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جتميع عن لبنان
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
د د ًد ددو ا ن د ددان  1/5و ،21/16مد ددا مراعد ددا و يد د
أُعد ددا اد دديا الالًريد ددر علد دوق اًد درا
-1
االسالعراض الاو الشامل .والالًرير جتليا ل لع ومات الوا يف تًا ير ايئات املعاااات وا جراءات
اخلاص وغرياا مد وئقدا اممدمل املال دا اات ال د  ،وادو مًد لا يف زدتل مدوج تًيألدااق دا ام د
لعا الت لات.

اثنيا -نطااق االلتاامااات الدوليااة والتعاااون ماع اهلليااات واليةااات الدوليااة حلقااوق
( )2 ( ) 1
اإلنسان
أوصت العايا م ايئات املعاااات لبنان لال ايا ع د الووتوكدولا االياليدا يا امل ًدا
-2
( )3
لعه ددا ال دداو اخل ددامل ً ددو املاني د وال ياس ددي ؛ والووتوك ددوال االيالي ددا امل ددا لعه ددا ال دداو
اخلددامل ًددو اال ال ددا ي واالجاللاعي د والثًا ي د ()4؛ واالتفا يد الاولي د لاي د شيددا امز د امل م د
االيالفاء الً ر ( )5؛ واتفا ي ًو امز امل او ا عا د ؛ والووتوكدوال االياليدا التفا يد ًدو
الطفل اشأن ازرتاك امطفداال يف املناععدات امل د ()6؛ واالتفا يد الاوليد لايد ًدو شيدا العلداال
املهاجري وأ را أسرامل()7؛ والووتوكوال االياليا التفا ي ًو الطفل اشأن إجراء تًامي البوغدات()8؛
والووتوكوال االياليا التفا ي الًضاء ع شيا أزتاال الالليي ضا املرأ (.)9
وأوصت ايئات املعاااات أيضاق أبن ي ا لبنان ع اتفا ي منظل العلدل الاوليد ،
-3
()10
( مل  ،)189اشأن العلل الوقا ل علاال املن ليا ؛ واالتفا ي املالع ً مبرك الوجئدا والووتوكدوال املالع دا
دداالت انعدداا
مبرك د الوجئددا؛ واالتفا ي د املالع ً د اوضددا امز د امل عددااق ا ن ددي واتفا ي د يف د
()12
ا ن ي ( )11؛ واتفا ي الاا اشأن محاي امطفاال والالعاون يف اال الالبين ع ال عيا الاو .
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وزجعت منظل اممدمل املال دا ل رتايد والع دمل والثًا د (اليون دتو) لبندان ع د الال دايا ع د
-4
()13
اتفا ي محاي وتع ي تنوع أزتاال الالعبري الثًايف .
و ثند دت ند د ًد ددو الطفد ددل لبند ددان ع د د الو د دداء لال اماتد د املالع ًد د االًد ددامي الالًد ددا ير مبوجد د
-5
الووتوكوال االياليا التفا ي ًو الطفل اشأن ايا امطفاال واسالغوال امطفداال يف البغداء ويف املدوا
ا ي  ،إا أتير تًامي الالًرير امو مني عا .)14(2006

اثلثا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()15

أز ددا ري ددا امم ددمل املال ددا الًط ددر إم أن الومل ددان اعالل ددا ع ددا  2016الً ددانون ددمل  62اش ددأن
-6
()16
إنشاء ال جن الوطني ًو ا ن ان  .ويف عا  ،2018أوصت ال جن املعني حبًو ا ن دان لبندان
اال دريا تعي ددا أعض دداء ال جن د  ،ال د تش ددر أيضد اق ع د اةلي د الوطني د ملن ددا الالع دديي  .وأوص ددت الاول د
الطددر أيض داق أبن تتفددل ت ويددا املوس دالا مل دوا الوعم د لضددلان اس دالًوليالهلا مبددا ياللاز د واملبددا
ي د )( .)17وأوص د الفريددا
املالع ً د مبرك د املوس ددات الوطني د لالع ي د ومحاي د ًددو ا ن ددان (مبددا
الًطر أيضد اق اال دي مي انيد كا يد لتدل مد ال جند واةليد الوطنيد دا يال دل بلدا العلدل افعاليد
واسالًولي (.)18
ويف عددا  ،2016ثددت ن د الًضدداء ع د الالليي د العن ددر لبنددان ع د ت دريا اعاللددا يط د
-7
()19
الوسيط  .و ا أعيا أتكيا الالوصي عا  2017اعا أن نظرت
وطني ًو ا ن ان وتفعيل من
ال جن يف تًرير املالااع الي ام لبنان(.)20

رابع ا -تنفيذ االلتاامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان ،مع مراعااة القاانون الادو
اإلنساين الساري
ألف -املسائل الشاملة لعدة قطاعات
 -1املساواة وعدم التمييا

()21

أوصت ال جن املعني حبًدو ا ن دان ،إا أعرادت عد أسدفها لعدا وجدو تشدريعات ملتا د
-8
الالليي د  ،أبن يتفددل لبنددان أن يالضددل إطددا ق الًددانوين اقل د زددام أبسددباك الالليي د  ،مبددا يف ال د امليددل
ا ن ددق وابويد ا ن دداني  ،وأن يددو ر سددبل انال ددا عالد ومناسددب لضد ا الاللييد ( .)22و ددامت ند
الًضد دداء ع د د الاللييد د العن د ددر توصد ددي ناي د د  ،وأوصد ددت أيضد داق أبن يعتد د لبند ددان عد د ء ا يبد ددات يف
الاعاوى املاني املالع ً لالليي العن ر مبجر يبوت عوى متيي عن ر ظاار الوجاا (.)23
وأوصددت ند الًضدداء ع د الاللييد العن ددر أبن اظددر لبنددان صدرا أ زددتل مد أزددتاال
-9
الالعبري العن ر ع د أسداا العدر أو ال دون أو الن د أو امصدل الًدومق أو ا يدين وأن يُعا د ع يد ،
عناما ير اوضوح إم حتري ع الترااي أو الالليي (.)24
 -10وأوص
ا ن ق ومغاير
ا ن ق وابوي ا
ا ن ق وابوي ا

2

ريا امممل امل ال ا الًطر أبن يتفدل لبندان لفئدات املث يدات واملث يدا وم وجدق امليدل
ابوي ا ن اني ًهمل التامل يف ري الرأ والالعبري م ون متيي ع د أسداا امليدل
ن اني ( .)25وأوص أيضاق أبن حتظدر الاولد الطدر صدرا الاللييد ع د أسداا امليدل
ن اني وأن ت غق املا  534م الًانون ا ناقق(.)26
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 -2التنمية والبيةة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان

()27

 -11ال ظددت ال جند املعنيد ًددو اال ال ددا ي واالجاللاعيد والثًا يد أن جد ءاقكبدرياق مد املي انيد
والالع يمل ينفا ع عًو تًامي اخلامات م جان جهات م الًطاع اخلامل(.)28
العام ل
 -12وأعرات ال جن نف ها ع الً ا إعاء تفشق الف ا  ،نا أ ى إم ًاان دا كبدري مد املدوا
الوعمد لالنفيدي العهدا ،وإعاء اال الًدا إم الشدفا ي والر ااد الفعالد يف الشدوون العامد  ،وكديا وجدو دا
ام ا ك وال اوني يف امللا س ال ياسي  .وأوصت لبنان أبن يعجدل عاللدا مشدا يا دوانا تنفدي اتفا يد
امممل املال ا ملتا الف ا (.)29
 -3حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب

()30

عدا متالد امللث د اخلاصد للمدا العددا املعنيد مطفدداال والند اع امل د ب ،اعددا أن أعدرك عد
-13
االجنيدا وتدا ي أطفداال ال تالجداوع أعلدا امل  11عا دم اق وهتدريبهمل اعدا الد
الً ا إعاء يا شاعات م
ل ًالاال يف ا لهو ي العراي ال و ي  ،إم الو ف الفو بيق امللا س (.)31

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -1حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه

()32

 -14أوصت ال جن املعني حبًو ا ن ان ،اعدا أن بدت اعدا تنفيدي لبندان ميد عل يدات إعداا
منددي عددا  ، 2004أبن اددا ا الب ددا ع د و ددف تنفيددي أ تددا ا عدداا وأن يددو االعالبددا الواجد لغدداء
عًوا ا عداا دانو.ق .وأوصدت أيضداق أبن ي دالعرض لبندان ،يثلدا يدالمل إلغداء عًواد ا عداا  ،الالشدريعات
اات ال لضلان عا ا تمل اعًوا ا عاا إال ع أزا ا راقمل يطو (.)33
الوع اء وا ا ،يف يران/يوني ،2020
 -15وأزا ريا امممل املال ا الًطر اشتل إجيايب إم أن
ع د تش ددتيل ابيئ د الوطني د ال بناني د ل لفً ددو ي وامل في ددا دراق .و ددا أنش ددئت ابيئ د مبوج د الً ددانون
ددمل  105لعددا  2018اشددأن املفًددو ي وامل فيددا دراق .و ددا أُسددنات إليهددا مهلد الال ًيددا يف دداالت
االيالفدداء الً ددر  ،ومن ددت سد ط الوصددوال إم املع ومددات وشعهددا ،والًيددا اعل يددات اسدال راث ا ثد
وحتايا موا ا الا  ،وت يمل اهتمل إم أ ا هبمل .كلدا كدرا الًدانون قا دا يف معر د ا ًيًد ق ليدا امسدر
م ون متيي (.)34
 -16وأوصت ال جن املعني حبًو ا ن ان ،اعا أن أعرادت عد الً دا إعاء ال
امل الفددا واملفًددو ي يف أيندداء ا ددرك اما يد الد و يدالمل ألهددا وإعاء عددا اكلد أ
ام عدداال ،أبن جيددر لبنددان دداالت االيالفدداء الً ددر  ،وأن يضددل أن تت ددون ادديق ا
أ دوانا ل عف ددو ،وأن اً ددا يف شي ددا ا دداالت ال د و ي دالمل أله ددا ،وأن يً ددا ل ض د
جواق كاموق(.)35

ضدا امزد امل
مد مدرتت ادديق
را د يددا ث نط ددا
ا وأ درا أس ددرامل
2017/65

 -17واعالوت ن منااض الالعيي أن تعريف جرا الالعيي الي أيي اد الًدانون دمل
ال يشددلل أعلدداال الالعدديي املرتتبد هبددا أو اغددرض ا ددوال ع د مع ومددات أو اعدرتا مد زد
ئلد أو ام عدداال الد هتددا إم إويددف أو إكدراق أزد امل غددري الضد ي  .وال ظددت ال جند أيضداق أن
الالعري ددف ال ينطبد ددا إال ع د أ عد دداال الالعد دديي املرتتبد د قأيند دداء الال ًي ددا أو الال ًيد ددا امو أو الال ًيد ددا
الًض دداقق أو أين دداء ا ج دراءات الًانوني د وتنفي ددي ام تد ا ق ،وأن العً ددو ت املن ددومل ع يه ددا يف الً ددانون
ال تالناس وأ عاال الالعيي  .كلا أعرات ال جن ع أسفها لتون جرا الالعيي مشلول لالًا (.)36
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 -18وأعرات ال جن نف ها أيضاق ع الً ا إعاء ا عاءات الالضييا واال الجاع الالع دفق والالعديي
وسوء املعام ال يالعرض با الرجاال املشالب يف كوهنمل مث يا جن ياق املو عا ا ا ج ع يا أ درا
وى امم الااي ق(.)37
 -19وأوصت ال جن نف ها ،اعا أن كر ت أتكيا توصياهتا ال ااً يف إطدا إجدراء الال ًيدا ،أبن
ينشئ لبنان لي م الً ل شتاوى م أجل الال ًيا ع وج ال رع وان اا و عالي يف شيا ما يب غ
عند مد ا عدداءات وزددتاوى اشددأن أ عدداال الالعدديي وسددوء املعام د تُر ددا ضددا املددوظفا املت فددا نفدداا
الًانون( . )38وأوصت ال جن كيل أبن ا ل شيا الض ا ع جدو الضدر  ،مبدا يف الد الالعدوي
وإعا الالأايل(.)39
سدراق يف ام اضدق ال بنانيد  ،مبدا يف
 -20و ثت ال جن لبندان ع د ضدلان عدا ا الجداع أ زد
ال م جاند جهدات مد غدري الداوال ،وأوصدت أبن يدواقمل لبندان تشدريعات ونا سدات املالع ًد دب
االنف درا مددا املعددايري الاولي د  ،وال سدديلا الًواعددا م د  43إم  46م د واعددا اممددمل املال ددا النلواجي د
الانيا ملعام ال جناء ( واعا ني ون مانايو)(.)40
 -2إقامة العدل ،مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب ،وسيادة القانون

()41

 -21أوصددت ال جند املعنيد حبًددو ا ن ددان ،اعددا أن أعراددت عد ًهددا اشددأن الضددغو ال ياسددي
ال تيكر الالًا ير أهنا متا ا ع الًضاء واشأن ا عداءات مفا ادا أن ال ياسديا ي دال امون نفدواامل
لايد املويدداي مد املو ًد الًضدداقي  ،أبن يتفددل لبنددان أن تتددون إجدراءات اياليددا الًضددا وتعييددنهمل
وتر يالهمل وع بمل مالوا ً ما مبا االسالًولي والن اا  ،ع الن و املن ومل ع ي يف العها( .)42و ا
ريا امممل املال ا الًطر توصي ناي (.)43
 -22وأوصت ال جن املعني حبًو ا ن ان لبنان أبن ي يل ،م ون م يا م الالدأيري ،ايال دامل
احملدداكمل الع ددتري ع د املد انيا ،والددي يش ددلل يف الو ددت ال دراا امطف دداال أيض داق ،وأن اً ددا يف شي ددا
ما يب غ عن م انالهاكات يرتتبها امل وولون الع تريون ،وأن يو ر ل ض ا سبل انال ا عالد (.)44
و ا ريا امممل املال ا الًطر و ن منااض الالعيي توصيات ناي (.)45
 -23وأوصددت ند منااضد الالعد يي لبنددان لغدداء ددانون العفددو لعددامق  1991و 2005الددي أعددا
الال ًيا يف انالهاكات ًو ا ن ان يف املاضق واملعا ب ع يها(.)46
 -24وأوصدت ال جند املعنيد حبًددو ا ن دان لبنددان لًضداء ع د االكالظدات يف أمدداك اال الجدداع،
اوس دداقل منه ددا ع اسد دال اا ت دداااري غ ددري ا الجاعيد د ااي د د عد د ال د ددج ( .)47و ددامت ند د منااضد د
الالعيي توصي ناي  ،موجه ق االنالباق إم واعا ني ون مانايو و واعا امممل املال ا ملعام ال دجينات
والالاااري غري اال الجاعي ل لجرمات ( واعا نتوك)( .)48وأوصت ال جند نف دها ،م الشدها اًواعدا
ني ون مانايو أيضاق ،أبن ي غق لبنان عًوا ال ج ما امزغاال الشا (.)49
 -25وأوصت ال جن نف ها ،اعدا أن كدر ت أتكيدا توصديالها ال دااً يف إطدا إجدراء الال در  ،أبن
يعاللد ددا لبند ددان لد دواقب ظيد د أتان ل لنظلد ددات غد ددري ا توميد د ًد ددو ا ن د ددان ،وامي د دداقيا الطبيد ددا،
وأعضاء نًا ت احملاما احمل ي جراء ع ات م الً إم أماك اال الجاع(.)50
 -26وأزددا ريددا اممددمل املال ددا الًطددر اشددتل إجيددايب إم أن د  ،متازددياق مددا ا هددو املبيول د لتددبب
م أماك اال الجداع
انالشا جاق مرض ريوا كو و( .كو يا ،)19-أُط ا سراح حنو  600ز
العاملي تن ا االسالجاا لتو يا 19-يف ال جون املرك ي  ،ما جهات اع أيرى.
وأن منظل ال
وإضددا إم الد  ،وضددعت يطد علددل وجيددر تنفيددياا م د شيددا الشددركاءب وعا الااي يد والب ددا ت،
4
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و ددوى امم د الددااي ق ،ووعا ال د العام د  ،ومنظل د ال د العاملي د  ،ومتال د اممددمل املال ددا املعددين
مل ا ات وا را  ،وار.مج امممل املال ا ا مناقق ،وال جن الاولي ل ي اممحر ،وا لعيد ال بنانيد
للمراض املعاي وع مل ام ياء الا يً ال ريري (.)51
 -3احلرايت األساسية

()52

اموال/أكالدوار 2019

 -27أوص ريا امممل املال ا الًطر  ،يف سيا املظاارات ال ااأت يف تشدري
وعلت الب ا أبسرق ،جراء حتًيًات و ي ون يه يف م اعمل االسدال اا املفدر ل ًدو وسدوء املعام د مد
جان وات امم يف سيا اال الجاجدات ،واإداا شيدا اخلطدوات الوعمد لضدلان سدوم املالظدااري
ال ليا ،وهتيئ ايئ مواتي ل لالظااري يف مأم م الال ويف وامعلاال االنالًامي والعنف(.)53
 -28وال ددا ري ددا امم ددمل املال ددا الًط ددر أن د حب ددوال هناي د ني ددان/أاريل  ،2020أص ددب ت اع د
اال الجاج ددات عنيف د ي د تع ددرض ع ددا م د امل ددا يف ا ددريوت وص ددياا وط دراا وص ددو ل ال ري د
واسالُها ت ل جاجات ا ا (.)54

 -29وأوصدت ال جند املعنيد حبًددو ا ن دان لبندان سدًا ال ددف ا رميد عد الالجدايف وا ااند
وانالً ددا امل ددوظفا العل ددوميا؛ والنظ ددر يف إس ددًا ال ددف ا رمي د لتام ددل ع د الالش ددهري؛ وكفال د تف ددري
مفهو ا را ال يواني مبا يال ا و ري الالعبدري؛ واالمالنداع عد لدا الالعبدري عد اة اء امل الفد أو درض
ٍ
توصيات ناي (.)56
اا ع الالعبري الفين( .)55و نامت اليون تو
 -30وأوصت اليون تو لبنان أيضاق أبن يتفل متتا ال ا يا والعام ا يف وساقط ا عو مد
نا س د املهن د حبري د وأم ددان ،وز ددجعت ا توم د ع د الال ًي ددا يف شي ددا االعال ددااءات ع د ال د ا يا
والعام ا يف وساقط ا عو (.)57
 -31وأوصددت ند الًضدداء ع د الاللييد العن ددر  ،إا أعراددت عد الً ددا إعاء ظددر الالجددوال الددي
تفرض الب ا ت ع الوجئا ،أبن يتفل لبنان أن تتون الًيو املفروض ع ري الالنًل مالفً ما
ايالبا ات الضرو والالناس ال دا م  ،وكوهندا ال متيد ع د أسداا ا ن دي أو امصدل العر دق أو امصدل
ا يين أو مرك الوجئ(.)58

 -4حظر مجيع أشكال الرق

()59

 -32أوص ددت ن د ً ددو الطف ددل ،يف مع ددرض إز ددا هتا إم إنش دداء و ددا ياص د ملتا د االجت ددا
لبشددر ايددل املايريد العامد للمد العددا عددا  2016وإم موا ًد وعا الشددوون االجاللاعيد ع د يطد
طاعي د  ،اوضددا اس درتاتيجي ويط د علددل ملتا د االجتددا لبشددر .وأوصددت أيض داق االعددايل الًددانون ددمل 164
املالع ددا ملعا ب د ع د جرا د االجتددا مز د امل ،لضددلان عددا ا الجدداع امطفدداال املاللجددر هبددمل مغ دراض
االسالغوال ا ن ق أو غري ال م امنشط غري الًانوني أو معا بالهمل ع ام عداال غدري الًانونيد الد
يرتتبوهنا كناليج مبازر لوجتا هبمل(.)60
 -33و ثت ال جن نف ها أيضد اق ع د إعدا ا مداث االجاللداعق للطفداال الضد ا  ،وع د تنفيدي
إج دراءات مو ددا لتش ددف امطف دداال ض د ا االجت ددا يف ص ددفو الفئ ددات الض ددعيف م د ال ددتان ،مث ددل
املهاجري والوجئا وعلاال املناعال( .)61و ا ريا امممل املال ا الًطر توصديات ناي د  ،مبدا يف الد
عمل إنشاء صناو مل اعا ض ا االجتا (.)62
 -34و يلا يالع ا مل أل ااهتا ،أوصت ال جن املعني لًضاء ع الالليي ضا املرأ لبنان االنًديب
يط أتزريات الفنانا لعا  1962لضلان عا إساء اسال اامها يف االسالغوال ا ن ق ل لرأ (.)63
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 -5احلق يف احلياة األسرية

()64

 -35أوصددت ال جن د املعني د حبًددو ا ن ددان ،اعددا أن أعراددت ع د ًهددا مد كددون دوانا ام دواال
الش ددي الًاقلد ع د الدداي متيد ضددا املدرأ يف م دداقل مثددل الد واث وا ًددو املاليد والطددو و ضددان
امطفداال واملدريا  ،و زددا إم مو ظاهتدا اخلالاميد ال ددااً  ،أبن يعاللدا لبندان ددانو.ق مو دااق لل دواال
الش ي ينطبا ع شيا امز امل ،ا ر النظر ع اناللاقهمل الدايين( .)65و دامت ال جند املعنيد
لًضاء ع الالليي ضا املرأ توصي ناي (.)66
 -36وأوصددت ال جن د املعني د حبًددو ا ن ددان و ريددا اممددمل املال ددا الًطددر لبنددان أبن يالدديب يي ددا
الد واث املدداين وأن يعددرت انونيد اق هبدديق ال جيددات ،وأن ادا ال د الًددانوين الددانيا ل د واث يف  18عامداق
كلا أوص املًر اخلامل املعدين حبريد الداي أو املعالًدا ،يدوال ع تد إم الب دا عدا  ،2015أبن يدُايل
الب ا ال واث املاين ك يا مالاح ليا املواطنا ال بنانيا(.)68

()67

 -37وأوصددت ند الًضدداء ع د الاللييد ضددا املدرأ أبن ينشددئ لبنددان ليد اسدالئنا ل زدرا ع د
إجدراءات احملدداكمل الاينيد  ،وأن يط د مد الطواقددف الاينيد تدداوي وانينهددا وعرضددها ع د الوملددان السدالعراض
ماى مطااًالها ل اسالو (.)69
 -38وأعراددت ال جن د املعني د حبًددو ا ن ددان ع د ًهددا من ددانون ا ن ددي لعددا  1925ال ي ددلب
ل بنانيات مبنب جن ياله مطفاب وأعواجه امجان  ،وأوصت لبنان االعايل ايا الًانون(.)70

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -1احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية

()71

 -39أعراد ددت ال جند د املعنيد د ًد ددو اال ال د ددا ي واالجاللاعيد د والثًا يد د عد د الً د ددا إعاء اال تفد دداع
الشايا مل الوى البطال  ،وال سيلا يف صفو الشباك والن اء ،مب يهمل يرجيو ا امعات ،وإعاء عا
عالي ال ياسات والوامج ال ت الها البطال (.)72
 -40وأوصت ال جن نف ها لبنان أيضاق اراط ا ا ام ىن للجر االتاليف املعيش م أجل ضلان
متالددا العلدداال وأسددرامل مب دالوى معيشددق القددا( .)73وأوصددت أيض داق أبن يوسددا لبنددان نطددا ددانون العلددل
ليشلل شيا ئدات العلداال ،مبد ديهمل العلداال املن ليدون والعلداال ال اعيدون والعدام ون يف الًطاعدات غدري
املنظل د ويف اال ال ددا غ ددري الرظ ددق؛ وأن يراج ددا الً دوانا اات ال د هب ددا إلغ دداء ترتيب ددات مث ددل نظ ددا
التفال والعًو الشفهي ؛ وأن ي يا ا ات ايئ تفاليش العلل وتغطيالها(.)74
 -41وأوصت ال جن نف ها لبنان أبن يُواقمل وانين ولواق املالع ًد دا يف ا ضدراك مدا املعدايري
الاولي ( .)75كلا أوصت ،اعا أن أعرات ع ًها م عا ال لاح ملوظفق اخلام املاني وامجاند
االشتيل نًا ت علالي  ،أبن يواقمل لبنان زرو تفاوض النًا ت ع اتفا ات شاعي ما املا  8م
العها الاو اخلامل ًو اال ال ا ي واالجاللاعي والثًا ي (.)76
 -2احلق يف الضمان االجتماعي

()77

 -42أعرات ال جن املعني ًو اال ال ا ي واالجاللاعي والثًا ي ع الً دا لتدون ن دب ضدئي
ًط م ستان الاول الطر اق ال تال ً اسال ًا ات الضلان االجاللاعق ،ولالج ؤ نظا الضلان
االجاللاعق ،إا ال يغطق إال عا اق او اق م امل اطر االجاللاعي (.)78
 -43وأوصد ريددا اممددمل املال ددا الًطددر االًددامي م دداعا اجاللاعيد نًايد تًددو ع د ليد زددفا
ومًبول اجاللاعي ت الها الفئات الضعيف (.)79
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 -3احلق يف مستوى معيشي الئق

()80

 -44أزد ددا ت ال جند د املعنيد د ًد ددو اال ال د ددا ي واالجاللاعيد د والثًا يد د اً د ددا إم العد ددا املال ايد ددا
للز امل اليي يعيشون يف ًر ،وأوصت أبن يعاللا لبنان هنجاق اقلاق ع ا ًو يف ار .املالع ا
اال فيف وطأ الفًدر( .)81وأوصدت ند ًدو الطفدل لبندان اد الداعمل املدا املًدا إم امسدر الد
تعيش حتت وطأ الفًر ،هبا ا ا م إيااع امطفاال يف موس ات الرعاي (.)82
 -45وأ ا ريا امممل املال دا الًطدر أبن ا الد اال ال دا ي اخلطدري دا عا ت مد الضداقً املاليد
ل عايا م امسر املعيشي يف الب ا ،وأوص لبنان اضلان أم ياع امل الأجري واعاللا سياس وطني
ل ستان ،مبا يف ال سياس ل جيا م أجدل ضدلان امل داوا يف دوال ال دف ئدات الدايل ع د
ال ددت ( .)83وأوصددت ال جند املعنيد ًددو اال ال ددا ي واالجاللاعيد والثًا يد لبنددان أبن يدُواقمل وانيند
ولواق املالع ً اعل يات ا يوء ما املعايري الاولي (.)84
 -46وأزد ددا ريد ددا اممد ددمل املال د ددا الًطد ددر إم أن حتد ددا ت ا سد ددتان د ددا اع ا ت يد ددوال جاق د د
دا  ،و لالدا ال اتد الف دل
كو يا .19-و ا ضدرات ا اق د لبندان يف و دت اهنيدا اجاللداعق وا ال دا
اا أير ااتا امعمالا ع ال ًو ا ن ان .وأزا الفريا الًطر أيضاق إم أن ا اق سد طت
الضوء ع أمهيد ال دت الوقدا ك دا أساسدق مد ًدو ا ن دان .احملاللعدات احمل يد الضدعيف الد تعديش
يف ظرو م ي لي ت با رمل ا وال ع ظرو معيشي كرا كوسي ل لاي م ا اق (.)85
 -47وأوص ددت ال جن د املعني د ً ددو اال ال ددا ي واالجاللاعي د والثًا ي د لبن ددان إ دداا ت دداااري ملن ددا
د دداو أعمد ددات إ ا النفد ددا ت ،نظد دراق لالأيرياد ددا اخلطد ددري ع د د ال د د يف املند دداطا املتالظد د ل د ددتان،
واضلان ا وال ع مياق الشرك املأمون ويامات ال ر ال ق م ون متيي (.)86
 -4احلق يف الصحة

()87

ي ريا امممل املال دا الًطدر مد أن تدو جاق د كو يدا 19-إم تفدا مل الوضدا لن دب
-48
لنظددا ال د العام د ال بندداين ،الددي كددان يعدداين س د فاق م د أوج د ددو كبددري  -وال سدديلا يلددا يالع ددا
ل دوا ات الطبي د  -ا ددب امعمال ددا اال ال ددا ي واملالي د ال دداقاتا .و دداال إن ع ددا الً ددا ع د حتل ددل
الالتداليف الطبيد يشددتل عاقًد اق قي ددياق أمددا ا دوال ع د يددامات الرعايد ال د ي  .و ددا أ ى يفد
الوظ دداقف إم تراج ددا ددا الن دداا ع د ت بي د اال الياج ددات امساس ددي  ،وال س دديلا ا ددوال ع د الرعاي د
ال ي العاج  .كلا يف م ا هتمل ع حتلل تتاليف االسالشا ات يف املراك ال ي  ،مبدا يهدا
الالتداليف املاعومد  ،وتت فد النًددل إم املرا د ا ال د ي  .وت يددا اديق ا دواج أمددا ا دوال ع د الرعايد
ال ي م يطر تفش كبري للمراض املعاي  ،مبدا يف الد اممدراض الد اتد الو ايد منهدا لالطعديمل،
مثدل ا ددب وزد ل امطفدداال .وإضددا إم الد  ،ونظدراق لدالً الًددا ع د الوصددوال إم مراكد الرعايد
ال ي امولي  ،إن مًامق الرعاي للطفاال ون سد اخلام د والن داء ا وامدل واملراضدا ال ضدعون
لف ومل منالظل ل وء الالغيي (.)88
 -49و عت ال جن املعني ًو اال ال ا ي واالجاللاعي والثًا ي لبنان إم ال عق إم ت
العام (.)89
الالوعيا ا غرايف غري املالتا ئ ل لرا ا ال ي وأتما موا كا ي ملرا ا ال

يب

 -50وأوصد ددت ند د ًد ددو الطفد ددل لبند ددان لال د ددا ال تفد دداع معد دداال و يد ددات الرضد ددا يف صد ددفو
الوجئا ال و يا؛ وتع ي ار.مج الال ا الوطين؛ ومواص حت دا درمل دوال احملاللعدات احملرومد
ع د امليدداق النظيفد ويددامات ال ددر ال د ق؛ وتع يد تدوا ر يددامات ال د العً يد ؛ وإجدراء اسد
زام كأساا ل ياسات والوامج امل الًب ي اشأن ص املرااًا(.)90
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 -51وأوصددت ال جند املعنيد حبًددو ا ن ددان ،اعددا أن أعراددت عد ًهددا مد جتددرمي املدوا مد
إم  546م انون العًو ت ل جهاض ،سالثناء ال اخلطر ا يمل ع يا املرأ  ،أبن يعاال لبنان
تشريعات لضلان ا وال الفع ق ع ا جهاض املأمون والًانوين( .)91و امت ال جن املعني لًضداء
ع الالليي ضا املرأ توصي ناي (.)92
539

 -5احلق يف التعليم

()93

 -52أوص ددت اليون ددتو أبن يت د ندرا لبن ددان ا ددا يف الالع دديمل ل جلي ددا ،م د ون متيي د  ،يف س دالو ق.
وأوصت أيضاق أبن ي ال ا لبنان سن إل امي م الالع يمل بل االاالااقق ل جليا ،وأبن ا ِّن إمتانيد
ا وال ع مياق الشرك يف املباين املا سي (.)94
 -53وأوصددت ال جند املعنيد لًضدداء ع د الاللييد ضددا املدرأ االضددلا املنددااج الا اسددي يف املرا ددل
االاالااقي واملالوسط والثانوي مواضيا تثًيفيد اشدأن ال د ا ن دي وا جناايد تدالوء مدا ال د يف كدل
م ت املرا ل(.)95
 -54وأعراددت ند ًددو الطفددل عد الً ددا إعاء عددا كفايد الاللويددل امل د ل لدداا ا العامد ؛
وا تفدداع معدداالت الال ددرك؛ وعددا كفايد ددرمل ددوال امطفدداال غددري ال بنددانيا ع د الالع دديمل ،مبد دديهمل
أطفداال العلداال املهداجري ؛ وعدا كفايد درمل ا ددوال ع د الرعايد والالع ديمل يف مر د الطفولد املبتددر ،
وال سد دديلا يف املند دداطا الوا ع د د يد ددا ث اد ددريوت ويف جب د ددل لبند ددان( .)96وأوصد ددت ال جن د د املعني د د ً د ددو
اال ال ا ي واالجاللاعي والثًا ي لبنان اال ا نوعي الالع يمل يف املاا ا ا تومي م أجل منا الالليي
ع أساا الوضا االجاللاعق اال ال ا ( .)97وأوص ريا امممل املال ا الًطر أبن يال اى لبندان
ل فدوا ا يليد يف عددا املا نِّسددا م د يددوال ضددلان أجددر يددوم معيش د كراد وتددو ري الالددا ي واندداء
ا ات املا سا(.)98
 -55واعا أن أزا ت ن الًضاء ع الالليي العن ر اً ا إم عا الالعليلات ال تًيِّنا بوال
الالوميي غري ال بنانيا يف املاا ا ا تومي  ،ثت لبنان ع االمالناع ع تًييا إمتاني ا وال ع
الالع يمل ع أساا ا ن ي أو وضا ابجر (.)99
ددمل 150

 -56وأوصددت ال جند املعنيد ًددو اال ال ددا ي واالجاللاعيد والثًا يد لبنددان االعددايل الًددانون
لع ددا  ،2011اغي د جع ددل الالع دديمل امساس ددق اني داق وإل امي داق ،مب ددا يف ال د لغ ددري امل دواطنا( .)100و د نامت
ٍ
توصيات ناي (.)101
اليون تو

 -57واكددر ريددا اممددمل املال ددا الًطددر أن امعم د اال ال ددا ي يف لبنددان كانددت بددا ئ كبددري
ع د نظ ددا الالع دديمل يف الب ددا .عن دداما أص ددبب اة ء جي دداون عنال د اق يف ددا س ددو امل دداا ا اخلاص د ،
أ التثريون منهمل إم نًل أطفابمل إم املاا ا العامد  .ايدا أن مرا دا الالع ديمل العدا حتلدل أكثدر ندا تطيدف
يف ع ددا الط ددوك .وناليج د ل دديل  ،م د املالو ددا أن ي د ا مع دداال
وجت ددا عنال د اق يف اس دداليعاك ال د
الال درك يف ال ددن الا اسددي املًب د  .و ددا عا ادديا الوضدا ادداو ق مد الضدغط ع د النظددا الالع يلددق
لوكالد د اممد ددمل املال د ددا غايد د وتشد ددغيل الوجئد ددا الف د ددطينيا يف الشد ددر ام ىن امل د د لالع د دديمل
امطفاال الوجئا(.)102
 -58وأزد ددا ريد ددا اممد ددمل املال د ددا الًطد ددر إم أن  1.2م يد ددون طفد ددل تضد ددر وا مد د إغد ددو املد دداا ا
وزهاوا تعطوق لروتينهمل الالع يلق ا ب جاق كو يا.)103(19-
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دال -حقوق أشخاص حمددين أو فةات حمددة
 -1النساء

()104

ب ددت ال جن د املعني د لًض دداء ع د الالليي د ض ددا امل درأ عالل ددا االس ددرتاتيجي الوطني د ل ل درأ
-59
ل فرت  )105(2021-2011وأوصت عاللا يط علل اشأن االسرتاتيجي  ،يداعلها نظدا زدامل لدا
البيا.ت(.)106
تمل يعر الالليي ع
 -60وكر ت ال جن نف ها أتكيا توصياهتا ال ااً أبن يُا ث يف الاسالو
ٌ
()107
.
أساا ا ن واظرق ،و ثت لبنان ع إلغاء الًوانا ال متي ضا املرأ
 -61وأوصت ال جن املعني حبًو ا ن ان لبندان مبضداعف جهدو ق لال ًيدا الاللثيدل العدا ال ل لدرأ يف
احملالا العا وال ياسق ،مبا يف ال يف ابيئات الالشريعي والالنفييي  ،وال م يوال تاااري ياص مو ال
مناسددب إاا ل د اممددر( .)108واكددر ريددا اممددمل املال ددا الًطددر أن الن دداء والفاليددات يالضددر ن اشددتل غددري
مالناس د م د أي ددر جاق د كو ي ددا ،19-كل ددا يالض ددب م د ت اي ددا الالً ددا ير ع د العن ددف املن د وإس دداء املعام د
املن لي  .و ا تفا لت لفعل امل دالو ت املرتفعد ل عندف ضدا املدرأ يف لبندان ا دب ا جدر ال د ق والع لد
االجاللاعي  ،كلا أن ًاان الوظاقف والايل ا عا م ا إجها ام را وامسر واحملاللا .و ا أُ ت
ا لاي م االسالغوال واالعالااء ا ن يا يف شيا منا ق اسالجاا الرعاي ال ي احمل ي (.)109
 -62واينلددا بددت ال جند املعنيد حبًددو ا ن ددان لًيددا عددا  2017لغدداء املددا  522مد ددانون
العًددو ت ال د تعفددق املغال د م د امل ددوولي ا ناقي د إاا ت د وث الض د ي  ،أوصددت لبنددان اضددلان جتددرمي
العنف املن والالجرمي ال ريب لوغال اك ال وجق والال رش ا ن دق .وأوصدت ال جند أيضد اق أبن يعداال
لبنان املا تا  505و 518مد دانون العًدو ت لضدلان حت نلدل مدرتت االغال داك امل دوولي ا ناقيد مد
ون اسالثناء ،وا ر النظر ع س ن الض ي (.)110
 -63وأوصت ال جن املعني لًضاء ع الالليي ضا املرأ أبن يتفل لبنان أن حتًا س ط ضاقي
م الً يف شيا ا عاءات االعالااء واالغال اك ال يرتتبها أ را م وات امم (.)111

 -64وأعرات ال جن نف ها ع ًها إعاء عا كفايد يدامات امل داعا الًانونيد املًامد ل لدرأ ،
وا الًا موظفق العاال إم معر ًو املرأ وا املراعق با(.)112
 -2األطفال

()113

 -65أوصت ن ًو الط فل ،زا إم مو ظاهتا اخلالامي ال ااً  ،أبن يضا لبنان سياس
زام اشأن الطفل وينفياا وأن يُ نا إم احمل امع ل طفول والي وس ط لالن يا شيا امنشدط
املالع ً االنفيي اتفا ي ًو الطفل(.)114
 -66وأوص ددت ال جن د أبن يتث ددف لبن ددان جه ددو ق ل ًض دداء ع د شي ددا أز ددتاال الالليي د ض ددا أطف دداال
العلاال املهاجري وامطفاال الوجئا وامطفاال اليي يعدانون مد أوضداع الالهلديش ،مبد ديهمل امطفداال
الاو والباو وامطفاال اوو ا عا (.)115
 -67و ثددت ال جن د لبنددان ع د الالعدداون مددا ال د طات الايني د
عاللا اسرتاتيجي وطني اشأن عواث امطفاال(.)117
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 -68وأوصت ال جن نف ها لبنان االعايل تشريعات  ،مبا يها املا  186م انون العًو ت ،ظر
العًواد البانيد ( . )118و ددامت ال جند املعنيد ًددو اال ال ددا ي واالجاللاعيد والثًا يد توصددي ناي د ،
والد ا دب ًهددا مد إ دداءات تبدا أن معظدمل ا مطفدداال يواجهدون قالالأ يد ق العنيدف يف البيددت
ويف املا س (.)119
 -69وأوصددت ن د ًددو الطفددل لبنددان اال ددا نظام د لددا البيددا.ت ،مبددا يف ال د ع د طريددا
إنشاء نظا مو ا لالوييا االت اسالغوال امطفاال والعنف هبمل واالعالااء ع يهمل( .)120وأوصت الاول
الطددر أيض داق أبن تنشددئ اعددا ايددا.ت وطني د اشددأن شيددا دداالت العنددف املن د ضددا امطفدداال؛ وأن
تنشددئ يطد اق ااتفيد اق مبازددراق انيد اق لفاقددا امطفدداال ،يًددو ع ي د مددا يتفددق م د العددام ا؛ وأن ي يددا عددا
للطفاال ض ا إساء املعام وا مهاال(.)121
املآو امل
 -70و ث ددت ال جن د نف ددها لبن ددان ع د اعالل ددا وتنفي ددي يط د العل ددل الوطني د ملتا د االس دالغوال
وا يددياء ا ن دديا للطفدداال؛ وضددلان إل اميد ا اددوا عد دداالت إيددياء امطفدداال واسدالغوبمل جن ددياق؛
وتنفيي ارامج توعي وتثًيف ،مبا يف ال يف صفو امطفاال؛ وضلان وال شيدا املهنيدا العدام ا
مدا امطفدداال ول ددا همل ،ع د الالدا ي الددوع ؛ وإنشدداء و يدواء الضد ا وضددلان اسدال اا ادرامج
لالعا يهمل وإعا إ ماجهمل اجاللاعياق(.)122
 -71وأوصددت ال جن د املعني د ًددو اال ال ددا ي واالجاللاعي د والثًا ي د لبنددان االعبئ د امل دوا لالددو ري
مددا ي د م د يددامات الو اي د وإعددا الالأايددل مطفدداال الش دوا ع ،وإنفدداا الالش دريعات املعلددوال هبددا هبددا
متا علال امطفاال(.)123
 -72و ملثل ،أ اطت ن ًو الطفدل ع لد اق طدو يطد علدل وطنيد ملتا د أسدوأ أزدتاال
علل امطفاال عا  ،2016أعرادت عد ًهدا البدالغ إعاء اسداللرا علدل امطفداال ،وال سديلا يف الشدلاال
ويف وا البًاع ،ويف صدفو امطفداال الف دطينيا وال دو يا الوجئدا .وأوصدت نفداا ا دا ام ىن
ل د د العلد ددل يف امعلد دداال اخلطد ددر وتع يد د ايئد ددات تفالد دديش العلد ددل و ليد ددات الرصد ددا يف الًطد دداعا الرظد ددق
وغري الرظق(.)124
 -73وأوصد ريددا اممددمل املال ددا الًطددر أبن ير ددا لبنددان ا ددا ام ىن ل د العلددل مد  14إم
عاماق ،م أجل مواءمال ما س الالع يمل ا ل امق ،احملا م  6سنوات إم  14سن (.)125

15

 -74وال ا ريا امممل املال ا الًطر أن الشركاء يف محاي امطفاال أا غوا ،يوال املر اموم
م إغو الب ا جراء جاق كو يا ،19-ع او اخنفاض كبري يف عا امطفاال يف طاع العلل،
ناليجد د غد ددو امعلد دداال الالجا يد د علومد د اق وو د ددف امنشد ددط يف الًطد دداع غد ددري الرظد ددق .غد ددري أن امعمد د
اال ال ددا ي امل داللر  ،إم جان د ددا الب ددا الالددا جيق ل غددو واسداللرا إغددو املدداا ا ،ددا سددج ت
طفر وي يف علل امطفاال .وم املالو ا أن ين در امطفداال يف العلدل مبعداالت أجدو أ دل وسداعات
علل أطوال وظرو أسوأ ،مبا يف ال امعلاال اخلطر وأسوأ أزتاال علل امطفاال(.)126
 -75وأعراد ددت ند د ًد ددو الطفد ددل عد د الً د ددا إعاء اخنفد دداض سد د امل د ددوولي ا ناقيد د  ،احملد ددا يف
سنوات؛ وعا مراعا امصوال الًانوني  ،مبا يف الد ا دوال ع د امل داعا الًانونيد ؛ وظدرو مرا دا
اال الجاع؛ والالًا ير ال تال ا ع تعيي امطفاال احملالج ي وسدوء معدام الهمل ،وال سديلا يف سدجين
ومي ومبا  .وأوصت لبنان أبن يتفل محاي نظدا ضداء ام داا ليدا امطفداال ون سد الثامند
عشددر  ،مبددا يف الد عنددا تددو يفهمل ا دالهمل ا ادداك ،وعددا ال جددوء إم إج دراء اال الجدداع إال كلددوا أيددري
وم ر رت نتن (.)127
7
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 -76وأوص د متال د امللث د اخلاص د للم ددا الع ددا املعني د مطف دداال والند د اع امل د ب مبعام د شي ددا
كض ا (.)128
امطفاال اليي يُ عمل ا تباطهمل لاعات امل
 -77و ثت ند ًدو الطفدل لبندان ع د تع يد تنفيدي يطد العلدل الوطنيد ملندا ومواجهد إزدراك
امطفدداال يف العنددف امل د ب يف لبنددان( .)129و ددا متالد امللث د اخلاصد للمددا العددا املعنيد مطفدداال
والند اع امل ب توصي ناي (.)130

 -3األشخاص ذوو اإلعاقة

()131

 -78أوصت ن ًو الطفل لبنان االنفيي ا طا الالشريعق لاي ًو امطفاال او ا عا
وال ياسد ددات املالع ًد د اد د  ،وال سد دديلا امطفد دداال الد دديي يعد ددانون الفًد ددر ،مبد د د دديهمل امطفد دداال الف د ددطينيون
وال ددو يون الوجئددون .وأوصددت لبنددان أيضداق أبن يتفددل تددو ري املدداا ا ا توميد واخلاصد تع يلد اق زدداموق
ل جليا ومي د راق وصدول ؛ وكديل ضدلان دوال امطفداال او ا عا د ع د الرعايد ال د ي ؛ وتع يد
الاعمل املًا ل ُلعالنا مطفاال او ا عا (.)132
 -79وأوص ددت ال جن د املعني د ً ددو اال ال ددا ي واالجاللاعي د والثًا ي د أبن يُدواقمل لبن ددان تعري ددف
د
ا عا د الدوا يف الًددانون دمل  2000/220مددا املعددايري الاوليد  ،كلددا أزددا ت اً دا إم أن نظددا
العلل الي اسال اي ال الًانون و يُنفلي(.)133

 -4األقليات

()134

 -80أعرا ددت ال ج ن د املعني د ً ددو اال ال ددا ي واالجاللاعي د والثًا ي د ع د أس ددفها لع ددا وض ددوح
يلا يالع ا حبًو ام يات وأوصت لبنان أبن يعد ع والدق ا ًدو الثًا يد
ا طا الًانوين ا ال
()135
.
ليا ام يات ا يني  ،مبا يها الاو والباو ،م ون متيي
 -5املهاجرون والالجةون وطالبو اللجوء

()136

 -81ال ا ريا امممل املال ا الًطر أن جاق كو يا 19-وا ال اال ال ا ي الًامت دا ترتبدت
ع يهلا عوا وييل ع العلداال املهداجري يف لبندان .فدق الفدرت مد اا /مدا ا إم يران/يونيد ،2020
العً ي م منظل ’أطباء
كانت ن ب  94يف املاق م املهاجري اليي الالل وا الاعمل يف اال ال
او او ‘ م ا  61 ، .يف املاق منه ون س الثويا .وتبا أن  42يف املاق مد الن داء الوقدق
العً ي .جيات أب وا ه م العنف الباين و/أو ا ن ق .ونظراق ل ال ا ت ال
ي الل عاي ال
كثددرياق مددا تواجد يف توييددا العنددف املند  ،يدُرجب أن تتددون امعدداا ا ًيًيد أع د مد الد اتثددري .ويف
معظمل ا االت ،كان مرتت االعالااء ك عل ه يف ظل نظا التفال الالع فق؛ و لن ب مير ت،
تعرض لوعالااء م زري محيمل أو أ ا املعا (.)137
كو يددا 19-

 -82و ددي ريددا اممددمل املال ددا الًطددر أيضد اق مد أن الدديعر واخلددو مد جاق د
ي ياان م كرااي امجاند وا يدياء املدوجها إم العلداال املند ليا املهداجري  ،مبدا يف الد ا هنداء
املفدداجئ لعً ددو امل .وإض ددا إم ال د  ،ددا اخل ددو الندداجمل ع د ا اق د اع د ال د طات احمل ي د
إم تطبيا تاااري متيي ي يف أواير أ /مايو  ،2020مثدل ظدر يدوال العلداال املهداجري يف اعد
الب ا ت(.)138
 -83وأعرادت ال جند املعنيد حبًددو ا ن دان عد ًهددا مد اسدالبعا العلدداال املند ليا املهداجري مد
ا لاي د مبوج د ددانون العل ددل املن د وتعرض ددهمل ل ي ددياء واالس دالغوال يف ظ ددل نظ ددا التفال د  .واع ددا أن
GE.20-15249
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أعرادت عد ًهدا إعاء الالًددا ير الد تال ددا عد دداالت انال دا و دداوالت انال دا العلدداال املهدداجري ،
وع اعالًاالت تع في م ون إمتاني االسالعان مب ا وع الرت يل ،أوصت لبنان أبن يوسا نطا
ا لايد مبوجد ددانون العلددل ليشددلل العلدداال املند ليا ،وأن يالدديب سددبل انال ددا عالد ل علدداال املند ليا
املهاجري  ،وأن ي غق نظا التفال (.)139
 -84و ثت ال جن املعني لًضاء ع الالليي ضا املرأ لبنان ع اعاللا مشدروع الًدانون الدي
يددنظمل العلال د املن لي د م ددا ددرض عً ددو ت كا ي د ع د أ ك العل ددل ال دديي اا س ددون نا س ددات تع ددفي ،
والال ًيا يف الالًا ير املالع ً او ا عاموت من ليات مهداجرات أبسدباك غدري طبيعيد  ،و اكلد ومعا بد
أ م ا نا (.)140
 -85وأز ددا ت ند د ًد ددو الطف ددل اً ددا إم تًد ددا ير تال ددا عد د طد ددر ش دداعق مطف دداال العلد دداال
املهاجري و قهمل ،وع االت أتيري يف إصاا ت ا يب ا ام (.)141
 -86وم ددا إ درا ال جن د املعني د حبً ددو ا ن ددان مب ددامه لبن ددان يف اسالض ددا ع ددا كب ددري م د ط ددال
ال جددوء والوجئددا ،وإزددا هتا أيضداق لالد ا الاولد الطددر مببدداأ عددا ا عددا الً دري ً ،ددا أوصددت أبن
ي ال لبنان الال اماق صا ماق عل ياق هبيا املباأ ،وأن الق شيا طال ال جوء م عل يات الر ع د ا داو
والرت يل(.)142
 -87وأزا ت ن منااض الالعيي اً ا إم أن الوجئا ال دو يا يف لبندان معرضدون اوجد يدامل
ع ما يباو خلطر االجتا مغراض االسدالغوال ا ن دق والعلدل الً در  ،ويرجدا الد أساسداق إم ا نفداا
ال ا ل ًوانا املالع ً صاا الالأزريات وت ا يب ا ام ( .)143وأعرات ال جن املعني لًضداء ع د
الالليي ضا املرأ ع الً ا إعاء ا تفاع عا ما يب غ عن م االت عواث امطفاال و/أو ال واث الً ر
اا الن اء والفاليات ال و ت ،موصي نشاء نظا لا البيا.ت ع دوا العندف ا ن داين ضدا
املرأ وع االت عواث امطفاال و/أو ال واث الً ر لوجئات ،ن اء و ٍ
اليات(.)144
ق
 -88وال ددا متالد امللث د اخلاصد للمددا العددا املعنيد مطفدداال والند اع امل د ب أن االزدالباكات
امل د يف يلددات الوجئددا الف ددطينيا ددا أو فددت تًددامي اخلددامات ،و د شيددا امط درا ع د
محاي املاا ا وامل الشفيات م العنف(.)145

 -6عدميو اجلنسية

()146

 -89أعرات ال جن املعني لًضاء ع الاللييد ضدا املدرأ عد ًهدا إعاء عدا وجدو ايدا.ت
ظي ع عدا امزد امل عدااق ا ن دي يف الب دا( .)147وو ًداق ملدا اكرتد مفوضدي اممدمل املال دا
ال ددامي لشد ددوون الوجئ ددا ،يًد ددا ع ددا امزد د امل ع ددااق ا ن د ددي يف ل بن ددان اعشد درات اةال ،
ويواج د د ا د ددوالء امز د د امل ص د ددعو ت ،مب د ددا يف ال د د ع د ددا د ددا هتمل ع د د الالنً د ددل حبري د د  ،والًي د ددو
املفروضد د ع د د ا د ددوال ع د د اخلد ددامات العامد د  ،و او يد د د ددرمل ا د ددوال ع د د الوئقد ددا املانيد د
والعلل .وال اا مطفاال عااق ا ن ي غري امل ج ا الال دجيل عندا الدوال  ،وارمدون مد ا دا
امساسق يف اوي (.)148
 -90وأوصت ن ًو الطفل اال دجيل شيدا وال ات امطفداال يف لبندان ،وال سديلا أطفداال الوجئدا
وطال ال جوء ،والعلاال املهاجري  ،والطواقف العاا ا ن ي ات ياق(.)149
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