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يعّب عن أي رأي كان لألمانة العامة لألمم املتحدة.
استُنسخت هذه الوثيقة كما وردت .وليس فيها ما ر

)GE.20-15070(A



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

 -Iاملقدمة
 -1منذذذ تقذذدت تقريره ذذا الذذو ي الثذذاين ا الع ذذا  ،201٥ضذذمن يليذذة ارس ذذتعراي الذذدوري ال ذذام
حلالة حقوق ارنسان ،راجعت الدولة اللبنانية التوصيات الصادرة عن جملس حقوق ارنسذان ا حينذ ،
البذ ذ ذذال عذ ذ ذذددها  ،219فقبلذ ذ ذذت منهذ ذ ذذا  128توصذ ذ ذذية ،وأخذ ذ ذذذت علمذ ذ ذذا بذ ذ ذذذ 89توصذ ذ ذذية ،وزبلذ ذ ذذت ج يذ ذ ذذا
بتوصذذيت  )1(.وحذذو مذذا ن رفذتذ مذذن هذذذه التوصذذيات ،أعذ ردت الدولذذة اللبنانيذذة تقريرهذذا الذذو ي الثالذ بذ
بداية العا  2019وهناية شهر أيلو .2020
 -2يغطري هذا التقرير فرتة ميكن أن تذُ َق َّسم إىل مذرحلت  ،ف ذهدت املرحلذ ة األوىل بعذ التط رذورات
السياسذذية والت ذريعية والتنفيذيذذة واهليكليذذة (كانتخذذاائت ر سذذية ونيابيذذة وبلديذذة ،وإزذرار املذوا ت ،واجذرا
تعيينات إدارية وزضا ية ودبلوماسبة وأمنية وعسكرية ،)...وعرفت املرحلة الثانية أ مات سياسذية وماليذة
وازتص ذ ذ ذذادية واجتماعي ذ ذ ذذة ومعي ذ ذ ذذية وبيئي ذ ذ ذذة ،رأدت إىل ح ذ ذ ذران ش ذ ذ ذذعق إنطل ذ ذ ذ ا من ذ ذ ذذا ع ذ ذ ذ ردة بت ذ ذ ذذاري
 ،2019/10/1٧للمطالب ذذة بس ذلرة م ذذن اضص ذذةحات الض ذذرورية .كم ذذا فازم ذذت ه ذذذه األ م ذذات ت ذذداعيات
()2
انت ار وائ  COVID – 19املستج رد ،مبا فرضت هذه اجلا حة من إجرا ات التعبئة العامة.
 -3ويت ذ امن ارنته ذذا م ذذن إع ذذداد ه ذذذا التقري ذذر مذ ع اجله ذذود ال ذذي يب ذذذهلا لبن ذذان ،ش ذذعبا وأجه ذ ة إداري ذذة
وزض ذ ذذا ية وأمني ذ ذذة وعس ذ ذذكرية ،ملواجه ذ ذذة املاس ذ ذذاة اضنسذ ذ ذذانية النامج ذ ذذة ع ذ ذذن انفج ذ ذذار مرف ذ ذذا بذ ذ ذ وت بتذ ذ ذذاري
.2020/8/٤
فبالرغم من ك شي  ،سعت الدولة اللبنانية إىل تقدت هذا التقريذر ا موعذده ،لتسذلر الضذو
-٤
حر ا تنفيذها لتوصيات العا  201٥وتع يذ حقذوق ارنسذان ،ولتسذتعري،
على أبر أوج التق رد املُ َ
ا اخلتا  ،التحدايت "املص ية( ")3أما لبنان.

 -IIاملنهجية
ضعداد هذا التقرير ،كما التقارير الو نية الدورية األخرى املرتتبة على لبنان بفع إنضمام إىل
-٥
اتفازي ذ ذ ذذات حق ذ ذ ذذوق ارنس ذ ذ ذذان والت ام ذ ذ ذ ذ ذ ذذا ،ان ذ ذ ذذات الدول ذ ذ ذذة اللبناني ذ ذ ذذة ائملرس ذ ذ ذذو رز ذ ذ ذذم  32٦8اتري ذ ذ ذ
" 2018/٦/19اآللية الو نية ضعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات الصذادرة عذن اهليئذ ات الدوليذة"،
لتضم ممثل عن اجلهات احلكومية املعنية حبقوق ارنسان )٤(،مبا يتة والتوصية  ٧٥للعا .201٥
ر
 -٦شذارن أعضذا اآلليذذة ا عذدد مذذن ورل العمذ  ،نُ ِّظر َمذت ائلتعذذاون مذع مكتذذو املفذوي السذذامي
حلقذذوق ارنسذذان وهيئذذات امتمذذع املذذدين ،حذذو ماسسذذة سذذب التواصذ بذ كافذذة اجلهذذات املعنيذذة حبقذذوق
اضنسان ،ضعداد التقارير الو نية ومتابعة تنفيذ التوصيات.
َجرت اجلهذات احلكوميذة املعنيذة م ذاورات فيمذا بينهذا ،حبسذو القطاعذات املختلفذة حلقذوق
 -٧مثر أ َ
ارنسان ،ومع هيئات امتمع املدين الذي أعذ ردت مذن جهتهذا "تقريذر منتصذ املذ ردة" وكذان موضذون نذدوة
النواب بتاري .2018/11/2٥
ا جملس ر
 -8خذذة العذذام  2019و ،2020بذذدعوة مذذن و ارة اخلارجيذذة واملغرتب ذ الذذي تقذذو بذذدور أم نذذة
سر اآللية ،عُ ِّقدت اجتماعات تنسيقية عامة ب ممثلي اجلهذات احلكوميذة املعنيذة ،مثر أُجريَذت م ذاورات
ر
خاصة حبسو القطاعات املختلفة حلقوق ارنسان.
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للتاكيذد علذى املقاربذة الت ذذاركية ،وائلتعذاون مذع جلنذة حقذذوق ارنسذان النيابيذة ومكتذو املفذذوي
-9
السذذامي حلقذذوق ارنس ذذان ،عقذذدت اآللي ذذة بتذذاري  2019/8/28م ذذاورات ا جمل ذذس النذ رذواب ،ض ذ رذمت
رنواائ ،وممثل عن "اهليئة الو نية حلقوق ارنسان" ،وممثل عن هيئات امتمع املدين.
 -10كم ذذا أ ِّ
ُجريَذ ذت م ذذاورات م ذذع "اللجن ذذة الو نيذ ذذة املعني ذذة طع ذذداد التقري ذذر ال ذذو ي الط ذذوعي حذ ذذو
أهداف أجندة التنمية املستدامة للعا ".2030

 -IIIالتق ّدً احملرز يف القوانني الو نية
النواب تطبيق "للخطة الو نيذة حلقذوق ارنسذان
 -11تنفيذا للتوصيات ب  ٦2و ،٦٤اتبع جملس ر
()٦
()٥
أزر زوانينا تعكس أولوايهتا.
للفرتة  ،" 2019-201٤و ر
 -12تنفيذا للتوصيت  218و ،219ومبا أن لبنان ا املراك األماميذة ملكافحذة اضرهذاب والتط رذرف
أزر جملس النذواب بتذاري  201٥/11/2٤القذانون رزذم  ٤2حذو "التصذريع عذن األمذوا عذّب
العني  ،ر
احلدود" ،والقانون رزم  ٤٤حو "مكافحة تبيي األموا ومتوي اضرهاب".
 -13تنفيذذذا للتوصذذيات بذ  ٤2و ٥٤وبذ  ٥٦و ،٦0ازذ رذر جملذذس النذ رذواب القذذانون رزذذم  ٦2اتريذ
 201٦/10/2٧ضن ا "اهليئة الو نية حلقوق ارنسان املتضمنة جلنة الوزاية من التعذيو".
 -1٤تنفي ذ ذذذا للتوص ذ ذذيات اخلاص ذ ذذة حبق ذ ذذوق امل ذ ذرأة ،ألغ ذ ذذى جمل ذ ذذس الن ذ ذ رذواب ائلق ذ ذذانون رز ذ ذذم  ٥3اتري ذ ذ
 201٧/9/1٤املادة  ٥22من زانون العقوائت حو وزذ املةحقذة أو تعليذ تنفيذذ احلكذم ،إذا عُقذد
واج صحيع ب مرتكو إحدى اجلرا م كارغتصاب واخلط بغية ال واج ،...واملعتدى عليها.
ُ
 -1٥تنفي ذذذا للتوص ذذيات ب ذ  3٤و ،3٦وب ذ  111و ،119أز ذرذر جمل ذذس الن ذ رذواب الق ذذانون رز ذذم ٦٥
اتري " 201٧/9/19ملعازبة التعذيو وغ ه من ضذروب املعاملذة أو العقوبذة القاسذية أو الةإنسذانية أو
املهينة" ،الذي حيم تعريفا وجترميا للتعذيو ا إ ار خاص ومستق ر عن أحكا زانون العقوائت.
 -1٦تنفيذ ذ ذذذا للتوصذ ذ ذذيات  112و 121و ،122أزذ ذ ذ رذر جملذ ذ ذذس النذ ذ ذ رذواب القذ ذ ذذانون رزذ ذ ذذم  138اتريذ ذ ذ
" 2019/٧/9رسذ ذذتبدا بعذ ذ العقذ ذذوائت بعقوبذ ذذة العمذ ذ ارجتمذ ذذاعي امرذ ذاين" ،سذ ذذعيا ملعاجلذ ذ ة ظذ ذذاهرة
اكتظاظ السجون.

 -1٧تنفيذذا للتوصذذيت  1٦و ،110أز رذر جملذذس النذ رذواب القذانون رزذذم  10٥اتريذ 2018/11/30
املقرب منهم ا معرفذة مصذ هم،
كرس ح أسرهم و ر
حو "ارشخاص املفقودين واملخفي زسرا" الذي ر
حدث هيئة مستقلرة للمفقودين واملخفي زسرا.
وأفرد فصل السادس لألحكا العقابية ،وإِّستَ َ
 -18تنفيذ ذذذا للتوصذ ذذية  ،1٥2أزذ ذرذر جملذ ذذس النذ ذ رذواب القذ ذذانون رزذ ذذم  83اتريذ ذ  2018/10/10حذ ذذو
"محايذذة كاشذذفي الفسذذاد" ،والقذذانون رزذذم  1٧٥اتري ذ  2020/٥/8حذذو "مكافحذذة الفسذذاد ا القطذذان
الع ذذا وإن ذذا اهليئ ذذة الو ني ذذة ملكافح ذذة الفس ذذاد ".وأز ذ رذر بت ذذاري  2020/9/30بعذ ذ التع ذذديةت علذ ذذى
القانون رزم  1٥٤اتري  1999/12/2٧حو "ارثرا غ امل رون".
-19
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النواب إنضما لبنان إىل:
أبر جملس ر
•

"ارتفازية الدولية ملنع متوي اضرهاب" بتاري ،2018/2/13

•

و"إتفازية منع ارجتار ائألسلحة" بتاري ،2018/9/2٥

•

و"اتفاق ائريس للتغ ر املناخي" بتاري .2019/3/29
3
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إنضم لبنان إىل "ارتفاق العاملي لةجئ " ،وإىل "ارتفاق العاملي من أج
 -20وا العا  ،2018ر
اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية".

 -IVالتعاون مع منظمة األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى
 -21تنفيذا للتوصية  ،٧٧نظرمت الدولة اللبنانية عملية إعداد تقاريرهذا الو نيذة الدوريذة حذو تع يذ
حقوق ارنسان .وتباعا ،ز ت وفود و نية متع رددة ارختصاصات هذه التقارير مع جلان:
•

"إلغا مجيع أشكا التميي ض رد املرأة" ا العا ،201٥

•

و"إلغا مجيع أشكا التميي العنصذ ري" و"العهذد الذدوي اخلذاص ائحلقذوق ارزتصذادية
وارجتماعية والثقافية" ا العا ،201٦

•

و"مناهضة التعذيو" و"حقوق الطف " ا العا ،201٧

•

و"العهد الدوي اخلاص ائحلقوق املدنية والسياسية" ا العا .2018

()٧

 -22وبفع إن ا "اآللية الو نية ضعداد التقذارير ومتابعذة التوصذيات" ،ائتذت الدولذة اللبنانيذة تقذ رد
تقاريرها الدورية ا مواعيدها احمل رددة.
-23

املقررين اخلاص الذين لبوا ايرة لبنان ،ومنهم:
واصلت الدولة اللبنانية استقبا ر
•
•

املقرر اخلاص املعي بتع ي ومحاية حرية الرأي والتعب ا العا ،201٧
ر
املقرر اخلاص املعي ائملدافع عن حقوق اضنسان ا العا .2018
و ر

 -2٤لطاملا عملت الدولة اللبنانية بروحية التوصيت  ٦٧و ،٧3فتواص عةزة ال راكة مذع منظمذة
األمم املتح ردة واملنظمات الدولية األخرى ،على اختةف ورايهتا .ومن أبر نتا ج هذه ال راكة ،معظذم
املفصلة ا هذا التقرير.
الّبامج واألن طة ر
 -2٥كما تُقيم الدولة اللبنانية عةزة تعاون وثي مع املفوضية السامية حلقوق اضنسان ،مذن خذة
مكتبها اضزليمي ا ب وت.

 -Vالتعاون مع هيئات اجملتمع املدين
 -2٦تواص الدولة اللبنانية تعاوهنا الوثي مع هيئات امتمذع املذدين الناشذطة ا لبنذان ،ملذا تتمترذع بذ
املفصلة ا
هذه اهليئات من مهنية ومعرفة ا مواضيع حقوق ارنسان .فجا ت معظم الّبامج واألن طة ر
هذا التقرير ،نتيجة لعةزة ال راكة ب الدولة اللبنانية وهيئات امتمع املدين.
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 -VIاإلجراءات املتخذة لتنفيذ توصيات العاً ٢٠15
 -Aالتوصيات العامة
التوصيات بني  ٤٢و ،5٤وبني  5٦و ،٦٠إلنشاء "اهليئة الو نية حلقوق اإلنسران املت ر منة جلنرة
الوااية م التعذيب"
 -2٧بعذذد إزذرار القذذانون  201٦/٦2ضن ذذا "اهليئذذة الو نيذذة حلقذذوق ارنسذذان املتضذذمنة جلنذذة الوزايذذة
من التعذيو" ،ع َّ جملس الو را ا العا  2018األعضا الع رة للهيئة ،على أن ي رك مخسة منهم
"جلنة مناهضة التعذيو ")8(.وهم أزسموا اليم أما ر يس اجلمهورية ا العا .2019
 -28بتاري  ،2019/10/1٥ز ردمت اهليئة م روع لنظاميهذا الذداخلي واملذاي إىل األمانذة العامذة
ائملخصص ذذات واملب ذ  ،إىل اجله ذذات
لر س ذذة جمل ذذس ال ذذو را ال ذذي أحالتهم ذذا ،م ذذع م ذذاريع املراس ذذيم املتعلق ذذة
ر
احلكومية املعنية ضبدا الرأي ،متهيدا رزرارها ا جملس الو را .
 -29بتذذاري  ،2020/1/1٥صذذدر عذذن ر سذذة احلكومذذة تعذ اميم تذ ر األجه ذ ة اضداريذذة والقضذذا ية
واألمنية والعسكرية على التعاون مع اهليئة حو مواضيع حقوق ارنسان.
التوصية  ٦5لتطوير اهلياكل املؤسسية اخلاصة حبقوق االنسان وابلقانون الدويل اإلنساين
 -30سذذاهم إن ذذا وحذذدات إداريذذة خاصذذة لذذدى األجه ذ ة األمنيذذة والعسذذكرية ،ا إيذذة أمهيذذة أكذذّب
لتع ي حقوق اضنسان ومناهضة التعذيو ،ضمن نطاق عم هذه األجه ة:
•

•

•

ا و ارة ال ذذدفان ال ذذو يَّ ،توسذ ذذعت مه ذذا "مكت ذذو القذ ذذانون ال ذذدوي اضنس ذذاين وحقذ ذذوق
املؤ َسس ا العا  ،2009ليصبع "مديرية" بنفس اضسم ا العا ،201٥
ارنسان" َ
ا و ارة الداخلي ذذة والبل ذذدايت ،اس ذذت ِّ
حدث "زس ذذم حق ذذوق اضنس ذذان" ا املديري ذذة العام ذذة
ُ
لقوى األمن الداخلي ،و"دا رة حقوق اضنسان واملنظمات واهلجذرة" ا املديريذة العامذة
لألمن العا ،
وأُن ئ "زسم القانون الدوي وحقوق ارنسان" ا املديرية العامة ألمن الدولة.

()9

 -31تبرن ذذت املديري ذذة العام ذذة لق ذذوى األم ذذن ال ذذداخلي "خط ذذة عمذ ذ اسذ ذرتاتيجية لةعذ ذوا بذ ذ 2018
و ،"2022ل ت ذذام مب ذذادا ال ذذفافية واحملاس ذذبة والرزاب ذذة وتع ي ذ حق ذذوق ارنس ذذان ،وال ذراكة م ذذع هيئ ذذات
امتم ذذع امل ذذدين .و ذ رذورت املديري ذذة "مب ذذادرة ال ذذر ة امتمعي ذذة" ،وح رول ذذت ع ذذددا م ذذن زطعاهت ذذا اىل زطع ذذات
"منوذجيذذة" تراعذذي املع ذذاي الدوليذذة حلقذذوق ارنس ذذان ،ا التحقيقذذات والنظذذارات والتعام ذ مذذع ال ذذكاوى
وتقذذدت املسذذاعدة واخلذذدمات وتذذدريو العناصذذر .و ُح رولذذت مخسذذة فصذذا إزليميذذة إىل "منوذجيذذة" ،ضذذمن
تتوسع املبادرة لت م منا أخرى.
نطاق شر ة ب وت ،على أن ر
 -32إعتمذذدت و ارات الذذدفان الذذو ي ،والداخليذذة والبلذذدايت مذذن خذذة املديريذذة العامذذة لقذذوى األمذذن
"مدو ت زواعد سلون( ")10لتحديد املعاي اضنسانية واألخةزية
الداخلي واملديرية العامة لألمن العا  ،ر
والقانونية الي على العناصر األمنية والعسكرية احرتامها خة أتديتهم ملهامهم ا إنفاذ القانون.
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التوصيتان  ٧٠و ٧٢لتدريب موظفي القطاع العاً على مواضيع حقوق االنسان
 -33ترص كافذة اجلهذات احلكوميذة علذى تنظذيم دورات تدريبيذة للم رذوظف وللقضذاة وللدبلوماسذي
وللعناصذذر األمنيذذة والعسذذكرية ،علذذى مواضذذيع حقذذوق ارنسذذان ،كلرمذذا َأت َّمذن التمويذ الذذة  ،ائلتعذذاون مذذع
الدو املاحنة واملنظمات الدولية وهيئات امتمع املدين.
 -3٤ا و ارة الدفان الو ي ،وائضضافة إىل تنظيم دورات تدريبية ،أُ ِّ
در َجت مواضيع حقوق ارنسان
والقانون الدوي ارنساين( )11كمواد تدريس ا املعاهد العسكرية على خمتل مستوايهتا ،وأُ ِّعذ رد مرجعذ ان
تدريبيان حوهلا .وتتاك رد زيادة اجليش من فعالية هذا النهج التدريق بقيامها دوراي ائلتفتيش.
 -3٥تواصذ ذ املديريذ ذذة العامذ ذذة لقذ ذذوى األمذ ذذن الذ ذذداخلي( )12واملديريذ ذذة العامذ ذذة لألمذ ذذن العذ ذذا ( )13تذ ذذدريو
عناصذ ذذرها علذ ذذى مواضذ ذذيع حقذ ذذوق ارنسذ ذذان ،وخاصذ ذ ة مكافحذ ذذة اضجتذ ذذار ائألشذ ذذخاص وأصذ ذذو التوزيذ ذ
والتحقي ومحاية الةجئ وحقوق الفئات األكثر عرضة.
موظفيهذا
 -3٦ن رفذت و ارة ال ذؤون ارجتماعيذة عذددا مذن الذدورات التدريبيذة املكثرفذة لتع يذ زذدرات ر
ا اضدارة املرك يذذة ومراك ذ اخلذذدمات اضمنا يذذة وخمتل ذ الوحذذدات اضزليميذذة التابعذذة للذذو ارة ،حذذو حقذذوق
()1٤
ارنسان ،وتديدا األ فا والنسا واملسنر .
 -3٧يذ نظرم "املركذ الرتبذذوي للبحذذوث واضمنذذا " دورات تدريبيذة للمعلرمذ واألسذذاتذة ا كافذذة املنذذا ،
التنون وح ر الن اعات.
حو ثقافة السة ومحاية األ فا ومبادا املوا نية وإدارة ر

 -38تتعاون كافة اجلهات املعنية ،ومنها اهليئة الو نية ل ؤون املرأة اللبنانية ،لتنظذيم محذةت توعويذة
حذ ذ ذذو حقذ ذ ذذوق املذ ذ ذرأة ،كمذ ذ ذذا دورات تدريبيذ ذ ذذة للعذ ذ ذذامل ا القطاعذ ذ ذذات ذات الصذ ذ ذلرة ،كنقذ ذ ذذا اررتكذ ذ ذذا
اجلندري( ،)1٥والقضاة ،والقيرم على البلدايت والنقاائت ووسا ارعة  ،وغ هم.
التوصيتان  ٢1٨و ٢1٩ملكالحة اإلرهاب وأتمني ال ماانت األمنية للموا نني
 -39اعتمذذدت الدولذذة اللبنانيذذة منهجذذا ثنا يذذا يفصذ بذ "مكافحذذة اضرهذذاب" مبذذا هذذي يليذذة ملواجهذذة
التطرف العني " مبا هو يلية تنموية ويلة األمد ركسذاب
خما ر اضرهاب ا الوازع احلاي ،وب "منع ر
صصت اسرتاتيجية لك موضون.
التطرف .وهي َخ َّ
امتمع مناعة ض رد خما ر ر

 -٤0ا العذذا  ،2018أزذ رذرت الدولذذة اللبنانيذذة "ارسذرتاتيجية الو نيذذة ملنذذع التطذ رذرف العنيذ " ،نتيجذذة
ذتلخ
لعمليذ ذذي تنسذ ذذي و اري وت ذ ذذاور مذ ذذع امتمذ ذذع املذ ذذدين والقطذ ذذان اخلذ ذذاص واهليئذ ذذات األكادمييذ ذذة .وتذ ذ ر
األهداف العامة لةسرتاتيجية مبا يلي:
•

وضع تصذ ورات هيكليذة و ويلذة األمذد ملنذع التط رذرف العنيذ علذى املسذتوايت التنفيذيذة
الو نية واحمللية،

•

وعد تنمي أي فئة أو مجاعة أو منطقة أو معتقد،

•

التطرف اجلذرية،
وتديد مبادا السياسات العامة للح رد من أسباب ر

•
•

التطرف العني ،
وتنسي العم احلكومي ملنع ر
والتاسيس خلط عم ا مجيع جمارت ارسرتاتيجية.

 -٤1وم ذذن خ ذذة ع ذذدد م ذذن اضج ذرا ات العملي ذذة واألن ذذطة( ،)1٦ائش ذذرت الدول ذذة اللبناني ذذة ا تطبي ذ
اضسرتاتيجيرة مبحاورها املختلفة:
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-٤2

•

احلوار ومنع ن وب الن اعات،

•

وتع ي احلكم الرشيد،

•

والعدالة وحقوق ارنسان وسيادة القانون،

•

والتنمية املدنية واشران امتمعات احمللية،

•

واملساواة ب اجلنس ومتك املرأة،

•

والتعليم وتنمية املهارات،

•

والتنمية ارزتصادية وخل فرص العم ،

•

والتواص ارسرتاتيجي واملعلوماتية ووسا التواص ارجتماعي،

•

ومتك ال باب.

جيري العم حاليا على إعداد "ارسرتاتيجية الو نية ملكافحة اضرهاب".

 -٤3ت ذذارن و ارة العذذد ا جهذذود مكافحذذة اضرهذذاب والتطذ رذرف العني ذ عذذّب تذذدريو أف ذراد اجلسذذم
القضذا ي ،وإعذذداد األجوبذذة اخلطيرذة علذذى املراسذذةت الذواردة حذذو املوضذذوع مذذن جهذذات ليذذة وإزليميذذة
ودولية ،وامل اركة دوراي ا أن طة ذات الصلة ،ا لبنان وخارج .
 -٤٤عر ت األجهذ ة القضذا ية واألمنيذة والعسذكرية سذب التواصذ والتنسذي فيمذا بينهذا .كمذا عذر ت
وفعلذذت
األجهذ ة األمنيذذة والعسذذكرية سذذب تبذذاد املعلومذذات مذذع أجهذ ة اضسذذتخبارات العربيذذة واألجنبيذذة ،ر
اجلهد ارستعةمي والعمليات اخلاصة ،ممرا ساهم ا تع ي زدرات الوزاية ،وا تفكيك عدد مذ ن اخلذةاي
وال بكات اضرهابية.
املتخصصذ ذذة ،مذ ذذن ختطذ ذذي وجتهيذ ذ وتذ ذذدريو،
 -٤٥اسذ ذذتدرن اجلذ ذذيش احتياجذ ذذات وحداتذ ذ العسذ ذذكرية
َّ
خلوي عمليات ض رد امموعات اضرهابية ،خاصذة ا األمذاكن املاهولذة .وهذو ح رقذ إجنذا ات ميدانيذة ا
مكافحذة اضرهذاب منذذ العذا  ،2000ومنهذا حسذم ملعركذة "فجذر اجلذ رود" ا العذا  ،201٧الذذي رأدت
إىل ترير جرود منطقي بعلبك والقان من وجود امموعات اررهابية.

 -Bاحلقوق املدنية والسياسية
التوصية  15٩ل مان الطابع الدميقرا ي للبنان
 -٤٦شهد لبنان عودة تدرجيية ا انتظا عمذ مؤسسذات العامذة ،مذع إنتخذاب العمذاد مي ذا عذون
ر يسا للجمهورية ا العا  ،201٦وت كي احلكومة األوىل بر سة السيد سعد احلريري ،وهي أشرفت
على تنظيم اضنتخاائت النيابية ا أاير .2018
ُ -٤٧دعيت اهليئات الناخبة إىل ارنتخاائت البلدية وارختيارية ا العا  ،201٦وإىل ارنتخاائت
النيابيذة ا العذذا  2018حيذ اعتُ ِّمذ َدت للمذرذرة األوىل القاعذدة النسذذبية ويليذذة ازذرتان للمغرتبذ ا أمذذاكن
إزامتهم خارج لبنان.
 -٤8بعد ارنتخاائت النيابية ،ت كلرت بتاري  2019/1/30احلكومة الثانيذة بر سذة السذيد سذعد
احلريذذري ،الذذي اختذذذت عذذددا مذذن اضج ذرا ات امللرح ذذة ،وأزذ رذرت سلسذذلة مذذن التعيينذذات ارداريذ ة والقض ذذا ية
والدبلوماسية واألمنية والعسكرية.
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 -٤9وعلذذى إثذذر احل ذران ال ذذعق ،اس ذذتقالت بتذذاري  2019/10/29حكومذذة السذذيد سذذعد احلري ذذري
الثانيذذة ،وت ذذكلرت بتذذاري  2020/1/21حكومذذة بر سذذة السذذيد ح رس ذان دايب ،لتسذذتقي بذذدورها بعذذد
تتوىل احلكومة املستقيلة تصري األعما  ،حذ ر انتهذا
إنفجار مرفا ب وت .وبتاري تقدت هذا التقرير ،ر
امل اورات لت كي حكومة جديدة.
التوصرية  ٩٩اللترماً األجهررمة األمنيرة والعسرركرية بررا
التظاهرات السلمية

اسررتعما القروة واألسررلحة الناريررة خررال

ضع اجليش تعليمات تتواف والقوان الو نية واملعاي الدولية ،رستخدا القوة والتعامذ مذع
َ -٥0و َ
املذوا ن اثنذا زيذا الوحذدات العسذذكرية بواجباهتذا كقذوى إنفذاذ زذانون ،وهذذو يط رذور هذذه التعليمذات وفقذذا
لألوض ذذان املس ذذتج ردة .وبت ذذاري  ،2019/1/20اعتم ذذد اجل ذذيش "مدون ذذة زواع ذذد س ذذلون" لتع ي ذ الض ذواب
واملسا لة واحملاسبة خة املهمات األمنية ،ومبادا وزواعذد اسذتخدا القذوة واألسذلحة الناريذة ،والتعامذ
مع املتظاهرين واحملتج ين.
 -٥1تلت ذ املديريذذة العامذذة لقذذوى األمذذن الذذداخلي ضذذمان حريذذة ابذذدا ال ذرأي والتجمذذع السذذلمي ،ور
تقيردها او متنعهذا إر ضذمن أحكذا القذانون .ويلتذ عناصذرها "مبدونذة زواعذد السذلون" املعتمذدة ا العذا
اسبون على أساس أحكامها.
املنقحة ا العام  201٦وُ ،2018
 ،2012و ر
وحي َ

 -٥2تن ر "مدونة زواعذد السذلون" املديريذة العامذة لألمذن العذا علذى إمتنذان عناصذرها مذن اسذتخدا
ال ردة ،إر ا حارت الضرورة القصوى ،ب ك يتناسو مع اخلطر ،بعد استنفاذ الوسا غ العنيفة،
ووفقا للقوان الو نية.
التوصيات  15و 1٦و 11٠حو األشخاص املخفيني اسرا
 -٥3بعذذد إزذرار القذذانون  2018/10٥حذذو "ارشذذخاص املفقذذودين واملخفيذ زسذرا" ،عذ ر جملذذس
الو را بتاري  2020/٦/18أعضا "اهليئة الو نيذة للمخفيذ زسذرا" الذذين أزسذموا اليمذ أمذا ر ذيس
اجلمهورية بتاري .2020/٧/1٥
 -٥٤ر يذ ا النقذذال جذذاراي حذذو "اضتفازيذذة الدوليذذة لألشذذخاص املخفيذ زسذرا" الذذي أحذذا جملذذس
النواب ا العا .200٧
الو را مرسو ازرارها إىل جملس ر
 -٥٥يتابع اجلذيش( )1٧زضذية عسذكريي املفقذودين ائن ذا زاعذدة بيذا ت ملعلومذ ات مذا زبذ الفقذدان
ي رتم احلصو عليها من األه ا حذارت الفقذدان خذارج العمليذات احلربيذة ،وبتوثيقذ حلذارت املفقذودين
وتف ذ نت ذذا ج احلم ذ الن ذذووي أله ذذاي العس ذذكري املفق ذذودين ل ذذدى "مديري ذذة
خ ذذة العملي ذذات احلربي ذذةُ .
القانون الدوي ارنساين وحقوق ارنسان" املكلرفة مبتابعة املل .
التوصيات بني  1٤٣و 1٤٨ملكالحة اإلجتار ابألشخاص
 -٥٦منذذذ إزذرار القذذانون  2011/1٦٤الذذذي أفذذرد فصذذة ا زذذانون العقذذوائت ملعازبذذة جرميذذة ارجتذذار
ائألشخاص ،تواص اجلهات املعنية جهودها ملكافحة هذه اجلرمية ومحاية ضحاايها ،من خة :
•

•

8

إعداد و ارة العد تقارير سنوية تبذ ر جممذون األحكذا والقذرارات اجل ا يذة الصذادرة عذن
تصة ا موضون ارجتار ائألشخاص،
املراجع القضا ية املخ ر

إخضان اجلذيش ضذبا ا ارفذواج املنت ذرة علذى احلذدود ،وعذدد مذن ضذبرا العذدلي
الع ذ ذذامل ا التحقيق ذ ذذات األولي ذ ذذة ،إىل دورات تدريبي ذ ذذة ح ذ ذذو ارجت ذ ذذار ائألش ذ ذذخاص،
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وت كيل للجنة خاصة لدرس سب مكافحة هذه اجلرميذة ،كذون وحذدات اجلذيش تقذو
بتوزي شبكات ارجتار ائألشخاص،
•

تذدريو املديريذذة العامذذة لقذذوى األمذذن الذذداخلي عناصذذرها العذذامل ا "مكتذذو مكافحذذة
ارجتذذار ائألشذذخاص ومحايذذة اآلداب" ،حذذو أسذذاليو التحقيذ مذذع النسذذا واأل فذذا ،
وسب محاية الفئات األكثر عرضة خلطر ارجتار ائألشخاص،

•

إ ةق املديرية العامة لألمن العا محلذة لتعريذ عناصذرها جبرميذة اضجتذار ائألشذخاص،
()18
عّب اضرات اسبوعية ل رح إ ارها القانوين ،والدر على وجودها ،واملؤشرات
على إمكانية حصوهلا.

 -٥٧ا العا  ،201٤ع ردلت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي تسمية "مكتذو محايذة اآلداب"
ليص ذذبع "مكت ذذو مكافح ذذة ارجت ذذار ائألش ذذخاص ومحاي ذذة اآلداب" ،ووس ذ رذعت مهام ذ ليق ذذو ائرستقص ذذا
وائلتح ذرايت الة م ذذة حذذو ح ذذارت ارجتذذار ائألش ذذخاص ،مذذن خ ذذة املعلومذذات ال ذواردة إلي ذ  ،طش ذراف
القضذذا املخذذت ر  .وأهلرذت املديريذذة نظذذارات املكتذذو حبسذذو املعذذاي القانونيذذة ملراكذ التوزيذ  ،وأدخلذذت
أسذ ذذاليو متطذ ذ رذورة ا التحقيذ ذ  ،ائلتعذ ذذاون مذ ذذع أجه هتذ ذذا األخذ ذذرى .وأصذ ذذدرت املديريذ ذذة مذ ذذذكرة عامذ ذذة رزذ ذذم
 20٤/339اتري ذ  201٧/9/2٥لتحدي ذذد أص ذذو التع ذذا ي والتحقي ذ ا ج ذرا م ارجت ذذار ائألش ذذخاص
وارعتدا اجلنسي ،وتقدت الدعم للضحااي.
 -٥8أن ذذات املديري ذذة العام ذذة لألم ذذن الع ذذا "ش ذذعبة مكافح ذذة اضجت ذذار ائلب ذذر" ض ذذمن "دا ذذرة حق ذذوق
ارنسذذان" ،وأ لقذذت يليذذة ضج ذرا التحقيقذذات الة مذذة ا ج ذرا م ارجتذذار ائألشذذخاص ،طش ذراف القضذذا
املخ ذذت ر  .ومذ ذذع إ ةزه ذذا خذ ذ ر سذ ذذاخن لل ذذكاوى ،تتعذ ذذاون املديري ذذة مذ ذذع هيئذ ذذات امتم ذذع املذ ذذدين لتقذ ذذدت
اخلدمات واحلماية لضحااي ارجتار ائألشخاص ،عّب إجرا ات "بيت األمان( ")19حي :
•

يتم الت ردخ الفوري والسريع عند وجود الضحية احملتملة لةجتار ائألشخاص ا مكان
ر
ذتم وضذذعها ا "بيذذت األمذذان" ،بنذذا رشذذارة
ذ
ي
مث
،
ذة
ذ
ل
املعام
ذو
ذ
س
ل
ذ
ي
ف
ذري
ذ
ع
تت
ن
أ
ذن
ذ
ك
مي
ر ر
القضا املخت ،

•

تبقذذى الضذذحية احملتملذذة ا "بيذذت األمذذان" يلذذة الفذذرتة املطلوبذذة ،زب ذ البذذد ائلتحقي ذ
اروي لدى املديرية العامة لألمن العا  ،وزب انتها التحقي لدى القضا املخت ،

•

تُعطى الضحية احملتملة اما للعودة اىل بةدها ،ويُسمع حملا ائستكما ملفها لدى
ذتم التنسذذي ا بع ذ احلذذارت م ذذع مذذن يت ذذوىل اسذذتقبا الض ذذحية
القضذذا املخذذت  ،وي ذ ر
احملتملة ا بةدها ،ور سيرما ا احلارت املتعلقة ائلفنا ت،

•

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

 -٥9ا العذذا  ،201٦أزذ رذرت و ارة ال ذذؤون ارجتماعيذذة ،ائلتعذذاون مذذع الذ و ارات املعنيذذة واملنظمذذات
الدوليذذة وهيئذذات امتمذذع املذذدين" ،اخلطذذة القطاعيذذة حذذو ارجتذذار ائأل فذذا ا لبنذذان" لوضذذع إ ذذار عمذ
لوزاي ذذة ومحاي ذذة وأتهي ذ األ ف ذذا الض ذذحااي واملعرض ذ خلط ذذر اضجت ذذار( ،")20ائضس ذذتناد اىل "ارس ذرتاتيجية
الو نية لوزاية ومحاية األ فا من مجيع أشكا العن وسو املعاملة وارمها ".
 -٦0ومبذذا أن تطبي ذ الق ذذانون  2011/1٦٤أظهذذر ضذذرورة إخت ذذاذ خط ذوات جديذذدة ضس ذذتكمال  ،ور
سيما لتوف احلمايذة الكافيذة لضذحااي ارجتذار ائألشذخاص وعذد معذازبتهم ،وتديذدا ا ممارسذة الذدعارة،
أرسلت و ارة العد بتاري  2018/٥/2٤اىل جملس الو را م روعا لوضع زانون مستق ر أيخذ جبميذع
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مندرجات "بروتوكو ائل مو" لتفعيذ مكافحذة جرميذة ارجتذار ائألشذخاص ،ووضذع يليذة إجرا يذة ضعذةن
حالة الضحااي ،وصور إىل محايتها ،وإن ا هيئة و نية مستقلة.
التوصية  15٢ملكالحة الفسا وتعميم الشفالية
 -٦1يعتذذّب زذذانون العق ذذوائت أفعذذا فس ذذاد مجيذذع اجل ذرا م ال ذذي تقذذع عل ذذى اضدارة العامذذة ،ك ذذارختةس
والرشوة وصرف النفوذ واستثمار الوظيفة وإسا ة استعما السلطة وارخة بواجبات الوظيفة.
 -٦2بعذذد القذذانون  2008/38الذذذي و رسذع صذذةحيات هيئذذة التحقيذ اخلاصذذة لت ذذم رفذذع الس ذريرة
املصذذرفية وجتميذذد األمذوا املتاتيذذة عذذن الفسذذاد ،أزذ رذر جملذذس النذ رذواب جمموعذذة مذذن القذوان اخلاصذذة مبكافحذذة
الفساد:
•

"القانون املتعلر ائلتصريع عن نق األموا عّب احلدود"،

•

و"زانون احل ر ا الوصو إىل املعلومات" الذذي صذدر مرسذوم التطبيقذي رزذم ٦9٤0
اتري ،2020/9/8
األموا ومتوي اضرهاب"،

•

و"القانون املتعلر مبكافحة تبيي

•

و"الق ذذانون املتعلر ذ بتب ذذاد املعلوم ذذات الض ذريبية" ال ذذذي تطبَّ ذ أحكام ذ عل ذذى ح ذذارت
التهرب وارحتيا الضريق،
ر

•

والق ذذانون رز ذذم  1٧٥اتري ذ " 2020/٥/8ملكافح ذذة الفس ذذاد ا القط ذذان الع ذذا وإن ذذا
اهليئة الو نية ملكافحة الفساد"،

•

وزانون إبرا إتفاق إن ا "األكادميية الدولية ملكافحة الفساد" كمنظمة دولية،

•

والقانون الذي أجا ارنضما إىل "ارتفازية الدولية لقمع متوي اضرهاب".

 -٦3ا ا ار تع ي ال فافية ومكافحة الفسذاد ،اختذذ جملذس الذو را جمموعذة مذن القذرارات ،منهذا مذا
يتعلرذ ائلتذذدزي املذذاي ،وأخذذرى رعتمذذاد التذذداب اآلنيذذة رسذذتعادة األمذوا املتاتيذذة عذذن الفسذذاد ،واسذذتعادة
األموا املنهوبة.
 -٦٤بت ذذاري  ،2020/٥/12أز ذرذر جمل ذذس ال ذذو را "ارس ذرتاتيجية الو ني ذذة ملكافح ذذة الفس ذذاد( ")21ال ذذي
ضمت اىل مكتو و ير الدولة ل ؤون التنميذة اضداريذة ،عذددا مذن
جا ت خةصة عملية ت اور وإعداد ر
الن ذ رذواب ،وال ذذو ارات ،واملنظم ذذات الدولي ذذة ،وهيئ ذذات امتم ذذع امل ذذدين .وت ذ رك ارس ذرتاتيجية خار ذذة ري ذ
و ني ذذة وعملي ذذة للف ذذرتة ب ذ  2020و ، 202٥وت ذذتة والت ام ذذات الدول ذذة اللبناني ذذة لتنفي ذذذ "إتفازي ذذة األم ذذم
املتحدة ملكافحة الفساد".
 -٦٥وبتاري  ،2020/٥/28صدر "دلي التعاون الدوي مع اجلمهورية اللبنانيذة رسذرتداد األمذوا
املتاتية من الفساد" ،طشراف و ارة العد وبدعم من بر مج األمم املتحدة للتنمية.
 -٦٦ا العذذا ُ ،2011ش ذ رِّكلت "جلنذذة و نيذذة ملكافحذذة الفسذذاد" و"جلنذذة فنيذذة" ملعاونتهذذا .وا العذذا

صذغرة" رعذداد التقذارير الو نيذذة
 ،2012أن ذا مكتذو و يذر الدوليذة ل ذؤون التنميذة ارداريذة "جلنذة فنيرذة م ر
ضمن "يلية استعراي تنفيذ اتفازية األمم املتحدة ملكافحة الفسذاد ".وا العذا  ،201٧شذ رك املكتذو
"الفري الو ي املعذي أبن ذطة مذؤمتر الذدو األ ذراف ا إتفازيذة األمذم املتحذدة ملكافحذة الفسذاد" ،الذذي
ي ارن ا اجتماعات ومؤمترات متابعة تطبي هذه ارتفازية.
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 -٦٧نظرمت و ارة العد إجتماعات ومؤمترات ذات الصذلة ،وتديذدا لتع يذ دور األجهذ ة القضذا ية
ا مكافح ذذة الفس ذذاد ،مب ذذاركة ممثل ذ ع ذذن ال ذذو ارات واملنظم ذذات الدولي ذذة املعني ذذة .وإزليمي ذذا ،ترأس ذذت و ارة
الع ذذد "ال ذذبكة العربي ذذة لتع ي ذ الن اه ذذة ومكافح ذذة الفس ذذاد وجمموعته ذذا غ ذ احلكومي ذذة" للف ذذرتة -2013
تضم أعضا لبناني حكومي وغ حكومي .
 ،201٦الي ر
 -٦8ا العذ ذذا  ،201٧أ لقذ ذذت و ارة العذ ذذد موزعهذ ذذا اضلكذ ذذرتوين احملذ ذ ردث ،لتمكذ ذ املذ ذ وا ن مذ ذذن
الوصو اىل املعلومات ،ولتقلي تعا يهم املباشر مع املوظف  .وهي تعم على إجنذ ار م ذ رون ال ذبران
املوحد ومكننة السج التجاري وكافة معامةت املرف العدي واضداري املرتب ا.
ر

 -٦9تق ذذو املديري ذذة العام ذذة ألم ذذن الدول ذذة بض ذذب العدي ذذد م ذذن اضرتك ذذاائت املتص ذذلة ائهل ذذدر والفس ذذاد،
وتوهلا إىل التفتيش املرك ي ،كما تؤا ر املفت العذام التذابع للتفتذ يش املركذ ي خذ ة عملهذم الرزذا
ر
ا اضدارات العامذذة .ووضذذعت املديريذذة خطذذا سذذاخنا ليبلرذ املوا نذذون عذذن إبتذ ا أو خمالفذذات حبقهذذم أثنذذا
إجنذ ذذا هم ملعذ ذذامةهتم ا أي إدارة ،ولتُتخذ ذذذ اضجذ ذرا ات الة مذ ذذة ،ائلتنسذ ذذي مذ ذذع األجهذ ذ ة الرزابيذ ذذة املعنيذ ذذة
والقضا املخت ر .
التوصيات بني  ٣٤و ،٣٦وبني  111و ،1٢٢ملناه ة التعذيب

جترت التعذيو
 -٧0إعتم ذذد الق ذذانون  201٧/٦٥ح ذذو "معازب ذذة التع ذذذيو وغ ذ ه م ذذن ض ذذروب املعامل ذذة أو العقوب ذذة
القاسذذية أو الةإنسذذانية أو املهينذذة" ،مفهذذو التعذذذيو العقلذذي بتبعات ذ وعوازب ذ  ،وأعطذذى احملكمذذة إمكانيرذة
إصدار أحكا طعذادة أتهيذ ضذحااي التعذذيو ،و/أو مبذنحهم التعويضذات ال خصذية .كمذا أز رذر القذانون
بذذبطةن األز ذوا امل ذذاخوذة ت ذذت التع ذذذيو ،ومبن ذذع إج ذرا تقي ذ أوي عن ذذد ورود ش ذذكوى جب ذذر التع ذذذيو،
وحبصر التحقي ا جرميذة التعذذيو بقاضذي التحقيذ  ،لضذمان حيذاد وموضذوعية اجلهذة احمل ِّرققذة ا جرميذة
التعذيو امل كو منها.
-٧1

النواب بع
حاليا ،تنازش جلان جملس ر

التعديةت املقرتحة على ن ر هذا القانون.

تس ظروف أماكن ارحتجا
 -٧2تقو و ارة العد  ،من خة القضذاة وم رذوظفي مديريذة السذجون ،بذ ايرات تفتذيش منهجيذة إىل
أماكن ارحتجا  ،وعلى رأسها السجون والنظارات ،لإل ةن على أوضان السجنا وارسذتمان إلذيهم.
وا ختذ ذذا الذ ذ ايرات ،تيذ ذ و ارة العذ ذذد تقريذ ذذرا إىل كذ ذ ر مذ ذذن و ارة الداخليذ ذذة والبلذ ذذدايت ،والنيابذ ذذة العامذ ذذة
التميي ي ذذة ،والنياب ذذة العام ذذة ارس ذذتئنافية عن ذذد ارزتض ذذا  ،ويم ذذر الس ذذجن أو النظ ذذارة املع ذذي ،ممذر ذا يس ذذاهم ا
استحداث يليات ملعاجلة الثغرات ،واحملافظة على حقوق السجنا وذويهم.
موظفي مديرية السجون التابعة هلا ،وتس الظروف
 -٧3تبذ و ارة العد اجلهود لتطوير زدرات ر
احلياتيذذة للسذذجنا  ،وتكثيذ بذرامج أتهذذيلهم ،ومواجهذذة تنذذامي ظذذاهرة التطذ رذرف العنيذ داخذ السذذجون،
وتع يذ ال ذراكة مذذع امتمذذع املذذدين واهليئذذات األكادمييذذة .وا العذذا  ،2019وز رعذت و ارة العذذد "مذذذكرة
تفاهم" مع ارتذاد األورو لتحسذ نظذا املسذاعدة القانونيذة .كمذا وز رعذت "مذذكرة تفذاهم" مذع اجلمعيذة
ِّ
ذو ال ذرعي والنفسذي ا زصذر العذد ا ذرابلس ،للمسذامهة
احمللية ” ،“Restartإفتُتع مبوجبها مركذ الط ر
التعرف على ضحااي التعذيو.
ا ر

وعمم على عناصره ،وجعل مادة
 -٧٤أدخ اجليش القانون  201٧/٦٥إىل تعليمات العسكرية ،ر
لذ ذذدورات تدريبيذ ذذة للعذ ذذامل ا التحقيقذ ذذات وأمذ ذذاكن ارحتجذ ذذا  .ويعمذ ذ اجلذ ذذيش علذ ذذى مطابقذ ذذة ظذ ذذروف
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ارحتجذ ذذا مذ ذذع املعذ ذذاي الدوليذ ذذة ،ويقذ ذذو ائلتفتذ ذذيش الذ ذذة  ،فيمذ ذذا تعمذ ذذد زيذ ذذادة اجلذ ذذيش إىل إجيذ ذ اد حلذ ذذو
يتوجذو
للم اك  ،وخاصة اللوجيستية .وتُرازو زيادة اجليش دوراي أماكن ارحتجا التابعة هلذا ،حيذ ر
علذذى بيذذو السذذجن أن يرفذذع اليهذذا كذ ثةثذذة أشذذهر تقريذرا حذذو حالذذة السذذجنا  ،مذذع ازرتاحذذات عمليذذة
لذذتةا األم ذراي الذذي أصذذيبوا ذذا .وخذذة العذذا  ،2018عُذ رِّدلت التعليمذ ات العسذذكرية ضدارة السذذجون
لتتواف ذ م ذذع "مع ذذاي مان ذذدية ملعاملذذة الس ذذجنا "ُ ،فو ِّض ذعت عل ذذى أثرهذذا "تعليم ذذات تص ذرذرف دا م ذذة" آلم ذذر
و بيو السجن ،وتضمنت حقوق السجنا .
 -٧٥ترازذذو املديريذذة العامذذة لقذذوى األمذذن الذذداخلي السذذجون التابعذذة هلذذا ،مذذن خذذة "زسذذم حق ذذوق
ارنس ذذان" ال ذذذي يق ذ رد ارست ذ ارات والدراس ذذات العلمي ذذة لتط ذذوير ه ذذذه الس ذذجون ،إنس ذذجاما م ذذع املع ذذاي
متخصص ذ ذذة ا احملافظ ذ ذذات اللبناني ذ ذذة لفص ذ ذ النس ذ ذذا
الدولي ذ ذذة .وعمل ذ ذذت املديري ذ ذذة عل ذ ذذى إن ذ ذذا نظ ذ ذذارات
ر
واألحداث ،وتنظيم دورات تدريبية لعناصر إدارة هذه النظارات ،ائل راكة مع جهات ماحنة دولية.
تدرب املديرية العامة لألمن العا العامل ا مراك التوزي طستمرار ،لبنا زدراهتم ا أصو
-٧٦
ر
صذ "مدونذة
التوزي والتحقي  ،ائرستناد إىل زواعد األمم املتحدة النموذجيذة ا معاملذة السذجنا  .وتف ر
زواعد السلون" اخلاصة ائملديرية ،ا بند "ن ر مراك ارحتجا " ،واجبات عناصر األمن العا ا هذه
املراك .
 -٧٧وملواجهذذة جا حذذة وائ  COVID – 19املسذذتج رد ،اختذذذت و ارات العذذد والذذدفان الذذو ي مذذن
خة زيادة اجليش ،واملديرية العامة لقوى األمن الداخلي ،واملديرية العامة لألمن العا  ،خطوات عملية
ا مجي ذذع أم ذذاكن ارحتج ذذا  ،للحذ ذ رد م ذذن خط ذذر انت ذذار ال ذذوائ ب ذ العذ ذ امل فيه ذذا والس ذذجنا واملوز ذذوف
وذويهم.
 -٧8بدأت "جلنة الوزاية من التعذيو" املن ذاة مبوجذو القذانون  ،201٦/٦2ايراهتذا إىل السذجون
ومراك التوزي  ،بعد صدور مذكرات خدمة عن زيذادة اجلذيش ،واملديريذة العامذة لقذوى األمذن الذداخلي،
واملديريذة العامذة لألمذن العذذا  ،لتسذهي دخذ و أعضذذا اللجنذة ومذن يذرافقهم مذن خذّبا  ،ب ذذك دوري أو
مفاجئ وبدون إذن مسب  ،إىل السجون ومراك التوزي .
موز ذذع م ذذع الدول ذذة
 -٧9ت ذ ور اللجن ذذة الدولي ذذة للص ذذليو األمح ذذر أم ذذاكن ارحتج ذذا مبوج ذذو بروتوك ذذو ر
اللبنانيذذة ،وتقاب ذ السذذجنا علذذى انف ذراد ،لة ذذةن علذذى أوضذذاعهم والتح رق ذ مذذن أي انتهاكذذات حلقذذوق
ارنسان .كما أن مجيع سجون املديرية العامة لقوى األمن الداخلي مفتوحة أمذا ايرات اهليئذات احملليذة
ذتم حاليذذا تقذذدت ع ذرات الذّبامج التاهيليذذة والتعليميذذة والتدريبيذذة ،ور سذذيرما ا سذذجون
والدوليذذة ،حيذ يذ ر
النسذذا واألحذذداث .وتتعذذاون املديريذذة العامذذة لألمذذن العذذا مذذع املنظمذذات الدوليذذة وهيئذذات امتمذذع املذذدين
ملتابعة أوضان ن ر أماكن ارحتجا  ،مع إعطا مقدمي اخلدمات ح ر ال ايرة والتواجد.

اعتماد يليات مرازبة ونظا شكاوى ا م اعم التعذيو
صحة اردعا ات ائلتعذيو ومن
 -80ش ركلت زيادة اجليش جلنة يدخ ضمن مهامها التح رق من ر
أي خمالف ذذات أو انتهاك ذذات أخ ذذرى ،مثر رتول ذذت نف ذذس املهذ ذذا "مديري ذذة الق ذذانون ال ذذدوي اضنس ذذاين وحقذ ذذوق
ارنس ذذان" ال ذذي تق ذذو بذ ذ ايرات دوري ذذة إىل أم ذذاكن ارحتج ذذا  ،للتاك ذذد م ذذن م ذذدى التقير ذد مبب ذذادا حق ذذوق
السجنا  .وا العا  ،2018أن ات زيادة اجليش يلية لتقدت ال ذكاوى ا السذجون التابعذة هلذا ،خت رذو
خمصصة ،وفقا لنموذج يذ رودون بذ  ،علذى أن تُف َذر وتُعذا َل ال ذكوى
السجنا وضع شكواهم ا صنادي
ر
ويتم التواص مع السج حو نتيجة شكواه ،دون ا ذةن أحذد مذن عناصذر
من زب املرجع املخت ر  .ر
السذذجن علذذى مضذذموهنا ،خاصذذة إذا كانذذت تتضذ رذمن حذذارت تعذذذيو أو غ هذذا مذذن سذذو املعاملذذة .وحيذ ر
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للسج تقدت شكواه إىل املفت
القضا ية املختصة.

دون حضور مذدير السذجن واحلذراس ،وإىل زيذادة اجلذيش والسذلطات

 -81ي ور ضبرا "جلنة مناهضة التعذذيو" ا املديريذة العامذ ة لقذوى األمذن الذداخلي مراكذ التوزيذ
والسجون فجا يا ،للسعي إىل تطوير السياسات واخلدمات ،تسينا لظروف التوزي والسجن ،وحملاسبةَ
عناصر زوى األمن عن أي تقص  .وتبرنت املديرية نظاما ل كاوى السجنا مباشذرة أمذا "زسذم حقذوق
ارنسان" ،دون إ ةن مسب من إدارة السجن.
 -82كلرفت املديرية العامة لألمن العا جلنة تقو ب ايرت تفتي يت على األز شهراي ،علذى مجيذع
مراكذ التوزيذ  ،لسذؤا عذذدد مذذن النذ ر ع ذوا يا عذذن أوضذذاعهم ،والتاكذ رد مذذن متذذتعهم حبقذذوزهم لناحيذذة
التغذية والصحة والنظافة واملياه والتواص مع العامل اخلارجي ،ولضمان املعاملة الة قة واضنسانية ،وعد
التعذذيو أو املعاملذذة املهينذة والةإنسذذانية .واعتمذدت املديريذذة نظذذا شذكاوى عذذّب خذ سذذاخن ،وان ذذات
وحدة إدارية لتلقي ال كاوى مباشرة أو عّب الّبيد الكرتوين.
فعلت املديرية العامذة ألمذن الدولذة الرزابذة علذى يليذات التحقيذ وأمذاكن ارحتجذا التابعذة هلذا،
 -83ر
لضب ومعازبة انتهاكذات حقذوق ارنسذان .ويقذو "زسذم القذانون الذدوي وحقذوق ارنسذان" ا املديريذة،
املستمر واملفاجئ على أماكن ارحتجا  ،للتاك رد من مة متها واملعاي الدولية.
ائلك الدوري و ر
" -8٤للجن ذ ذذة الوزاي ذ ذذة م ذ ذذن التع ذ ذذذيو" املن ذ ذذاة ائلق ذ ذذانون  201٦/٦2احل ذ ذ ر ا احلص ذ ذذو عل ذ ذذى أي
معلوم ذذات م ذذن اجلهذ ذذات املعني ذذة ،وار ذ ذذةن عل ذذى مضذ ذذمون وسذ ذ ال ذ ذذكاوى أو اردع ذذا ات أو الذ ذذدفون
املق ردمذذة أمذذا اجلهذذات القضذذا ية أو التاديبيذذة أو اضداريذذة ،والذذي يذُدىل فيهذذا ائلتعذذري للتعذذذيو ولغذ ه مذذن
ضروب املعاملة القاسية أو الةإنسانية أو املهينة.

معاجلة ظاهرة اكتظاظ أماكن ارحتجا
 -8٥ش رك اجليش جلا ملعاجلة ظاهرة اركتظذاظ ا أمذاكن ارحتجذا التابعذة لذ  .وتكثرذ احملكمذة
العسكرية جلساهتا أسبوعيا ،فتُصدر العديد من أحكامها ائلذّبا ة أو طخذة السذبي أو ائركتفذا مبذ ردة
التوزي أو ائستبدا احلبس بغرامة ،ممرا يساعد ا التخفي من اركتظاظ.
 -8٦أُن ذئت جلنذة و اريذذة( )22للتنسذي وتقذذدت ازرتاحذات حلذ ر ظذاهرة اركتظذذاظ ا النظذارات التابعذذة
وتضم اللجنة ممثل عن هذه األخ ة ،وعن اريت العذد والذدفان
للمديرية العامة لقوى األمن الداخلي .ر
الو ي ،وعن املديرية العامة لألمن العا .
 -8٧استحدثت املديرية العامة لألمن العا مرك توزي مؤزت يراعي املعاي الدولية حلماية واحرتا
حقوق املوزوف .
 -88اعتُ ِّمذ َد نظذذا املكننذذة ا ذذاكم التميي ذ اجل ا يذذة ،علذذى أن تُتذذابِّع هذذذه اجلهذذود حذ تغطيذذة مجيذذع

زصذذور العذذد  ،كمذذا اد عذذدد القضذذاة املنتسذذب إىل معهذذد الذذدورس القضذذا ية عذذّب مبذذارايت الذذدخو  ،ممرذا
املتوزذذع أن يسذذاهم القذذانون " 2019/138رسذذتبدا بعذ
يسذذاهم ا تسذريع احملاكمذذات اجل ا يذذة .ومذذن َّ
العقوائت بعقوبة العم ارجتماعي امراين" ا التخفي من ظاهرة اكتظاظ السجون.
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التوصية  1٢٣لوضع ح ّد للتوايف ملهرل ريرحم ّر ّد ة يف احلربس االحتيرا ي ،الري أخرذ لبنران علمرا
هبا
 -89حي ردد زذانون أصذو احملاكمذ ات اجل ا يذة مذ ردة التوزيذ ارحتيذا ي ،وي ذ رك أي جتذاو أو إ الذة
أم ذذد التوزي ذ ب ذذدون أي م ذذّبرر أو س ذذند ز ذذانوين انتهاك ذذا حلق ذذوق ارنس ذذان ،ر بذ ذ رد م ذذن معاجلتذ ذ ائلس ذذرعة
إنضم اليها.
القصوى ،وب ك ينسجم مع املبادا الي الت ا لبنان عّب ارتفازات الدولية الي ر

 -90من خة مديرية السجون التابعة هلا ،تعم و ارة العد على تديد أسباب اخلل املؤدية إىل
ذتم ذل ذذك ع ذذّب إج ذرا الدراس ذذات
ارتف ذذان نس ذذبة التوزي ذ ارحتي ذذا ي ا الس ذذجون ،و اول ذذة احل ذ رد من ذ  .وي ذ ر
وإصدار التقارير الي تفنرد أسباب ارتفان نسو التوزي ارحتيا ي ،وتداعيات  ،مثر إزرتاح بع احللو ،
ذتم إسذذتدعا هم للمث ذذو أمذذا املراج ذذع
وإصذذدار تقذذارير إابي ذذة ائلسذذجنا (املوزذ وف واحملكذذوم ) الذذذين مل ي ذ ر
القضذذا ية لفذذرتة معيرنذذة ( ٦أشذذهر أو سذذنة) ،وارسذذاهلا إىل و يذذر العذذد /التفتيش القضذذا ي ،ورصذذد حذذارت
صذة
ضيان امللفات ،أو التاخ املفر ا صدور وإرسا خةصات األحكا  ،وإرساهلا إىل املراجذع املخت ر
للمتابعة.
التوصررية  1٤٩حررو حتسررني ظررروا احملاكمررة العا لررة ،إب خررا إصررالحات للح ر ّد م ر إختصرراص
احملكمة العسكرية ،وتعميم إستقاللية الق اء ،الي أخذ لبنان علما هبا
 -91بت ذ ذذاري  ،2020/9/30أز ذ ذ رذر جمل ذ ذذس الن ذ ذ رذواب تع ذ ذذدي أحك ذ ذذا امل ذ ذذادة  ٤٧م ذ ذذن ز ذ ذذانون أص ذ ذذو
احملاكم ذذات اجل ا ي ذذة ،مب ذذا يس ذذمع بت ذذوف الض ذذما ت الض ذذرورية للمةحق ذ أم ذذا القض ذذا اجل ا ذذي ،وال ذذذي
يوجو حضور ا مواكو جلميع أعما التحقي  ،ح ر أما الضابطة العدلية.

 -92نظرم زانون القضا العسكري  19٦8/2٤عم احملكمة العسكرية وح ردد صذةحياهتا املكانيذة
واملوضوعية ،حي أن أي تعدي أو إلغا هلذا القانون هو من إختصذاص جملذس الن رذواب .حاليذا ،يوجذد
ع ردة م اريع وازرتاحات زوان  ،ضلغا احملكمة العسكرية ،وإعادة صةحية النظر ا العديد مذن اجلذرا م
اىل القضا العدي.

 -93تق ذ رد عذذدد مذذن النذ رذواب ائز ذرتاح زذذانون لتك ذريس اسذذتقةلية السذذلطة القضذذا ية .ولطاملذذا أك ذ ردت
البيا ت الو ارية للحكومات املتعازبة ،علذى وجذوب تفعيذ اسذتقةلية السذلطة القضذا ية كذركن مذن اركذان
النظا الدميقرا ي.
التوصيات بني  ٢و ،٤وبني  1٠1و ،1٠٩حو عقوبة اإلعداً ،الي أخذ لبنان علما هبا
ذتمر الدولذذة اللبنانيذذة ا الت امهذذا الطذذوعي بتجميذذد وعذذد تنفيذذذ أحكذذا اضعذذدا مذذن خذذة
 -9٤تسذ ر
 ،Moratoriumا حذ ر تذ ا القذوان الو نيذذة تذذن ر علذذى عقوبذذة اضعذذدا حبذ بعذ اجلذرا م اخلطذ ة
جدا.
-9٥

ي هد لبنان ع ردة اورت ضلغا هذه العقوبة ،واستبداهلا بعقوبة األشغا ال ازة املؤبدة.

 -Cاحلقوق االاتصا ية واالجتماعية والثقالية
التوصيتان  1٦5و 1٦٦حو احلق يف العمل
 -9٦ضذذمن جهودهذذا ملوا مذذة العةزذذات بذ والع رمذا وأرائب العمذ ومعذذاي العمذ الدوليذذة ،وزرعذذت
و ارة العم ذ مذذع "ارتذذاد العمذذاي العذذا " و"مجعيذذة الصذذناعي " بتذذاري " ،201٧/٤/2الذذّب مج الذذو ي
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للعم ذ الة ذ ا لبن ذذان لألع ذوا ب ذ  201٧و ،" 2020ائلتع ذذاون م ذذع منظم ذذة العم ذ الدولي ذذة .فس ذذعى
الّب مج إىل تع ي التعاون ب أ راف اضنتاج الثةثة لتحلي زذانون وت ذريعات العمذ  ،وتديذد الثغذرات
والتحدايت على ضو احتياجذات سذوق العمذ  ،وازذرتاح احللذو  .وشذ ردد الذّب مج علذى تذراب سياسذ ات
تس ذ شذذرو العم ذ الة ذ  ،وتفعي ذ أنظمذذة التفتذذيش ،وخل ذ فذذرص عم ذ خاصذذة لل ذذباب ،وتس ذ
تقدميات الضمان ارجتماعي ،وترشيد احلوكمذة واأل ذر التنظيميذة ويليذات التنفيذذ ،واحلمايذة ارجتماعيذة
العما  ،ومنهم املهاجرين.
لكافة ر

 -9٧وم ذ ذذع اسذ ذ ذذتمرارها ا امل ذ ذ ذذاورات الثةثيذ ذ ذذة مذ ذ ذذع نق ذ ذذاائت الع رمذ ذ ذا وأصذ ذ ذذحاب العمذ ذ ذ  ،حبسذ ذ ذذو
القطاعات ،ن رفذت و ارة العم "م رون املساعدة التقنية لدعم وتع ي احلوار اضجتماعي" ،ائلتعاون مع
ال ركا اضجتماعي .
صذ حذو
 -98خة العام  2018و ،2019أجرت إدارة اضحصا املرك ي أكذّب مسذع متخ ر
"القوى العاملة واألحوا املعي ية لألسر ا لبنان( ،")23لي رك ركي ة لعملية إعذداد سياسذات ازتصذادية
واجتماعية.
الصحة
التوصيتان  1٦٦و 1٧٢حو احل ّق يف
ّ

 -99ض ذذمن س ذذعيها رجي ذذاد س ذذب تغطي ذذة اخل ذذدمات الص ذذحية لألش ذذخاص ب ذذة أتم ذ  ،اخت ذذذت و ارة
الصذذحة العامذذة عذذددا مذذن التذذداب التنظيميذذة الذذي اصذذبحت فيمذذا بعذذد اسذرتاتيجيات ذات عنذذاوين ثةثذذة:
ترش ذذيد تعاز ذذد القط ذذان الع ذذا للرعاي ذذة ارست ذذفا ية ،وتس ذ نوعي ذذة الرعاي ذذة اخلارجي ذذة وتك ذذافؤ الف ذذرص ا
املفقرة لألسر.
الوصو اليها ،وخف املدفوعات املباشرة ر

ذحة العامذة تعاوهنذ ا مذع املراكذ الصذحيرة التابعذذة هليئذات امتمذع املذدين ،لتوسذذيع
 -100تواصذ و ارة الص ر
أ ذذر تغطيتهذذا للخذذدمات الصذذحيرة ،ا كافذذة املنذذا  ،زذذدر املسذذتطان .ومذذن اضجذرا ات العمليذذة ،أدرجذذت
الذذو ارة الرعايذذة الصذذحية النفسذذية ضذذمن ر خذذدمات بع ذ مراك هذذا الصذذحية ا العذذا  .201٦وتض ذ رذم
حاليذ ذذا "ال ذ ذذبكة الو نيذ ذذة للرعايذ ذذة الصذ ذذحية األوليذ ذذة"  239مركذ ذ ا صذ ذذحيا 11٧ ،مذ ذذنهم ضذ ذذمن "بذ ذذر مج
ارعتم ذ ذذاد ".وارتف ذ ذذع ع ذ ذذدد ايرات اللبن ذ ذذاني م ذ ذذن ذوي ال ذ ذذدخ امل ذ ذذنخف اىل ه ذ ذذذه ال ذ ذذبكة ،ليص ذ ذذبع
 200.000ايرة ا العا  ،2019أي أكثر من  3.٥ايرة لك موا ن غ م مو بتذام صذحي،
ائضضافة اىل  ٦٥0.000ايرة للنا ح السوري .
 -101ب العام  201٦و ،2019اد عدد األشخاص امل مول ائلتغطية الصحية من زب و ارة
الصحة العامة ،والذين ر ميلكون أتمينا صحيرا ،من  1٥8.0٤8اىل  2٤3.2٤8شخصا.
ر
الصحة العامة "ميثاق املعاي األخةزية لرتويج
 -102ب العام  201٦و ،201٧اعتمدت و ارة ر
اردوية" ،كما "الت ف التخطيطي أي  Barcodeوإمكانية التعقو ".وسعت اىل تس سب الوصو
اىل األدوية املعقولة الكلفة ،ور سيرما أدوية األمراي امل منة ،للفقرا غ امل مول بتام صحي ،كمذا
رورت "نظا تو يع لألدوية الباهظة الكلفة" من خة مستودعات تديرها مباشرة.
ذحة العام ذذة موزعذ ا الكرتونيذ ا ائملعلوم ذذات املتعلق ذذة ائأل ب ذذا
 -103لتع ي ذ ال ذذفافية ،أ لق ذذت و ارة الص ذ ر
اجلوالة لة ةن علذى أسذعار األدويذة ،وفتحذت
واألدوية ومراك العناية الطبية ،و رورت تطبيقا للهوات
ر
ائب تقدت ال كاوى عّب خطرها الساخن وموزعها ارلكرتوين.
ذحة العامذذة ،ائلتنسذذي مذذع
 -10٤وملواجهذذة جا حذذة وائ  COVID – 19املسذذتج رد ،عملذذت و ارة الصذ ر
املنظمذذات الدوليذذة ،علذذى جتهي ذ املست ذذفيات احلكوميذذة ائلسذذرعة املمكنذذة ،وب ذذك يذذتة ومسذذتل مات
عةج املصاب ائلوائ  ،بعد محلة و نية جلمع التّبعات.
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الصحي من تداعيات الن وح السوري ،حي تراجعت نسبة
 -10٥منذ العا  ،2011يعاين القطان ر
األسرة ا املست فيات اىل عدد السكان من  ٪3.1ا العا  ،200٤اىل  ٪2.1ا العا .2019
ر
 -10٦مذ ذذن خذ ذذة توزيذ ذذع العقذ ذذود مذ ذذع هيئذ ذذات امتمذ ذذع املذ ذذدين ا كافذ ذذة املنذ ذذا  ،تقذ ذ رد و ارة ال ذ ذذؤون
ارجتماعي ذذة ع ذذددا م ذذن اخل ذذدمات الص ذذحية امليرس ذذرة الكلف ذذة ،ومنه ذذا األدوي ذذة واللقاح ذ ات .وخ ذذة الع ذذا
 ،2018بل ذ ع ذذدد املس ذذتفيدين م ذذن ه ذذذه اخل ذذدمات ح ذواي  102.000شخص ذذا م ذذن الفئ ذذات األكث ذذر
عرضة.
ذحة العامذذة وارزتصذاد والتجذذارة ا عذ ردة محذذةت واسذذعة
 -10٧منذذ العذذا  ،201٥تعاونذت و ارات الصذ ر
النطاق ا كافة املنا  ،ملرازبة عم املؤسسات الغذا ية والسياحية ،وللتاك رد من مطابقة السلع املق ردمة
إىل املستهلك مع املواصفات الصحية وشرو سةمة الغذا  ،ورختاذ إجرا ات حب ر املخالف .
التوصيات  ،1٢٠و ،1٣٩وبني  1٧٣و ،1٨٢حو احلق يف التعليم
 -108أزذ ذ ذ رذر جملذ ذ ذذس النذ ذ ذ رذواب عذ ذ ذذددا مذ ذ ذذن القذ ذ ذوان الذ ذ ذذي أكذ ذ ذ ردت علذ ذ ذذى احلذ ذ ذ ر ا التعلذ ذ ذذيم ،كالقذ ذ ذذانون
 1998/٦8٦ضل امي ذ ذذة وجماني ذ ذذة التعل ذ ذذيم اربت ذ ذذدا ي ،والق ذ ذذانون  2011/10٥ضل امي ذ ذذة وجماني ذ ذذة التعل ذ ذذيم
األساسي ،دون متيي ب الذكور وار ث ا املدارس الرابية ،والقانون  2012/211الذي أعطى و ارة
الرتبي ذذة والتعل ذذيم الع ذذاي إج ذذا ة تو ي ذذع الكت ذذو جم ذذا عل ذذى تةمي ذذذ رايي األ ف ذذا والتعل ذذيم األساس ذذي ا
املدارس الرابية.
 -109أن ذ ذذات و ارة الرتبيذ ذذة والتعلذ ذذيم العذ ذذاي جلنذ ذذة متابعذ ذذة لتطبيذ ذ "أجنذ ذذدة الترنميذ ذذة املسذ ذذتدامة للعذ ذذا
 ،"2030ور سيما هدفها الرابع لضمان التعليم اجليرد واملنص وال ام للجميع.

صذديقة للتلميذذذ" ،والت مذذت بتطذذوير سياسذذة محايذذة التلميذذذ ا
 -110وتبرنذذت الذذو ارة مفهذذو "املدرسذذة ال ر
البيئذذة املدرسذذية ،عذذّب ترسذذي ثقافذذة تربويذذة حاضذذنة بذذدون عن ذ  ،وإرسذذا هنذذج وزذذا ي لصذذا امموعذذات
األكثر عرضة ،والتعام املب ركر مع حارت العن ا البيئة املدرسية .ويواكو "جها اررشاد والتوجي "
ا املديري ذذة العام ذذة للرتبي ذذة تطبيذ هذ ذا ال ذذنهج ،ع ذذّب ايرات دوري ذذة إىل امل ذذدارس الرابي ذذة ،وإج ذرا لق ذذا ات
يتوىل "املرك الرتبوي للبحوث وارمنا " تصميم أن طة تثقيفية للتعري ذا النهج ،وتدريو
تربوية .كما ر
املعلم على يلية تطبيق واستثماره.
 -111ا العذ ذذا  ،2018ذ ذ رذورت الذ ذذو ارة "سياسذ ذذة محايذ ذذة التلميذ ذذذ ا البيئذ ذذة املدرسذ ذذية" عذ ذذّب تذ ذ دريو
املعرض للخطر ،وبنذا نظذا شذكاوى ،واحالذة احلذارت
املوجه الرتبوي على رصد حارت التةميذ ر
اىل نظا محاية الطف ا و اريت العد وال ؤون ارجتماعية ،رعتماد سب احلماية املناسبة.
 -112منذذ العذا  ،2013ت ذ ركلت "جلنذة منظذور النذون ارجتمذاعي" ا و ارة الرتبيذة والتعلذيم العذذاي،
ضدم ذذاج الن ذذون ارجتم ذذاعي ا سياسذ ذذات ال ذذو ارة ،ولتنظ ذذيم دورات تدريبيذ ذذة ولق ذذا ات حواري ذذة للمذ ذ رذوظف
واهليئات اضدارية والتعليمية والتةميذ وجلان األه  .كما أع رد "املرك الرتبوي للبحوث وارمنا " دراسذات
تعتمد على املنظور ارجتماعي لتحلي املناهج الرتبوية.
 -113ومبذ ذذا أن و ارة الرتبيذ ذذة والتعلذ ذذيم العذ ذذاي تلتذ ذ بتذ ذذام التعلذ ذذيم جلميذ ذذع التةميذ ذ ذ ،مبذ ذذن فذ ذذيهم أورد
اللبنانيات من أائ غ لبناني  ،اعتمدت عددا من اضجرا ات العملية كتطبيذ تعرفذة مو رحذدة ا املعهذد
الو ي العاي للموسيقى للبناني وملن هم من ا لبنانية.
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 -11٤كمذ ذذا تن رفذ ذذ و ارة الرتبيذ ذذة والتعلذ ذذيم العذ ذذاي "بذ ذذر مج الذ ذذتعلرم املع رجذ ذ " غذ ذ النظذ ذذامي الذ ذذذي يؤهذ ذ
التةميذذ غذ اللبنذذاني للتسذذجي ا املذدارس الرابيذذة ،ويذ رذوفر التعلذذيم ملذن هذذم بذ  ٧و 1٧عامذذا ،وللذذذين
مضى على خروجهم من املدرسة أكثر من عام  ،متهيدا ردماجهم ا التعليم النظامي.
 -11٥بتذذاري  ،2020/1/9أ ل ذ "املرك ذ الرتبذذوي للبحذذوث واضمنذذا " م ذذرون إعذذداد منذذاهج تربويذذة
جديذ ذذدة ،مذ ذذع الرتكيذ ذ علذ ذذى ضذ ذذرورة اسذ ذذتعما التكنولوجيذ ذذا والذ ذذتعلرم التفذ ذذاعلي واملذ ذوارد الرزميذ ذذة واملنصذ ذذات
اركرتونية ،ضمن بيئة رزمية يمنة.
ذدايت الذذي فرضذذتها ضذ لة
 -11٦ملواجهذذة جا حذذة وائ  COVID – 19املسذذتج رد ،وائلذذرغم مذذن التحذ ر
اضمكانيذذات ،اهت رم ذت و ارة الرتبي ذذة والتعلذذيم الع ذذاي بتنظ ذذيم دورات التعل ذذيم عذذن بع ذذد للتةمي ذذذ والط ذ رذةب،
وامتحا ت هناية العا ا بع اجلامعات.
التوصيتان  1٧٠و 1٧1حملاربة الفقر املداع
()2٤
ذؤمن و ارة ال ذذؤون ارجتماعيذذة
 -11٧مذذن خذذة "الذذّب مج الذذو ي لذذدعم األسذذر األكثذذر فق ذرا " ،تذ ر
لألس ذذر املس ذذجلرة ا ال ذذّب مج ،واحلاص ذذلة عل ذذى بطاز ذذة "حي ذذاة" ،س ذلرة م ذذن اخل ذذدمات التعليمي ذذة والص ذذحية
والغذا ية:

•

الصحة العامة والضمان ارجتماعي وتعاونية
تُدفع فروزات اجلهات الضامنة من و ارة ر
موظفي الدولة ،ا املست فيات احلكومية واخلاصة املتعازدة مع الّب مج ،جلميع أفذراد
ر
األس ذ ذ ذذرة املس ذ ذ ذذجلر ا ال ذ ذ ذذّب مج ،فوص ذ ذ ذ ع ذ ذ ذذدد احل ذ ذ ذذارت ارست ذ ذ ذذفا ية إىل ح ذ ذ ذواي
 11٦.321شخ لغاية العا ،2018

•

ذؤمن الطبابذذة امانيذذة ا مراك ذ اخلذذدمات اضمنا يذذة التابعذذة لذذو ارة ال ذذؤون ارجتماعيذذة،
تذ َّ
ألف ذراد األس ذذر املسذذجلر ا ال ذذّب مج ،م ذذن است ذذارة الطبي ذذو واسذذتة أدوي ذذة األم ذراي
و األسنان،
امل منة وخدمات ر

•

يذ ذ َذؤَّمن التسذ ذذجي امذ ذذاين ا املذ ذذدارس واملهنيذ ذذات الرابيذ ذذة ،بتغطيذ ذذة زيمذ ذذة رسذ ذذو اخل ينذ ذذة
والتس ذذجي وجمل ذذس األه ذ و ذذن الكت ذذو ،فبل ذ ع ذذدد املس ذذتفيدين م ذذن ه ذذذه اخل ذذدمات
حواي  1٦0.1٤9تلميذ ح العا ،2019

•

تُعطذ ذ ذذى "البطازذ ذ ذذة الغذا يذ ذ ذذة ارلكرتونيذ ذ ذذة" الذ ذ ذذي تسذ ذ ذذتفيد منهذ ذ ذذا  1٥.2٦٥أسذ ذ ذذرة ،أي
 8٦.٤٦٤فرد ،ح ر مترو .2020

 -118ح ر مترو  ،2020بل العدد اضمجاي للمستفيدين من "الذّب مج الذو ي لذدعم األسذر األكثذر
ذجلة )2٥(.وع ذذّب خدمات ذ  ،اس ذذتطان ال ذذّب مج ختف ذذي
فق ذرا"  23٧.9٥8لبناني ذذا ا  ٤2.93٥عا ل ذذة مس ذ ر
صحة األ فا .
التسرب املدرسي ،وتس
ر
نسو ر
 -119ا العذا  ،201٦نفذ رذت و ارة ال ذؤون ارجتماعيذة "بذر مج شذتا " فقذ ردمت منحذا نقديذة عذذّب
بطاز ذذة إلكرتوني ذذة ُورِّ َع ذت عل ذذى  2٤.٦01أس ذذرة م ذذن األكث ذذر فق ذرا ،لتغطي ذذة احتياج ذذات  ٧1.٧9٦ف ذ
خة فص ال تا .

 -120منذ أيلذو  ،2018إعتمذدت و ارة ال ذؤون ارجتماعيذة "بذر مج التخ رذرج التجذ ريق مذن الفقذر"
الذذي يسذتهدف  ٦٧٥أسذرة مذن بذ  10.000أسذرة مذذن األكثذر فقذرا وحاصذلة علذى "البطازذة الغذا يذذة
اضلكرتونية" ،ويق رد املساعدة على إ ةق أن طة ازتصادية ،والتذدريو علذى املهذارات التقنيذة واحلياتيذة،
وعلى و األمية املالية ،وعلى رواب خدمات التموي الصغ لتحس إدارة الدخ واضدخار.
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 -121خة العذا  ،2018أ لقذت و ارة ال ذؤون ارجتماعيذة مبذادرة "لبلذورة خطذة محايذة اجتماعيذة
ا لبنذان" ،فن رفذذت دراسذذة حذذو بذرامج وخذذدمات شذذبكات األمذذان ارجتمذذاعي ا الذ و ارة ،وورشذذة عمذ
لصياغة خطرة و نية للحماية ارجتماعية.
 -122للتخفي من تداعيات أ مة الن وح السوري إىل لبنان ،ز ردمت و ارة ال ؤون ارجتماعية ،عذّب
"خط ذذة لبن ذذان لةس ذذتجابة لأل م ذذة املتع ذ رددة ال ذراكة ( ،")2020-201٧خ ذذدمات أساس ذذية إىل الفق ذرا
اللبنذذاني املتذذاثرين .وتنفذذذ الذذو ارة ب ذرامج مسذذاعدات لنسذذبة ذ رددة مذذن الفق ذرا اللبنذذاني األش ذ رد حاجذذة،
ُيتذذارون مذذن زاعذذدة بيذذا ت "بذذر مج األسذذر األكثذذر فق ذرا" وف ذ معذذاي ذ رددة ،بنسذذبة  ٪1٤مذذن جممذذون
املساعدات املق ردمة إىل النا ح خة العا  ،201٤وهي اخنفضت إىل  ٪٥خة العا .201٧
 -123خة العا  ،2020ومع تفذازم األ مذة املعي ذية ،زذ ردمت و ارة ال ذؤون ارجتماعيذة ،ائلتعذاون
مع املنظمات الدولية ،منحا نقدية ار ة ملعظم األسر الي تم "البطازة الغذا ية ارلكرتونية".
ري
 -12٤م ذذن جهت ذ  ،وع ذذّب أجه ت ذ
ر
املتخصص ذذة ،يس ذذاهم اجل ذذيش ا ش ذ ر رز ذذات وإن ذذا م ذذاريع ر
للتنميذ ذذة ال راعيذ ذذة ،ملسذ ذذاعدة املذ ذ ارع علذ ذذى استصذ ذذةح األراضذ ذذي وارسذ ذذتمرار ا عملهذ ذذم ،عنذ ذذد احلذ ذذدود
ال مالية وال ذرزية .ويت رذوىل اجلذيش تو يذع مذواد إغاثذة علذى املذوا ن ا حالذة الفقذر ال ذديد ،ويسذعى إىل
تس األوضان الصحيرة ا املنا األش رد حاجة ،ا حدود إمكانيات .

 -12٥ح العا  ،2018واصلت "املؤسسة العامة لإلسكان" أتم القروي املاليذة ،ضذمن شذرو
معينذذة ،للم ذوا ن مذذن ذوي الذذدخ املتواضذذع واحملذذدود ،ضسذذكاهنم ب ذذك مذذة  .ومذذع تراجذذع لبذذات
املخصصذة مذذن املصذرف املركذ ي ،يبقذى حذ ر هذذذه األ مذة مذذن
القذروي السذكنية نتيجذذة لنفذاذ ر مذذة الذدعم
ر
األولوايت.

 -Dحقوق األشخاص األكثر عرضة
التوصيات  ٧٩و ،٨٠وبني  ٨٢و ،٨٧و ،1٢٦و ،1٢٩و ،1٦٠و ،1٦1حو حقوق املرأة

رفع التميي ضدر املرأة ا القوان
 -12٦منذ ذ ذذذ العذ ذ ذذا  ،201٥وائضضذ ذ ذذافة إىل القذ ذ ذذانون  201٧/٥3ضلغذ ذ ذذا املذ ذ ذذادة  ٥22مذ ذ ذذن زذ ذ ذذانون
العقوائت:
•

ليتضمن أحكاما جديدة تساوي ب الرجا والنسا
متر تدي "زانون التجارة الّبية" ر
ا حالة التفليسة (املواد  ٦2٥إىل ،)٦29

•

املوظفذ ذذة
وأُزذ ذرذر القذ ذذانون  201٧/٤٦حذ ذذو رفذ ذذع احلذ ذذد األدىن للرواتذ ذذو واألجذ ذذور ،ملذ ذ نع ر
املت وجة ح ر ارستفادة من دوا نصذفي ملذدة أزصذاها ثذةث سذنوات خذة خذدمتها،
ورب ذلك ائحتسذاب نصذ سذنة خدمذة فعليذة ائلنسذبة للتذدرج وتعذوي الصذرف أو
املعال التقاعدي.

 -12٧كما تق ردمت اجلهات املعنية ،كو ارة العد واهليئة الو نية ل ؤون املرأة اللبنانية ،بع ردة م ذاريع
زوان  ،أُزَِّّر بعضها داخ جلنة املرأة والطف النيابية:
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•

م ذذرون زذذانون لتعذذدي بعذ أحكذذا زذذانون الضذذمان ارجتمذذاعي لتذذام املسذذاواة بذ
اجلنس ا ارستفادة من تقدميات الصندوق الو ي للضمان ارجتماعي،

•

التحرل اجلنسي ا أماكن العم وا اما العا .
جير ر
وم رون زانون ر
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ذدهن العا ليذذة ،وز ذرار
 -128كمذذا صذذدر تعمذذيم ضدراج أابذذا أورد النسذذا املطلقذذات علذذى بيذذا ت زيذ ر
بوجوب تسجي اسم وشهرة ار على جوا ات سفر األورد ،وزرار ضضافة تديد اجلذنس علذى لبذات
الرت رشع لعضوية امالس احمللية والت ريعية.

تع ي م اركة املرأة ا احلياة العامة
 -129عذ َّد القذذانون  201٧/٦1زذانون البلذذدايت بذ ايدة بنذذد حذو "حذ النسذا املت وجذذات واللذوايت
اهلن ال خصذذية حكم ذذا ائل ذ واج إىل نط ذذاق بلديذذة أخ ذذرى ،ائلرترشذذع إىل جمل ذذس
نقلذذت س ذذجةت زيذذد أح ذو ر
البلديذة حيذ كانذت اابذذانهن تذرد ا القا مذة ارنتخابيذذة زبذ واجه رذن ".فلذم يعذذد ممكنذا إسذقا عضذذوية
اجهن.
النسا من املس البلدي بعد و ر
 -130ا ارنتخاائت البلدية للعا  ،201٦فا ت  ٦80امرأة من أص  1٤8٥مرشحة ،فارتفعذت
نس ذذبة م ذذاركة النس ذذا ا ام ذذالس البلديذ ة م ذذن  ٪٤.٧ا الع ذذا  2010إىل  .٪٥.٦كم ذذا انتُخب ذذت ٥٧
"خمتارة" ا العا  ،201٦بعد أن كان عددهن  39ا العا .2010
مرشذذع ،وهذذي
 -131وا ارنتخذذاائت النيابيذذة للعذذا  ،2018رترشذذحت  113ام ذرأة مذذن أص ذ  9٧٦ر
النواب.
النسبة األعلى لتاري  ،فا ت منهن  ٦سيدات لعضوية جملس ر
 -132ائلنسبة لعدد الو يرات:
•

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

•

وضذ رذمت احلكوم ذذة امل ذذكلرة بت ذذاري  ٦ ،2020/1/21و ي ذرات م ذذن أص ذ  19و ي ذرا،
ومذذن بيذذنهن أو و يذذرة للذذدفان الذذو ي ا لبنذذان والذذدو العربيذذة ،وهذذي أيضذذا أو ام ذرأة
ت غ منصو و ر يس احلكومة.

 -133خة السنوات املاضية ،وائضضافة إىل ار دايد التدرجيي ا نسو اخنرا النسا ا الوظا
العامة ،وا القضا والسلك الدبلوماسي ،ارتفعت نسبة تطويع النسا ا اجلذيش واملديريذة العامذة لقذ وى
األمذذن الذذداخلي واملديريذذة العامذذة لألمذذن العذذا واملديريذذة العامذذة ألمذذن الدولذذة ،مذذع تكلذذيفهن مبهذذا متنوعذذة
زيادية وعمةنية وعسكرية.
 -13٤تواص ذ ذ اهليئ ذ ذذة الو ني ذ ذذة ل ذ ذذؤون امل ذ ذرأة اللبناني ذ ذذة جهوده ذ ذذا حل ذ ذ ر اردارات العام ذ ذذة وارح ذ ذ اب
والنقذذاائت ،عذذّب شذذبكة نقذذا اررتكذذا اجلنذذدري( ،)2٧علذذى دمذذج مفهذذو النذذون ارجتمذذاعي ا هياكلهذذا
التنظيمية وعملها ،وتدي القوان الراعية هلا ،ووضع اسرتاتيجيات هلذه الغاية.
 -13٥أ لق ذذت و ارة ال ذذؤون ارجتماعي ذذة "م ذذرون م ذذاركة امل ذرأة ا احلك ذذم احملل ذذي والتنمي ذذة" ،لتع ي ذ
م ذذاركة امل ذرأة ا احليذذاة العامذذة وصذذنع الق ذرار ،حبملذذة و نيذذة سذذبقت ارنتخذذاائت النيابيذذة للعذذا ،2018
لت ذذجيع األحذ اب السياسذذية علذذى ترشذذيع النسذذا  ،ورفذذع وعذذي امتمذذع حذذو م ذذاركتهن ،وتع يذ التعذذاون
النواب.
ب الرجا والنسا لتمثي أفض ر
هلن ا جملس ر

متك املرأة
 -13٦ن رف ذذت و ارة ال ذذؤون ارجتماعيذذة براجمذذا لتع ي ذ زذذدرات العذذامل ا القطذذان العذذا حذذو كيفيذذة
إدمذذاج مفذذاهيم النذذون ارجتمذذاعي ا ال ذّبامج والسياسذذات ،ائضضذذافة إىل دورات لتطذذوير زذذدرات النسذذا
علذى تنفيذذذ م ذذاريع صذذغ ة ومتوسذذطة احلجذذم ،للم ذاركة ا تنميذذة جمتمعذذاهت رن احملليذذة .وتذ رذوفر الذذو ارة عذذددا
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من خدمات التاهي املهي واحلرا ا مراك اخلدمات اضمنا ية التابعة هلا ،كما م اريع لذدعم تعاونيذات
التصذذنيع الغذذذا ي النسذذا ية ،ولذذدعم رواد األعمذذا ا إن ذذا شذذركاهتم ،ولذذدعم م ذذاريع ازتصذذادية صذذغ ة
ومتوسطة.
 -13٧وتقذ ذ رد و ارة ال ذ ذذؤون ارجتماعيذ ذذة خذ ذذدمات دور احلضذ ذذانة النهاريذ ذذة مقابذ ذ بذ ذذدرت رم يذ ذذة ،ا
()28
مو عة على كافة املنا  ،لدعم املرأة العاملة.
حواي  2٤مجعية ر

محاية املرأة من العن األسري
 -138منذ إزرار القانون  201٤/293حو "محاية النسا وسا ر أفراد األسرة من العن األسري"،
الصحة العامة والعم وغ ها ،إىل دورات تدريبية حو
املوظفون ا و ارات ال ؤون ارجتماعية و ر
يضع ر
سب التص ردي للعن األسري ،ومعاجلة نتا ج .
 -139وم ذذع تلقيه ذذا الت ذذدريبات ،تواصذ ذ عناص ذذر املديري ذذة العام ذذة لق ذذوى األم ذذن ال ذذداخلي التعامذ ذ م ذذع
شكاوى العن األسري الواردة إليها عّب خطرها الساخن )29(.ودوراي ،تصدر زرارات محايذة عذن املراجذع
املختصة.
القضا ية
ر
 -1٤0ملواجهذذة جا حذذة وائ  COVID – 19املسذذتج رد ،وائلتعذذاون مذذع املديريذذة العامذذة لقذذوى األمذذن
ال ذذداخلي ،اعتم ذذدت اهليئ ذذة الو ني ذذة ل ذذؤون امل ذرأة اللبناني ذذة ع ذذددا م ذذن اضج ذرا ات العملي ذذة ملعاجل ذذة ظ ذذاهرة
العن األسري املتنامي نتيجة للحجر املن ي.

 -1٤1تنبرذ بع ذ القضذذاة إىل وجذذود عذذدد مذذن الثغ ذرات الذذي تذذؤدي دوراي إىل إصذذدار أحكذذا زضذذا ية
تتوسع ا تفس القانون  .201٤/293فتقذ ردمت و ارة العذد ائلتعذاون مذع اهليئذة الو نيذة ل ذؤون املذرأة
ر
اللبنانية ومنظمة "كفى" وغ ها ،ائزرتاحات تعدي بع مواد هذا القانون ،لت ديد سب محاية النسا
مذذن العن ذ األسذذري مذذن خذذة توسذذيع مفهذذو األسذذرة ،واسذذتحداث فقذذرة تعازذذو ج ا يذذا علذذى الضذذررين
املعنوي وارزتصادي ،والسماح للقاصر(ة) ائلتق رد بطلو احلصو على أمر احلماية ائلذات ،بدون وي
أمره(ا) ،وإعطا زاضي العجلة احل ر ائرستعانة مباشرة ائلقوى األمنية لتنفيذ أمر احلماية.

ارسرتاتيجيات وخط العم اخلاصة ائملرأة
 -1٤2اعتُمدت "ارسذرتاتيجية الو نيذة للمسذاواة بذ اجلنسذ لألعذوا  ،"2030-201٧ائرسذتناد
إىل "ارسذ ذ ذ ذرتاتيجية الو نيذ ذ ذ ذذة للمذ ذ ذ ذرأة ا لبنذ ذ ذ ذذان لألعذ ذ ذ ذوا  ")30(2021-2011وخطرذ ذ ذ ذي عملهذ ذ ذ ذذا(،)31
و"ارسرتاتيجية الو نية ملناهضة العن ضد النسا والفتيات".
 -1٤3ا العا  ،2018عُ ِّقد لقا ت اوري و ي بعنوان "توحيد الرنية وتنسذي اجلهذود حذو زضذااي
املرأة" ا القصر اجلمهوري ،حبضور ر يس اجلمهورية.
 -1٤٤وا الع ذذا  ،2019أ لق ذذت اهليئ ذذة الو ني ذذة ل ذذؤون امل ذرأة اللبناني ذذة زاع ذذدة معلوم ذذات الكرتوني ذذة
()32
تتضمن املعاهدات الدولية والقوان الو نية وارجتهادات املتعلقة حبقوق املرأة.
ر
 -1٤٥وأز رذر جملذس الذو را "خطذذة العمذ الو نيذة لتنفيذذ القذرار  "132٥الذي انطلقذت عمليذة تطبيقهذذا
خة العا .2020

التوصيات  30و 32و 81و 88و 12٧و 128و 132و 1٥٥و ،1٥٦الي أخذ لبنان علما ب
 -1٤٦م ذذع اس ذذتمرار اعتم ذذاد كذ ذ ا ف ذذة لبناني ذذة ز ذذانون أحذ ذوا شخص ذذية خ ذذاص ذذا ،عذ ذ ردلت ا فذ ذذة
املوحدين الدرو ا العا  201٧زانون أحواهلا ال خصية للسماح للنسا ائحلصو على كامذ احلصذة
ر
20
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اضرثية بغياب وري ذكر ،ولتحديد زيمة املهر ،ولرفع سن احلضانة من  ٧إىل  12للذكور ،ومن  9إىل
 1٤لإل ث ،مع ح امل اهدة لألبوين.
 -1٤٧يوجذذد حاليذذا ع ذ ردة م ذذاريع وازرتاحذذات ز ذوان لتعذذدي زذذانون اجلنسذذية للسذذماح للم ذرأة اللبنانيذذة
املت روجة من أجنق طعطا جنسيتها ألوردها.
التوصر ر ر ر رريات  11و 1٢و ،55وبر ر ر ر ررني  1٣٣و ،1٣٧وبر ر ر ر ررني 1٤٠و ،1٤٢و ،15٠و،151
و ،1٩5حو حقوق الطفل

"الّبوتوكو ارختياري امللح طتفازية حقوق الطف حو إشران األ فا ا الن اعات املسلحة"
 -1٤8ا العا  ،201٤أع ردت و ارة ال ؤون ارجتماعية ،ائلتعاون مع الو ارات املعنية" ،خطرة عم
و نية لذوزاية ومحاية ار فا املرتبط ائلعن املسلع ا لبنان" ملراجعة زانونية ،من أج املصادزة على
"الّبوتوك ذذو ارختي ذذاري امللح ذ طتفازي ذذة حق ذذوق الطف ذ ح ذذو إش ذران األ ف ذذا ا الن اع ذذات املس ذذلحة"،
ولوض ذذع يلي ذذات للتنس ذذي وللتوعي ذذة ولبن ذذا الق ذذدرات ورز ذرتاح ب ذرامج ضع ذذادة أتهي ذ األ ف ذذا وادم ذذاجهم.
ون رفذت الو ارة عددا من األن طة التثقيفية حو مضمون الّبوتوكو .

موا مة القوان الو نية مع "اتفازية حقوق الطف "
 -1٤9أعذ رد املذذس األعلذذى للطفولذذة ا و ارة ال ذذؤون ارجتماعيذذة دراسذذة مقارنذذة للقذوان الو نيذذة مذذع
"اتفازية حقوق الطف " ،خلصت إىل ازرتاح ع ردة م اريع زوان  ،تنسجم ومبادا حقوق الطف .

محاية األ فا
تتوج و ارة ال ؤون ارجتماعية بسلرة مذن اخلذدمات املتخصصذة لأل فذا والفتيذات الناجيذات
 -1٥0ر
من العن  ،من دعم نفسي ،ورعاية صحية أولية ،ومتك اجتماعي وازتصادي ،وتوعية على احلقوق.
 -1٥1وتعم الو ارة على وضع نظا إحالة داخلي وخارجي ،للرصد املب ركر لأل فا ضحااي العن
املعرض للخطر ،وأتم ارستجابة الة مة والسريعة.
و ر
املوح ذذدة اخلاص ذذة
 -1٥2ا العذذا  ،201٦أ لق ذذت و ارة ال ذذؤون ارجتماعي ذذة "سياس ذذة محاي ذذة الطف ذ ر
ائجلمعيذذات األهليذذة العاملذذة مذذع األ فذذا " ،لتسذذاعد علذذى بنذذا منظومذذة يمنذذة تمذذي الطف ذ داخ ذ هذذذه
اجلمعيذذات ،عذذّب وضذذع معذذاي للتوظيذ و"مذذدو ت زواعذذد سذذلون" للعذذامل  ،وتوجيهذذات للتواصذ مذذع
األ فا  ،لتميي اردعا ات حبصو سو معاملة ،واربةغ عنها ،وارستجابة هلا.
 -1٥3ن رفذت و ارة ال ؤون ارجتماعية "محلة و نية حلمايذة األ فذا مذن سذو اسذتخدا ارنرتنذت"،
لرفع مستوى وعي اجلمهور حو مدى أتث سو ارستخدا على سةمة ومنو األ فا .
 -1٥٤ا العذ ذذا  ، 2018أدارت و ارة ال ذ ذذؤون ارجتماعيذ ذذة مذ ذذن خذ ذذة "الذ ذذّب مج الذ ذذو ي ملكافحذ ذذة
تستمر ا التعازد مع هيئات امتمذع
التسو " ،محلة و نية ملكافحة استغة أ فا ال وارن )33(.وهي
ر
ر
املدين لتاهي أ فا ال وارن ،وإكسا م املهارات الرتبوية واملهنية الة مة ،وإعادة دجمهم ا امتمع.
الصحة العامة املذكرة املوج ة "لدعم ممارسات محاية األ فذا ا
 -1٥٥ا نفس العا  ،أ لقت و ارة ر
القطان الصحي ا لبنان".
 -1٥٦ا متذرو  ،2020أ لقذذت و ارة ال ذذؤون ارجتماعيذذة "خطتهذذا ارس ذرتاتيجية حذذو محايذذة امل ذرأة
والطفذ ا لبنذذان ( ،")202٧-2020الذي تتمحذذور حذذو تع يذ الذذدور القيذذادي والنذاظم لذذو ارة ال ذذؤون
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ارجتماعية ا جما محاية الطفذ  ،واحلمايذة مذن العنذ املبذي علذى النذون ارجتمذاعي ،وضذمان التنسذي
والتكامذ الة مذ بذ القطذذاع الرابذذي واخلذذاص ،مبذذا ي ذذم امتمذذع املذذدين ،لتذذام اخلذذدمات ال ذذاملة
وذات اجلودة للفئات املستهدفة ،مبا يساهم ا تع ي النظا الذو ي للوزايذة والتصذ ردي رنتهاكذات محايذة
الطف والعن القا م على النون ارجتماعي.
 -1٥٧يعمذ ذ املذ ذذس األعلذ ذذى للطفولذ ذذة ا و ارة ال ذ ذذؤون ارجتماعيذ ذذة علذ ذذى ماسسذ ذذة أن ذ ذذطة "برملذ ذذان
الطف " ليُتذيع لأل فذا مذن كافذة املنذا  ،ارلتقذا والتعبذ عذن أرا هذ م ومسذا لة احلكومذة حذو القضذااي
ال ذذي هتمه ذذم ،وائلت ذذاي ترس ذذي ز ذذيم املوا ن ذذة والدميقرا ي ذذة ،وتنمي ذذة ال ذذوعي ائحلق ذذوق والواجب ذذات ،وتط ذذوير
ووضذذع اض ذذار التنظيمذذي مل ذذاركة األ فذذا ا الّبملذذان،
مهذذارات القيذذادة والعمذ اجلمذذاعي وتقبرذ اآلخذذرُ .
وخط ذذة عمذ ذ ل ذذثةث س ذذنوات وموا ن ذذة ،وب ذذر مج ت ذذدريو للع ذذامل  ،وخط ذذة اع ذذة وتواص ذ رس ذذتمرارية
الّبملان.

محاية األحداث
 -1٥8وض ذذعت و ارة ال ذذؤون ارجتماعي ذذة نظام ذذا الكرتوني ذذا ضدارة ح ذذارت محاي ذذة األح ذذداث يس ذذمع
ائحلصذ ذذو علذ ذذى البيذ ذذا ت الة مذ ذذة حذ ذذو أعذ ذذداد وأنذ ذوان هذ ذذذه احلذ ذذارت ،وحذ ذذو احلاجذ ذذة إىل اخلذ ذذدمات
ملتخصصة ،مع محاية اخلصوصية والبيا ت.
ا ر
 -1٥9ا العذ ذذا  ،201٧وز رعذ ذت و ارة العذ ذذد "مذ ذذذكرة تفذ ذذاهم" مذ ذذع منظمذ ذذة اليونيسذ ذذي حذ ذذو نظذ ذذا
العدالة اخلاص ائألحداث ،دف:
•

إن ا غرف صذديقة لألحذداث ا احملذاكم ،لتخفيذ الضذغ النفسذي عنذد حضذ ورهم
أم ذذا زاض ذذي األح ذذداث ،ا أ ذذار دع ذذوى عن ذذد خم ذذالفتهم الق ذذانون ،أو للحص ذذو عل ذذى
تعرضهم للخطر،
احلماية عند ر

•

وتوسيع نطاق استخدا التداب البديلة ا احملاكم،

•

وتس فرص إعادة التاهي واردماج،

•

وبنا زدرات زضاة األحداث واملندوائت ارجتماعيات،

•

ومكننة اكم األحداث وربطها ببعضها ،ومبصلحة األحداث ا و ارة العد .

النواب ازرتاحا لتعدي القانون  2002/٤22حذو "محايذة األحذداث املخذالف
 -1٦0يُنازش جملس ر
املعرض للخطر" ،لرفع سن املسؤولية اجل ا ية من  ٧اىل  12سنة.
للقانون أو ر

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

22

•

"خطة العم الو نية للقضا على عم ار فا حبلو العا ،")3٤(201٦

•

و"اسذ ذرتاتيجية التوعيذ ذذة الو نيذ ذذة ملكافحذ ذذة أسذ ذوأ أشذ ذذكا عمذ ذ األ فذ ذذا حبلذ ذذو العذ ذذا
،")3٥(201٦

•

ودليذ ذ اسذ ذذتخدا للمرسذ ذذو  2012/898٧حذ ذذو حظذ ذذر اسذ ذذتخدا األحذ ذذداث زبذ ذ
بلوغهم سن  18ا ارعما الي ت ك خطذرا علذى صذحتهم وسذةمتهم او سذلوكهم
األخةزي ،لتفس ه ألصحاب العم ولأل فا العامل ولأله وللمجتمع عامة،
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•

و"دراس ذ ذذة عم ذ ذ األ ف ذ ذذا ا ال راع ذ ذذة ا لبن ذ ذذان :دلي ذ ذ إرش ذ ذذادي للع ذ ذذامل ا ام ذ ذذا
ال راعي" ا العا ،201٧

•

ودراس ذذة ح ذذو "مس ذذع عم ذ ا ف ذذا الن ذذا ح الس ذذوري ا القط ذذان ال راع ذذي ا س ذذه
البقان( ")3٦ا العا .2019

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

التوصيات -3٧ب و 92و 128و 130و 132حو ال واج املب ركر ،الي أخذ لبنان علما ا
 -1٦3تع ذ رد و ارة ال ذذؤون ارجتماعي ذذة "اس ذرتاتيجية و ني ذذة ح ذذو الت ذ ويج املب رك ذر لأل ف ذذا ا لبن ذذان"
وخطة عملها ،ائلت اور مع كافة اجلهات املعنية ،للوزاية وارستجابة لظاهرة واج األ فا .
النواب ،يُنازش ازرتاح زانون حو تنظيم واج القاصرات.
 -1٦٤ا جلان جملس ر

املوحدين الدرو السن األدىن لل واج إىل  1٦سنة للذكور ،و 1٥سنة لإل ث.
 -1٦٥رفعت ا فة ر

التوصية  138حو عقوائت األ فا اجلسدية ،الي أخذ لبنان علما ا
 -1٦٦حاليذ ذذا ،يضذ ذذع القذ ذذانون  201٤/28٦الذ ذذذي عذ ذ رد البنذ ذذد ( )1مذ ذذن املذ ذذادة  18٦مذ ذذن زذ ذذانون
العقوائت ،حو عقوائت األ فا اجلسدية ،إىل نقال رجرا التعدي علي .
 -1٦٧كما متر ازرتاح تعدي القانون  2002/٤22حلظر مجيع أشكا العن ض رد األ فا .
التوصية  ٤1حو حقوق كبار الس ّ
 -1٦8أع ردت و ارة ال ؤون ارجتماعية دراسة بعنوان "اضسذذا ة لكبذار الس رذن فذي لبنان :دعوة ضجيذاد
بذرامج وسياسذذات للمعاجلذذة" ،و"التقريذذر الذو ي حذذو اخلذذدمات املتذذوفرة لكبذار السذ رذن ا لبنذذان" ،و"دليذ
املؤسسات املقيمة والنهارية".
 -1٦9وأ لقت الو ارة "معاي اجلودة ا مؤسسات كبذار الس رذن ا لبنذان" ،لتحسذ نوعيذة اخلذدمات
الصذذحية وارجتماعيذذة ،ونظرمذذت دورة تدريبيذذة جتريبيذذة ا ثذذةث مؤسسذذات لكبذذار السذ رذن حذذو "مفهذذو
السن .كما
اجلودة وسب العناية" م ،وهي أع ردت دلية توجيهيا لتحوي امتمع إىل بيئة صديقة لكبار ر
تتوىل الو ارة التوعيذة والتذدريو حذو زضذااي كبذار السذنر ،وتذوف البيذا ت اخلاصذة ذم ،مذن خذة إجذرا
ر
دراسات ائلتعاون مع جهات أكادميية.
 -1٧0وتعم و ارة ال ؤون ارجتماعية على توف :

GE.20-15070

•

اخلذذدمات الرعا يذذة الطويلذذة األمذذد حلذواي  12٧٥كبذ سذ رذن عذذّب  33مؤسسذذة متعازذذدة
مذذع الذذو ارة ،وحلذواي  3٦كبذ سذ رذن عذذّب  ٤مراكذ خدمذذة مقيمذذة منوذجيذذة اتبعذذة مباشذذرة
للذذو ارة ،وحل ذواي  ٥8كب ذ س ذ رذن م ذذن اخلذذدمات الرعا ي ذذة املقيم ذذة للم ذ رذردين م ذذن خ ذذة
مؤسسات متعازدة مع الو ارة،

•

سن عّب  221مرك خدمات إمنا يذة اتبعذة
واخلدمات الصحية حلواي  ٤0.000كب ر
للذ ذذو ارة ومنت ذ ذذرة ا كافذ ذذة املن ذ ذذا  ،وبذ ذذنفس العذ ذذدد تقريب ذ ذذا عذ ذذّب ح ذ ذواي  2٧9مجعي ذ ذذة
متعازدة،
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•

واخلذ ذذدمات املتامخذ ذذة والتغطيذ ذذة ارست ذ ذذفا ية وارعفذ ذذا ات املنصذ ذذوص عنهذ ذذا ا القذ ذذانون
املعوق ال خصية"،
 2000/220حلواي  29.٥09كب س رن من حاملي "بطازة ر

•

والتغطي ذذة الص ذذحية وخدم ذذة البطاز ذذة الغذا ي ذذة حل ذواي  32.90٥كب ذ س ذ رذن م ذذن ح ذذاملي
"بطازة حياة" ضمن "بر مج األسر األكثر فقرا"،

•

وخدمذذة تعلذذيم الكبذذار حل ذواي  2٤كب ذ سذ رذن عذذّب "الذذّب مج الذذو ي لتعلذذيم الكبذذار" ا
مراك اخلدمات اضمنا ية التابعة للو ارة،

•

سن عّب "م رون التغذية" ا  ٤مطاعم بة،
والوجبة الغذا ية حلواي  ٥00كب ر

•

واألنديذذة النهاريذذة حلذواي  3٥28كبذ سذ رذن ا  ٥0دي هنذذاري اتبذذع ملراكذ اخلذذدمات
اضمنا يذ ذذة ،وعذ ذذن اخلدمذ ذذة ذاهتذ ذذا يسذ ذذتفيد  ٤000كبذ ذ سذ ذ رذن ا  2٤دي هنذ ذذاري اتبذ ذذع
جلمعي ذذات أهلي ذذة ودينيذ ذ ة متعاز ذذدة ،حيذ ذ تقذ ذ رد أن ذذطة اجتماعي ذذة وترفيهي ذذة ورايض ذذية
وثقافية.

 -1٧1اصدرت و ارة الصحة العامة التعميم رزذم  109اتريذ  201٦/8/2لتعذدي التغطيذة الصذحية
ارست فا ية ملن ختطذت أعمذارهم  ٦٤عامذا ،لتصذبع النسذبة  ٪100بذدر مذن  .٪8٥وائلنسذبة لذّب مج
األمذراي امل منذة ،يسذتفيد كبذار الس رذن مذن تقدمياتذ جمذا  ،أي األدويذة واملعاينذات عذّب املراكذ الصذحية ا
تؤمن الو ارة خدمات الرعاية الصحية املقيمة للمسن من
كافة املنا والبال عددها  239مرك ا .كما ر
خة  3٦مؤسسة متعازدة تت تصني "مست فى فئة اثنية".
 -1٧2وا الص ذذندوق ال ذذو ي للض ذذمان ارجتم ذذاعي ،ص ذذدر الق ذذانون رز ذذم  2٧اتري ذ 201٧/2/10
الذذذي نذ ر علذذى اسذذتفادة املضذذمون بعذذد السذ رذن القانونيذ ة ،مذذن أحكذذا فذذرن ضذذمان املذذري وارمومذذة ا
الصندوق ،ل توف الضمان الصحي للمضمون املتقاعد الذي يتوز عن العمذ أو يصذاب بعجذ مذدى
احلياة ،على أن ينتق حق ائرستفادة إىل شريك وأورده بعد وفات .
التوصيات  1٧و 1٨و ٢٠و٢٣ب ،وبني  1٨٣و ،1٩٣حو حقوق األشخاص ذوي اإلعااة
 -1٧3ا العذا  ،200٧وزرعذت احلكومذة علذى "اضتفازيذذة الدوليذة حلقذوق األشذخاص ذوي ارعازذذة"،
واحالته ذذا إىل جمل ذذس الن ذ رذواب .ومن ذذذ ذل ذذك احل ذ  ،ين ذ املعني ذذون مبوض ذذون ارتفازي ذذة حل ذ ر امل ذذس عل ذذى
املصادزة عليها.
 -1٧٤منذذذ صذذدور القذذانون " 2000/220املتعلرذ حبقذذوق األشذذخاص املعذ رذوز " ،تذ رذوفر و ارة ال ذذؤون
ارجتماعي ذذة خ ذذدمات الرعاي ذذة وال ذذدمج والتاهي ذ حل ذواي  83٤2ش ذذخ م ذذن ذوي ارعاز ذذة٪٦1،0٥ ،
موزعة مع مؤسسات رعاية.
منهم هم ما دون عمر  ،18عّب عقود ر

املعوق ال خصية" ،بعد ك الطبيذو
 -1٧٥وتتابع و ارة ال ؤون ارجتماعية عملية تسليم "بطازة ر
املخذذت ر  .وشذذهد العذذا  2018تسذذليم  ٥٦0٧بطازذذة ٪23.1٦ ،منهذذا أل فذذا  ،فبل ذ العذذدد ارمجذذاي
حلاملي "بطازة املعوق ال خصية" منذ بد العم ا 108.913 ،شخصا.
تستمر الو ارة ا تقدت خذدمات متامخذة ومعاينذات بيذة للمع رذوز  ،يسذتعملوهنا اينمذا وجذدوا.
-1٧٦
ر
وا الع ذذا  ،2018أُص ذ ِّذد َر  ٥2.٥٤1ل ذذو خدم ذذة ،ليص ذ الع ذذدد اىل  33.2٤٤.8٥9من ذذذ انط ذذةق
هذه اخلدمات.
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 -1٧٧تواص ذ و ارة ال ذذؤون ارجتماعي ذذة تس ذذليم ارف ذذادات تطبيق ذذا ألحك ذذا الق ذذانون ،2000/220
لتمك ذ املع ذ رذوز م ذذن ارس ذذتفادة م ذذن بع ذ اضعف ذذا ات كالرس ذذم البل ذذدي وض ذريبة األم ذذةن املبني ذذة ورس ذذم
اجلمرن والتسجي على السيارة.
 -1٧8جتذ ذذري و ارة ال ذ ذذؤون ارجتماعيذ ذذة التقيذ ذذيم النفسذ ذذي واللغذ ذذوي جمذ ذذا لأل فذ ذذا ذوي الصذ ذذعوائت
التعلرميذذة عذذّب اخصذذا ي ا املرك ذ النمذذوذجي للمعذ رذوز  ،مثر تذ رذوجههم إىل املؤسسذذات التعليميذذة املتعازذذدة،
حبسذذو نذذون اضعازذذة واملراكذ ال ذذاغرة .ويذرتاوح عذذدد األ فذذا الذذذين يسذذتقبلهم املركذ بذ  ٦00و٧00
سنواي ،وحيص ما ب  ٥00و ٧00ف على جلسات العةج اللغوي.
 -1٧9منذذذ أن أزذ رذر القذذانون  2000/220ح ذ ر التعلذذيم لك ذ ر شذذخ مذذن ذوي اضعازذذة ،تتذذوىل و ارة
الرتبية والتعليم العاي ،من خة "جلنة تديد أوضان ذوي ارحتياجات الرتبوية اخلاصة ا ارمتحا ت
الرابيذذة لل ذذهادة املتوسذذطة" ،دراسذذة امللفذذات واز ذرتاح مذذا يناسذذو ك ذ حالذذة ،جلهذذة إج ذرا أو عذذد إج ذرا
ذتم ختص ذذي غ ذذرف ض ذذمن مراك ذ تنظ ذذيم ارمتح ذذا ت الرابي ذذة،
ارمتح ذذان الراب ذذي لل ذذهادة املتوس ذذطة .وي ذ ر
لتسهي تنق التةميذ من ذوي اضعازة .ون رفذت و ارة الرتبية والتعليم العاي بر مج جتذريق لتلذ ت ثةثذ
مدرسذة ُهتيذا وفقذا ملعذاي إدمذاج التةميذذ ذوي اضعازذذة ،ومذن أهذداف الذّب مج أيضذا تلذ ت  1٧0مدرسذذة
أخرى ،وأتهي الروضات.
املتخصصذة املة مذة لأل فذا مذن ذوي اضعازذة ،الذي تعلرذم لغذة اضشذارة وغ هذا،
 -180تعتّب املدارس
ر
ج ا ر يتج أ من نظا التعلذيم ارل امذي األساسذي .وهذي تظذى بذدعم و ارة الرتبيذة والتعلذيم العذاي أسذوة
ائمل ذذدارس الرابي ذذة ،وتت ذ رذوىل جلن ذذة م ذذرتكة م ذذع و ارة ال ذذؤون ارجتماعي ذذة ،تض ذ رذم ممثلذ ع ذذن ه ذذذه امل ذذدارس
املتخصصة ،ملتابعة شرو عملها وتكلفة التعليم فيها.
ر

 -181ا مادت ذ  ،9٦أجذذا القذذانون  ٤٤الصذذادر بتذذاري " 201٧/٦/1٧ضنتخذذاب أعضذذا جملذذس
النذ رذواب" للناخذذو مذذن ذوي ارعازذذة ،واملصذذاب طعازذذة متنعذ مذذن إمتذذا عمليذذة اضز ذرتان ،ان يتذذار خذذو
ملسذ ذذاعدت  ،تذ ذذت اشذ ذذراف هيئذ ذذة زلذ ذذم ارزذ ذرتان .وعلذ ذذى و ارة الداخليذ ذذة والبلذ ذذدايت أن أتخذ ذذذ احتياجذ ذذات
األشخاص ذوي اضعازة ائرعتبار ،وأن ترفع العقبات أما ممارستهم حلقهم ائرزرتان.
 -182بت ذ ذ ذذاري  ،2019/٦/2٧ص ذ ذ ذذدر مرس ذ ذ ذذو تنظيم ذ ذ ذذي بلي ذ ذ ذذة تطبي ذ ذ ذ امل ذ ذ ذذادة  ٧3م ذ ذ ذذن الق ذ ذ ذذانون
 ،2000/220ون ر على ختصي نسبة  ٪3من وظا القطان العا لذوي اضعازة.
العما املهاجري
التوصيات  1٩٨و 1٩٩و ٢٠٤و ٢٠5حو حقوق ّ
املوح ذذد" للع رم ذا
 -183بت ذذاري  ،2020/9/٤أص ذذدرت و ارة العم ذ النس ذذخة احمل ردث ذذة "لعق ذذد العم ذ ر
املن ذ لي امله ذذاجرين املعم ذذو ب ذ من ذذذ الع ذذا  ،2009ال ذذي تك ذرذرس حق ذذوق ه ذذؤر الع رم ذا  ،وتذ نظرم العةز ذذة
التعازدية ب ك منص ب الع رمذا وأصذحاب العمذ  ،وتعذال غيذاب املسذاواة ،مبذا يتماشذى مذع معذاي
العم الدولية.
 -18٤أهنذذت و ارة العم ذ م ذذرون زذذانون تنظذذيم ظذذروف العمذ الة ذ للع رمذا املن ذ لي  ،ائملوا مذذة مذذع
للعما املن لي " للعا  ،2011ومع التوصية رزذم
اتفازية العم الدولية رزم  189ب ان "العم الة
ر
 201التابعة هلذه ارتفازية .وبتاري  ،201٤/3/1٤أحي م رون القانون إىل جملس الو را لبتر .
 -18٥ف رعلذذت و ارة العمذ خطرهذذا السذذاخن لتلقذذي ال ذذكاوى مباشذذرة .فيحذ ر للعامذ املنذ ي ،ا حذذا
سو املعاملة أو ن وب ن ان مع صاحو العم أو مكاتو ارستقدا  ،أن يتق رد بنفس أو عّب سفارت
الودية ،للفريذ
أو هيئات امتمع املدين ،ب كوى لدى و ارة العم  ،لتسوية الن ان .وإذا ف لت التسوية ر

GE.20-15070

25

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

املختصة ومنها جمذالس العمذ التحكيميذة ،الذي أصذدرت العديذد مذن األحكذا
املتضرر أن يُر ِّاجع احملاكم
ر
ر
القضا ية ،كتعوي العط والضرر وفري دفع األجور املستحقة.
 -18٦يصدر دوراي عذن و ارة العمذ زذرارات منظ رمذة للعمالذة املهذاجرة ومنهذا املن ليذة ،مذن أبر هذا القذرار
رزذذم  1/1٦8بتذذاري  201٥/11/2٧لتنظذذيم عم ذ مكاتذذو اسذ تقدا العذذامةت املن ليذ ات ،ملنعهذذا مذذن
ن ر اضعة ت ومن فري بدرت مالية على العامةت مقاب إجياد عم هلن.
 -18٧تواص و ارة العم تداب ها الرادعة حب مكاتو ارستقدا إذا ثبت أهنذا تسذتغ ر الع رمذا  ،مذن
خذذة الذ ايرات امليدانيذذة الدوريذ ة ملفت ذذيها الذذذين يقمعذذون املخالفذذات ،طيقذذاف املكاتذذو ملذ ردة معينذذة ،أو
وبضعها على الة حة السودا  ،أو طلغا تراخيصها.
 -188أعذ ذ ردت و ارة العمذ ذ دلذ ذذية إرشذ ذذاداي للعذ ذذامةت املهذ ذذاجرات ا اخلدمذ ذذة املن ليذ ذذة ،مذ ذذرتجم إىل ٧
ذاهتن ضذذمن عقذذد العمذ املو رحذد الذذذي يتوجذذو علذذيهن توزيعذ لذذدى كاتذذو
لغذذات ،حذذو حقذذوزهن وواجبذ ر
املوحذذد بلغذذات العذذامةت ،لعذذد إملذذا
العذذد  .وتعمذ الذذو ارة علذذى إعذذداد فيذذديو ل ذذرح بنذذود عقذذد العمذ ر
بعضهن ائلقرا ة بلغاهتن.
َّ
 -189وملواجهة جا حة وائ  COVID – 19املستج رد ،اعتمدت و ارة العم إجرا ات خاصة حلماية
العما املهاجرين من خطر انت ار الوائ .
ر
 -190تذ رذوفر و ارة ال ذذؤون ارجتماعيذذة اخلذ دمات الصذذحية واحلمايذذة ارجتماعيذذة والذ ّبامج الوزا يذذة إىل
العامةت املهاجرات ،كما است ارات بية وأدوية بصورة شب جمانية ا مراك اخلدمات اضمنا ية التابعة
هلا .وتدير الو ارة عقودا مع دور إيوا  ،لرعايتهن ح يقعن ضحااي العن وارسذتغة  .وبذدأت الذو ارة
طعداد املرسو التنظيمي رن ا "حساب خاص ملساعدة ضحااي ارجتذار ائألشذخاص" ،لتمكذ مجيذع
األفذراد مبذذن فذيهم العذذامةت املهذاجرات مذذن ارسذتفادة مذذن خذدمات الرعايذذة والتاهيذ  ،ا حذذا وزذذوعهن
ضحااي جرمية ارجتار ائألشخاص.
 -191يذذن ر "امليثذذاق ارجتمذذاعي" الصذذادر عذذن و ارة ال ذذؤون ارجتماعيذذة علذذى ضذذرورة معاجلذذة مجيذذع
خصص ذذت "ارسذ ذرتاتيجية الو ني ذذة للتنمي ذذة ارجتماعي ذذة"
أش ذذكا التميي ذ ض ذ رد العم ذذا امله ذذاجرين .كم ذذا ر
الصادرة عن نفس الو ارة ،العامةت املهاجرات بفقرة خاصة ،لتحس ظروف عملهن العذاد واآلمذن،
ومكافحة غياب املساواة ا العم  ،وتوف فرص عمذ متسذاوية تسذتند إىل القذدرات واملذؤهةت ،بذدون
متيي ذ  .وب ذذدأت و ارة ال ذذؤون ارجتماعي ذذة طع ذذداد املرس ذذو التنظيم ذذي ضن ذذا "حس ذذاب خ ذذاص ملس ذذاعدة
ضذذحااي ارجتذذار ائألشذذخاص" ،لتمكذ العذذامةت املهذذاجرات مذذن ارسذذتفادة مذذن الرعايذذة واخلذ دمات ،ا
حا وزوعه رن ضحية جرمية ارجتار ائألشخاص.
التوصية  ٢٠٦الي ابلها لبنان جمئيا ،والتوصيات  ٢٦و٢٧أ و٢٧ب و ٣٨و ٣٩و ،٢٠٩الي
أخذ علما هبا ،حو ملتمسي اللجوء
 -192جا ا مقدمة دستوره أن لبنان ليس بلد جلو أو تو  ،رعتبارات ع ردة .وهو مل ريوزذع علذى
اتفازي ذذة الةجئ ذ للع ذذا  ،19٥1وعل ذذى بروتوكارهت ذذا للع ذذا  ،19٦٧ار أنرذ ملتذ ذ مبب ذذدأ ع ذذد اضع ذذادة
نصت علي هذه ارتفازية.
القسرية كما ر

 -193ر تقو املديرية العامة لألمن العا برتحيذ أي شذخ يعتقذد أن حياتذ خبطذر ا بذةده ،كمذا
الرد الوارد
اختذت املديرية إجرا ات تقضي بعد إبعاد أو ترحي أي ح سوري ،الت اما منها مببدأ عد ر
ا "اتفازية مناهضة التعذيو".
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 -19٤ت ردد "مذكرة التفاهم" امل روزعة ا العا  2003ب املديرية العامة لألمن العا ومفوضذية األمذم
املتح ذذدة ل ذذؤون الةجئ ذ  ،ح ذذو "التعام ذ م ذذع املتق ذذدم بطلب ذذات اللج ذذو ل ذذدى مكت ذذو املفوض ذذية ا
لبنان" ،واجبات وحقوق ك من الدولة اللبنانية واملفوضية والةجئ.
التوصرريات  ٤٠و 15٣و 1٦٢و 1٦٧و ٢٠٣و ٢15حررو الالجئررني الفلسررطينيني ،الرري أخررذ
لبنان علما هبا
تسج املديرية العامة لل ؤون العقارية ا و ارة املالية حكما
 -19٥حو التملرك والتوري العقاري ،ر
انتقا ملكية الفلسطيي ائلوفاة إىل ورثت  ،دون أي عا أو مانع ،إذا كانت املعاملذة مسذتوفية ال ذرو
واألصذذو القانونيذذة .وينطب ذ هذذذا ارج ذرا أيضذذا علذذى إنتقذذا إرث اللبنانيذذة املتوفذذاة واملت وجذذة مذذن رجذذئ
فلسذطيي إىل وجهذا وأوردهذا .وتبذ ر األرزذا أن الذ ايدة األكذّب ا عذدد املذالك ارتفذع مذن  ٦8.80ا
العذذا  2001إىل  11.٦20ا العذذا  ،201٦جتذذة ب ذذك خذذاص عذ ن عمليذذات ارنتقذذا الذذي بلغذذت
 ،2.1٥٧أي  ٪٤8من إمجاي هذه العمليات.
 -19٦أص ذذدرت و ارة العمذ ذ امل ذذذكرة رز ذذم  ٧/1اتري ذ  2013/1/22ضعف ذذا الع رم ذا الفلس ذذطيني
املسذذجل ا و ارة الداخليذذة والبلذذدايت مذذن بوليصذذة التذذام والفحوصذذات الطبيذذة ،لذذدى تقذذدميهم لذذو
احلصذذو علذذى إجذذا ة عمذ  .وكذذذلك ،أصذذدرت القذرار رزذذم  29/1اتريذ  2018/2/1٥لتحديذذد املهذذن
الواجو حصرها ائللبناني  ،مستثنيا الفلسطيني املولذودين ا لبنذان واملسذجلر رابيذا ا و ارة الداخليذة
والبل ذ ذذدايت .أفس ذ ذذحت متطلرب ذ ذذات س ذ ذذوق العم ذ ذ ا ام ذ ذذا أم ذ ذذا املهني ذ ذ غ ذ ذ اللبن ذ ذذاني  ،والةجئذ ذ ذ
الفلسذ ذ ذذطيني تديذ ذ ذ دا ،ائلعمذ ذ ذ ا امذ ذ ذذارت احملصذ ذ ذذورة ائللبنذ ذ ذذاني  ،مث ذ ذ ذ زطذ ذ ذذان التمذ ذ ذري  .وبتذ ذ ذذاري
 ،2019/8/٥أصذذدر و يذذر العمذ القذرار  1/93حذذو املسذذتندات املطلوبذذة للحصذذو علذذى إجذذا ة عمذ
لألجرا وأصحاب العم الفلسطيني .
 -19٧ا العذ ذذا  ،201٦تعاون ذ ذذت إدارة اضحص ذ ذذا املرك ذ ذ ي اللبن ذ ذذاين مذ ذ ع اجله ذ ذذا املرك ذ ذ ي لإلحص ذ ذذا
الفلس ذذطيي ،ضج ذرا "تع ذذداد الةجئ ذ الفلس ذذطيني ا املخيم ذذات والتجمع ذذات الفلس ذذطينية ا لبن ذذان"،
بذدعم مذذن جلنذذة احلذوار اللبنذذاين-الفلسذذطيي الذذي عاونذذت أيضذذا إدارة اضحصذذا املركذ ي ا مسذذحها داخذ
املخيمات الفلسطينية ا العا  .201٧ومن املتوزع أن تساعد هذه الدراسات على توضيع التحدايت
املرتبطذذة ائألوضذذان املعي ذذية احلاليذذة لةجئ ذ الفلسذذطيني  ،ا ظذ ر تعذذاون الدولذذة اللبنانيذذة ،وجلنذذة احل ذوار
اللبناين-الفلسطيي ،واجلهات األخرى املعنية بقضااي الةجئ الفلسطيني .
 -198ا تسجي زيود األحذوا ال خصذية لةجئذ الفلسذطيني القذادم مذن سذوراي ،وعطفذا علذى
تعم ذذيم املديري ذذة العام ذذة لألح ذوا ال خص ذذية رز ذذم  ٤3/2اتري ذ  201٧/9/12ح ذذو تبس ذذي إج ذرا ات
تنفيذ واث واج ووردة املوا ن السوري على األراضي اللبنانية ،وعلى تعميم املديرية العامة لألحوا
ال خصية رزم  2٥/2اتري  2018/3/9حو تسجي الفلسطيني املولودين ا سوراي الذين جتذاو وا
عمذ ذذر السذ ذذنة ،وزيذ ذذد ائزذ ذذي الوزوعذ ذذات الذ ذذي حصذ ذذلت بذ ذ  2011/1/1و 2018/2/8إداراي ،صذ ذذدرت
مذكراتن ملحقتان ائلتعميم  ،لإلشارة إىل الفلسطيني القادم من سوراي ،كما نُ ِّظرمت حلقة نقاشية
لتوضيع كيفية تطبي اجلهات املعنية هلذه النصوص.
 -199وا ا ار وريتها ،تق رد وكالة األمم املتحذدة لغذوث وت ذغي الةجئذ الفلسذطيني ا ال ذرق
األدىن خدمات الت غي وارست فا والتعلذيم ،إىل الةجئذ الفلسذطيني ا لبنذان ،مبذن فذيهم القذادم
من سوراي .وتنعكس الضا قة املالية الي ت هدها الوكالة منذ سنوات ع ردة ،على زدرهتا لتوف اخلدمات
املطلوبة منها.
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التوصر رريات  15٣و 15٤و ،1٩٦وبر ررني  ٢٠٧و ،٢1٠وبر ررني  ٢1٢و ،٢1٧حر ررو النر ررازحني
السوريني ،الي أخذ لبنان علما هبا

تنظيم إزامة النا ح السوري
 -200تطبر الدولة اللبنانية القوان واأل ر التالية ،الي ترعى وجود النا ح السوري :
زانون الدخو واخلروج وارزامة اتري ،19٦2/٧/10
•
•

وزذ ذرار املديريذ ذذة العامذ ذذة لألمذ ذذن العذ ذذا رزذ ذذم  320اتريذ ذ  19٦2/8/2لضذ ذذب الذ ذذدخو
واخلروج ا املراك احلدودية ،واملادة  8من الي تنظرم بطازة دخو للسوري القاد إىل
لبنذذان ،وتعطذذي إجذذا ة إزامذذة صذذاحلة ملذ ردة ثةثذذة أشذذهر ،زابلذذة للتجديذذد وفقذذا لتعليمذذات
يصدرها مدير عا األمن العا .

 -201ومع حركة الن وح السوري اىل لبنان منذ العا :2011
•

أصدرت املديرية العامة لألمن العا التعميم رزم  201٥/99لذدخو وازامذة املذوا ن
الس ذذوري  ،والذ ذذذي يذ ذذدرج هل ذذم عذ ذ ردة فئذ ذذات مذ ذذن التاشذ ذ ات ،مذ ذذع مراعذ ذذاة ارحتياجذ ذذات
اضنسانية،

•

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

•

واختذذذت املديريذذة العامذذة لألمذذن العذذا ا نيسذذان  2018ز ذرارا بتسذذهي احلصذذو عل ذذى
ازامة للنا ح السوري ب  1٥و 18عامذا ،عذّب التنذا عذن متطلبذات بطازذة اهلويذة
وجوا السفر وزبو جتديد ارزامة على أساس بيان زيد فردي،

•

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

تسجي وردات النا ح السوري
 -202أصذ ذذدرت و ارة الداخليذ ذذة والبلذ ذذدايت الق ذ ذرار رزذ ذذم  93اتري ذ ذ  2018/2/8لتسذ ذذهي تسذ ذذجي
األ فذذا املولذذودين خذذة الفذذرتة ب ذ شذذبا  2011وشذذبا  ،2018مل ذوا ن سذذوري ا لبنذذان ،عذذّب
إعفا هم من احكا املذادة  12مذن "زذانون توثيذ ارحذوا ال خصذية" الصذادر بتذاري ،19٥1/12/1
ائلتنا عن احل رد األزصى مل ردة عا  ،والسماح ملوظ ارحوا ال خصية ائلتنفيذ املباشر ،دون احلاجذة
اىل صدور حكم زضا ي.

أتم الظروف املعي ية للنا ح السوري
 -203منذذذ بدايذذة تذ ردف النذذا ح السذذوري أبعذذداد كبذ ة ،ممرذا جعذ لبنذذان أو دولذذة مضذذيفة لنذذا ح
ائلنسذذبة لع ذذدد س ذذكان  ،تواص ذ الدول ذذة اللبناني ذذة التعذذاون م ذذع اجله ذذات املاحنذذة واملنظم ذذات الدولي ذذة لتطبي ذ
"اخلطة اللبنانية لةستجابة لأل مة" ،والي أ لقت منها املرحلة اخلاصذة ائألعذوا ،")3٧(2020-201٧
لتلبية ارحتياجات اضنسانية املت ايدة للنا ح السوري  ،وارحتياجات التنموية متمعاهتم املضذيفة ،مذع
إية الفئات األكثر عرضة ،أمهية خاصة.
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 -20٤أ لقذ ذذت و ارة الرتبيذ ذذة والتعلذ ذذيم العذ ذذاي بذ ذذر مج "التعلذ ذذيم جلميذ ذذع األ فذ ذذا ا لبنذ ذذان( ")38عل ذ ذذى
مرحلت  ،لتام اخلدمات التعليمية جمرا وبدون واث خاصة ،للنا ح السوري  ،ولفتع اما أمامهم
للتق ذ رد لل ذذهادات الرابي ذذة املتوس ذذطة والثانوي ذذة ،أس ذذوة ائلتةمي ذذذ اللبن ذذاني  .وبفع ذ الض ذذغ عل ذذى الق ذذدرة
ارستيعابية ملدارسها الرابية ،اعتمدت و ارة الرتبية والتعلذيم العذاي مبذدأ دوامذي التذدريس ،ممذرا اد تذدرجييا
مذن عذدد النذا ح املسذتفيدين مذن اخلذدمات الرتبويذة ،فوصذ إىل  210.000تلميذذ ا العذذا ،2019
بعد أن كان  30.000تلميذ ا العا .2012
 -20٥تع ذذرب الدول ذذة اللبناني ذذة طس ذذتمرار ع ذذن زلقه ذذا حي ذذا خط ذذر الرتاج ذذع ا متوي ذ ب ذرامج املنظم ذذات
الدوليذذة ،لتذذام الظذذروف املعي ذذية للنذذا ح السذذوري  .وهذذي تواصذ تعاوهنذذا مذذع امتمذذع الذذدوي ،ضجيذذاد
حلو دا مة أل مة النا ح السوري  ،وتسهي عودهتم التدرجيية إىل املنا الي ائتت يمنة ا بةدهم.
التوصيات بني  ٩٤و ٩٨حو املثليني ،الي أخذ لبنان علما هبا
 -20٦مع استمرار التباين ا اآلرا القضا ية حو تفس املادة  ٥3٤من زانون العقوائت الي تن ر
علذذى معازبذذة امامعذذة عكذذس الطبيعذذة ،صذذدرت أحكذذا عذذن عذذدد مذذن القضذذاة املنفذذردين اجل ذ ا ي الذذذين
متسكوا بسلطتهم التفس ية للن ر  ،وحب رقهم ائرجتهاد وإعطا مفهو جديد لكلمة "الطبيعة".
ر
جيرمون املثليذة
 -20٧ففي ح يفري ن ر املادة  ٥3٤عقوبة احلبس ،يقو عدد من القضاة  -ممرن ر
اجلنسية على أساس املادة /٥3٤عقوائت ،طستبدا عقوبة احلبس ائلغرامة.
 -208بتاري  ،2018/٧/12أصدرت كمة استئناف اجلنع ا جديدة املنت ا جب لبنذان ،زذرارا
ائألكثريذة زضذذى أبن املثليذة اجلنسذذية لسذيت جرمذذا .أمذا كمذذة التمييذ اجل ا يذذة ،فلذم تصذذدر بعذذد أي رأي
حو تفس ن ر املادة /٥3٤عقوائت.
 -209بتذذاري  ،2018/1/28اصذذدرت النيابذذة العامذذة التميي يذذة تعميمذذا اىل زضذذاة النيابذذة العامذذة مبنذذع
إجرا الفحوصات الطبية ال رجية ضثبات امامعة ب املثلي  .واصدرت نقابة األ با زرارا ملنع األ با
ال رعي من إجرا هذا الفح .

 -VIIالتحدايت
ذتمر
 -210يت ذ امن تقذذدت هذذذا التقريذذر مذذع الذذذكرى املئويذذة األوىل رعذذةن دولذذة لبنذذان الكب ذ  ،فيمذذا تسذ ر
الدولة اللبنانية ا مواجهة تدايت ،بعضها زدت ،واآلخر مستج رد و شئ.
تستمر الدولة اللبنانيذة مبطالبذة امتمذع الذدوي بتنفيذذ القذرارات الداعيذة إىل احذرتا سذيادهتا
 -211كما
ر
الو نية ،وإهنا إسرا ي رحتةهلا جل من أراضيها ،ووز خرزها لةجوا اللبنانيذة ،وتسذليم إحذداثيات
اماكن القا ها ملةي القناب العنقودية ا منطقة جنوب لبنان ،الي الت املوا ن ا حقهم ا احلياة
الكرمية واآلمنة.
 -212منذ العا  ،201٥تواص الدولة اللبنانية مواجهتها للتداعيات النامجة عن مكافحة اضرهذاب
التطرف العني  ،وعن أ مات اللجو والن وح:
و ر
•
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•

معاجلرة تررداعيات أزمررات اللجرروء والنرمو  :ائلذذرغم مذذن أنذ لذذيس بلذد جلذذو ونذ وح ،مل
يتواىن لبنان يوما عن القيا بواجب اضنسذاين الكامذ جتذاه مذن جذا إليذ لبذا لألمذان.
رإر أن هذ ذذذه ارستضذ ذذافة فازذ ذذت زدراتذ ذ  ،املتواضذ ذذعة أصذ ذذة ،علذ ذذى تلبيذ ذذة ارحتياجذ ذذات
املت ايذذدة لةجئ ذ والنذذا ح  ،ا كافذذة ام ذذارت .فبالنسذذبة للبنذذان ،يبقذذى احل ذ ر األمث ذ
أل مات الةجئ والنا ح ا العم على ترمجة ح رقهم ا العودة اآلمنذة والكرميذة إىل
دايرهذذم ،ترمجذذة عمليذذة ،مبذذا ي رفذ ارعبذذا علذذى امتمعذذات املضذذيفة .وا هذذذا ار ذذار،
أزذ ذ رذر جمل ذ ذذس الذ ذذو را بت ذ ذذاري " 2020/٧/1٤ورزذ ذذة السياس ذ ذذة العامذ ذذة لع ذ ذذودة الن ذ ذذا ح
السوري ".

 -213منذ يخر العا  ،2019دفع تدهور األوضان املالية وارزتصادية وارجتماعية والفساد أبعداد
كب ذ ة مذذن امل ذوا ن اىل ح ذران شذذعق انطل ذ بتذذاري  ،2019/10/1٧للمطالبذ ة ائصذذةحات ضذذرورية.
فاك رد كبار املسؤول السياسي على احقيرة هذه املطالو ،وعلى وجوب محاية سةمة وأمن املتظاهرين
واملوا ن وارمةن العامة واخلاصة.
 -21٤وتفذذري هذذذه التحذذدايت علذذى الدولذذة اللبنانيذذة تكثي ذ اجلهذذود رجيذذاد حلذذو هلذذا ،وللح ذ رد مذذن
انعكاساهتا على حالة حقوق ارنسان ،حفاظا على التق رد احملر  .ولع ابر هذه التح ردايت:
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•

مكالح ررة الفس ررا وتعمي ررم الش ررفالية :وه ذذي يس ذذتدعي أن تتض ذذافر جه ذذود الس ذذلطات
الت ذريعية والتنفيذيذذة والقضذذا ية ،ملعاجلذذة جذذذور الفسذذاد ومعازبذذة مرتكبي ذ  ،مذذن خذذة
مقاربذذة ت ذذاركية ب ذ كافذذة اضدارات واملؤسسذذات العامذذة واهليئذذات الو نيذذة والبلذذدايت،
والقطذ ذذان اخلذ ذذاص ،ووسذ ذذا ارعذ ذذة  ،وهيئذ ذذات امتمذ ذذع املذ ذذدين ،بذ ذذدعم مذ ذذن املنظمذ ذذات
الدولية ذات الصلة.

•

محاية ح ّق التظاهر والتعبحم ع الرأي :عكست معظم التظاهرات الي شهدها لبنان
منذ ذذذ هنايذ ذذة العذ ذذا  ،2019ذ ذذابع موا ني ذ ذ السذ ذذلمي ا املطالبذ ذذة حبقذ ذذوزهم ،واظه ذ ذذرت
مسذذؤولية األجه ذ ة األمنيذذة والعسذذكرية ا التوفي ذ ب ذ محايذذة حريذذة ال ذرأي والتعب ذ الذ ي
يض ذذمنها الدس ذذتور م ذذن جه ذذة ،وص ذذون احلق ذذوق األخ ذذرى ،كحري ذذة التنق ذ والوص ذذو إىل
العم واملدارس واملست فيات وغ ها ،مع احلفاظ على األمن وارستقرار .ويقذع علذى
عات األجه ة األمنية والعسكرية ،والسلطات القضا ية ،تفعي سب مسا لة ومةحقة
ك من يتجاو نطاق صةحيات عند إنفاذ القانون.

•

معاجلررة ت ررداعيات انفج ررار مرل ر ب ررحموت :بت ذذاري تق ذذدت هذذذا التقري ذذر ،كان ذذت الكارث ذذة
الناجت ذذة ع ذذن ارنفج ذذار خت ذذيرم عل ذذى امل ذذهد الع ذذا  ،وتن ذذذر بت ذذداعيات ر ي ذ ا املوا ن ذذون
اللبنانيون حياولون استيعاب مداها .وخة الفرتة األوىل بعذد ارنفجذار ،سذاهم الذدعم
الدوي ،كما روح التضامن الذي ابذداه امتمذع اللبنذاين ،ا التخفيذ مذن املعذا ة ،إىل
جانو جهود األجه ة املدنية والقضا ية واألمنية والعسكرية.

•

محايررة احلقرروق االاتصررا ية واالجتماعيررة :تذذاو الدولذذة اللبنانيذذة ارسذذتجابة ،ب ذذك
ذذارا وائرمكانيذذات املتذ رذوفرة ،لةحتياجذذات املعي ذذية للم ذوا ن  ،وتلبيتهذذا مذذن خذذة
ب ذرامج ذ رددة لذ دعم القطاعذذات احليوي ذذة .وحن ذذن ائنتظ ذذار ت ذذكي حكوم ذذة جدي ذذدة م ذذع
بر مج عم أيخذ بع ارعتبار وجوب تنفيذ اضصةحات البنيوية امللحة.
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لب عم م اجملتمع الدويل
 -21٥تتطلرذع الدولذذة اللبنانيذذة إىل دعذذم امتمذذع الذذدوي ،مذذن جهذذات ماحنذذة ومنظمذذات دوليذذة ،ضعذذادة
إعمار ما هت رد  ،ومعاجلة أسذباب األ مذة املاليذة وارزتصذادية ،وتقيذ اضصذةح ،محايذة ملسذتقب ارنسذان
ا لبنان.

احلواشي
)(1
)(2

)(3
)(٤
)(٥
)(٦
)(٧
)(8
)(9

)(10

ورفضت منها توصيت .
أزرهتا الدولة اللبنانية بتاري  2020/3/11ملواجهة جا حذة وائ
انتهى إعداد هذا التقرير ا ظ ر حالة التعبئة العامة الي ر
 COVID - 19املسذذتج رد .وا هذذذا ار ذذار ،ت ذذكلرت "اللجنذذة الو نيذذة للتذذداب واضجذرا ات الوزا يذذة لفذ وس كذذورو "،
املتوفرة لديها ،ملواجهة تداعيات اجلا حة.
وتظافرت جهود كافة اجلهات احلكومية ،حبسو ورايهتا واضمكانيات ر
مثلما جا ا البيان الو اري للحكومة الي ت كلرت بتاري  ،2020/1/21واستقالت بتذاري  2020/8/10علذى إثذر
انفجار مرفا ب وت.
ر حة ائلو ارات واملؤسسات العامة واهليئات الو نية الي ت رك "اآللية الو نية ضعداد التقذارير ومتابعذة تنفيذذ التوصذيات
الصادرة عن اهليئات الدولية" ا املرف رزم .1
ملراجعة اخلطةhttps://www.lp.gov.lb/Resources/Files/ad4f0421-34dd-4700-a847-7f75e3ca1e45.pdf. :
مل يد من التفاصي  ،مراجعة املرف رزم .2
وا سذذياق متص ذ ر ،ز ذ رد لبنذذان "تقريذذره ال ذذو ي الطذذوعي األو حذذو متابع ذذة تنفيذذذ أهذذداف أجن ذذدة األمذذم املتحذذدة للتنمي ذذة
املستدامة للعا  "2030ا مترو .2018
انتخذو أعضذذا "اهليئذذة الو نيذذة حلقذوق ارنسذذان" ر يسذذا هلذذا ،كمذا ذذو ر ذذيس ي ذذغ أيضذا منصذذو ر ذذيس "جلنذذة مناهضذذة
التعذيو".
التابعة لر سة جملس الو را .
للج ذ ذذيشhttps://romena.ohchr.org/sites/default/files/2019-03/OHCHR-Booklet-Moudawinat-23Jan19- :
Print.pdf.

للمديرية العا لقوى األمن الداخلي:
للمديري ذ ذ ذ ذذة العام ذ ذ ذ ذذة لألم ذ ذ ذ ذذن الع ذ ذ ذ ذذا https://romena.ohchr.org/sites/default/files/2019-05/COC%20GSO% :
http://www.isf.gov.lb/files/CoCArabic.pdf

20Brochure-Ar.pdf.
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رزم .3
رزم .٤
رزم .٥
رزم .٦

مل يد من التفاصي  ،مراجعة املرف
مل يد من التفاصي  ،مراجعة املرف
مل يد من التفاصي  ،مراجعة املرف
مل يد من التفاصي  ،مراجعة املرف
أي .Gender Focal Points
م ذذن بذ ذ ه ذذذه الن ذذا ات واضج ذرا ات :ال ذذورل الو ني ذذة القطاعي ذذة لإلش ذران امتمع ذذي ا عملي ذذة تفاعلي ذذة و ني ذذة ،ودع ذذوة
املتخصص ذ ا ك ذ ر زط ذذان إىل ورل عم ذ تفاعلي ذذة ،وتلي ذ أوراق مفاهيمي ذذة ز ذ ردمتها كاف ذذة ال ذذو ارات،
الب ذذاحث اللبن ذذاني
ر
التطرف العني .
وتنظيم العديد من املؤمترات لوضع وتكريس اآللية التنفيذية لةسرتاتيجية الو نية ملنع ر
ائلتنسي مع اللجنة الدولية للصليو األمحر.
وضعت هذه املؤشرات ائلتنسي مع إدارات أخرى ،ومع نقابة احملام .
مل يد من التفاصي حو عدد الضحااي احملتمل املستفيدين من إجرا ات "بيت األمان" ،مراجعة املرف رزم .٧
تض ذ رذمنت هذ ذذذه اخلطذر ذة القطاعيذ ذذة عذ ذ ردة ذ ذذاور مذ ذذن اض ذ ذذار الت ذ ذريعي الذ ذذذي حيكذ ذذم جرميذ ذذة ارجتذ ذذار ائأل فذ ذذا  ،إىل الذ ذّبامج
واخلذ ذذدمات املق ردمذ ذذة بذ ذذد مذ ذذن الوزايذ ذذة األوليذ ذذة املتمثلرذ ذة ائلتوعيذ ذذة ،وصذ ذذور إىل خذ ذذدمات التاهيذ ذ والتعذ ذذاا النفسذ ذذي وإعذ ذذادة
وموحذذد
ارنذدماج ،والذّبامج التدريبيذة
ر
املتخصصذذة للمهنيذ العذامل  ،وان ذذا زاعذدة بيذا ت مرك يذة ،ووضذذع نظذا متكامذ ر
رسذتيفا التقذارير وحذارت الرصذذد وارحالذة واملتابعذة ،ووضذذع مؤشذرات لقيذاس فاعليذة التذذدخةت وتقييمهذا ،وتديذد جهذذة
مرجعية لةشراف على التنفيذ واملتابعة.
https://www.omsar.gov.lb/Anti-Corruption/National-Anti-Corruption-Strategy?lang=en-us
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مبوجو زرار ر يس جملس الو را رزم  1٥2اتري .2018/8/13
http://www.cas.gov.lb/images/Publications/Labour%20Force%20and%20Household%20Living
%20Conditions%20Survey%202018-2019.pdf.

)(2٤
)(2٥
)(2٦

)(2٧
)(28
)(29
)(30

ال ذذذي أ ل ذ بت ذذاري  ،2011/10/1٧ويعم ذ فريق ذ م ذذن خ ذذة  113مرك ذ للخ ذذدمات اضمنا ي ذذة التابع ذذة ل ذذو ارة ال ذذؤون
املو عة ا معظم املنا اللبنانية.
ارجتماعية ،و ر
مل يد من التفاصي  ،مراجعة املرف رزم .8
ا الع ذذا  ،2019ض ذ رذمت احلكوم ذذة س ذذيدات و ي ذرات للداخلي ذذة والبل ذذدايت ،وللطاز ذذة وامل ذوارد املا ي ذذة ،وللتنمي ذذة ارداري ذذة،
ول ذذؤون التمكذ ذ ارزتص ذذادي للمذ ذرأة وال ذذباب .ومن ذذذ ك ذذانون الث ذذاين  ،2020تض ذ رذم احلكوم ذذة س ذذيدات و يذ ذرات لل ذذدفان
مهجرين ،ولل باب والرايضة.
الو ي ،وللعد  ،ولةعة  ،وللعم  ،ولل ر
أي  .Gender Focal Pointsوأزامت اهليئة الو نيذة ل ذؤون املذرأة اللبنانيذة تذدزي ت ذاركي أي Participatory Gender
 Auditمن منظور النون ارجتماعي ا و ارة الرتبية والتعليم العاي.
استفاد منها حواي  20.000ف و فلة.
رزم اخل الساخن  1٧٤٥لدى املديرية العامة لقوى األمن الداخلي.
مل يد من التفاصي  ،مراجعة الراب https://nclw.gov.lb/wp-content/uploads/2017/02/2-National-strategy- :
for-women-in-Lebanon-2011-2021-in-3-languages.pdf.
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)(3٤

رذورت اهليئذذة الو نيذذة ل ذذؤون املذرأة اللبنانيذذة بطريقذذة ت ذذاركية تقذارير سذذنوية حذذو تنفيذذذ خطذي عمذ "ارسذرتاتيجية الو نيذذة
للمرأة ا لبنان".
مل يد من التفاصي  ،مراجعة الراب http://legal.nclw.org.lb/Main/nlcw.html :
تت شعار" :انت مش عم بتساعدهم ،انت عم بتساعد ائستغةهلم ".وضمن فعاليات هذه احلملة ،متر تو يذع ملصذقات
ومن ورات ،وب ر فيلم دعا ي وتوعوي خاص ائحلملة عُ ِّري على مجيع ال اشات وتراف مع مقابةت إعةميذة ،وإرسذا
رسا نصيرة إىل مجيع اهلوات اخلليوية.
مل يذ ذ ذ ذذد م ذ ذ ذ ذذن التفاصذ ذ ذ ذذي  ،مراجع ذ ذ ذ ذذة ال ذ ذ ذ ذراب https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro- :
beirut/documents/publication/wcms_229103.pdf.

)(3٥

مل يذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد مذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذن التفاصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي  ،مراجعذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة الذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذراب :

http://oit.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-

beirut/documents/publication/wcms_443268.pdf.
)(3٦

مل ي ذ ذ ذ ذذد م ذ ذ ذ ذذن التفاص ذ ذ ذ ذذي  ،مراجع ذ ذ ذ ذذة الذ ذ ذ ذ ذراب

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-:

beirut/documents/publication/wcms_711801.pd
)(3٧

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

)(38
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مل يد من التفاصي  ،مراجعة الراب :

http://www.racepmulebanon.com
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