إثذر  10/8/2020، واستقالت بتذاري  21/1/2020مثلما جا  ا البيان الو اري للحكومة الي ت كلرت بتاري    (3) 
 انفجار مرفا ب وت.

ت كر  "اآللية الو نية ضعداد التقذارير ومتابعذة تنفيذذ التوصذيات ر حة ائلو ارات واملؤسسات العامة واهليئات الو نية الي  (٤) 
 .1الصادرة عن اهليئات الدولية" ا املرف  رزم 

 /7f75e3ca1e45.pdf-a847-4700-34dd-ad4f0421https://www.lp.gov.lb/Resources/Files.ملراجعة اخلطة:  )٥( 

  .2املرف  رزم  مراجعةي ، مل يد من التفاص (٦) 

أجنذذذدة األمذذم املتحذذدة للتنميذذذة  أهذذداف"تقريذذره الذذذو ي الطذذوعي األو  حذذو  متابعذذذة تنفيذذذ    لبنذذان سذذياق متصذذ ر، زذذذدر  وا (٧) 
 .2018" ا مترو  2030املستدامة للعا  

مناهضذذة  جلنذذة"  ذذو ر ذذيس ي ذذغ  أيضذا  منصذذو ر ذذيس هلذذا، كمذا ر يسذذا  لو نيذذة حلقذوق ارنسذذان" "اهليئذذة ا أعضذذا  انتخذو (8) 
 ".التعذيو

  التابعة لر سة جملس الو را . (9) 

23Jan19-Moudawinat-Booklet-03/OHCHR-mena.ohchr.org/sites/default/files/2019https://ro-للجذذذذذيش:   )10( 

.Print.pdf 
 http://www.isf.gov.lb/files/CoCArabic.pdfللمديرية العا  لقوى األمن الداخلي:   
 COC%20GSO%-iles/2019https://romena.ohchr.org/sites/default/f/05للمديريذذذذذذذذذة العامذذذذذذذذذة لألمذذذذذذذذذن العذذذذذذذذذا :   

.Ar.pdf-20Brochure 

 .3مل يد من التفاصي ، مراجعة املرف  رزم  (11) 

 .٤  رزم مل يد من التفاصي ، مراجعة املرف (12) 

  .٥مل يد من التفاصي ، مراجعة املرف  رزم  (13) 

  .٦مل يد من التفاصي ، مراجعة املرف  رزم  (1٤) 

  .Gender Focal Pointsأي  (1٥) 

هذذذذه الن ذذذا ات واضجذذذرا ات: الذذذورل الو نيذذذة القطاعيذذذة لإلشذذذران امتمعذذذي ا عمليذذذة تفاعليذذذة و نيذذذة، ودعذذذوة مذذذن بذذذ   (1٦) 
صذذذ  ا كذذذ ر زطذذذان إىل ورل عمذذذ  تفاعليذذذة، وتليذذذ  أوراق مفاهيميذذذة زذذذدرمتها كافذذذة الذذذو ارات، البذذذاحث  اللبنذذذاني  املتخصر 

  ذية لةسرتاتيجية الو نية ملنع التطررف العني .وتنظيم العديد من املؤمترات لوضع وتكريس اآللية التنفي

  ائلتنسي  مع اللجنة الدولية للصليو األمحر. (1٧) 

 ي  مع إدارات أخرى، ومع نقابة احملام .وضعت هذه املؤشرات ائلتنس (18) 

 .٧رزم  مل يد من التفاصي  حو  عدد الضحااي احملتمل  املستفيدين من إجرا ات "بيت األمان"، مراجعة املرف  (19) 

ة القطاعيذذذذة عذذذذدرة  ذذذذاور مذذذذن اض ذذذذار الت ذذذذريعي الذذذذذي حيكذذذذم جرميذذذذة ارجتذذذذار ائأل فذذذذا ، إىل الذذذذّبامج  (20)  تضذذذمرنت هذذذذذه اخلطذذذذر
ة ائلتوعيذذذذة، وصذذذذور  إىل خذذذذدمات التاهيذذذذ  والتعذذذذاا النفسذذذذي وإعذذذذادة واخلذذذذدما ت املقدرمذذذذة بذذذذد   مذذذذن الوزايذذذذة األوليذذذذة املتمثلذذذذر

التدريبيذة املتخصرصذذة للمهنيذ  العذامل ، وان ذذا  زاعذدة بيذا ت مرك يذة، ووضذذع نظذا  متكامذ  ومورحذذد ارنذدماج، والذّبامج 
تابعذة، ووضذذع مؤشذرات لقيذاس فاعليذة التذذدخةت وتقييمهذا، وتديذد جهذذة رسذتيفا  التقذارير وحذارت الرصذذد وارحالذة وامل

  مرجعية لةشراف على التنفيذ واملتابعة.

 (21)  https://www.omsar.gov.lb/Anti-Corruption/National-Anti-Corruption-Strategy?lang=en-us 

https://www.lp.gov.lb/Resources/Files/ad4f0421-34dd-4700-a847-7f75e3ca1e45.pdf
https://romena.ohchr.org/sites/default/files/2019-03/OHCHR-Booklet-Moudawinat-23Jan19-Print.pdf
https://romena.ohchr.org/sites/default/files/2019-03/OHCHR-Booklet-Moudawinat-23Jan19-Print.pdf
http://www.isf.gov.lb/files/CoCArabic.pdf
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 .13/8/2018اتري   1٥2مبوجو زرار ر يس جملس الو را  رزم   (22) 

 )23( http://www.cas.gov.lb/images/Publications/Labour%20Force%20and%20Household%20Living  

.f2019.pd-%20Conditions%20Survey%202018 

مركذذذ  للخذذذدمات اضمنا يذذذة التابعذذذة لذذذو ارة ال ذذذؤون  113، ويعمذذذ  فريقذذذ  مذذذن خذذذة  1٧/10/2011الذذذذي أ لذذذ  بتذذذاري   (2٤) 
 ارجتماعية، واملور عة ا معظم املنا   اللبنانية.

 .8مل يد من التفاصي ، مراجعة املرف  رزم  (2٥) 

 ارداريذذذة، وللتنميذذذة املا يذذذة، واملذذذوارد للطازذذذةو  ،توالبلذذذداي للداخليذذذةسذذذيدات و يذذذرات  كومذذذةاحل ضذذذمرت ،2019 العذذذا  ا (2٦) 
 للذذذدفانسذذذيدات و يذذذرات  احلكومذذذة تضذذذمر ، 2020ومنذذذذ كذذذانون الثذذذاين . وال ذذذباب للمذذذرأة ارزتصذذذادي التمكذذذ  ول ذذذؤون 
  .والرايضة  بابللو  ين،مهجرر للو  عم ،للو  عة ،لةو وللعد ،  ،الو ي

 Participatory Gender نيذة ل ذؤون املذرأة اللبنانيذة تذدزي  ت ذاركي أي . وأزامت اهليئة الو Gender Focal Pointsأي  (2٧) 

Audit .من منظور النون ارجتماعي ا و ارة الرتبية والتعليم العاي 

  ف  و فلة. 20.000استفاد منها حواي  (28) 

 لدى املديرية العامة لقوى األمن الداخلي. 1٧٤٥رزم اخل  الساخن  (29) 

strategy-National-content/uploads/2017/02/2-https://nclw.gov.lb/wp-راجعة الراب :  يد من التفاصي ، ممل )30( 

.es.pdflanguag-3-in-2021-1120-Lebanon-in-women-for 

 ذوررت اهليئذذة الو نيذذة ل ذذؤون املذرأة اللبنانيذذة بطريقذذة ت ذذاركية تقذارير سذذنوية حذذو  تنفيذذذ خطذي عمذذ  "ارسذذرتاتيجية الو نيذذة  (31) 
 للمرأة ا لبنان."

 lb/Main/nlcw.htmlhttp://legal.nclw.org.مل يد من التفاصي ، مراجعة الراب :  )32( 

تت شعار: "انت مش عم بتساعدهم، انت عم بتساعد ائستغةهلم." وضمن فعاليات هذه احلملة، متر تو يذع ملصذقات  (33) 
ال اشات وتراف  مع مقابةت إعةميذة، وإرسذا   ومن ورات، وب ر فيلم دعا ي وتوعوي خاص ائحلملة ُعرِّي على مجيع

  ليوية.رسا   نصيرة إىل مجيع اهلوات  اخل

ro---arabstates/---lo.org/wcmsp5/groups/public/https://www.i-مل يذذذذذذذذد مذذذذذذذذذن التفاصذذذذذذذذي ، مراجعذذذذذذذذذة الذذذذذذذذذراب :  )3٤( 

.n/wcms_229103.pdfbeirut/documents/publicatio 

/:ro---arabstates/---oit.org/wcmsp5/groups/public//http- مل يذذذذذذذذذذذذذذذذد مذذذذذذذذذذذذذذذذن التفاصذذذذذذذذذذذذذذذذي ، مراجعذذذذذذذذذذذذذذذذة الذذذذذذذذذذذذذذذذراب : )3٥( 

.ion/wcms_443268.pdfbeirut/documents/publicat 

ro---arabstates/---tps://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ht-مل يذذذذذذذذذد مذذذذذذذذذن التفاصذذذذذذذذذي ، مراجعذذذذذذذذذة الذذذذذذذذذراب : )3٦( 

/publication/wcms_711801.pdbeirut/documents 

 مل يد من التفاصي ، مراجعة الراب :  (3٧) 
.2019.pdf-EN-content/uploads/sites/16/2019/04/LCRP-lb/wphttps://www.unhcr.org/ 

 http://www.racepmulebanon.comصي ، مراجعة الراب : مل يد من التفا )38( 

    

https://nclw.gov.lb/wp-content/uploads/2017/02/2-National-strategy-for-women-in-Lebanon-2011-2021-in-3-languages.pdf
https://nclw.gov.lb/wp-content/uploads/2017/02/2-National-strategy-for-women-in-Lebanon-2011-2021-in-3-languages.pdf
http://legal.nclw.org.lb/Main/nlcw.html
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_229103.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_229103.pdf
http://oit.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_443268.pdf
http://oit.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_443268.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_711801.pd
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_711801.pd
http://www.racepmulebanon.com/

