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  المقدمة
  :تمھیـــد  - أ

 الدورة (2004 أیار شھر خالل تونس في عقدت التي العربیة القمة إعتمدت
 تاریخ 270 رقم القرار بموجب »اإلنسان لحقوق العربي المیثاق«) 16
23/05/2004.  

 بعد 15/03/2008 بتاریخ النفاذ حیّز »اإلنسان لحقوق العربي المیثاق« دخل
 الدول لجامعة العامة نةاألما لدى السابعة التصدیق وثیقة إیداع على شھرین إنقضاء
 ،)11/06/2006 (الجزائر ،)28/10/2004 (األردن: التالیة الدول قبل من )1(العربیة

 ،)06/02/2007 (سوریا ،)07/08/2006 (لیبیا ،)18/06/2006 (البحرین
 فترات وفي). 15/01/2008 (المتحدة العربیة اإلمارات ،)28/11/2007 (فلسطین

 الیمن: المبینة التواریخ في التصدیق وثائق التالیة العربیة الدول أودعت الحقة
 لبنان ،)15/04/2009 (السعودیة ،)11/01/2009 (قطر ،)12/11/2008(
 ،)21/05/2013 (السودان ،)»إنضمام «04/04/2013 (العراق ،)08/05/2011(

 لم فإنھا المیثاق على والمغرب ومصر تونس ّوقعت وفیما). 05/09/2013 (الكویت
 وجزر عمان وسلطنة والصومال جیبوتي أما. تاریخھ حتى التصدیق ائقوث تودع
  .التقریر ھذا صدور تاریخ حتى المیثاق على وقعت قد تكن لم فإنھا وموریتانیا القمر

 األمانة إلى التصدیق وثیقة وأودع 25/09/2006 بتاریخ المیثاق على لبنان ّوقع
 المیثاق ھذا أصبح فقد وبذلك ،08/05/2011 بتاریخ العربیة الدول لجامعة العامة
 في أي التصدیق، وثیقة إیداع من شھرین بعد لبنان إلى بالنسبة ًنافذا
ب ذلك، على وبناء )2(.07/07/2011  حقوق حول األول التقریر إیداع لبنان على توجّ

 45 المادة بموجب المنشأة ،»العربیة اإلنسان حقوق لجنة« إلى لبنان في اإلنسان
  لبنان،  إلى  بالنسبة   النفاذ   حیّز  المیثاق  دخول  تاریخ من سنة خالل المیثاق، من
  التقریر ویتضمن  .أعوام ثالثة  كلً دوریاً وتقریرا )3(،07/07/2012 قبل أي

_______  

 .اإلنسان لحقوق العربي المیثاق من 2 الفقرة 49 المادة )1(

 .اإلنسان لحقوق العربي المیثاق من 3 الفقرة 49 المادة )2(

  .اإلنسان لحقوق العربي المیثاق من 2 الفقرة 48 لمادةا )3(
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 المیثاق في علیھا المنصوص والحریات الحقوق إلعمال لبنان إتخذھا التي التدابیر
   )1(. بھا للتمتع التقدم وبیان اإلنسان لحقوق العربي

 ضمن لبنان في اإلنسان حقوق حالة حول األول تقریره تقدیم من لبنان یتمكن لم
 المقدم األول التقریر بمثابة الحالي التقریر ویعتبر. أعاله إلیھا المشار الزمنیة ھلةالم
 علیھ المالحظات وإبداء ومناقشتھ لدراستھ »العربیة اإلنسان حقوق لجنة« إلى

   )2(. »اإلنسان لحقوق العربي المیثاق« ألھدافً طبقا بشأنھ التوصیات وتقدیم

  

  إعداده وآلیات التقریر شكل - ب
  :التقریر إعداد في شاركت التي المؤسسات )1(

 لجنة« إلى المقدم لبنان في اإلنسان حقوق حالة عن التقریر إعداد في ساھمت
 بقضایا المعنیة اللبنانیة الحكومیة والمؤسسات الوزارات »العربیة اإلنسان حقوق
 الشؤون وزارة العدل، وزارة ،والمغتربین الخارجیة وزارة: وھي اإلنسان، حقوق

 وزارة الوطني، الدفاع وزارة والبلدیات، الداخلیة وزارة العمل، وزارة إلجتماعیة،ا
 اإلقتصاد وزارة الثقافة، وزارة العامة، الصحة وزارة العالي، والتعلیم التربیة

 السیاحة، وزارة المالیة، وزارة والریاضة، الشباب وزارة اإلعالم، وزارة والتجارة،
 األعلى المجلس الوزراء، لمجلس العامة األمانة ب،النوا لمجلس العامة األمانة

  .العلمیة للبحوث الوطني المجلس اللبنانیة، المرأة لشؤون الوطنیة الھیئة للطفولة،

  :التقریر مصادر )2(

 لبنان في اإلجراء المرعیة القوانین على جوانبھ معظم في التقریر ركز
 المھام حول والمعلومات موالتعامی والوزاریة الحكومیة والقرارات والمراسیم
  الرسمیة والھیئات والمجالس والمؤسسات الوزارات بھا تقوم التي واألنشطة والجھود

_______  

 .اإلنسان لحقوق العربي المیثاق من 1 الفقرة 48 المادة )1(

 .اإلنسان لحقوق العربي المیثاق من 5و 4و 3 الفقرات 48 المادة )2(
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 مع اللبنانیة القوانین أحكام وتوفیق اإلنسان بحقوق لمعنیةا الدولیة اإلتفاقیات لتطبیق
 بھ تقوم الذي الدور أوجھ لبعض نماذج التقریر یُظھر كذلك. اإلتفاقیات تلك مضمون
 الھادفة المبادرات لدعم لبنان في الحكومیة غیر والمنظمات المدني المجتمع منظمات

 حسن ومراقبة حولھا المعرفة تعمیمو اإلنسان حقوق إتفاقیات ببنود اإللتزام ضمان إلى
  .اإلتفاقیة ھذه نصوص وفق اللبنانیة التشریعات لتعدیل الخطوات وتشجیع التطبیق

  

  :التقریر رشن )3(

. تاریخھ حتى نشره دون من العربیة اإلنسان حقوق لجنة إلى التقریر ھذا یقدم
  .الحق وقت في یُتخذ أن یمكن تعمیمھ ونطاق التقریر ھذا بنشر اإلذن قرار إن

  

  :التقریر تقدیم طریقة )4(

 اإلنسان حقوق لجنة إقترحتھا التي المواصفات وفق التقریر طباعة تمت
 التقاریر ومحتوى بشكل المتعلقة التوجیھیة والمبادئ اإلرشادیة والخطوط العربیة

   )1(. األعضاء الدول من تقدیمھا المطلوب

 والقانوني السیاسي اإلطار: نبعنوا األول،: إثنین قسمین من التقریر یتالف
 حالة: بعنوان والثاني،). الرابع الفصل إلى األول الفصل (لبنان في اإلنسان لحقوق
  ).عشر السادس الفصل إلى الخامس الفصل (لبنان في اإلنسان حقوق

  

  :التقریر تقدیم موعد )5(

 المھلة ضمن لبنان في اإلنسان حقوق حالة عن األول التقریر تقدیم في لبنان تأخر
 العربي المیثاق بـ والقانوني المعنوي إلتزامھ من یقلل ال ذلك لكن المقررة، الزمنیة
 العربي  العمل بأھمیة لبنان لقناعة ًتأكیدا التقریر ھذا تقدیم ویأتي. اإلنسان لحقوق

 واإلقتصادیة والسیاسیة والحقوقیة القانونیة العربیة الھیئات وتفعیل المشترك
 تساھم التي األخرى المتخصصة واألجھزة والعلمیة واإلداریة لثقافیةوا واإلجتماعیة

 یخدم بماً وشعوبا ومؤسسات حكومات العربیة الدول بین والتعاون التنسیق تعزیز في
 حیاة «في العربي اإلنسان حق یرسخ وبما المیادین، مختلف في العربیة المصالح

   )2(. »والمساواة والعدل الحریة من أسس على كریمة

_______  

  .14/03/2013 تاریخ 94/19 رقم العربیة اإلنسان حقوق لجنة رئیس كتاب )1(

 .اإلنسان لحقوق العربي المیثاق دیباجة )2(
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  :التقریر مناقشة )6(

 في اإلنسان حقوق حول األول التقریر مناقشة جلسة في لبنان یشارك سوف
  .بیةالعر اإلنسان حقوق لجنة إلیھ تدعو الذي الموعد في لبنان

   لبنان في المدني المجتمع منظمات – ج
 القضایا في التأثیر متنامي ًدورا لبنان في المدني المجتمع منظمات تلعب

 حیث من العالم في األولى الدولة لبنان ویعتبر. اإلنسان حقوق بموضوع المرتبطة
 المجتمع منظمات عدد تطور فقد. السكان بعدد مقارنة المدني المجتمع منظمات عدد

 إلى ،1943 عام إستقاللھ لبنان ینال أن قبل تأسست جمعیة 88 من لبنان في المدني
 6639 إلى ،1999 عام حتى جمعیة 3946 إلى ،1979 عام حتى جمعیة 1303
. جمعیة 600 الـ یتعدى ال الفاعلة الجمعیات عدد لكن. 2010 عام حتى جمعیة
 ویبلغ. جمعیة 150 إلى وطنيال الصعید على بنشاط تتمتع التي الجمعیات عدد ویصل
 عدد یبلغ بینما ًشخصا، 11619 المدنیة الجمعیات في العاملین الموظفین مجموع

 الطوارئ أوقات في العدد زیادة إمكانیة مع شخص ألف العشرین حوالي المتطوعین
  )1( .واألزمات

  

  

  

  

  

_______  

 الدولیة عامل مؤسسة بیروت،. ًأنموذجا عامل مؤسسة: المدني والمجتمع التطوع في مھنا، كامل. د )1(
 .57 -55 الصفحات ،2013 األولى الطبعة. األھلیة للمنظمات العربیة والشبكة
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  األول الفصل
  والثقافیة واإلجتماعیة واإلقتصادیة السكانیة المؤشرات

  انـنـبـل يـف
 :والمساحة الموقع  - أ

 ّیحده. المتوسط بیضاأل للبحر الشرقي الساحل من األوسط القسم في لبنان یقع
 األبیض البحر: الغرب ومن فلسطین،: الجنوب من سوریا،: والشرق الشمال من

  .المتوسط

 من اللبناني الساحل طول ویبلغ. ًمربعا ًكیلومترا 10452 لبنان مساحة تبلغ
 من العرض ویتراوح. ًكیلومترا 225 ًجنوبا الناقورة رأس إلى ًشماال العریضة
  ً.كیلومترا 75و 25 بین الشرقیة الحدود إلى الساحل

 :السكان  - ب

 اللبنانیین عدد ویقدر. نسمة مالیین أربعة حوالي لبنان سكان عدد یبلغ
 ثمانیة بحوالي العالم دول في المنتشرین لبناني أصل من والمتحدرین المغتربین

 المربع الكیلومتر في نسمة 350 لبنان في السكانیة الكثافة وتبلغ. نسمة مالیین
 العاصمة في ویقیم. وضواحیھا المدن في السكان من% 85 من أكثر ویعیش. دالواح

  .لبنان سكان ربع أي نسمة ملیون 1,2 وضواحیھا بیروت

 

  :اإلقتصادیة المؤشرات -ج
 تراوح الذي الفرد دخل متوسط على ًقیاسا ًنامیا ًبلدا لبنان المتحدة األمم تعتبر

 عام أمیركي دوالر ألف عشر حدوأ 2008 عام أمیركي دوالر آالف سبعة بین
 2009 عام دوالر  ملیار  35,5 بین  اإلجمالي  القومي  الناتج تراوح كما. 2014

 عام دوالر ملیار 51 من إرتفع فقد العام الدین أما. 2014 عام دوالر ملیار 47,74و
 من المحلي الناتج نمو معدل وإنخفض. 2014 عام دوالر ملیار 65,10 إلى 2009

 لألزمة السلبیة لإلنعكاسات نتیجة 2014 عام% 2,0 إلى 2009 امع % 8,5
 البنیة خدمات على األعباء من وزادت الخدمات وقطاع السیاحي القطاع على السوریة
  )1(.والتعلیم واإلستشفاء والكھرباء والماء التحتیة

_______  

 من 102 الصفحة على األول فقالمر مراجعة یرجى لبنان في واإلقتصادیة المالیة راتالمؤش على لإلطالع )1(
  .التقریر ھذا
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  :اإلجتماعیة المؤشرات - د
. 2013 عام% 22,0 إلى 2008 عام% 8,7 من لبنان في البطالة معدل إرتفع

 أعداد وتدفق سوریا في الحرب إستمرار نتیجة البطالة معدل یزداد أن ویتوقع
  .لبنان إلى السوریین النازحین من إضافیة

 یعانون لبناني مواطن ملیون أن حیث ًنسبیا، مرتفعة لبنان في رالفق معدالت إن
 170 فإن السوریة لألزمة ونتیجة. اإلجتماعیة التقدیمات إنخفاض ظل في الفقر من

  .الفقراء فئة إلى سینضمون إضافي لبناني مواطن الف

 داخل في وأقاربھم أھلھم مساعدة في لبنان خارج یعملون الذین اللبنانیون یساھم
 اللبنانیین المغتربین تحویالت قیمة وتصل. لوطنھم المالیة الموارد دعم وفي بنانل

  ً.سنویا دوالر ملیار 7 حوالي إلى

  

  :الثقافیة المؤشرات - ھـ
 لبنان إلى ویُنظر. العالم على والثقافي الفكري اإلنفتاح ھو لبنان یمیز ما إن
  .الحضارات بین والحوار والتالقي للتفاعل كمركز

 إلى وإضافة. السكان عدد من% 85 من أكثر إلى لبنان في التعلیم سبةن تصل
 على واحدة أجنبیة لغة یتقن اللبنانیین من ًكبیرا ًعددا فإن الرسمیة العربیة اللغة
س. األقل  أو الفرنسیة اللغة خیار مع العربیة باللغة اللبنانیة الدراسیة المناھج ُوتدرّ

 ھناك فإن الرسمیة اللبنانیة الجامعة إلى إضافة أنھ كما. ثانیة كلغة اإلنكلیزیة
 ومن. اإلنكلیزیة اللغة أو الفرنسیة باللغة الدراسیة المناھج تدرس خاصة جامعات

 الجامعة یوسف، القدیس جامعة اللبنانیة، الجامعة: لبنان في المرموقة الجامعات
 یضاف. میركیةاأل اللبنانیة والجامعة العربیة، بیروت جامعة بیروت، في األمیركیة

ً ومعھدا جامعة وثالثین ستة إلى تصل الخاصة الجامعات من مجموعة إلیھا
  .اللبنانیة الجامعة في یدرس نصفھم وطالبة طالب ألف 135 تضم العلیا للدراسات

 اللغات بتدریس تھتم عدیدة وأجنبیة لبنانیة ثقافیة مراكز لبنان في وتتواجد
 والعلمیة الفكریة والندوات المحاضرات تنظیمو الفنیة المعارض وإقامة األجنبیة
  .العام مدار على واألدبیة
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  الثاني الفصل
  لبنان في اإلنسان لحقوق العام السیاسي اإلطار 

  
 :الدستوري اإلطار  - أ

  )1(: یلي ما اللبناني الدستور مقدمة في جاء

 »أرضا واحد أبنائھ، لجمیع نھائي وطن مستقل، حر سید وطن لبنان ً
 الدستور ھذا في عنھا المنصوص حدوده في ومؤسسات، ًوشعبا

 .ً»دولیا بھا والمعترف

 »جامعة في وعامل مؤسس عضو وھو واإلنتماء، الھویة عربي لبنان 
 في وعامل مؤسس عضو ھو كما ،مواثیقھا وملتزم العربیة الدول

 لحقوق العالمي واإلعالن مواثیقھا وملتزم المتحدة األمم منظمة
 دون والمجاالت الحقول جمیع في المبادئ ھذه الدولة وتجسد .اإلنسان
 .»إستثناء

 »العامة الحریات إحترام على تقوم برلمانیة، دیمقراطیة جمھوریة لبنان، 
 والمساواة اإلجتماعیة العدالة وعلى ،والمعتقد الرأي حریة طلیعتھا وفي
 .»تفضیل أو تمایز دون المواطنین جمیع بین والواجبات الحقوق في

 »المؤسسات عبر یمارسھا السیادة وصاحب السلطات مصدر عبالش 
 .»الدستوریة

 »وتعاونھا وتوازنھا السلطات بین الفصل مبدأ على قائم النظام«. 

 »الخاصة والملكیة الفردیة المبادرة یكفل حر اإلقتصادي النظام«. 

 »أساسي ركن ًوإقتصادیا ًوإجتماعیا ًثقافیا للمناطق المتوازن اإلنماء 
 .»النظام وإستقرار الدولة وحدة انأرك من

 »على العمل یقتضي أساسي وطني ھدف السیاسیة الطائفیة إلغاء 
 .»مرحلیة خطة وفق تحقیقھ

__________  

  .21/9/1990 في الصادر الدستوري القانون بموجب اللبناني الدستور إلى المقدمة ھذه أضیفت )1(
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 »اإلقامة في الحق انيلبن فلكل. اللبنانیین لكل واحدة أرض لبنان أرض 
 للشعب فرز فال القانون، سیادة ظل في بھ والتمتع منھا جزء أي على
 .»توطین وال تقسیم وال تجزئة وال كان، إنتماء أي أساس على

 »المشترك العیش میثاق تناقض سلطة ألي شرعیة ال«. 

  

 :التشریعیة السلطة  - ب

 ینتخبون ًواعض 128 من المؤلف النواب بمجلس التشریعیة السلطة تتمثل
 اللبناني الشعب أبناء من المباشر السري اإلقتراع عبر سنوات أربع مدتھا لوالیة
 للقواعد ًوفقا النیابیة المقاعد وتتوزع. العمر من والعشرین الواحدة سن بلغوا ممن

ً نسبیا الفئتین، من كل طوائف بینً نسبیا والمسلمین، المسیحیین بین بالتساوي: التالیة
 الجمھوریة، رئیس وإنتخاب القوانین، سن: النواب مجلس مھام ومن. طقالمنا بین

  .ومحاسبتھا للحكومة الثقة وإعطاء

  

  :التنفیذیة السلطة -ج
 المعدلة الدستور من 65 المادة( الوزراء بمجلس اإلجرائیة السلطة تناط 

 فيً دوریا الوزراء مجلس ویجتمع). 21/09/1990 في الصادر الدستوري بالقانون
 مجلس عمل ویخضع .یحضر عندما جلساتھ الجمھوریة رئیس ویترأس خاص ٍقرم

  .التشریعیة السلطة لرقابة الوزراء

 بغالبیة السري باإلقتراع النواب مجلس قبل من الجمھوریة رئیس نتخبُی
 في المطلقة بالغالبیة ویكتفى األولى، الدورة في النواب مجلس أعضاء من الثلثین

 وال سنوات ست الجمھوریة رئیس رئاسة فترة وتدوم. تلي التي اإلقتراع دورات
  .والیتھ إنتھاء على سنوات ست بعد إال إنتخابھ إعادة تجوز

 مجلس رئیس مع بالتشاور المكلف الحكومة رئیس الجمھوریة رئیس سميُی
  .نتائجھا علىً رسمیا یطلعھ ملزمة نیابیة إستشارات إلىً إستنادا النواب

 رئیس مع ویوقع الحكومة لتشكیل النیابیة اإلستشارات الحكومة رئیس جريُوی
 إلى حكومة من الوزراء مجلس أعضاء عدد ویتفاوت. تشكیلھا مرسوم الجمھوریة

 الحالیة الحكومة في الوزراء مجلس أعضاء عدد ویبلغ. تشكیلھا ظروف وفق أخرى
ً وزیرا نثالثی إلى یصل قد أو العدد یقل وقد. ًوزیرا وعشرین أربعة) 2014 شباط(

   تمارس  وال.  الحكومة  في  المشاركة  السیاسیة  للقوى  التمثیل  مقتضیات  حسب
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 لوالیة محددة فترة توجد وال. النواب مجلس من الثقة  نیلھا قبل صالحیاتھا الحكومة
 فقدت إذا رئیسھا، إستقال إذا: التالیة الحاالت في مستقیلة تعتبر أنھا غیر الحكومة،

 الجدید، الجمھوریة رئیس والیة بدء عند رئیسھا، توفي إذا أعضائھا، لثث من أكثر
 النواب مجلس قبل من عنھا الثقة نزع عند الجدید، النواب مجلس والیة بدء عند

  .الثقة طرحھا على بناء أو منھ بمبادرة

  

  )1( :القضائیة السلطة – د
 ھذه وتتمتع. ودرجاتھ مستویاتھ بمختلف القضاء في القضائیة السلطة تتمثل

 القیام في مستقلون القضاةو. السیاسیة للسلطة تخضع وال ذاتي بإستقالل السلطة
  . اللبناني الشعب بإسم وتنفذ المحاكم كل قبل من واألحكام القرارات وتصدر بوظیفتھم

 على المحاكم تتوالھا القضائیة السلطة أن على الدستور من 20 المادة نصت
 العدلي القضاء من بكل القضائیة السلطة وتتمثل. تھاوإختصاصا درجاتھا إختالف
  . المالي والقضاء اإلداري والقضاء

 إختالف على والجزائیة والتجاریة المدنیة بالنزاعات البت العدلي القضاء یتولى
 كافة في القضاة عمل سیر حسن على األعلى القضاء مجلس ویشرف. أنواعھا
  .درجاتھا إختالف وعلى المحاكم

 تقوم غرف عدة من المؤلف ،الدولة شورى مجلس ،اإلداري القضاء ویتولى
  ).والقرارات بالمراسیم الطعن (العامة واإلدارة األفراد بین العالقة بالنزاعات بالبت

 المسبقة المراقبة لناحیة العامة اإلدارات أعمال بمراقبة المحاسبة دیوان ویقوم
  .التنفیذ حسن ىعل الالحقة والمراقبة النفقات عقد طلبات على

 دستوریة مراقبة صالحیة أعضاء عشرة من المؤلف الدستوري المجلس یتولى
  .والنیابیة الرئاسیة اإلنتخابات عن الناشئة النزاعات في والبت القوانین

 األحوال قوانین عن الناشئة النزاعات في البت الروحیة المحاكم وتتولى
 الشرعیة المحاكم تتولى حین في إختالفھا، على المسیحیة للطوائف الشخصیة
  .إختالفھا على اإلسالمیة بالطوائف الخاصة بالنزاعات البت والمذھبیة

_______  

 .29/08/2014 تاریخ  ص/1645رقم الوزراء مجلس لرئاسة العامة المدیریة كتاب )1(
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  الثالث الفصل
  لبـنــــان في اإلنسان حقوق لحمایة العام القانوني اإلطار

  )1( :الصلة ذات والتشریعات اللبناني دستورال أحكام  -  أ

 :الدستور أحكام )1(

  :الدستور مقدمة من ج الفقرة -

 الحریات إحترام على تقوم برلمانیة، دیمقراطیة جمھوریة لبنان«
 اإلجتماعیة العدالة وعلى ،والمعتقد الرأي حریة طلیعتھا وفي ،العامة

 أو تمایز دون ینالمواطن جمیع بین والواجبات الحقوق في والمساواة
  .»تفضیل

 :الدستور من 7 المادة  -

 بالحقوق بالسواء یتمتعون وھم القانون لدى سواء اللبنانیین كل«
 فرق ما دون العامة والواجبات الفرائض ویتحملون والسیاسیة المدنیة

 .»بینھم

 :الدستور من 8 المادة  -

 ىعل یقبض أن یمكن وال القانون حمى وفي مصونة الشخصیة الحریة«
 أو جرم تحدید یمكن وال القانون ألحكامً وفاقا ّإال یوقف أو یحبس أو أحد

  .»القانون بمقتضىّ إال عقوبة تعیین

 

 :الدستور من 9 المادة  -

 تحترم تعالى  اإلجالل فروض بتأدیتھا والدولة مطلقة اإلعتقاد حریة«
 تحت الدینیة الشعائر إقامة حریة وتكفل والمذاھب األدیان جمیع

 تضمن وھي العام النظام في إخالل ذلك في یكون ال أن على ایتھاحم
 الشخصیة األحوال نظام إحترام مللھم إختالف على لألھلین ًأیضا

 .»الدینیة والمصالح

_______  

 .13/2/2014 تاریخ 17/5 رقم العدل وزارة كتاب )2(
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 :الدستور من 12 المادة -

 اآلخر على ألحد میزة ال مةالعا الوظائف تولي في الحق لبناني لكل«
 علیھا ینص التي الشروط حسب والجدارة اإلستحقاق حیث من ّإال

  .» (...)القانون

 :الدستور من 13 المادة  -

 اإلجتماع وحریة الطباعة حریةو وكتابة ًقوال الرأي إبداء حریة«
  .»القانون دائرة ضمن مكفولة كلھا الجمعیات تألیف وحریة

 :الدستور من 14 المادة  -

 والطرق األحوال في َّإال إلیھ الدخول ألحد یسوغ وال حرمة للمنزل«
  .»القانون في المبینة

 :الدستور من 15 المادة  -

 ألسباب َّإال ملكھ أحد عن ینزع أن یجوز فال القانون حمى في الملكیة«
 تعویضھ وبعد القانون في علیھا المنصوص األحوال في العامة المنفعة

  .ً»عادالً تعویضا منھ

 :الصلة ذات اللبنانیة التشریعات )2(

: ھي اإلنسان حقوق بموضوع ترتبط التي اللبنانیة التشریعات أھم إن
 أصول قانون الجزائیة، المحاكمات أصول قانون العقوبات، قانون الدستور،

 أو للقانون المخالفین األحداث حمایة قانون العمل، قانون المدنیة، المحاكمات
 األسري، العنف من األسرة أفراد وسائر النساء حمایة نقانو للخطر، المعرضین

  )1(. المعوقین األشخاص حقوق قانون

 :اإلنسان بحقوق المعنیة واإلقلیمیة الدولیة المواثیق   - ب

  :اآلتي على الدستور مقدمة من ب الفقرة تنص

 الدول جامعة في وعامل مؤسس عضو وھو واإلنتماء، الھویة عربي لبنان«
 المتحدة األمم منظمة في وعامل مؤسس عضو ھو كما ،مواثیقھا وملتزم العربیة
د. اإلنسان لحقوق العالمي واإلعالن مواثیقھا وملتزم  في المبادئ ھذه الدولة وتجسّ
  .»إستثناء دون والمجاالت الحقول جمیع

_______  

 المرفق مراجعة یرجى اإلنسان، بحقوق المعنیة اللبنانیة التشریعات من أوسع مجموعة على لإلطالع )1(
 .التقریر ھذا من 104 و 103 تینحالصف على الثاني
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 )1( )10/12/1948 (اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن وضع في لبنان ساھم

 األمم منظمة إطار في اإلنسان بحقوق الخاصة اإلتفاقیات من العدید إلى وإنضم
 المؤتمر دول ظمةمن (اإلسالمي التعاون ومنظمة العربیة الدول وجامعة المتحدة

  )2(). ًسابقا اإلسالمي

  

  :لبنان في اإلنسان حقوق بمسائل تعنى التي السلطات -ج
 العدلیة المحاكم (القضائیة والسلطة اإلجرائیة والسلطة التشریعیة السلطة تعنى

   )3(.اإلنسان حقوق بمسائل) الدستوري والمجلس الدولة شورى ومجلس

 على القضائیة السلطة ومع الوزراء جلسم مع بالتعاون النواب مجلس ویعمل
 السلطات بین التعاون ھذا أثمر وقد. اإلنسان حقوق إحترام بتعزیز لبنان إلتزام ضمان
 ونذكر. الدراسة قید تزال ال قوانین مشروعات ووضع القوانین من عدد إنجاز الثالث

  ) 4(:یلي ما الحصر ال المثال سبیل على

 في) 2019 – 2014 (اإلنسان حقوقل الوطنیة الخطة وإعالن إنجاز )1(
 لمجلس العامة الھیئة إلى وأحیلت توصیة صیغة في أقرت التي 10/12/2012

 إستقالل: یلي ما تغطي ًموضوعا أو ًقطاعا 21 الخطة ھذه وتتناول. النواب
 اإلخفاء الالإنسانیة، والمعاملة التعذیب والتوقیف، التحقیق أصول القضاء،
 والتعبیر الرأي حریة اإلعدام، عقوبة التوقیف، وأماكن السجون القسري،

 ،)التنصت (الخاصة الحیاة في التدخل من الحمایة الجمعیات، حریة واإلعالم،
 الحق التعلم، في الحق الصحة، في الحق اإلجتماعي، والضمان العمل في الحق

 حقوق المرأة، حقوق السلیمة، البیئة في الحق الثقافة، في الحق السكن، في
 اإلجتماعیة الحقوق المھاجرین، العمال اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوق ل،الطف

 واإلقتصادیة اإلجتماعیة والحقوق الفلسطینیین، غیر لالجئین واإلقتصادیة
 .الفلسطینیین لالجئین

___________  

 مع اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن صیاغة في مالك شارل الدكتور المتحدة األمم لدى لبنان ممثل ساھم )1(
 الجمعیة في األمیركیة المتحدة الوالیات وممثلة اإلنسان حقوق لجنة رئیسة روزفلت إلیونور السیدة
 .اللجنة رئاسة في روزفلت السیدة مالك الدكتور خلف وقد. المتحدة لألمم العامة

  ساناإلن بحقوق الصلة ذات واإلقلیمیة الدولیة والبروتوكوالت باإلتفاقیات موسع جدول على لإلطالع )2(
 من 117-  108 الصفحات على والسادس والخامس الرابع المرفقات مراجعة یرجى منھا، لبنان موقفو

 .التقریر ھذا

 .13/02/2014 تاریخ 17/5 رقم العدل وزارة كتاب )3(
  .11/03/2014 تاریخ ص/2188 رقم النواب جلسلم العامة األمانة كتاب )4(
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 النواب مجلس  في والعدل دارةاإل ولجنة النیابیة اإلنسان حقوق لجنة إقرار )2(
 لحقوق المستقلة الوطنیة الھیئة إنشاء قانون مشروع 08/04/2014 بتاریخ

 وفق التعذیب من للوقایة مستقلة دائمة وطنیة لجنة تشكیل تتضمن وھي اإلنسان
 ضروب من وغیره التعذیب مناھضة إلتفاقیة اإلختیاري البروتوكول متطلبات
 أحیل وقد .OPCAT المھینة أو الالإنسانیة أو یةالقاس أوالعقوبة المعاملة
 .النواب لمجلس العامة الھیئة إلى القانون مشروع

 حمایة«: بعنوان 07/05/2014 تاریخ 293 رقم القانون النواب مجلس أقر )3(
 . »األسري العنف من األسرة أفراد وسائر نساءال

 .اإلعدام عقوبة إلغاء قانون مشروع )4(

 .علیمالت إلزامیة قانون مشروع )5(

 .والنفسیین العقلیین المرضى وحمایة عالجو رعایة قانون مشروع )6(

 األحداث حمایة (06/06/2002 تاریخ 422 رقم القانون تعدیل إقتراح )7(
 المسؤولیة سن رفع على ینص) للخطر المعرضین أو للقانون المخالفین
 وصالحیات دور ویعزز اإلجتماعیة الحمایة موضوع وینظم لألحداث الجزائیة

 .األحداث حمایة مجال في اإلجتماعیة الشؤون ارةوز

 حمایة على اإلشراف المخولة الوطنیة واآللیات المؤسسات - د
  :اإلنسان حقوق وتعزیز

 إلى الجمھوریة رئاسة من ًإبتداء اللبنانیة الحكومیة المؤسسات معظم إن
 فراداأل بدور المرتبطة والھیئات الوزارات إلى الوزراء مجلس إلى النواب مجلس

 الحقوق، ھذه وتعزیز وحمایة لبنان في اإلنسان بحقوق مباشرة معنیة ھي والجماعات
 مجال في ممكن مستوى أفضل إلى والممارسات بالقوانین لإلرتقاء وسعھا وتعمل
 بھذا واإلقلیمیة الدولیة اإلتفاقیات مضامین مع لبنان في اإلنسان حقوق وضع مواءمة
  )1( .الشأن

  

  :اإلنسان حقوق إنتھاكات لضحایا المتاحة نتصافاإل سبل - ھـ 
 أخطاء أو جزائیة جرائم تشكل التي اإلنسان حقوق إنتھاكات لضحایا یمكن

  .المدنیة أو الجزائیة المحاكم إلى اللجوء مرتكبھا على مدنیة مسؤولیة ترتب

_______  

 حقوق وتعزیز حمایة لىع اإلشراف في اللبنانیة الحكومیة المؤسسات دور على مفصل بشكل لإلطالع )1(
 .التقریر ھذا من 108 – 105 الصفحات على الثالث المرفق مراجعة یرجى ،اإلنسان
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  الرابع الفصل
   لبنان في اإلنسان لحقوق العربي المیثاق مكانة

 المتضمنة بالحقوق الوعي لتعزیز خاص بوجھ المبذولة الجھود  - أ
 :المیثاق في

 ،النواب مجلس مقر في ،الطفل برلمان إطالق تم 20/11/2011 بتاریخ -
 ودولة النواب مجلس رئیس ودولة الجمھوریة رئیس فخامة عقیلة بحضور

 مع حوار جرى حیث اإلجتماعیة الشؤون وزیر ومعالي الوزراء مجلس رئیس
 )1(. لبنان في الطفل حقوق حول األطفال

 ال «شعار تحت الوطنیة  التوعیة  حملة  إطالق  تم  19/09/2012  بتاریخ -
  )2(» األطفال ضد للعنف

 ال الطفل، حقوق: حول تلفزیونیة وتنویھات وإعالمیة تثقیفیة مواد إنتاج تم -
 اإلنترنت مخاطر المشردین، األطفال األطفال، مشاركة األطفال، ضد للعنف
  )3(. واألھل لألطفال موجھة األطفال، على

 من طفالاأل حمایة الطفل، حقوق: حول متخصصة تدریبیة دورات تنفیذ تم -
 للعاملین الشوارع، أطفال حمایة اإلتجار، األطفال، ضد الجنسي العنف العنف،
 وزارة في المعنیین والموظفین اإلجتماعیة المؤسسات في األطفال مع مباشرة
  )4(. واإلعالمیین الجامعات طالب وبعض اإلجتماعیة الشؤون

 مقر في نسائیة ندوة اإلجتماعیة الشؤون وزارة نظمت 06/10/2013 بتاریخ -
 إمراة 250 فیھا شاركت» البرلمان في المرأة «عنوان تحت النواب مجلس

 الھیئة النسائیة، الجمعیات والمستقالت، السیاسیة األحزاب من لكل ممثالت
 بھدف المتحدة، األمم وكاالت البلدیة، المجالس اللبنانیة، المرأة لشؤون الوطنیة
 )5(. السیاسیة الحیاة في خراطاإلن على المرأة قدرة وتعزیز تشجیع

________  

 .19/03/2014 تاریخ ص/272 رقم اإلجتماعیة الشؤون وزارة كتاب )1(

 .نفسھ المصدر )2(

 .نفسھ المصدر )3(

 .نفسھ المصدر )4(

 . 01/09/2014 تاریخ ص/753 رقم اإلجتماعیة الشؤون وزارة كتاب )5(

  

10  



 من دبةمنت إمرأة ألربعین تدریبیة دورات اإلجتماعیة الشؤون وزارة نفذت -
 داخل مواقعھن وتعزیز قدراتھن تنمیة بھدف اللبنانیة السیاسیة األحزاب قبل

 صنع مواقع إلى الوصول في فرصھن وزیادة لتمكینھن اللبنانیة األحزاب
 .العامة الحیاة في بفعالیة والمشاركة القرار

 مفھوم حول لدیھا العاملة الكوادر بتدریب اإلجتماعیة الشؤون وزارة تقوم -
 .الوزارة وبرامج خطط في إدماجھ وكیفیة اإلجتماعي عالنو

 اإلتصاالت لتلقي 1714 الساخن الخط اإلجتماعیة الشؤون وزارة أطلقت -
 .األطفال على الممارس بالعنف المتعلقة

 العسكریة الوحدات تدریب مناھج في اإلنساني الدولي القانون مادة أضیفت -
 للعسكریین مستویات وثالثة اطللضب مستویات ثالثة على اللبناني الجیش في

 اإلنساني الدولي القانون في مدربین إلعداد دورة إفتتاح وتم الضباط، غیر
 العسكریین إلطالع بالموضوع المتعلقة والقوانین اإلتفاقیات جمیع وتعمیم
  )1(.اللبناني الجیش في العسكري لسلوك عامة مبادئ مدونة وتوزیع علیھا

 العسكري للنظام التطبیقیة التعلیمات إلى ًنصا يالوطن الدفاع وزارة أضافت -
 أو ألم أو إیذاء عنھ ینتج قصدي عمل كل «بأنھا التعذیب جریمة یعرّف العام

 أو معلومات على الحصول إلى ویھدف معنوي، أو جسدي شدید، عذاب
   )2(. »بھ المقصود الشخص معاقبة أو إعتراف

 في الداخلي األمن قوى معھد في ًإلزامیا اإلنسان حقوق مادة تدریس أصبح -
 مدونة فإن كذلك. الرتب مختلف من العناصر لجمیع األساسي التدریب مرحلة
 الدورات في إلزامیة مادة ھي الداخلي األمن قوى عناصر سلوك قواعد

 وكرامتھ اإلنسان إحترام حول ملزمة ًوبنودا ًأحكاما تتضمن وھي التدریبیة
 العقوبة أشكال من شكل ألي األشخاص إخضاع وعدم عنف كل وتجنب
 المنھج ویتضمن. التوقیف أو التحقیق مراحل في سواء المھینة أو القاسیة

 والعنف اإلنساني، الدولي القانون المجتمعیة، الشرطة: مواد التدریبي
  )3(.األسري

________  

 .14/03/2014 تاریخ و/ع غ/1031 رقم الوطني الدفاع وزارة كتاب )1(

 .30/04/2014 تاریخ و/ع غ/1641 رقم لوطنيا الدفاع وزارة كتاب )2(

 .24/07/2013 تاریخ 59/206 رقم والبلدیات الداخلیة وزارة كتاب )3(
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 بموجب الداخلي األمن لقوى العامة المفتشیة في اإلنسان حقوق قسم إنشاء تم -
 من عدیدة صالحیات وأعطي 03/01/2008 تاریخ 755 رقم المرسوم
 المؤسسة داخل اإلنتھاك من وحمایتھا اناإلنس حقوق ثقافة نشر أبرزھا
 تعزیز أجل من الحكومیة غیر والمنظمات الجمعیات مع والتواصل األمنیة
 بھذا تعقد التي العمل وورش المؤتمرات في والمشاركة اإلنسان حقوق

  )1( .الخصوص

 مناھج في اإلنسان وحقوق بالمحاكمة األساسیة الحقوق مبادئ مادة تدریس یتم -
 .العدل لوزارة التابع القضائیة وسالدر معھد

 

ً ممكنا كان إذا وما اللبناني القانوني امالنظ في المیثاق مكانة  - ب
 والسلطات القضائیة الجھات أمام المیثاق بمواد اإلحتكام
 : اإلداریة

 لبنان «أن على الدستور مقدمة من ب الفقرة تنص ّ  واإلنتماء، الھویة عربي
 مواثیقھا وملتزم العربیة لدولا جامعة في وعامل مؤسس عضو وھو
 للحكومة یجیز الذي 1 رقم القانون 05/09/2008 بتاریخ صدر وقد. »(...)

 .»اإلنسان لحقوق العربي المیثاق «إبرام اللبنانیة

 أن المحاكم على أنھ المدنیة المحاكمات أصول قانون من الثانیة المادة نصت 
 أحكام مع الدولیة المعاھدات أحكام تعارض عند ،القواعد تسلسل بمبدأ تتقید

 أنھ یعني ھذا. الثانیة على األولى التطبیق مجال في تتقدم العادي، القانون
 حیث من تصبح دولیة معاھدة على اللبناني النواب مجلس یصادق عندما

 .العادیة القوانین من أعلى مرتبة في التطبیق إلزامیة

 أن یكفي أنھ یعتبر للبنانيا القانوني النظام فإن بالمعاھدات، یتعلق ما في 
. الوطني التشریع من ًجزءا لتصبح الدولیة المعاھدة على لبنان قِّیصد

 إذ لبنان في دستوریة بقیمة اإلنسان لحقوق الدولیة الصكوك بعض وتتمتع
 والعھدین) 1948 (اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من كل ذكر ورد

  اإلقتصادیة  وبالحقوق)  1966  (والسیاسیة  المدنیة  بالحقوق  الخاصین

________  

 .24/07/2013 تاریخ 59/206 رقم والبلدیات الداخلیة وزارة كتاب )1(
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 المجلس دأب وقد. الدستور مقدمة في) 1966 (والثقافیة واإلجتماعیة
 أما. الدولیة الصكوك لتلك الدستوریة بالقیمة الحكم على لبنان في الدستوري

 فإنھا لبنان علیھا صادق والتي اإلنسان لحقوق لدولیةا بالصكوك یتعلق فیما
 أحكام تفوق وإنما الدستوریة القوة عن تدنو التي الدولیة المعاھدات بقوة تتمتع

 األحكام وتتقدم )1(. إداریة أنظمة من دونھ وما) القانون (العادي التشریع
 التشریعات اللبنانیة الدولة من علیھا المصدق الدولیة المواثیق في الواردة
 تلك إلى اإلحتكام یمكن كما معھا، متالئمة غیر األخیرة ھذه كانت إذا الداخلیة

    )2 (.المحاكم أمام مباشرة الدولیة النصوص

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

________  

 .09/06/2014 تاریخ 170/5 رقم العدل وزارة كتاب )1(

 الملف – وماتوالمعل الدراسات سلسلة. اإلنسان حقوق لامج في لبنان وضع ،النواب مجلس )2(
 .UNDP مع بالتعاون ،2005 الثاني تشرین – الرابع
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  الخامس الفصل
   البدنیة والسالمة الحیاة في الحق 

  )المیثاق من 9-5 المواد(

 :)المیثاق من 5  المادة( الحیاة في الحق  - أ

 یسمح ال الذي اللبناني القانون في ّالمسلمات من الحیاة في الحق یعتبر
 مسؤولیة ھو الناس حیاة على والحفاظ. ًتعسفا حیاتھ من واطنم أي بحرمان
 أمن مسؤولیة الدولة تتحمل وفیما. لبنان في والمجتمع الدولة بین مشتركة

ع علیھم اإلعتداء ومنع المواطنین  مع تتشارك فإنھا ذلك لتحقیق القوانین وتشرّ
 من الحد على العمل خالل من الحیاة حق تكریس في المدني المجتمع مؤسسات
  :ذلك على األمثلة ومن. الحق ھذا علىً سلبا تنعكس التي الظروف

 :األمن على الحفاظ )1(

 جیشو قضاء من المختصة السلطات تبذل ،اللبنانیة الحكومة من بإشراف
 األمن على للحفاظ كبیرة ًجھودا دولة وأمن عام وأمن داخلي أمن وقوى

 منطقة منھا تعاني التي الصعبة الظروف ظل في لبنان في واإلستقرار
 ذلك عن ینتج وما اإلرھاب تنامي یمثلھا التي والتحدیات األوسط الشرق

 .اآلمنین المدنیین بین ضحایا من

 : اللبناني الجنوب في األلغام مخاطر إزالة )2(

 الطائرات ألقتھا قد كانت التي العنقودیة القنابل إنفجار ضحایا عدد بلغ
 تموز بین الفترة في )1( ،2006 عام عدوان خالل لبنان على اإلسرائیلیة

). ًجریحا 2781و شھداء 903 (ًشخصا 3684 ،2013 وأیار 2006
 الدفاع وزارة في باأللغام المتعلقة لألعمال اللبناني المركز ویشرف
 اللبنانیة األراضي على األلغام لنزع اإلنسانیة العملیات إدارة على الوطني

  )2(.الضحایا ومساعدة

_______  

 ملیون 4 حوالي اللبناني الجنوب على اإلسرائیلیة الطائرات ألقتھا التي العنقودیة القنابل دعد بلغ )1(
 .اللبنانیین المواطنین حیاة على دائم خطر مصدر تشكل وھي تنفجر لم منھا% 35 قنبلة،

 .09/04/2014 تاریخ 5130 رقم اللبنانیة المرأة لشؤون الوطنیة الھیئة كتاب )2(
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 :لمروریةا السالمة تعزیز )3(

 نتج ًحادثا 4675 حوالي 2013 عام لبنان في السیر حوادث عدد بلغ
 )1(. آخرینً شخصا 6137 وجرح  ًشخصا  649  أرواح  إزھاق  عنھا

 األشغال ووزارة والبلدیات الداخلیة وزارة في المعنیة الجھات وتسعى
 المجتمع منظمات من وعدد ةالعام الصحة ووزارة والنقل العامة
 إجراءات وتحسین السرعة مخاطر حول السائقین تثقیف إلى المدني
 الصحیة الھیئات تدخل وتسریع الطرقات على المروریة السالمة
 243 رقم الجدید السیر قانون نص وقد .الضحایا عدد من للتخفیف

 على 2014 آب شھر من ًإعتبارا تطبیقھ بدأ الذي 22/10/2012 تاریخ
 .لمروریةا للسالمة الوطنیة اللجنة إنشاء

 :المخدرات آفة مكافحة )4(

 عام ًشخصا 750 من لبنان في المخدرات على المدمنین عدد إزداد
 الحكومیة األجھزة وتتولى )2(. 2011 عام ًشخصا 2500 إلى 2002

 تعاقدت وقد. وتعاطیھا وتجارتھا المخدرات زراعة مكافحة مسؤولیة
 ومنظمات األھلیة الجمعیات من عدد مع اإلجتماعیة الشؤون وزارة

 النفسي التأھیل وتأمین المخدرات على المدمنین لعالج المدني المجتمع
 في ویندمجوا والجسدیة الفكریة القدرات سلیمي مواطنین لیعودوا لھم

 )3(. طبیعي بشكل المجتمع

 :العامة األماكن في التدخین منع )5(

 29/08/2011 تاریخ 174 رقم القانون اللبناني النواب مجلس أقر
 وقد). التبغ منتجات ودعایة وتغلیف وتنظیم التدخین من الحد قانون(

 األفراد على المغلقة العامة األماكن في التدخین غرامة القانون حدد
 یواجھ یزال ال القانون ھذا تطبیق لكن. الملتزمة غیر المؤسسات وعلى
. التدخین منع قرارات تطبیق في تقصیر یوجد حیث عدیدة عقبات
 الرجال بین% 46 حوالي إلى لبنان في لمدخنینا عدد نسبة وتصل

. 2010 للعام العالمیة الصحة منظمة بیانات حسب النساء بین% 31و
  .الشباب فئة في المدخنین أعداد تزاید ھو بالخطر یُنذر وما

_______  

 .18 ص ،18/06/2014 ،النھار )1(

  .21/06/2014 ،النھار )2(

 .01/09/2014 ختاری ص/753 رفم اإلجتماعیة الشؤون وزارة كتاب )3(
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 :بالصحة العنایة تشجیع )6(

 ھي للمرضى العالج وتأمین األمراض من والوقایة الصحیة التوعیة إن
 ومنظمات الخاص والقطاع الحكومیة المؤسسات تتشاركھا مسؤولیات

 اللبناني واإلعالم العامة الصحة وزارة وتؤدي. المدني المجتمع
 صعید على ًبارزا ًوراد لبنان في مدنیة وتطوعیة خاصة ومؤسسات

 عند ومساعدتھم وتوعیتھم وتثقیفھم اللبنانیین المواطنین بصحة العنایة
 البرنامج إطار في ،العامة الصحة وزارة توفر المثال سبیل وعلى. الحاجة
 جمیع في مجانیة بصورة األساسیة اللقاحات ،الشامل للتحصین الوطني

 الصورة إجراء أصبح كما )1(. لھا التابعة الصحیة والمراكز المستوصفات
 نفقة على المستشفى في للعالج تدخل سیدة لكل إلزامیة للثدي الشعاعیة

 األشھر خالل الصورة ھذه إجراء َّتم قد یكن لم إذا العامة الصحة وزارة
 وزارة تؤمن كما )2( .المستشفى دخول تاریخ سبقت التي عشر اإلثني

 الخاصة األدویة وكلفة المفتوح القلب عملیات جمیع تغطیة العامة الصحة
  .المزمنة باألمراض

 :)المیثاق من 7و 6 المادتان( اإلعدام عقوبة  - ب

 3(: مواد عدة في اإلعدام عقوبة اللبناني العقوبات قانون لحظ( 

 العمد القتل جرائم في اإلعدام عقوبة إنزال على تنص 549 المادة -
 .والفروع األصول وقتل

 في بالعنف، السرقة إرتكاب عن الناجم قتلبال العقوبة تنزل 591 المادة -
 على اإلستیالء حال في العقوبة ھذه 643 و 624 المادتان تنزل حین

 .ركابھا أحد وموت بالقوة طائرة أو سفینة

 اإلعدام عقوبة إنزال على 276و 275و 274و 273 المواد نصت -
 الدسائس دس وعلى العدو صفوف في لبنان ضد السالح حمل على
 .الوطني الدفاع شل إلى یؤدي عمل أي وعلى العدو لدى

 موت إلى اإلرھابي العمل أفضى إذا اإلعدام عقوبة تنزل 315 المادة -
 .إنسان

_______  

 .06/07/2004 تاریخ 33 رقم العامة الصحة وزارة تعمیم )1(

 .12/10/2010 تاریخ 90 رقم العامة الصحة وزارة تعمیم )2(

 .29/08/2014 تاریخ ص/1645 رقم ءالوزرا مجلس لرئاسة العامة المدیریة كتاب )3(
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 في أعضاء قبل من لبنان في اإلعدام عقوبة إللغاء قویة حملة توجد 
 المجتمع منظمات وبعض السابقین العدل وزراء من وعدد النواب مجلس
 إللغاء قانون مشروع 2008 العام في العدل وزارة وضعت وقد. المدني
 من عدد تقدم كما  )1(. حولھ واسعة توعیة بحملة وقامت اإلعدام عقوبة
   )2(. اإلعدام عقوبة إللغاء قانون بإقتراح النواب

 أن یجب ال لكن مجرم القاتل أن لبنان في اإلعدام عقوبة مناھضو یرى 
 ویرد  )3( .المحكمة قوس عن یصدر قضائي حكم بموجب شخص یقتل

 وما الحروب فظاعات من بعد یخرج لم لبنان بأن اإلعدام حكم مؤیدو
 للضحایا الحیاة حق أن التأكید مع للجرائم وتكاثر أمني فلتان من یواكبھا

  )4(. للمجرمین الحیاة حق قبل یأتي

 تاریخھ وحتى 2004 عام منذ إعدام حكم أي تنفیذ لبنان یشھد لم. 

  

 :)المیثاق من 8 المادة( التعذیب منع  -  ج

 أو ملةالمعا ضروب من وغیره التعذیب مناھضة إتفاقیة إلى لبنان إنضم 
 05/10/2000 في (CAT) المھینة أو الالإنسانیة أو القاسیة العقوبة

 في (OPCAT) باإلتفاقیة الملحق اإلختیاري البروتوكول وإلى
22/12/2008. 

 ّتشدد  إحترام وعلى عام بشكل اإلنسان حقوق إحترام على اللبنانیة القوانین ُ
 ولیس ضدھم، قةالمسا اإلتھامات كانت مھما والسجناء المعتقلین حقوق
 أي حقوق إنتھاك تبرر أن یمكن اللبنانیة القوانین في مادة أیة ھناك

 نصت وقد. وعسكریة أمنیة حكومیة مؤسسات أو أفراد قبل من موقوف
 من ًضروبا ًشخصا سام من«أن اللبناني العقوبات قانون من 401 الماة
 أو جریمة عن إقرار على الحصول في منھ رغبة القانون یجیزھا ال الشدة
 سنوات، ثالثة إلى أشھر ثالثة من بالحبس عوقب بشأنھا معلومات على
 العقاب أدنى كان جراح أو مرض إلى علیھ العنف أعمال أفضت وإذا

_______  

 .31/12/2013 تاریخ 365/2707 رقم اإلعالم وزارة كتاب )1(

 .07/02/2014 تاریخ 33/5 رقم العدل وزارة كتاب )2(

 .6 ص ،10/06/2014 ،النھار )3(

  .6 ص ،11/06/2014 ،النھار )4(
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 من النوع ھذا على التقادم مبدأ یطبق یزال ال اللبناني القانون لكن. »سنة
 فعل آخر من ًإعتبارا العامة الدعوى على الزمن مرور ویسري الجرائم،
 لبنان خارج تعذیب جریمة إرتكبت حال وفي). التعذیب ممارسة (جرمي
 مالحقة یمكنھا اللبنانیة المحاكم فإن نانیةاللب األراضي على فاعلھا وتواجد

 .اللبناني القانون في المحددة لإلجراءاتً وفقا المرتكب

 اللبناني النواب مجلس في اإلنسان حقوق بقضایا المعنیة اللجان وافقت 
 وإنشاء (NPM) التعذیب لمنع الوطنیة اآللیة مشروع على باإلجماع

 لبنان موافقة على بناء (NHRI) ناإلنسا لحقوق المستقلة الوطنیة الھیئة
 التعذیب مناھضة بإتفاقیة الملحق اإلختیاري البروتوكول على

(OPCAT). النواب مجلس أعمال جدول على مدرج المشروع وھذا. 

 2014 (اإلنسان لحقوق الوطنیة الخطة إطالق 2012 عام في َّتم – 
 التحقیق أصول«: موضوعات الخطة تعالجھ ما بین ومن ،)2019

 وأماكن السجون «و »الالإنسانیة والمعاملة التعذیب «و »التوقیفو
 )1(... . إلخ »التوقیف

 وضع على والبلدیات الداخلیة ووزارة الوطني الدفاع وزارة تعمل 
 عمل في اإلنساني الدولي بالقانون اإللتزام لتعزیز المناسبة اإلجراءات

 ) 2(. واألمنیة العسكریة الوحدات

 اإلدارة لجنة في ًحالیا یدرس ،النواب مجلس في قانون حإقترا تقدیم َّتم 
 ممارسة تجریم بھدف العقوبات قانون مواد بعض لتعدیل والعدل،
 تنطبق ال جنایة وجعلھا (CAT) التعذیب مناھضة إلتفاقیة ًوفقا التعذیب

 على تطبق التي العقاب من اإلعفاء أو التخفیف أو التبریر أسباب علیھا
 التقادم أو الزمن مرور سریان عدم اإلقتراح تضمن كما ،العادیة الجرائم

  ) 3(. الجریمة ھذه على

_______  

 .التقریر  ھذا  من 8 الصفحة على ج، البند الثالث، الفصل مراجعة  یمكن  التفاصیل من لمزید )1(

 الصفحات على التقریر ھذا من أ، البند الرابع، الفصل مراجعة یمكن اإلجراءات ھذه على لإلطالع )2(
10  - 12. 

 .24/07/2013 تاریخ 59/206 رقم والبلدیات الداخلیة وزارة كتاب )3(
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 :)9 المادة( البشر على الطبیة التجارب منع  - د

 تعدیل (22/10/2012 تاریخ 240 رقم نانبل في الطبیة آلدابا قانون یتضمن
  :بینھا من عناوین عدة) 22/02/1994 تاریخ 288 القانون أحكام بعض

 :السریریة واألبحاث یةالبشر التجارب )1(

 دراسات أجریت قد كانت إذا إال تجریبي عالج أي بإستعمال سمحیُ ال
 لجنة موافقة وبعد متخصص جامعي طبي مركز في وآمنة وافیة وأبحاث

 كان إذا (أھلھ أو المریض وموافقة ذلك على المركز في األخالقیات
 ً.مجانیا العالج یكون وأن) ًقاصرا

 :األعضاء وزراعة وھب )2(

 وفي بذلك، أوصوا قد كانوا إذا إال متوفین أجساد من أعضاء ُتستأصل ال
 اللجنة وتضع. ًباتاً منعا البشریة باألعضاء المتاجرة تمنع األحوال مطلق

 الشروط لبنان في البشریة واألنسجة األعضاء وزرع لوھب الوطنیة
 .األعضاء وزرع لوھب والمبادئ

 :المساعدة اإلنجاب تقنیات )3(

 الخصوبة تقنیات بواسطة الحمل أو اإلصطناعي التلقیح ملیاتع ُتجرى
 لدى  اإلجراء المرعیة القوانین مراعاة مع الزوجین بموافقة المساعدة
 .والروحیة والمذھبیة الشرعیة والمحاكم المدنیة المحاكم

 :الطارئة التشویھ حاالت )4(

 حاالت في إال المریض تشویھ شأنھ من طبي عمل أي یُجرى ال
 على إختصاصیین طبیبین موافقة بشرط القصوى والضرورة ئالطوار

 كل ًتشویھا ویعتبر. األولى الدرجة من عائلتھ أو المریض وموافقة ذلك
 مستقبل في ویؤثر الجنس تغییر إلى یؤدي جراحي أو طبي عالج

 .المریض

 :المنشأ خالیا )5(

 لجنة ُتبدي وأن متخصص طبي مركز في التقنیات ھذه تتم أن یجب
 من أو المریض وموافقة حالة كل على موافقتھا المركز في قیاتاألخال
 . التقنیة ھذه إستعمال علىً قانونا یمثلھ
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 :اإلجھاض إجراء )6(

 العالجي اإلجھاض إجراء یمكن وال. لبنان في ًقانونا محظور اإلجھاض
 موافقة شدید، لخطر المعرضة األم حیاة إنقاذ: منھا ضوابط ضمن إال

 المرأة وموافقة الجراح، أو اإلستشاري الطبیب إلى إضافة نینإث طبیبین
  .الحامل

 لبنان في البشریة واألنسجة األعضاء وزرع لوھب الوطنیة اللجنة تأسیس َّتم
 إنشاء َّتم كما. 06/06/1999 تاریخ 509/1 رقم العامة الصحة وزیر من بقرار
 عام الصادر 441/1 مرق العامة الصحة وزیر قرار بموجب للعیون الوطني البنك

 واللجان البشریة واألنسجة األعضاء وزرع لوھب الوطنیة اللجنة تألیف َّوتم. 2004
 65/1 رقم العامة الصحة وزیر قرار بموجب أعمالھا وتنظیم المتخصصة الفرعیة

 من ًمریضا 167 إستفاد ،2012 – 2009 السنوات وخالل. 21/01/2009 تاریخ
 3و القلب، زرع من مرضى 9و كلیة، زرع من ًامریض 29و العین، قرنیة زرع

  )1(. بأعضائھم التبرع على الموافقة خیارً لبنانیا 5200 وإتخذ. الكبد زرع من مرضى

 الصحة وزیر أصدر البشریة، األعضاء وزرع وھب عملیة تنظیم وبھدف
 أیة أو شخص أي على «فیھ حظر 10/04/2014 تاریخ 722/1 رقم القرار العامة

 بعد إال البشریة واألنسجة األعضاء وزرع وھب عنوان تحت عمل بأي مالقیا جھة
 شروط ومراعاة البشریة واألنسجة األعضاء وزرع لوھب الوطنیة اللجنة موافقة
 بوھب مختص مؤتمر كل «أن على العامة الصحة وزیر أكد كما. »معھا التعامل
 یكون أن یجب ةاللبنانی األراضي على یُعقد البشریة واألنسجة األعضاء وزرع
 لبنان في البشریة واألنسجة األعضاء وزرع لوھب الوطنیة اللجنة وإشراف برعایة

  .»اللجنة ھذه مع التعامل بروتوكول ومراعاة

 مجلس ینتخبھم أعضاء خمسة من Bioéthique  الطبیة األخالق لجنة تتألف
 الطبیة باآلداب لمتعلقةا األحكام بكافة الرأي إبداء اللجنة وتتولى. ًسنویا األطباء نقابة

  .الخصوص بھذا الدراسات وإعداد األخالقیات بعلم منھا یتعلق ما سیما ال

_______  

)1( A TV Report by Lebanese Broadcasting Corporation (LBC), 23/11/2012 
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  السادس الفصل
   باألشخاص واإلتجار الرق مكافحة

  )المیثاق من 10 المادة(

 :الرق مكافحة  - أ

 والعمل بھم واإلتجار األطفال وبیع الرق یعتبر اللبناني العقوبات ونقان إن
 الصراعات في إلستخدامھم واألحداث لألطفال القسري التجنید ذلك في بما الجبري
 لقانون ًوفقا علیھا یعاقب جنائیة جرمیة ًأفعاال إباحیة أعمال إلنتاج أو المسلحة
  . إرتكابھا على یحرض أو یسھل وأ یشجع أو یشارك من كل یعاقب كما. العقوبات

  

 14/03/2013 بتاریخ الوزراء مجلس إلى قانون مشروع العمل وزارة أحالت
 أشكال لكافة ًمنعا یتضمن المنزلیة الخدمة في والعامالت العاملین عمل تنظیم حول
 ذلك في بما واإلجباري القسري والعمل الدین وعبودیة باألشخاص واإلتجار الرق

   )1(. اإلجباري أو ريالقس التجنید

  

 ورقم »الجبري العمل« بشأن 29 رقم الدولیة العمل إتفاقیتي إلى لبنان إنضم
 تاریخ 70 رقم اإلشتراعي المرسوم بموجب »الجبري العمل إلغاء «بشأن 105

 وزارة إتخذت فقد لمضمونھما ًوتفعیال اإلتفاقیتین بھاتین ًوإلتزاما. 25/6/1977
  )2(: التالیة ءاتواإلجرا التدابیر العمل

 وعضویة العمل وزارة عام مدیر برئاسة الوطنیة التسییر لجنة تألیف َّتم )1(
 الدولیة والمنظمات الصلة ذات العامة واإلدارات الوزارات عن ممثلین
 األھلي المجتمع وھیئات والقنصلیات والسفارات الدولي العمل ومكتب

ال العمل وأصحاب  األحیان معظم في اللجنة ھذه إجتمعت وقد. والعمَّ
 .لعملھا یولیھا التي لألھمیةً تأكیدا العمل وزیر برئاسة

_______  

 .18/06/2013 تاریخ ص/1359 رقم العمل وزارة كتاب )1(

 .22/08/2014 تاریخ 2060/3 رقم العمل وزارة كتاب )2(
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 : یلي ما بشأن توصیات الوطنیة التسییر لجنة وضعت )2(

 .المنزلیة الخدمة في توالعامال للعاملین قانون مشروع إعداد -

 المنزلیة الخدمة في والعامالت للعاملین والواجبات الحقوق دلیل إعداد -
. واإلنكلیزیة والفرنسیة العربیة اللغات إلى إضافة الموفدة الدول بلغات
ال العامالت على الدلیل توزیع ویتم  إلى دخولھم لدى األجانب والعمَّ
 الدلیل ویشتمل. ًأیضا العمل حابأص على الدلیل توزیع َّتم كما. لبنان
 الحقوق وعلى والمناخ فیھ الحیاة وطبیعة لبنان عن معلومات على

ال بین العمل عقد یتضمنھا التي والواجبات  . العمل وأرباب العمَّ

 اللغتین وإحدى العربیة باللغة تنظیمھ لجھة العمل عقد لتطویر السعي -
 أو للعامل األم اللغةب الحقة مرحلة وفي اإلنكلیزیة، أو الفرنسیة
 .ذلك یتطلبھا التي القانونیة التعدیالت وإقتراح العاملة،

 التواصل مھمتھن العمل وزارة مالك في إجتماعیات عامالت تعیین -
ال العامالت مع  النصح وتقدیم العمل وأصحاب األجانب والعمَّ

 .عملھ وموجبات حقوقھ خصَّ ما في كل للطرفین والتوعیة واإلرشاد

ال قانون مشروع العمل زارةو وضعت )3(  اللبنانیین الزراعیین للعمَّ
 والمعاییر األنظمة بتطبیق القیام العمل تفتیش تكلیف وجرى. واألجانب

 ذات والعربیة الدولیة لإلتفاقیات إبرامھ بعد بھا لبنان إلتزم التي الدولیة
 .الصلة

 تضمنی اإلستقدام مكاتب عمل لتنظیم ًشامال ًنظاما العمل وزارة أعدت )4(
 تراخیصھا إلغاء حد إلى وصلت المخالفة المكاتب بحق قاسیة إجراءات

  ً.قضائیا ومالحقتھا

  

 

 :باألشخاص اإلتجار مكافحة  - ب

ّ  معاقبة حول 24/8/2011 تاریخ 164 رقم القانون اللبناني النواب مجلس أقر
 بمرتكبي إنزالھا الواجب العقوبات على القانون نص وقد. باألشخاص اإلتجار جریمة

  .للضحایا الحمایة وتأمین المساعدة تقدیم أصول على نص كما الجریمة، ھذه
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 الحاضر الوقت في القضائیة الشرطة وحدة في اآلداب حمایة مكتب یتولى
 القضاء إلى وتقدیمھم المرتكبین ومالحقة باألشخاص اإلتجار جریمة وقمع منع مھام

  .المختص

 أو جرمیة عملیات أیة ومتابعة مراقبة لىع العمل وزارة مفتشي تدریب َّتم وقد
 الدولي العمل مكتب مع العمل وزارة وتتعاون. باألشخاص باإلتجار تتعلق مخالفات

 وندوات حلقات تنظیم في العمل وأصحاب المدني المجتمع منظمات ومع بیروت في
 داماإلستخ مكاتب عمل ضبط علىً حالیا التركیز ویتم. بالبشر اإلتجار لمكافحة نوعیة
  )1( .منھا المخالفین ووقف

 مع 12/01/2005 بتاریخ تفاھم مذكرة العام لألمن العامة المدیریة وقعت
 حول ICMC للھجرة العالمیة الكاثولیكیة والھیئة CARITAS لبنان كاریتاس رابطة
 بنود تضمنتھ ما جملة ومن. لبنان في باألشخاص اإلتجار ضحایا ومساعدة حمایة
 ضحایا یؤوي الذي األمان بیت لـ الخارجیة الحراسة تأمین: یلي ما التفاھم مذكرة

 بیت سریة على المحافظة لھن، المساعدة وتأمین النساء من باألشخاص اإلتجار
 مستفیدة لكل المناسب الحل تحدید ،األمان بیت خدمات من المستفیدات تحدید ،األمان

 أعمال یمارسون الذین صاألشخا مالحقة بالدھا، إلى الطوعیة العودة ذلك في بما
  .اللبنانیة القوانین حسب) المعنوي التھدید أو اإلحتیال، بالقوة، (البشري اإلتجار

  

 :األطفال إستغالل منع  -  ج

 تاریخ 340 رقم اإلشتراعي المرسوم (اللبناني العقوبات قانون في ورد
 باألوالد، المتعلقة الجرائم بموضوع تتعلق مواد عدة) وتعدیالتھ 01/03/1943

 مكرر 500 المادة وتشیر. المیثاق من العاشرة المادة مفھوم ضمن تقع والتي
 : یلي ما إلى )13/5/1993 تاریخ 224 رقم قانونال بموجب أضیفت(

 الثامنة دون قاصر عن دائمة أو مؤقتة لفترة التخلي حاول أو تخلى من كل«
 عوقب آخر، فعن أي أو مالي مقابل لقاء للتبني إعطائھ بقصد ولو عمره من عشرة

 ملیون عشرین إلى مالیین خمسة من وبالغرامة سنوات ثالث إلى سنة من بالحبس
  .» ... لبنانیة لیرة

_______  

 .22/08/2014 تاریخ 2060/3 رقم العمل وزارة كتاب )1(
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 23/09/1946 في الصادر العمل لقانون األطفال إستخدام موضوع یخضع
 خاصة أھمیة العمل وزارة أولت وقد )2( و )1( ).25-21 المواد (الالحقة وتعدیالتھ
 نصَّ التي القواعد من ًإنطالقا لبنان في األطفال عمل أشكال أأسو مكافحة لموضوع

 العمل مؤتمر عن الصادرة 190 رقم بالتوصیة ًوإلتزاما اللبناني العمل قانون علیھا
 األطفال عمل أشكال أسوأ حظر (182 رقم اإلتفاقیة على ًمعطوفة) 1999 (الدولي

 مع بالتعاون ،العمل وزارة وضعت وقد). علیھا للقضاء الفوریة واإلجراءات
 وجمعیة العام العمالي واإلتحاد العالي والتعلیم والتربیة اإلجتماعیة الشؤون وزارتي

 مشروع المدني، المجتمع ومنظمات الدولي العمل ومكتب اللبنانیین الصناعیین
 عام بحلول لبنان في األطفال عمل أشكال أسوأ على للقضاء الوطنیة العمل خطة«

 الخطة مشروع أحیل وقد. الجمھوري القصر من عنھا اإلعالن َّتم والتي ،»2016
  )3(. التنفیذ موضع ووضعھا علیھا للموافقةً تمھیدا الوزراء مجلس إلى

 المجلس وضع إستغاللھم، ومنع األطفال حقوق لتعزیز ھادف مسعى وفي
 معنیین، وأفرقاء قانونیین وخبراء العدل وزارة مع بالتعاون ،ةللطفول الوطني
ً رئیسا ًعنوانا تضم وھي لبنان في الطفل لحقوق الوطنیة الشرعة قانون مشروع

 وإساءة والعنف واإلھمال التمییز أشكال كافة من الحمایة في الطفل حق حول
  . لمسلحةا النزاعات في بالحمایة والحق واإلتجار واإلستغالل المعاملة

  

 :الجنسي اإلستغالل أو الدعارة بھدف باألفراد اإلتجار معاقبة  - د

 قانون بموجب عدلت كما (اللبناني العقوبات قانون من 523 المادة 
 رقم والقانون 27/05/1993 تاریخ 239 رقم والقانون 05/02/1948

 ): 05/07/2014 تاریخ 293

 والعشرین الحادیة غیبل لم أنثى أو كانً ذكرا أكثر أوً شخصا حضّ من«
 إتیانھما على مساعدتھ أو لھ سھّلھما أو والفساد الفجور على عمره من

 األدنى األحد بین تتراوح وبغرامة سنة إلى شھر من بالحبس عوقب
  .أضعافھ وثالثة لألجور

  .سھّلھا أو السریة الدعارة تعاطى من ذاتھا بالعقوبة یعاقب«

_______  
 .13/06/2013 تاریخ 1205/3 رقم العمل وزارة كتاب )1(

 ضمان لموضوع المخصص الجزء في التقریر ھذا متن في األحداث إستخدام شروط عرض َّتم  )2(
 ).72 و 71الصفحتین على ب، البند عشر، الثاني الفصل( َّالعمال حقوق

 .02/04/2014 تاریخ 1032/3 رقم العمل وزارة كتاب )3(
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 ّتشدد 506 مادةال على معطوفة 529 المادة بأحكام اإلحتفاظ مع«
 ضمن الجرم وقع إذا القانون ھذا من 257 المادة ألحكامً وفاقا العقوبة،
  .»الجرم علیھ الواقع الشخص بسن اإلعتداد دون من وذلك األسرة

 القانون بموجب عدلت كما (اللبناني العقوبات قانون من 524 المادة 
 ): 27/05/1993 تاریخ 239 رقم

 لیرة ألف مایتي عن تنقص ال وبغرامة لاألق على سنة بالحبس یعاقب«
 أو إمرأة إبعاد أو إجتذاب أو إغواء على الغیر ألھواء إرضاء أقدم من
 فتاة أو إمرأة أو برضاھا ولو عمرھا من والعشرین الحادیة دون فتاة
 التھدید أو العنف أو الخداع بإستعمال العمر من والعشرین الحادیة في
 .»اإلكراه وسائل من ذلك غیر أو النفوذ صرف أو

 القانون بموجب عدلت كما (اللبناني العقوبات قانون من 526 المادة 
 ):27/05/1993 تاریخ 239 رقم

 الفجور إرتكاب على العامة إغواء الكسب بقصد یسھل أن إعتاد من«
 2 الـ الفقرتین في إلیھا المشار الوسائل إحدى إستعمل ومن الغیر مع
 من بالحبس یعاقب الفجور إلى الناس البإلستج 209 الـ المادة من 3و

  .»لیرة ألف مایتي إلى لیرة ألف عشرین من وبالغرامة سنة إلى شھر
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  السابع الفصل
  إلیھ اللجوء وحق اللبناني القضاء إستقاللیة

  )المیثاق من 23 – 11 المواد(

 أي من القضاة وحمایة وعدالتھ القضاء إلستقالل الدولة ضمان  - أ
 غیر أي (الطبیعیة المحاكم أمام التقاضي حق وضمان دتھدی

 األحوال في َّإال المحاكمة عالنیة وضمان )اإلستثنائیة
  )1(: النافذة الوطنیة القوانین علیھا تنص التي وبالشروط

 )المیثاق من 12 المادة(: القضاة إلستقالل الدولة ضمان )1(

 الدستور من 20 المادة: 

 وإختصاصاتھا درجاتھا إختالف على لمحاكما تتوالھا القضائیة السلطة«
 والمتقاضین للقضاء بموجبھ ویحفظ القانون علیھ ینصّ نظام ضمن

 فیعیِّنھا وحدودھا القضائیة الضمانة شروط أما. الالزمة الضمانات
 القرارات وتصدر وظیفتھم إجراء في مستقلون القضاةو. القانون

  .»اللبناني شعبال بإسم ّوتنفذ المحاكم كل قبل من واألحكام

 المدنیة المحاكمات أصول قانون من 1 المادة: 

 الدعاوى تحقیق في األخرى السلطات تجاه مستقلة سلطة القضاء«
  .»الدستور علیھ ینص ال قید أي إستقاللھا من ّیحد ال فیھا، والحكم

  

 صادر  150 رقم إشتراعي مرسوم (العدلي القضاء قانون من 4 المادة 
 ):16/09/1983 في

 كرامتھ وعلى القضاء سیر حسن على األعلى القضاء مجلس یسھر«
 بھذا الالزمة القرارات ّویتخذ المحاكم في العمل سیر وحسن وإستقاللھ

  .»الشأن

_______  

 .13/02/2014 تاریخ 17/5 قمر العدل وزارة كتاب )1(
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 رقم مرسوم (الدولة شورى مجلس نظام من 19 المادة من 2 الفقرة 
 ):14/06/1975 في صادر 10434

 اإلداري القضاء سیر حسن على الدولة شورى مجلس مكتب یسھر«
 بھذا الالزمة القرارات َّویتخذ العمل سیر وحسن وإستقاللھ ھیبتھ وعلى
  .»الشأن

 

 )المیثاق من 12 المادة(: القضاة حمایة )2(

 الدستور من 20 المادة: 

 وإختصاصاتھا رجاتھاد إختالف على المحاكم تتوالھا القضائیة السلطة«
 والمتقاضین للقضاء بموجبھ ویحفظ القانون علیھ ینص نظام ضمن

  .» (...)الالزمة الضمانات

  

 رقم اإلشتراعي للمرسومً وفقا معدلة (العدلي القضاء قانون من 44 المادة 
 ):23/03/1985 تاریخ 22

 عن فصلھم أو نقلھم یمكن وال وظائفھم إجراء في مستقلون القضاة«
  .القانون ھذا ألحكامً وفقا َّإال القضائي كالسل

 تاریخ 112 رقم اإلشتراعي المرسوم في الواردة األحكام مراعاة مع«
 یمر أن یجب وظیفي جماعي مطلب كل) الموظفین نظام (12/06/1959
  .األعلى القضاء مجلس عبر

 بالجنایات التمییز لمحكمة العامة الھیئة تنظر مخالف نص لكل ًوخالفا«
 العامة النیابة أعضاء أحد أو التمییز محكمة قضاة إلى المنسوبة جنحوبال

 الھیئات ورؤساء لدیھا العامین والمدعین اإلستئناف محاكم ورؤساء لدیھا
 الخارجة أو الوظیفة عن والناشئة األول التحقیق وقضاة العدل وزارة في

 لجنحوا الجنایات في التمییز محكمة لدى الجزائیة الغرفة وتنظر عنھا
 وتراعى عنھا الخارجة أو الوظیفة عن الناشئة القضاة باقي إلى المنسوبة

 الجزائیة المحاكمات أصول قانون من الثاني الباب الثالث القسم أحكام
 منھما كل لدیھا العام والمدعي التمییز لمحكمة األول الرئیس ویتولى

 لدیھا مالعا والمدعي اإلستئناف محكمة رئیس إلى العائدة الصالحیات
  .»المذكور الباب أحكام بمقتضى
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 العدلي القضاء قانون من 53 المادة: 

 التي الضمانات على عالوة واإلداریین العدلیین للقضاة الدولة تضمن«
 بھم یلحق ضرر كل عن التعویض اإلجراء المرعیة القوانین علیھا تنص

  .»وبمناسبتھا أثناءھا أو الوظیفة بسبب بأموالھم أو عائالتھم أفراد بأحد أو

 

 غیر أي (الطبیعیة المحاكم أمام التقاضي حق ضمان )3(
 )المیثاق من 13 و 12 المادتان(: )اإلستثنائیة

 

 المدنیة المحاكمات أصول قانون من 7 المادة: 

 معنوي أو طبیعي شخص لكل الدفاع وحق اإلدعاء حق یكون(...) «
  .»أجنبي أو لبناني

 المدنیة المحاكمات أصول قانون من 9 المادة: 

 یھدف لمن أو قائمة، قانونیة مصلحة لھ من لكل مباحة الدعوى تكون«
 مستقبل أو محدق ضرر لدفع اإلحتیاط أو وجوده أنكر حق تثبیت إلى منھا

 بإستثناء وذلك فیھ، النزاع عند دلیلھ زوال یخشى حق من اإلستیثاق أو
 طلب تقدیم حق صفتھم ّیحدد بأشخاص القانون فیھا یحصر التي الحاالت

  .» (...)معینة مصلحة عن الدفاع أو دحضھ أو

  

ً وفقا َّإال حریتھ من حرمانھ أو شخص أي حجز عدم ضمان  - ب
 أو التوقیف لضحایا التعویض حق وضمان الساریة للقوانین
 :التعسفي اإلحتجاز

ً وفقا َّإال ّحریتھ من حرمانھ أو شخص أي حجز عدم ضمان )1(
 )المیثاق من 15 والمادة ،2و 1 الفقرتان  14 المادة( :اءاإلجر المرعیة للقوانین

 الدستور من 8 المادة: 

 یقبض أن یمكن وال القانون حمى وفي مصونة الشخصیة الحریة«
 تحدید یمكن وال القانون ألحكام ًوفاقا َّإال یوقف أو یحبس أو أحد على
  .»القانون بمقتضى َّإال عقوبة تعیین أو جرم
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 العقوبات قانون من 1 المادة: 

 لم جرم أجل من إصالحي أو إحترازي تدبیر وال عقوبة تفرض ال«
  .»إقترافھ حین علیھ نصّ قد القانون یكن

 الجزائیة المحاكمات أصول قانون من 403 المادة: 

 المنفرد القاضي ومن المالي أو اإلستئنافي العام النائب من كل على«
 أحد توقیف خبر یبلغھ دماعن إختصاصھ، حدود ضمن كل الجزائي،

 من یتحقق أن بعد سراحھ یطلق أن مشروعة، غیر بصورة األشخاص
ً مشروعا ًسببا ھناك أن منھم ألي تبیَّن إذا. إحتجازه مشروعیة عدم

 القضائي المرجع إلى الحال في الموقوف فیرسل للتوقیف ًموجبا
  .بالواقعً محضرا ِّویُنظم المختص

  .ً»مسلكیا فیالحق ّتقدم بما العمل منھم أي أھمل إذا«

  

 الجزائیة المحاكمات أصول قانون من 412 المادة: 

 بإبطال أو البراءة بإعالن حكم صدور عند الموقوف سراح یطلق«
 بوقف حكم صدور عند أو الحبس تنفیذھا یقتضي ال بعقوبة أو التعقبات

 ةّمد اإلحتیاطي توقیفھ في أمضى قد الموقوف كان إذا إو العقوبة تنفیذ
  .»بھا علیھ المحكوم العقوبة

 تنظیم (11/02/1949 تاریخ 14310 رقم المرسوم من 57 المادة 
 ):وتربیتھم األحداث إصالح ومعھد التوقیف وأمكنة السجون

 قبض إلقاء مذكرة صدر قد یكن لم إذا السجن في أحد وضع یجوز ال«
  .»(...)القضاء عن حبس قرار أو حكم خالصة أو توقیف مذكرة أو

: التعسفي واإلحتجاز التوقیف لضحایا التعویض حق ضمان )2(
 )المیثاق من 7 فقرةال 14 المادة(

 الجزائیة المحاكمات أصول قانون من 72 المادة: 

 الشاكي عیّنھ الذي الشخص عن المحاكمة منع التحقیق قاضي قرر إذا«
 عطلھ بدل الجزائي المنفرد القاضي أمام یطلب، أن علیھ فللمدعى
 على. التقاضي في حقھ تجاوز الذي الشخصي المدعي جھبو وضرره

 من أشھر ثالثة مھلة في سماعھا، عدم طائلة تحت دعواه، یقدم أن
  .»محاكمتھ منع قرار إبالغھ تاریخ
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 الجزائیة المحاكمات أصول قانون من 277 المادة: 

 ضرره عن بتعویض المحاكمة، ختام إعالن حتى یطالب، أن للمتھم«
 أو النیة حسن حدود دعواه في لتجاوزه الشخصي المدعي جھو في

 لھ تقضي. ممارستھ في خطأ إلرتكابھ أو اإلدعاء حق إستعمال إلساءتھ
 بإعالنً حكما تصدر عندما ضرره عن كاف بتعویض الجنایات محكمة
ّ أو براءتھ   .»عنھ التعقبات بكف

 والعقود الموجبات قانون من 122 المادة: 

 بمصلحة مشروع غیر ضرر عنھ ینجم الناس أحد من عمل كل«
  .» (...)التعویض علىً ممیزا كان إذا فاعلھ یجبر الغیر،

  

 16 المادة في الواردة الدنیا بالضمانات المتھم تمتع في الحق -ج
-3 الفقرات 14 المادة(  :والمحاكمة التحقیق إجراءات خالل المیثاق من

  )المیثاق من 16 والمادة ،6

  

 العقوبات قانون من 401 المادة: 

 في منھ رغبة القانون یجیزھا ال ّالشدة من ًضروبا ًشخصا سام من«
 من بالحبس عوقب بشأنھا معلومات على أو جریمة عن إقرار على الحصول

  .سنوات ثالث إلى أشھر ثالثة

 العقاب أدنى كان جراح أو مرض إلى علیھ العنف أعمال أفضت وإذا«
  .»سنة الحبس

  

 الجزائیة المحاكمات أصول قانون من 41 المادة: 

 حصولھا مكان إلى ًفورا العدلي الضابط ینتقل مشھودة جریمة وقعت إذا«
 أن شرط فیھ المشتبھ یستجوب أن لھ. (...). بھا المختص العام النائب ویبلغ
 اإلكراه وجوه من وجھ أي إستعمال ودون حرة واعیة بإرادة بأقوالھ یدلي
  .» (...)الكالم على إكراھھ یجوز فال الصمت إلتزم إذا. ضده
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 الجزائیة المحاكمات أصول قانون من 42 المادة: 

 التحقیق ضرورات وكانت الجنایة، نوع من المشھودة الجریمة كانت إذا«
 حتى المھلة تمدید فإن أطول، مدة ًمحتجزا فیھ المشتبھ على اإلبقاء تستلزم
ّخ بقرار ّیتم األكثر على أیام أربعة  الذي اإلستئنافي العام النائب من ّمعلل طي

 فیھ للمشتبھ یحق. التمدید مبررات من وتثبتھ الملف على إطالعھ بعد یصدره
 تكلیف اإلضافیة المھلة خالل في یطلب أن عائلتھ من فرد ألي أو لوكیلھ أو

 تقدیم فور المختص الطبیب یعیِّن أن العام النائب وعلى. لمعاینتھ طبیب
 العدلي الضابط حضور دون المعاینة یجري أن الطبیب وعلى ھإلی الطلب

 األربع تتجاوز ال مدة في ذلك إثر العام النائب إلى تقریره یقدم وأن
 قد التي العقوبة من اإلحتجاز مدة تحسم األحوال  مطلق في. ساعة والعشرین

  .» (...)بھا یحكم

  

 الجزائیة المحاكمات أصول قانون من 47 المادة: 

 التي المھام العامة، النیابة مساعدي بوصفھم العدلیون، الضباط یتولى«
 المعلومات وجمع المشھودة غیر الجرائم إستقصاء فیھا العامة النیابة تكلفھم
 إرتكابھا في والمسھمین فاعلیھا كشف إلى الرامیة بالتحریات والقیام عنھا

 وإجراء الجرمیة المواد ضبط من ذلك یستلزم بما علیھم، األدلة وجمع
 ما على وتقنیة علمیة ودراسات الجرائم وقوع أماكن على حسیة كشوفات

 الیمین تحلیفھم دون الشھود إلفادات سماع ومن ومعالم آثار من خلفتھ
 فیشار الصمت إلتزموا أو إمتنعوا إن. فیھم المشتبھ أو منھم المشكو وألقوال

 تحت إستجوابھم أو الكالم على إكراھھم لھم یحق وال المحضر في ذلك إلى
  .إفاداتھم بطالن طائلة

 ویتقیّدوا إجراءات من بھ یقومون ما على العامة النیابة یطلعوا أن علیھم«
 إذن على إستحصالھم بعد إال شخص أو منزل تفتیش لھم یحق وال بتعلیماتھا

 یكون األصول، لھذهً خالفا یجرونھ، تفتیش كل (...). العامة النیابة من مسبق
  .). (..ًباطال

 العامة النیابة من بقرار َّإال نظاراتھم في فیھ المشتبھ إحتجاز علیھم یحظر«
 فقط مماثلة مدة تمدیدھا یمكن. ساعة وأربعین ثماني على تزید ال مدة وضمن

  .العامة النیابة موافقة على ًبناء
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  .توقیفھ مدة من إحتجازه فترة تحسب«

 التحقیق، لضرورات إحتجازه فور ھ،من المشكو أو فیھ المشتبھ یتمتع«
  :اآلتیة بالحقوق

 أو یختاره بمحام أو العمل بصاحب أو عائلتھ أفراد بأحد اإلتصال )1(
 .معارفھ بأحد

ن بتصریح یعینھ محام مقابلة )2( ّ  إلى الحاجة دون المحضر على یدو
 .لألصولً وفقا منظمة وكالة

 .العربیة اللغة یحسن یكن لم إذا محلف بمترجم اإلستعانة )3(

 النائب إلى عائلتھ أفراد أحد أو وكیلھ بواسطة أو مباشر، طلب تقدیم )4(
 فور ًطبیبا لھ العام النائب یعیِّن. لمعاینتھ طبیب على بعرضھ العام،
  أي حضور دون المعاینة یجري أن الطبیب على. إلیھ الطلب تقدیم

 ال مدة في العام النائب إلى تقریره یرفع وأن العدلیین، الضباط من
 نسخة المستدعي العام النائب یبلغ. ساعة والعشرین األربع اوزتتج
 ذكرھم سبق ممن وألي وللمحتجز إیاه، تسلمھ فور التقریر ھذا عن
 .جدیدة معاینة طلب تقدیم إحتجازه مدد إذا

 بحقوقھ إحتجازه، فور فیھ، المشتبھ تبلغ أن العدلیة الضابطة على«
ن وأنً آنفا المدونة ّ   .»المحضر يف اإلجراء ھذا تدو

  

 الجزائیة المحاكمات أصول قانون من 76 المادة: 

 أن األولى، المرة في أمامھ علیھ ّالمدعى مثول عند التحقیق، قاضي على«
 األدلة على ویطلعھ وقائعھا لھ ّفیلخص إلیھ المسندة بالجریمة ًعلما یحیطھ

 والدفاع تفنیدھا من یتمكن لكي ضده القائمة الشبھات على أو لدیھ  المتوافرة
  .للوقائع القانوني الوصف یعطیھ بأن التحقیق قاضي یلزم ال. نفسھ عن

 بمحام اإلستعانة في حقھ سیما ال حقوقھ إلى ینبھھ أن التحقیق قاضي على«
  .اإلستجواب أثناء واحد

ً وفاقا إلیھ، المسندة بالجریمة علیھ ّالمدعى إعالم التحقیق قاضي أغفل إذا«
 بطالن إلى ذلك أدى بمحام باإلستعانة حقھ إلى یھھتنب أو بیانھ، سبق لما

  .»اإلثبات أدلة من كدلیل اإلستجواب
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 الجزائیة المحاكمات أصول قانون من 77 المادة: 

 أثناء علیھ ّالمدعى إرادة حریة مبدأ یراعي أن التحقیق قاضي على«
 علیھ خارجي تأثیر كل عن ًبعیدا بإفادتھ یدلي أنھ من یتأكد وأن إستجوابھ

 ً.مادیا أمً معنویا أكان سواء

 أن التحقیق لقاضي یحق فال الصمت وإلتزم اإلجابة علیھ المدعى رفض إذا«
 .الكالم على یكرھھ

 أثناء عقلي أو نفسي أو جسدي بمرض بإصابتھ علیھ ّالمدعى تظاھر إذا«
  .»وضعھ حقیقة لبیان الطبیة بالخبرة اإلستعانة فیمكن إستجوابھ

  

 الجزائیة المحاكمات أصول قانون من 78 المادة: 

 بتعیین التحقیق  قاضي  یلزم  فال   بمحام اإلستعانة علیھ ّالمدعى رفض إذا«
ن.  لھ  محام ّ  اإلستجواب  بطالن  طائلة  تحت المحضر في ذلك  یدو

ّ محام دون یستجوبھ. لھ الالحقة واإلجراءات   .التحقیق إجراءات في ویستمر

 أن أو یستجوبھ أن التحقیق لقاضي یجوز فال عنھ للدفاع ًمحامیا إختار إذا«
 جمیع على وإطالعھ المحامي حضور بعد َّإال التحقیق إجراءات في یستمر
 اإلستجواب إبطال طائلة تحت وذلك الشھود إفادات عدا ما التحقیق أعمال

 لھ فیعیّن محام تكلیف علیھ المدعى على ّتعذر إذا. لھ الالحقة واإلجراءات
 في علیھ، ّللمدعى. المحامین نقیب إلى بتعیینھ یعھد أوً محامیا التحقیق ضيقا

 ّكلفھ الذي المحامي إسم التحقیق، قاضي یبلغ أن التحقیق أوقات من وقت أي
 التحقیق قاضي یبلغ أن فیجب محامین ّعدة الغایة لھذه إختار إذا. عنھ الدفاع
  .الدعوة مذكرة إلیھ ستوجھ الذي المحامي بإسم

 على. اإلستجواب من األقل على یوم قبل إلیھ ترسل بمذكرة المحامي یدعى«
 تاریخ ذكر مع المحضر في اإلجراء ھذا یثبت أن التحقیق قاضي كاتب

َّ الجلسة موعد قبل دعوتھ مذكرة المحامي ّیتبلغ لم إذا. المذكرة إرسال  فإن
 بطالإ دون یحول تبلیغھ، إجراء على یعترض أن دون اإلستجواب، حضوره

  .اإلستجواب

 عذر دون الجلسة موعد ًأصوال إبالغھ رغم الوكیل المحامي یحضر لم إذا
  .»اإلستجواب یتابع أن التحقیق فلقاضي مشروع
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 الجزائیة المحاكمات أصول قانون من 79 المادة: 

 یسأل أن األول لإلستجواب الحق إستجواب كل قبل التحقیق، قاضي على«
 بمحام اإلستعانة دون یستجوب أن على موافقتھ كانت إذا اعمّ علیھ ّالمدعى
 اإلستجواب ھذا بطالن طائلة تحت المحضر في ذلك یثبت وأن مستمرة

  .لھ الالحقة واإلجراءات

 وتكون. التحقیق فترة طیلة المحامي بوكیلھ بحریة یتصل أن علیھ ّللمدعى«
  .»السریة مبدأ خرق عن ناجم دلیل باي ّیعتد ال. سریة بینھما اإلتصاالت

  

 الجزائیة المحاكمات أصول قانون من 82 المادة: 

 جرمي، فعل حول علیھ ّالمدعى إستجوب قد التحقیق قاضي كان إذا«
َّ لھ تبیَّن ثم جنحة، بإعتباره  یعید أن فعلیھ جنائي علیھ المنطبق الوصف أن

 نعیّ قد یكن لم إن بمحام اإلستعانة حقھ من أن إلى ینبھھ وأن إستجوابھ
  .» (...)الدعوى في لمعاونتھً محامیا

 الجزائیة المحاكمات أصول قانون من 83 المادة: 

ر أن التحقیق لقاضي« ّ  تزید ال مدة الموقوف علیھ ّبالمدعى اإلتصال منع یقر
  .» (...)محامیھ المنع یشمل ال. أیام خمسة عن

 الجزائیة المحاكمات أصول قانون من 84 المادة: 

 ّالمدعى إستجوب إذا َّإال التحقیق ینھي أن التحقیق قاضيل یجوز ال(...) «
ع ما أن ّقدر إذا أو فراره بسبب ذلك علیھ یتعذر لم ما علیھ  أدلة من لدیھ تجمّ
  .»اإلستجواب عن النظر بصرف عنھ المحاكمة لمنع یكفي ّالدعوى في

  

 الجزائیة المحاكمات أصول قانون من 107 المادة: 

 النیابة رأي ویستطلع علیھ، ّالمدعى التحقیق اضيق یستجوب أن بعد(...) «
 إلیھ المسند الجرم یكون أن شرط بتوقیفھ ًقرارا یصدر أن یمكنھ العامة،
 بعقوبة ًقبال علیھ حكم قد یكون أن أو سنة من أكثر بالحبس علیھ ًمعاقبا
  .التنفیذ وقف دون أشھر ثالثة من أكثر بالحبس أو جنائیة

 األسباب التحقیق قاضي فیھ یبیّن وأن ًمعلال قیفالتو قرار یكون أن یجب«
   التوقیف  یكون  أن  على  قراره  إلصدار  إعتمدھا  التي  والمادیة  الواقعیة
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 المادیة المعالم أو اإلثبات أدلة على للمحافظة الوحیدة الوسیلة اإلحتیاطي
 علیھم المجني على أو الشھود على اإلكراه ممارسة دون للحیلولة أو للجریمة

 أو الجریمة في بشركائھ إتصال أي إجراء من علیھ ّالمدعى لمنع أو
ضین أو فیھا المتدخلین  حمایة التوقیف من الغرض یكون أن أو علیھا المحرّ

 ّتجددھا إتقاء في الرغبة أو الجریمة لمفعول ّحد وضع أو نفسھ علیھ ّالمدعى
 عن ناجم خلل أي العام النظام تجنیب أو الفرار من علیھ ّالمدعى منع أو

  .» (...)الجریمة

  

 الجزائیة المحاكمات أصول قانون من 108 المادة: 

 أن یجوز ال األقل، على سنة مدتھا بعقوبةً سابقا علیھ المحكوم حالة خال ما«
 أقصى كحد مماثلة مدة تمدیدھا یمكن. شھرین الجنحة في التوقیف مدة ّتتعدى

  .القصوى الضرورة حالة في

 ذات والجنایات الدولة أمن على واإلعتداء والمخدرات القتل جنایات خال ما«
 بعقوبة ًسابقا علیھ المحكوم الموقوف وحالة اإلرھاب وجرائم الشامل الخطر
 تجدیدھا یمكن أشھر، ستة الجنایة في التوقیف ّمدة ّتتعدى أن یجوز ال جنائیة،

  .ّمعلل بقرار واحدة لمرة

ّ أن التحقیق لقاضي«  تتجاوز ال مدة السفر من علیھ ّالمدعى منع ریقر
  .»تركھ أو سبیلھ إخالء تاریخ من الجنایة في والسنة الجنحة في الشھرین

  

 الجزائیة المحاكمات أصول قانون من 238 المادة: 

ا المتھم سؤال التمھیدي اإلستجواب یتناول«  اإلتھام قرار ّتبلغ قد كان إذا عمّ
 عن وسؤالھ المحاكمة في لمعاونتھ ًمحامیا نوعیّ العام الحق شھود والئحة
 التي التحقیقات وعلى إلیھ المسندة التھمة على ومالحظاتھ اإلجتماعي وضعھ
  .فیھا أجریت

 من یطلب أن المنتدب المستشار أو الرئیس فعلىً محامیا عیّن قد یكن لم إذا«
 ساعة وعشرین أربع خالل في عنھ الدفاع یتولى محام تعیین المحامین نقیب
  .» (...)بنفسھ تعیینھ یتولى أن أو إبالغھ وقت من
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 الجزائیة المحاكمات أصول قانون من 251 المادة: 

 یحرسھ. قید دون لمحاكمتھ، ّالمعدة الجلسة في المحكمة، أمام المتھم یمثل«
  .لفرارهً تالفیا األمن قوى من أفراد

 ومحل وتاریخ وجنسیتھ والدیھ وإسمي وشھرتھ إسمھ عن الرئیس یسألھ«
ا العلمي ومستواه عملھ ونوع إقامتھ ومحل نفوسھ سجل ورقم والدتھ  إذا وعمّ

 الذي الجرم نوع وعنً سابقا علیھ حكم قد كان إذا وعماً عازبا أو ًمتأھال كان
ا بھ علیھ حكم ا یسألھ كما. عقوبتھ ّنفذ قد كان إذا وعمّ  كلف قد كان إذا عمّ

  .عنھ للدفاعً محامیا

  .المتھم محامي غیاب في المحاكمة تجري ال«

 المحامین نقیب من یطلب أن المحكمة فلرئیس لھً محامیا المتھم یعیّن لم إذا«
  .بنفسھ تعیینھ یتولى أن أو المتھم عن للدفاع محام تكلیف

ّ إذا«  محاكمتھ فتجري عنھ للدفاع محام أي تكلیف رفض على المتھم أصر
  .»محام دون الحال ھذه في

  

  

 قضائي نظام وإنشاء لألخطار المعرضین لألطفال الدولة كفالة – د
  )المیثاق من 17 المادة( :باألحداث خاص

 حقوق إتفاقیة على 26/01/1990 في صادقت التي الدول أوائل من لبنان كان
 بـ الخاص 06/06/2002 تاریخ 422 رقم القانون صدر وقد. 1989 لعام الطفل

 السابق القانون ألغى الذي »للخطر المعرضین أو قانونلل المخالفین األحداث حمایة«
 تضمن وقد .»المنحرفین األحداث حمایة« بـ الخاص 16/09/1983 في الصادر
  :منھا أساسیة مبادئ الثانیة مادتھ في الجدید القانون

  .المجتمع في دوره لیلعب تؤھلھ خاصة مساعدة إلى بحاجة الحدث) 1(«

  .اإلنحراف من لحمایتھ الحدث صالح اةمراع یجب األحوال كل في) 2(«

 ،وإنسانیة منصفة معاملة من یستفید القانون یخالف الذي الحدث) 3(«
 األصول بعض إلى ومحاكمتھ معھ والتحقیق مالحقتھ إجراءات وتخضع
  التسویات بإعتماد القضائیة اإلجراءات تجنیبھ  أمكن ما  فتحاول الخاصة،
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 قدر أكبر للقاضي ویكون. للحریة المانعة غیر لتدابیروا  الحبیة والحلول
 مالءمة األكثر التدابیر إلتخاذ القانون نطاق ضمن اإلستنساب من مقبول
 عنھا بالعودة أو بتعدیلھا الحق مع إصالحھ وإلمكانیة الحدث لوضع
 من المانعة التدابیر تكون. الحدث على تطبیقھا نتائج من یظھر ما بحسب
  .الراشدین مع األحداث حجز یتم وال. حتماالتاإل آخر الحریة

 ھذا تطبیق ًأصال والمولى األحداث بشؤون المولج ھو األحداث قضاء) 4(«
 لھذا الالزمة الوسائل كل تأمین المعنیة الوزارات وتتولى. القانون
  .»التطبیق

  :اآلتي على الخامسة المادة تنص ،والعقوبات التدابیر فصل وفي

  :ھي الحدث على تفرض التي وباتوالعق التدابیر«

 اإلختبار، قید الوضع) 2 (اللوم،) 1: (وھي للحریة المانعة غیر التدابیر 
 العمل أو العامة للمنفعة العمل) 5 (المراقبة، الحریة) 4  (الحمایة،) 3(

 ّوأشدھا) 1 البند (اللوم وھو ّأخفھا بین التدابیر ھذه تتدرج. للضحیةً تعویضا
 ).5 (البند موضوع

 التدابیر من ّأشد وتعتبر دَاألش إلى فَاألخ وھي ،للحریة المانعة التدابیر 
 العقوبات) 3 (التأدیب،) 2 (اإلصالح،) 1: (للحریة المانعة غیر

 .»المخفضة

  

 تنص» للخطر المعرض الحدث «عنوان تحت القانون من الثالث الباب وفي
  :یلي ما على والعشرون الخامسة المادة

  :اآلتیة األحوال فيً ددامھ الحدث یعتبر«

 أو سالمتھ أو صحتھ تھدد أو لإلستغالل تعرضھ بیئة في وجد إذا )1(
 .تربیتھ ظروف أو أخالقھ

 یبیحھ ما حدود یتجاوز جسدي عنف أو جنسي إلعتداء تعرض إذا )2(
 .المؤذي غیر التأدیب ضروب من العرف

 .ً»مشردا أوً متسوال وجد إذا )3(
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 عنوان یحمل الذي الرابع الباب في مادة وعشرین ًاواحد القانون خصّص وقد
 المخالفات في النظر تتولى التي القضائیة الجھة یحدد والذي» األحداث قضاء«

 علىً وحفاظا. معھم والتحقیق مالحقتھم أصول وكذلك األحداث یرتكبھا التي والجنح
 الخامسة ةالماد في ورد فقد النفسیة وأوضاعھم لمشاعرھم ومراعاة األحداث حقوق

 علیھا یعاقب بجریمة والمتھم العمر من عشرة الثانیة ّأتم الذي الحدث أن والثالثین
 أو األحداث لتوقیف المخصصة األماكن في توقیفھ یتم األقل على حبس بسنة بالسجن

 إقامتھ محل كان إذا الحدث سبیل یُخلي أن التحقیق لقاضي ویمكن. المالحظة دار في
 كلما القضائیة المراجع إلى بتقدیمھ ویتعھد إقامة محل لھ شخص لىإ تسلیمھ أو ًثابتا

 یُتموا لم الذین األحداث أن على تنص القانون من المادة نفس أن كما. ذلك منھ طلب
 25 المادة من 3 البند حالة في وجدوا إذا َّإال توقیفھم یجوز ال العمر من عشرة الثانیة
  .متخصصة إجتماعیة مؤسسة في توقیفھم یجريو) ًمشردا أوً متسوال وجد إذا (أعاله

   

 وال ًسرا األحداث محاكمة تجري«: اآلتي على األربعون المادة نصت كذلك
 الشخصي ّوالمدعي إلیھ َّالمسلم الشخص أو وولیُّھ ووالداه الحدث ّإال یحضرھا
 المحكمة لھ ِّترخص شخص وأي والمحامون المعتمد اإلجتماعي والمندوب والشھود
 المالحقة إجرءات  بالسریة ُتحاط. علنیة جلسة في حكمھا المحكمة تصدر. وربالحض

 جانب إلى محام وجود«: اآلتي على واألربعون الثانیة المادة ونصت. »والتحقیق
 أو الحدث ذوو یُبادر لم إذا. األخرى والمحاكمات الجنائیة المحاكمة في إلزامي الحدث

 تطلب أو ًمحامیا ُتكلف أن للمحكمة یجب، حیث محام تأمین  إلى بشؤونھ المعنیون
 المحكمة على«: اآلتي على واألربعون الثالثة المادة وتنص. »المحامین نقیب من ذلك
 بعض من أو المحاكمة حضور من تعفیھ نأ ولھا ًمنفردا، الحدث إلى تستمع أن

 ھیِّول بحضور عندئذٍ ویكتفى بذلك، تقتضي مصلحتھ أن رأت إذا بالذات، إجراءاتھا،
ُ المحاكمة عتبرُوت ھوصیِّ أو   .» (...)ھِّبحق جاھیةو

  

 الحدث صورة نشر ّیُحظر«: اآلتي على فتنص واألربعون الثامنة المادة أما
 وأیة والسینما، والصحف الكتب في ّملخصھا أو والمحاكمة التحقیق وقائع ونشر
  .» (...)أخرى إعالمیة وسیلة
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 أحكام بعض تعدیل إلى یرمي قانون مشروع طفولةلل األعلى المجلس طرح
 سن رفع ومنھا إلیھ جدیدة أحكام وإضافة 06/06/2002 تاریخ 422 رقم القانون

 وقد. الدولیة المعاییر مع یتماشى بما مكتملة سنة 12 إلى لألحداث الجزائیة المسؤولیة
ت  في والعدل اإلدارة لجنة إلى وأحالتھ المشروع ھذا النیابیة والطفل المرأة لجنة أقرّ

  .النواب مجلس

  

 األحداث شؤون كل في العمل تنظیم العدل وزارة في األحداث مصلحة تتولى
 422 رقم القانون من 52 المادة ألحكام ًسندا للخطر والمعرضین للقانون المخالفین

 واقع حول اإلحصاءات إصدار في الرسمي المرجع وھي ،06/06/2002 تاریخ
ضین المخالفین األحداث  ومعالجة رصد: األحداث مصلحة ّتتولى كما. للخطر والمعرّ

 بالقواعد الخلل شأنھا من مخالفات ألیة ًتفادیا الفضلى الحدث بمصلحة یمس ما كل
 المتعاقدة الجمعیات عمل على اإلشراف الطفل؛ حقوق مراعاة إلى الداعیة األساسیة

 من المعتمد األھلي والقطاع داثباألح المعنیة الوزارات مع التنسیق العدل؛ وزارة مع
   )1(. العدل وزارة قبل

  

 ومع األساسیة المبادئ مع یتناسب بما للحریة المانعة المراكز وتطویر تفعیل تم
 لألحداث وتتوفر. حریتھم من المجردین األحداث حمایة بشأن المتحدة األمم قواعد

 صحتھم وصون یزتعز غایتھا مفیدة وبرامج أنشطة للحریة المانعة المراكز في
 وحقوق واجبات حول المعرفة لزیادة اإلستقبال كتیب وضع وقد. لذاتھم وإحترامھم
 جناح داخل الحیاتي النظام على إلطالعھم لألھل خاص كتیب وكذلك األحداث،
 في المھني التدریب مستوى رفع تم كما. القضائیة باإلجراءات ولتعریفھم األحداث
 وتطویر السیارات وبویا كالحدادة جدیدة برامج اثإستحد خالل من األحداث مشاغل
 حلقات وإدراج العالي والتعلیم التربیة وزارة مع بالتنسیق والمھنیة التدریبیة المناھج
  )2(. التأھیلیة البرامج في داعم كعنصر التوعیة

______  

 .08/05/2014 تاریخ 9/5 رقم العدل وزارة كتاب )1(

 .نفسھ المصدر )2(

 

  

39  

  

  



 تقدم التي األھلیة الجمعیات من عدد مع اإلجتماعیة الشؤون وزارة قدتتعا وقد
 البیئات في النھاریة اإلستقبال مراكز خالل من الوقایة: لألحداث التالیة الخدمات
 الدمج إعادة الداخلیة، المراكز في اإلستقبال خالل من والتأھیل الحمایة المھمشة،

   )1(. السجن من الخارجین لألحداث اإلجتماعي

 مع بالتنسیق اإلجتماعیة الشؤون وزارة في األحداث حمایة دائرة تقوم كذلك
ً تعقیدا األكثر الحاالت بشأن األحداث وقضاة العدل وزارة في األحداث مصلحة

 العمل تدابیر تطبیق في ًدورا یةعاإلجتما الشؤون وزارة وتلعب. للخطر والمعرضة
 المخالف الحدث حكم یتم حیث لألحداث الحریة حجز عن بدیل وھي العامة للمنفعة
 اإلنمائیة الخدمات مراكز أحد في العامة للمنفعة العمل ساعات من عدد بتنفیذ للقانون
  )2(. اإلجتماعیة الشؤون لوزارة التابعة

  :التالیین األمرین العدل وزارة عن الصادرة اإلحصاءات أظھرت

ً حدثا 320 من للحریة ةالمانع المراكز في الموقوفین األحداث عدد إنخفاض )1(
 ).ومحكومین موقوفین (2013 عامً حدثا 120 إلى

 العامة للمنفعة العمل كتدبیر بدیلة تربویة تدابیر إلى األحداث محاكم لجوء )2(
ً تماشیا أخیر كمالذ إال تعتمد تعد لم التي للحریة المانعة التدابیر نسبة خفضو

 عقوبة وأن السیما إلحتماالتا آخر التدابیر ھذه تكون بأن األساسي المبدأ مع
) السادسة المادة (العمر من عشرة الخامسة یتم لم من على تفرض ال الحبس
 محاكم قبل من المتخذة التدابیر مجمل من% 6 الحبس معدل أصبح حیث

  )3(. 2010 عام% 8 الحبس معدل كان أن بعد 2012 عام األحداث

  

 من 18 المادة( ً:ائیاقض إعساره یثبت الذي المدین حبس عدم ضمان - ھـ
  )المیثاق

  

 المدنیة المحاكمات أصول قانون من 997 المادة: 

 مع التالیة، الدیون أحد تسدید یرفض الذي مدینھ حبس یطلب أن ّللدائن یجوز«
  :أخرى قوانین علیھ تنص ما مراعاة

______  

 .01/09/2014 تاریخ ص/753 رقم اإلجتماعیة الشؤون وزراة كتاب )1(

 .نفسھ المصدر )2(

 .08/05/2014 تاریخ 9/5 رقم العدل وزارة تابك )3(
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 والنفقات مدني جرم أو جزائي جرم بسبب بھ المحكوم التعویض )1(
 .التعویض ھذا بدعوى المتعلقة القضائیة

 المقامة الدعوى ّرد بنتیجة وللدولة للقاضي بھ المحكوم التعویض )2(
 .ضاةالق أعمال عن الناجمة المسؤولیة بشأن األخیرة ھذه على

 ً.مستقالً دینا یعتبر منھ قسط وكل. بھ المحكوم النفقة دین )3(

 .»للزوجة بھما المحكوم المؤجل والمھر البائنة )4(

 المدنیة المحاكمات أصول قانون من 1002 المادة: 

 مواجھة في التنفیذ دائرة رئیس لدى حبسھ قرار على یعترض أن للمدین یجوز«
  .»رةمتواف غیر الحبس شروط كانت إذا الدائن

  

 المدنیة المحاكمات أصول قانون من 1003 المادة: 

  :على الحبس یطبق ال«

 وستین خمس من أكثر أو سنة عشرة خمس من أقلّ ّسنھ كان من )1(
  (...).التنفیذ عند سنة

 الصلح طالب المدین أو اإلفالس معامالت أثناء المفلس المدین )2(
 .الواقي

 3 الفقرتین في معینةال الدیون لغیر أصولھ أو فروعھ أو الدائن زوج )3(
  (...).997 المادة من 4و

 السنة بلوغھ حتى الولید وأم الوضع بعد شھرین إنقضاء حتى الحامل )4(
 .»عمره من

  )المیثاق من 19 المادة( )1(: مرتین جرم عن الشخص محاكمة عدم نضما - و

 العقوبات قانون من 182 المادة: 

  .» (...)واحدة مرة َّإال الواحد الفعل یالحق ال«

______  

  والمادة 72 المادة مراجعة یرجى األضرار، عن التعویض في براءتھ تثبت الذي المتھم لحق بالنسبة )1(
 ،)2 (الفقرة ب، البند السابع، الفصل في إلیھما المشار الجزائیة المحاكمات أصول قانون من 277
 .التقریر ھذا من 30 و 29 الصفحتین على
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 الجزائیة المحاكمات أصول قانون من 276 المادة: 

ِّ أو المتھم ببراءة المحكمة قضت إذا«  بإطالق فتحكم حقھ في التعقبات بكف
 ذاتھ بالفعل مالحقتھ بعدھا یجوز ال. آخر لداع ًموقوفا یكن لم إن ًفورا سراحھ

  .»آخرً وصفا أعطي وإن

  

  

 معاملة حریتھم من المحرومین األشخاص معاملة ضمان -ز
 من 20 المادة( :تأھلیھم وإعادة إصالحھم إلى تھدف الئقة إنسانیة

  )المیثاق
 العقوبات قانون من 46 المادة: 

 السجن إدارة تنظمھا التي األشغال أحد في باإلعتقال علیھم المحكوم ّیشغل«
 َّإال السجن خارج إستخدامھم یمكن وال. عقوبتھم بدء عند إختاروه لما ًوفقا

  .»السجناء زيّ إرتداء على یُجبرون وال برضاھم

  

 العقوبات قانون من 58 المادة: 

 تحسن األقل على أشھر ثالثة تبلغ للحریة مانعة بعقوبة علیھ محكوم كل«
 وعدد الشغل ونوع الطعام التحسین ھذا ویشتمل. صالحھ بقدر بالسجن معاملتھ
  .»والمراسلة والزیارات ّوالتنزه الصمت ولزوم ساعاتھ

  

 الجزائیة لمحاكماتا أصول قانون من 409 المادة: 

 عشرة مدة إنقضاء حتى عقوبتھا تنفیذ فیؤجل حبلى علیھا المحكوم كانت إذا«
  .»الوضع على أسابیع

  

 الجزائیة المحاكمات أصول قانون من 410 المادة: 

 حیاتھ یھدد بمرضً مصابا للحریة مقیّدة أو مانعة بعقوبة علیھ المحكوم كان إذا«
  .»السجن مستشفى في عقوبتھ تنفیذ فیمكن بالخطر

  

  

42  



 الجزائیة المحاكمات أصول قانون من 411 المادة: 

 أو مانعة بعقوبة علیھ المحكوم خطیر عقلي بمرض أو بالجنون أصیب إذا«
 ّالمعدة المستشفیات أحد في بوضعھ تأمر أن العامة فللنیابة للحریة مقیّدة

 العقوبة مدة من مستشفىال في یقضیھا التي المدة ُتحسم. العقلیة لألمراض
  .بھا علیھ المحكوم

  .»العقلیین بالمرضى المتعلق القانون أحكام ّحقھ في فتطبّق مرضھ إستمر إذا«

  

 14310 رقم المرسوم من 38 المادة: 

 یضعوا أن التأدیبیة العقوبة طائلة تحت الجنود جمیع على ًقطعیا محظور«
 قید بدون السجن في عوھمیض أو مثلھم لقبول ّمعدة غیر غرف في المسجونین

 المسجونین یستخدموا أن أو المحكومین أو الموقوفین سجل في ًمسبقا أسمائھم
  .» (...)الدرك قائد ترخیص بدون المرسوم ھذا عنھا ینص لم بأشغال للقیام

  

 14310 رقم المرسوم من 49 المادة: 

 لذینوا عضال بمرض أو الفالج أو بالعمى یصابون الذي علیھم المحكوم إن«
 ما بعمل القیام على قادرین غیر مقعدین أصبحوا أو الشیخوخة سن منتھى بلغوا

 لھم یكون أن دون القاصرین األوالد من كبیر عدد على عیالھم تشتمل الذین أو
 في ًخاصا ًتقریرا ینظم أن الكتیبة درك قائد على یجب بأمرھم یعنى نسیب
  بحقھم  النافذ  الحكم  وقف  منظا تطبیق أو عنھم العفو إستحصال بغیة شأنھم
  .»العفو طلبات في المتبعة العادة حسب

 

 14310 رقم المرسوم من 52 المادة: 

 المسجونین أسنان بمعالجة الداخلیة وزارة من معیّن أسنان طبیب یقوم(...) «
  .»سجین ثالثمایة لكل األسبوع في مرة بنسبة

  

 14310 رقم المرسوم من 53 المادة: 

 السجن یزوروا أن السابقة المادة في علیھم المنصوص ألطباءا على ینبغي«
   وأن ًشامال،ً صحیاً تفتیشا فیھ  ویُجروا  األسبوع  في  األقل  على  مرات  ثالث
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 المرضى بأمر یعتنوا وأن الوبائیة األمراض من الواقیة التدابیر جمیع یتخذوا
 الصحیة األمور في شارونویُست. ذلك إلى الحاجة دعت كلما ویزوروھم

  .الحانوت في ُتباع والتي المتعھدون یُقدمھا التي المأكوالت وخواص

نوا أن وعلیھم« ّ   .»14 رقم السجل في مالحظاتھم یُدو

  

 14310 رقم المرسوم من 56 المادة: 

 أو إلمام الترخیص یمكن الدینیة واجباتھم ممارسة للمسجونین یتسنى لكي«
  :كاھن

 بعد تحدد التي والساعات األیام في السجن ضمن الدینیة سمالمرا یُقیم بأن  -1
 .السجن قائد مع اإلتفاق

 المستشفى في الموجودین المسجونین المرضى نفسھا بالشروط یعود بأن -2
  فیزورھم  المسجونین سائر أما. العام المستشفى في أو بالسجن الخاص

 .لھم المخصص المحل في أو السجن  ساحات  في

 بالسكینة اإلحتفاظ مع الدینیة فروضھم إلتمام الالزمة تسھیالتال كل ُتمنح«
  .» (...)بالنظام والتمسك

  

 14310 رقم المرسوم من 59 المادة: 

 علیھم المحكوم لتشغیل ّالمعدة األماكن جمیع السجن طبیب یتفقد(...) «
 الصحیة حالتھم كانت إذا ما لمعرفة برضاھم العمل إختاروا الذین أو باألشغال

  .» (...)إلیھم المعھودة باألشغال القیام من كنھمتم

  

 14310 رقم المرسوم من 60 المادة: 

 تضعھ الذي للتوقیت ًوفقا ساعات ثالث مدة ًیومیا یتنزھوا أن للمسجونین«
 لھذا مخصصة ساحة في الدركیین أو الرتباء أحد رقابة تحت وذلك اإلدارة،
 للمطالعة مفیدة مواضیع اتذ ومجالت ًكتبا ّیتلقوا أن لھم ویجوز الغرض

(...)«.  
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 14310 رقم المرسوم من 67 المادة: 

 تحت وصحیة وإجتماعیة أدبیة من المناسبة الكتب سجن كل في یوضع«
ف  خاصة لمكتبة نواة الكتب ھذه وتكون وتنویرھم لتوجیھھم المسجونین تصرّ
  .بالسجناء

سین من عدد السجون إدارة إلى ینتدب«  الوطنیة التربیة لوزارة التابعین المدرّ
  .»اإلدارة ھذه تعیّنھا التي السجون في واإلرشاد التدریس لتأمین الجمیلة والفنون

  

 14310 رقم المرسوم من 80 المادة: 

 مستوصفات في یعالجون الذین والمرضى والمرضعات الحوامل للنساء«
 طبیب شارةإل ًوفقا خاصة طعام وجبات یأخذوا أن مستشفیاتھا أو السجون
  .»السجن

 14310 رقم المرسوم من 108 المادة: 

 عقوبة تخفیض إقتراح یمكن سنة كل من األول كانون 15و حزیران 15 في«
َّ. عنھم العفو أو حسنة شھادة الحائزین علیھم المحكوم  تكون اإلقتراحات ھذه إن

 مستحق سجین كل عن ًمفصال ًتقریرا الكتیبة درك قائد بھا ویقدم فردیة
  .»بمفرده

  

 الداخلي النظام (17/01/1995 في الصادر 6236 رقم المرسوم من 26 المادة 
 ):الجیش قیادة – الوطني الدفاع لوزارة التابعة للسجون

 األسبوع في األقل على مرات ثالث السجن یزور أن (...) الطبیب على ینبغي«
 األمراض من اقیةالو التدابیر جمیع یتخذ وأن ًشامال ًصحیا ًتفتیشا فیھ ویُجري
  .الحاجة دعت كلما ویزورھم المرضى بأمر یعتني وأن الوبائیة

  

 6236 رقم المرسوم من 29 المادة: 

 السجین المریض حالة عن یضعھ الذي التقریر في المختص الطبیب ّیُحدد«
لة أو الفوریة بالصورة المستشفى إلى نقلھ وضرورة وضعھ خطورة مدى  المعجّ

  .»الالزمة اإلجراءات إتخاذ أساسھا على َّیتم كي العادیة أو
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 6236 رقم المرسوم من 31 المادة: 

ض یتولى«  لتعلیماتً وفقا المرضى للسجناء والحقن العقاقیر إعطاء السجن ممرّ
  .ً»فعال تناولھا من ّالتأكد مع المعالج الطبیب

  

 6236 رقم المرسوم من 38 المادة: 

 السماح ویمكن الدینیة فروضھم إلتمام سجناءلل الالزمة التسھیالت ُتمنح«
 إقتراح على وبناء الطائفة رئیس طلب على بناء الدین لرجال السجون بزیارة

  .»الوطني الدفاع وزیر وموافقة الجیش قیادة

  

 6236 رقم المرسوم من 42 المادة: 

 وذلك السجن آمر یضعھ الذي للتوقیتً وفقاً یومیا یتنزھوا أن للمسجونین یُسمح«
  .»لذلك المخصصة الساحة وفي الرقابة تحت

  

 6236 رقم المرسوم من 43 المادة: 

 آمر موافقة بعد المفیدة المواضیع ذات والمجالت الكتب  بإدخال  یُسمح«
  .»السجن

  

ّتؤكد أعاله إلیھا المشار القانونیة النصوص إن  سلیمة بیئة خلق في الرغبة ُ
 واقع أن إال. المناسبة واإلنسانیة واإلجتماعیة القانونیة للمعاییر تخضع للسجناء والئقة

  :یلي ما في أھمھا نوجز عدیدة سلبیات تشوبھ لبنان في السجون

 2500 حوالي إلستیعاب ًأساسا لةالمؤھّ اللبنانیة السجون في الكبیر اإلكتظاظ -
 ھذا تسبب وقد. العدد ھذا أضعاف ثالثة من أكثر اآلن تضم وھي سجین

 2011 عام رومیة سجن شھده ما ومنھا تمرد التحا حصول في اإلكتظاظ
  )1(. الداخل من السجن ضبط على القدرة عن األمور خرجت حیث

 وعدم السجناء عدد في اإلزدیاد ھذا مواكبة عن المتعاقبة الحكومات ّتأخر -
 . اللبنانیة المناطق مختلف في جدیدة سجون لبناء المالیة اإلعتمادات رصد
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 األساسي السجن وھو رومیة، سجن أجنحة بعض على األمنیة السیطرة فقدان -
 یمارسون األمنیة الخصوصیة ذوي السجناء من مجموعات أن إذ لبنان، في

 ضبطھم من األمنیة القوى تتمكن أن دون من السجن من أجزاء داخل سطوتھم
  )1(. آخرین سجناء ضد بوتعذی ضرب عملیات یمارس وبعضھم. كامل بشكل

 بین من اللبنانیة السجون في السوریین والمحكومین الموقوفین أعداد تزاید -
 العنف وأعمال المعارك بسبب لبنان إلى سوریا من إنتقلوا الذین النازحین

 مع عشوائیة تجمعات ضمن اللبنانیة المناطق مختلف في وأقاموا بلدھم داخل
 إلى یؤدي مما باألمن وإخالل ومشاجرات تعدیات حصول من ذلك یعنیھ ما

 .السجون في وتوقیفات ومحاكمات إعتقاالت

  

 صعید من أكثر على جھود ُتبذل ، لبنان في للسجون السیئة األوضاع وإزاء
 ومن. لھا الناجعة الحلول وضع في ّالتأخر باإلمكان یعد لم التي األزمة ھذه لمعالجة

  :یلي ما نورد الخطوات ھذه

- َّ  الذي 30/03/2012 تاریخ 216 رقم القانون اللبناني النواب مجلس أقر
 .أشھر بتسعة السجنیة السنة بتحدید قضى

 الذي 07/03/2012 تاریخ 34 رقم القرار اللبناني الوزراء مجلس أصدر -
 .العدل وزارة إلى السجون إدارة صالحیة لنقل الوطنیة اإلستراتیجیة یعتمد

 وزیر قرار (ٍقاض وكلف العدل وزارة يف السجون مدیریة إستحداث َّتم وقد
 واألسس الدراسات وضع مھمة) 30/10/2012 تاریخ 1455 رقم العدل

 بمدیریة خاص مرسوم مشروع إعداد َّوتم. الالزمة القانونیة والنصوص
 .واإلداري القضائي ومالكھا السجون إدارة ومھام صالحیات یحدد السجون

َّ قضائیة متابعة  -  تعاون آلیة خالل من القضائیة األحكام إصدار تسریعو الةفع
 صدور إنتظار فترات  وتقصیر  لمراقبة  القضائي والتفتیش العدل وزارة بین

 . الموقوفین على القضائیة األحكام

 من تمكینھم بغیة القضائیة الدروس معھد في السجون في العاملین تدریب -
 .مھنیة بطریقة النزالء مع والتعاطي السجون في العمل
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 تنفیذ قانون تطبیق في للنظر اللبنانیة المحافظات في قضائیة لجان تشكیل -
 .بحقھم الصادرة األحكام في علیھم المحكوم عقوبات تخفیض لجھة العقوبات

 ترمیم إعادة إلى الحاضرة المرحلة في والبلدیات الداخلیة وزارة تسعى -
 جدیدة، مباني إلى الخطرین السجناء من عدد أكبر قلون الحالیة، السجون
 اإلنسانیة المعاملة وتعزیز رومیة، في األساسي السجن وضبط تنظیم وإعادة

 مركزیة سجون أربعة بناء والبلدیات الداخلیة وزارة خطة وتلحظ. للسجناء
   )1(. دوالر ملیون 240 بكلفة

 مخصصة رومیة سجن محیط في نموذجیة كبرى محاكمة قاعة إنشاء َّتم -
 . المھمة القضایا في المحاكمات لتسریع

 لمبنى األساس حجر 16/06/2014 بتاریخ والبلدیات الداخلیة وزیر وضع -
  )2(. رومیة سجن في األمنیة الخصوصیة ذوي السجناء

 رومیة سجن في اإلنمائیة للخدمات ًمركزا اإلجتماعیة الشؤون وزارة أسّست -
 وتعبئة السجاء  إستقبال مھمة إجتماعیات تمساعدا تتولى حیث المركزي
 وذلك شخصیة مواد برزمة وتزویدھم بھم الخاصة اإلجتماعیة اإلستمارة
 تشكیل َّتم كما. والجریمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب مع بالتنسیق

 النواحي مختلف من والسجینات السجناء أوضاع تحسین مھمتھا وطنیة لجان
 السجون داخل مدارس إنشاء مثل واإلجتماعیة والتربویة ةوالثقافی الصحیة
 )3( .السجناء لتدریس التعلیمیة الھیئة أفراد وإنتداب

  

 نفذت التوقیف، أماكن لتأھیل المدني المجتمع لجھود اإلیجابیة النماذج من
 قصر في» نموذجیة نظارة «األوروبي اإلتحاد من بتمویل »ورحمة عدل «جمعیة
 ال الذي المدى القصیر للتوقیف مخصصة) البقاع محافظة (زحلة مدینة في العدل
 المعاییر وفق إفرادیة، زنزانات 9 النظارة ھذه تضم. أقصى ًحدا ساعة 48 یتعدى

 اإلختالط وعدم زنزانتھ، موقوف لكل  یكون  بأن  تقضي  التي  الدولیة  اإلنسانیة

   بحائط مفصول حمام عم نزیل لكل بسریر مزودة زنزانة وكل. آخرین موقوفین مع
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 كامیرا عن خصوصیتھ عینھ الوقت في ویحمي إستراحتھ مكان عن نصفي
 وتضم. زنزانة كل في الشفاف المدعم البالستیك من لوح يف المركزة المراقبة
 المالبس لتبدیل وغرفة الطبیة، للمعاینة وغرفة مواجھة، غرفة ًأیضا النظارة
 غرفة بینھا من ومنامتھم، العدل قصر مخفر لعناصر ومكاتب األغراض، وتسلیم

  )1(. المراقبة كامیرات

  

 شؤون أو األشخاص خصوصیات في التدخل حرمة ضمان -ح
 :وسمعتھم شرفھم یمس بما التشھیر أو مراسالتھم أو أسرھم

  )المیثاق من 21 المادة(
  :اآلتي على اللبناني الدستور من 14 المادة تنص

غ وال حرمة للمنزل« ّ  في المبینة والطرق األحوال في إال إلیھ الدخول ألحد یسو
  .»القانون

 المرسوم (دیالتھوتع اللبناني العقوبات قانون من 370 المادة تنص
  : اآلتي على) 01/03/1943 تاریخ 340 رقم اإلشتراعي

 في المنزل ملحقات أو الناس أحد منزل ًموظفا كونھ بصفة یدخل موظف كل«
 یفرضھا التي األصول مراعاة ودون القانون علیھا ینص التي الحاالت غیر

 ستة نع العقوبة تنقص وال سنوات ثالث إلى أشھر ثالثة من بالحبس یعاقب
  .»الفاعل أتاه آخر تحكم عمل أي أو المكان تحري الفعل رافق إذا أشھر

  

 المحاكمات أصول قانون من 42 المادة من الثانیة الفقرة نصت كما
 في الواردة) وتعدیالتھ 02/08/2001 في الصادر 328 رقم القانون (الجزائیة
 الجریمة في یةالعدل الضابطة إجراءات «عنوان تحت القانون من األول الفصل

  :یلي ما »المشھودة

 إذا. التامة بالسریة بھا یقوم التي اإلجراءات جمیع في العدلي الضابط یلتزم«
 التي األسرار من أي أو رسائل أو وثائق من ضبطھ ما مضمون إفشاؤه ثبت

 الجزائي المنفرد القاضي أمام فیالحق مكتومة إبقائھا على فیھ المشتبھ یحرص
 سنة إلى شھر من بالحبس ویعاقب منھ المشكو الفعل ئرتھدا ضمن یقع الذي

  .»العقوبتین ھاتین بإحدى أو لیرة ملیون إلى ألف مایتي من وبالغرامة

______  

  .6 ص ،12/04/2014 ،النھار )1(

  

49  



 من 22 المادة( :لألشخاص القانونیة بالشخصیة اإلعتراف ضمان - ط
  )المیثاق

 الدستور من 7 المادة: 

 المدنیة بالحقوق بالسواء یتمتعون وھم القانون لدى سواء نانییناللب كل«
لون والسیاسیة   .»بینھم فرق ما دون العامة والواجبات الفرائض ویتحمّ

 من 23 المادة( :إنتھاكات أیة من للتظلم فعالة وسائل إیجاد ضمان - ي
  )المیثاق

  
 العقوبات قانون من 367 المادة: 

 القانون علیھا ینصّ التي الحاالت غیر في ًشخصا حبس أو أوقف موظف كل«
  .»المؤقتة الشاقة باألشغال یعاقب

 

 العقوبات قانون من 368 المادة: 

اس مدیري إن« ّ  من وكل اإلصالحیات أو التأدیبیة المعاھد أو السجون وحر
 قرار أو قضائیة مذكرة دونً شخصا قبلوا إذا الموظفین من بصالحیاتھم إضطلع
 إلى سنة من بالحبس یعاقبون ّالمحدد األجل من أبعد إلى إستبقوه أو قضائي

  .»سنوات ثالث

  

 العقوبات قانون من 369 المادة: 

 وأفرادھا العامة القوة ضباط جمیع عام وبوجھ ذكرھم السابق األشخاص إن«
 موقف شخص إحضار یؤخرون أو یرفضون الذین اإلداریین الموظفین وجمیع

 من بالحبس یعاقبون ذلك إلیھم یطلب الذي ةالصالحی ذي القاضي أمام سجین أو
  .سنة إلى شھر

 سجالت وجمیع السجن سجل إبراز من القاضي یطلبھ لما ًفورا یمتثل لم ومن«
  .»نفسھا بالعقوبة یعاقبون بھا ملحقون ھم التي التوقیف أمكنة
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 الجزائیة المحاكمات أصول قانون من 48 المادة: 

 المشتبھ أو علیھ ّالمدعى بإحتجاز المتعلقة األصول دليالع الضابط خالف إذا«
ض فیھ  في علیھا والمعاقب المنصوص الحریة حجز بجریمة للمالحقة فیتعرّ

 أكانت سواء المسلكیة العقوبة إلى باإلضافة العقوبات قانون من 367 المادة
  .»مشھودة غیر أم مشھودة الجریمة

  

 جزائیةال المحاكمات أصول قانون من 107 المادة: 

م التوقیف وقرار اإلحضار لمذكرةً آنفا المحددة األصول تراع لم إذا(...) « ّ  فیغر
 أمامھا یُدلى التي المحكمة من بقرار األكثر على لیرة ملیوني بمبلغ الكاتب

  .» (...)بالمخالفة

  

 14310 رقم المرسوم من 30 المادة:  

 ذو القاضي إلیھ ھیطلب سجین إحضار یؤخرون أو یرفضون الذین الجنود إن«
 من 369 المادة في عنھا المنصوص الحبس لعقوبة یتعرضون ًخطیا، الصالحیة

  .»العقوبات قانون

 

 14310 رقم المرسوم من 37 المادة:  

 المنصوص للعقاب ویتعرّض الحریة على ّالتعدي بجرم المحاكمة إلى یُحال«
 أو یقبل حارسة إمرأة أو جندي كل العقوبات قانون من 368 المادة في علیھ

 في یبقیھ أو ًقانونا مثبتة أوراق بدون ما ًشخصا السجن في یبقي أو یسجن
  .»ّالمحدد الوقت بعد السجن
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  الثامن الفصل
  لبنان في والمدنیة السیاسیة الحریات

 :المیثاق من 24 المادة في الواردة السیاسیة الحقوق  - أ

  :اآلتي على اللبناني الدستور من 7 المادة نصت

 والسیاسیة المدنیة بالحقوق بالسواء یتمتعون وھم القانون لدى سواء اللبنانیین كل«
  .»بینھم فرق ما دون العامة والواجبات الفرائض ویتحملون

  

  :اآلتي على الدستور من 8 المادة نصت كما

 یحبس أو أحد على یقبض أن یمكن وال القانون حمى وفي مصونة الشخصیة الحریة«
 بمقتضى إال عقوبة تعیین أو جرم تحدید یمكن وال القانون ألحكام ًوفاقا إال یوقف أو

  .»القانون

 25 المادة ( :الثقافي  التنوعب  التمتع  في  المجتمع مكونات حق   - ب
 )المیثاق من

  :اآلتي على اللبناني الدستور من 10 المادة نصت

 األدیان أحد لكرامة یتعرض أو باآلدا ینافي أو العام بالنظام یخل لم ما حر التعلیم«
 على الخاصة، مدارسھا إنشاء جھة من الطوائف حقوق تمس أن یمكن وال المذاھب أو
 المعارف شأن في الدولة تصدرھا التي العامة لألنظمة ًوفاقا ذلك في تسیر أن

  .»العمومیة

 المنع عدم وضمان واإلقامة التنقل حریة كفالة -ج  
 من منعھم أو بلدانھا من األشخاص نفي أو السفر من التعسفي

  )المیثاق من 27و 26 المادتان( :إلیھا العودة
 أنحاء كل في واإلقامة التنقل في الحریة كامل یملكون اللبنانیین المواطنین إن

 إن. یشاؤون الذي الوقت في لبنان خارج إلى بالسفر الحریة كامل ولھم كما لبنان،
 ألحكام یخضعون أشخاص بحق إجراءات ودوج حالة في فقط یتم السفر من المنع

 أنھ كما وطنھ خارج إلى لبناني أي نفي َّتم أن سابق وقت أي في یحصل ولم. قضائیة
 ولیس كما اإلجراء، ھذا مثل إلى تشیر اللبناني القانون في نصوص أیة ھناك لیس
  .وطنھ إلى العودة من لبناني أي تمنع اللبناني القانون في نصوص أیة ھناك
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 التنقل في الحریة كامل یملكون قانونیة بصورة لبنان في المقیمین األجانب إن
 الوقت في لبنان خارج إلى بالسفر الحریة كامل ولھم كما. لبنان أنحاء كل في واإلقامة

 بصورة مقیم أجنبي أي إبعاد َّتم أن سابق وقت أي في یحصل ولم. یشاؤون الذي
 عملیة أیة تحصل لم كما. اللبناني القانون ألحكام ًقاوف إال لبنان خارج إلى شرعیة

  .لبنان خارج إلى أجانب لمقیمین جماعیة إبعاد

  

 وفق أخرى بلدان إلى السیاسي اللجوء طلب حق ضمان - د
 تسلیم عدم وضمان المیثاق من 28 المادة في الواردة لضوابطا

  :السیاسیین الالجئین
 مع تفاھم مذكرة 09/09/2003 ریخبتا العام لألمن العامة المدیریة وقعت

 مع التعامل حول الالجئین لشؤون العلیا المتحدة األمم لمفوضیة اإلقلیمي المكتب
  . لبنان في المفوضیة مكتب لدى اللجوء بطلبات المتقدمین

 لجوء طالب «تعني »لجوء طالب «عبارة أن التفاھم مذكرة دیباجة في ورد وقد
 بالنظر لجوء بلد لیكون مھیأ غیر أنھ یرى «لبنان أن إذ »لبنان غیر آخر بلد إلى

 الالجئین مشكلة وجود إلى باإلضافة ودیموغرافیة وإقتصادیة إجتماعیة إلعتبارات
 المعترف الالجئین توطین إعادة في ھو المناسب الحل وأن أرضھ، على الفلسطینیین

  . »...آخر بلد في المفوضیة مكتب قبل من بھم

 لبنان دخل شخص ألي یجوز ال فإنھ التفاھم لمذكرة ةالتنفیذی الخطوات وفي
 شھرین إنقضاء بعد المفوضیة مكتب لدى لجوء بطلب یتقدم أن شرعیة غیر بصورة

 إلى اللجوء طالب طلب بإیداع تقوم أن المفوضیة وعلى لبنان، إلى دخولھ على
 تجول تصریح العام األمن یمنح وبعدھا والتقصي للمتابعة العام لألمن العامة المدیریة

 الثالثة خالل ثالث بلد في التوطین بطلب المفوضیة بت بإنتظار اللجوء لطالب مؤقت
 اللجوء طالب العام األمن یمنح الطلب على الموافقة حال وفي. عنھا المنوه أشھر

 بأن ًعلما ثالث، بلد في التوطین إجراءات إلستكمال أشھر لستة بالتجول ًتصریحا
 ال حتى المؤقتة التصاریح لحاملي الالزمة المساعدات تقدیم یةمسؤول تتولى المفوضیة

  .لبنان علىً عبئا یشكلوا أو بالقانون مخلة ألعمال عرضة یكونوا

 الالجئین بتسلیم یقوم ال لبنان أن إلى تشیر اللبنانیة الرسمیة الممارسة إن
 اإلنسان حقوق إلنتھاكات فیھا یتعرضون قد أخرى بلدان إلى أو بلدانھم إلى السیاسیین

  .للخطر حیاتھم فیھا تتعرض أو
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 غیر بشكل إسقاطھا وعدم بالجنسیة التمتع في الحق ضمان - ھـ
 األحوال في األم جنسیة إكتساب من األطفال وتمكین قانوني

 إكتساب من األشخاص منع وعدم األطفال مصلحة تراعي التي
 المادة( :الشأن ھذا في الوطنیة القوانین مراعاة مع أخرى جنسیة

  )المیثاق من 29
 في ھناك ولیس اللبنانیة، الجنسیة في الطبیعي الحق اللبناني للموطن

 قانونیة غیر بصورة اللبنانیة الجنسیة إسقاط من ّیمكن نص أي اللبناني القانون
  .مستحقیھا عن

 اللبنانیة للمرأة یسمح ال ًحالیا المفعول الساري اللبناني القانون إن
 األوالد وكان األب وفاة حالة في إال ألوالدھا الجنسیة بمنح أجنبي من ةالمتزوج

 اللبنانیة األم فإن الشرعي غیر الولد حالة وفي )1(. الرشد سن تحت یزالون ال
 الجنسیة تمنح أن الشرعي، غیر القاصر الولد ببنوة ًأوال إعترفت إذا یمكنھا،
  )2(. يلبنان غیر األب كان وإن حتى لولدھا اللبنانیة

 بمنح یقضي الذي 31/05/2010 تاریخ 4176 رقم المرسوم صدر وقد
 منھا زواجھ على سنة مدة إنقضاء بعد األجنبي اللبنانیة لزوج مجاملة إقامات
 قاصرین أو راشدین كانوا سواء أجنبي زوج من المتأھلة اللبنانیة المرأة وألوالد

  .یعملون ال أو یعملون كانوا أو

 إكتساب من أنثى، أم ًذكرا لبناني، مواطن أي اللبناني القانون یمنع ال
 حقھا/حقھ یسقط ال األجنبیة للجنسیة إكتسابھا / إكتسابھ أن كما أخرى دولة جنسیة

 أجنبیة جنسیة على الحاصل اللبناني األب حق یسقط ال كما اللبنانیة الجنسیة في
  .بنانل خارج ولدوا ولو حتى ألوالده اللبنانیة الجنسیة إعطاء من

 دولة جنسیة إختیار في للبنانیة/للبناني الحریة ترك اللبناني القانون إن
 الجنسیة عن التخلي بطلب لھا / لھ سمح كما. ذلك في رغبت/ رغب إذا أخرى

 وزارة إلى خطي طلب تقدیم عبر بذلك صراحة ھي / ھو رغب حال في اللبنانیة
 الجنسیة إلغاء على بالموافقة الوزراء مجلس عن قرار وصدور والبلدیات الداخلیة
 / لحاملھا ًحقا تبقى اللبنانیة الجنسیة فإن القرار ھذا مثل یصدر لم وإذا. اللبنانیة
 / طلب على بالموافقة الوزراء مجلس عن قرار صدر لمن یحق أنھ كما. لحاملتھا

 الجنسیة إلستعادة آخر بطلب تتقدم / یتقدم أن اللبنانیة الجنسیة عن التخلي طلبھا
  .تشاء / یشاء وقت أي في اللبنانیة

_________  

 .19/01/1925 تاریخ 15 رقم قرار -  اللبنانیة الجنسیة قانون من 4 المادة )1(

 .19/01/1925 تاریخ 15 رقم قرار -  اللبنانیة الجنسیة قانون من 2 المادة )2(
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 11/01/1960 بقانون المعدل 19/01/1925 تاریخ 15 رقم القرار ینص
 ذات المواد لبعض خالصة یلي وفیما .اللبنانیة الجنسیة إكتساب لأصو على

  :العالقة

 )1-1 المادة (»لبناني أب من مولود شخص كل «ًلبنانیا یعد )1(

 إقامتھ یثبت الذي «لألجنبي اللبنانیة الجنسیة یمنح أن الدولة لرئیس یجوز )2(
 یقترن الذي لألجنبي «أو ،»لبنان في منقطعة غیر سنوات خمس سحابة

 ،»إقترانھ منذ منقطعة غیر إقامة لبنان في سنة مدة أقام أنھ ویثبت بنانیةبل
 )3 المادة. (»...شأن ذات خدمات للبنان یؤدي الذي  األجنبي  «أو

 أوالد من والراشدین اللبنانیة، التابعیة إتخذ بأجنبي «للمقترنة یمكن )3(
 التابعیة على یحصلوا وأن یطلبوا أن ،»المذكورة التابعیة المتخذ األجنبي
 إتخذ ألب القاصرون األوالد وكذلك«... »اإلقامة شرط بدون اللبنانیة
 فإنھم األب وفاة بعد حیة وبقیت التابعیة ھذه إتخذت ألم أو اللبنانیة التابعیة

 یرفضون الرشد بلوغھم تلي التي السنة في كانوا إذا إال لبنانیین یصیرون
 )4 المادة. (»التابعیة ھذه

 على سنة مرور بعد لبنانیة تصبح بلبناني تقترن التي جنبیةاأل المرأة إن« )4(
 )5 المادة. (»طلبھا على بناء النفوس قلم في الزواج تسجیل تاریخ

 شطب تطلب أن إلى لبنانیة تبقى بأجنبي تقترن التي اللبنانیة المرأة إن« )5(
 )6 المادة. (»زوجھا جنسیة إلكتسابھا اإلحصاء سجالت من قیدھا

  

 مجال في والناشطین لبنان في المدني المجتمع منظمات من عدد أطلق
 لتعدیل مسعى في» وألسرتي لي حق جنسیتي «حملة والمدنیة السیاسیة الحریات

 اللبنانیة الجنسیة منح أجنبي من المتزوجة اللبنانیة للمرأة یمكن بحیث الجنسیة قانون
 .أوالدھا إلى

  

   )المیثاق من 30 المادة( :والدین والعقیدة الفكر حریة ضمان - و
  :اآلتي على اللبناني الدستور من 9 المادة نصت

 األدیان جمیع تحترم تعالى  اإلجالل فروض بتأدیتھا والدولة مطلقة اإلعتقاد حریة«
 ذلك في یكون ال أن على حمایتھا تحت الدینیة الشعائر إقامة حریة وتكفل والمذاھب

 نظام إحترام مللھم إختالف على ھلینلأل ًأیضا تضمن وھي العام النظام في إخالل
  .»الدینیة والمصالح الشخصیة األحوال
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  التاسع الفصل

   ةـردیـالف ةـلكیـالم قـح
  )المیثاق من 31 المادة(

  :یلي ما على اللبناني الدستور من 15 المادة نصت

 لعامةا المنفعة ألسباب إال ملكھ أحد عن ینزع أن یجوز فال القانون حمى في الملكیة«
  .ً»عادالً تعویضا منھ تعویضھ وبعد القانون في علیھا المنصوص األحوال في

 : العقاریة الملكیة  - أ

 تاریخ ر.ل/3339 رقم القرار (اللبناني العقاریة الملكیة قانون في ورد
 المواد الملكیة، في: عنوان تحت األول، الفصل الثاني، الباب في) 12/11/1930

  :التالیة

 ضمن بھ والتصرف والتمتع ما، عقار إستعمال حق ھي العقاریة لكیةالم -11 المادة«
  .واألنظمة والقرارات القوانین حدود

  .الملك العقارات على َّإال یجري ال الحق وھذا

 وفي العقار، ینتجھ ما جمیع في الحق أصحابھا تخول ما عقار ملكیة إن -12 المادة«
 أو ًطبیعیا اإلنتاج أو اإلتحاد ذلك أكان سواء ًعرضا بھ یتحد ما

  ً.إصطناعیا

 فإن وعلیھ تحتھ، وما األرض سطح فوق ما ملكیة األرض ملكیة تشمل -13 المادة«
 من یشاء ما یبني وأن األغراس من یشاء ما فیھا یغرس أن أرض لمالك

 من یستخرج وأن یشاء عمق أي إلى حفریات فیھا یجري وأن األبنیة،
 القوانین عن الناتجة التقیدات ضمن ،تنتجھ أن یمكن ما كل الحفریات ھذه

  .»واألنظمة والقرارات
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 الملكیة مصادرة ویحظر اللبناني القانون في مصان الفردیة الملكیة حق إن
 بعد الوارثین إلى العقاریة الملكیة حقوق وتنتقل. قانونیة غیر أو تعسفیة بصورة

: اآلتي على العقاریة ملكیةال قانون من 229 المادة وتنص. العقار صاحب وفاة
 یمكنھ ال أنھ غیر التركة، في الواقعة العقارات الوراثة بطریق الوارث یكتسب«

  .»العقاري السجل في تسجیلھا بعد إال الغیر تجاه بھا التصرف

 لبنان في العقاریة العینیة للحقوق إكتسابھم فإن اللبنانیین لغیر وبالنسبة
 ھذا ووفق. وتعدیالتھ 04/01/1969 في رالصاد 11614 رقم المرسوم یحكمھ

 )1(. الوزراء مجلس من ترخیص بموجب لبنان في التملك لألجنبي یحق المرسوم

 او مبنیة عقارات تملك في یرغبون الذین األجانب الترخیص ھذا من ویعفى
 ثالثة على اللبنانیة األراضي جمیع في الكلیة مساحتھا تزید ال للبناء مخصصة

  )2(. مربع متر آالف

  

 :المنقولة األموال  - ب

 خالل من لألشخاص النقدیة الملكیة حمایة على اللبناني المشرع حرص
 الثانیة المادة ألزمت وقد. المصارف لدى وأموالھم المودعین أسماء سریة ضمان

 ومستخدمي مدیري 03/09/1956 في الصادر المصارف سریة قانون من
 معلومات أي إفشاء وعدم مصارفال ھذه زبائن لمصلحة السر بكتمان المصارف

 الرابعة المادة منعت كما. بذلك الشأن صاحب لھم أذن إذا ّإال أموالھم وعن عنھم
ّ إال المصارف لدى المودعة والموجودات األموال على حجز أي إلقاء القانون من

 السلطات فیھا تطلب التي الحاالت القانون ویستثني. أصحابھا من خطي بإذن
  ).القانون من 7 المادة (المشروع غیر اإلثراء دعاوى في المعلومات ھذه القضائیة

________  

 .03/04/2001 تاریخ 296 رقم القانون بموجب المعدل النص وفق المرسوم من 1 المادة )1(

 .03/04/2001 تاریخ 296 رقم القانون بموجب المعدل النص وفق المرسوم من 3 المادة )2(
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  العاشر الفصل
  رـوالتعبی رأيـال ریةـح

  )المیثاق من 32 المادة (

  :اآلتي على اللبناني الدستور من 13 المادة نصت

 تألیف وحریة اإلجتماع وحریة الطباعة وحریة وكتابة ًقوال الرأي إبداء حریة«
  . »القانون دائرة ضمن مكفولة كلھا الجمعیات

 شروالن الصحافة حریة أن على 1962 عام الصادر المطبوعات قانون نص
 )2(   و )1( .العامة القوانین نطاق في إال تقید وال مكفولة والتوزیع

 بـ اإللتزام على 1994 عام الصادر واإلذاعي التلفزیوني البث قانون نص
  .اآلراء مختلف عن التعبیر في خاصة ودوره اإلعالمي النشاط ودیمقراطیة حریة

ً حالیا معروض وھو لإلعالم، جدید قانون مشروع مھارات جمعیة إقترحت
 لمنظومة ومالءمتھا اإلعالمیة الحریة وتعزیز تطویر إلى یھدف ،النواب مجلس أمام

 وزارة مع بالتعاون للطفولة األعلى المجلس قبل من ٌسعي وھناك. اإلنسانیة المعاییر
 القانون روحیة في الطفل حقوق مبادئ لتضمین المدني المجتمع ومنظمات اإلعالم
  ) 3(. الجدید

_______  

 :اآلتي نورد اإلعالمي المجال في لبنان بھا یتصف التي الحریة مدى على لإلضاءة )1(

 ً.وفضائیاً أرضیا تبث تلفزیونیة محطات 8 یوجد -

 .ثانیة فئة إذاعة 15و أولى فئة إذاعة 19 یوجد -

 أسبوعیة ومجالت یومیة صحف (اإلعالم وزارة لدى مسجلة سیاسیة مطبوعة 110 یوجد -
 ).فصلیة ونشرات

 متنوعة تخصصات تتناول اإلعالم وزارة لدى مسحلة سیاسیة غیر مطبوعة 1770 دیوج -
 حقوقیة، قضائیة، قانونیة، إجتماعیة، فنیة، شعریة، أدبیة، ثقافیة، تربویة، علمیة، أكادیمیة،(

 ھندسیة، تكنولوجیة، دینیة، إعالمیة، دبلوماسیة، إستراتیجیة، أمنیة، عسكریة، تاریخیة، فكریة،
 زراعیة بیئیة، طبیة، صناعیة، عقاریة، ریاضیة، شبابیة، إداریة، إغترابیة، إنمائیة، ة،معلوماتی
 ...).إلخ تسویقیة، وتجاریة، إقتصادیة مصرفیة، وغذائیة،

 .أجنبیة أنباء وكاالت 10و عربیة أنباء وكاالت 8 لـ تنفیذ ومكاتب لبنانیة أخبار وكاالت 7 یوجد -

 الحریات حمایة في فاعلة ًأدوارا المحررین ونقابة الصحافة ابةونق لإلعالم الوطني المجلس یمارس )2(
 السلطة أنھا على لبنان في الصحافة إلى یُنظر ما ًوغالبا. والتعبیر الرأي حریة وضمان الصحافیة

 .والقضائیة والتشریعیة التنفیذیة السلطات بعد الرابعة

  .31/12/2013 تاریخ 365/2707 رقم اإلعالم وزارة كتاب )3(
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  عشر الحادي الفصل
  واألطفال  النساء  وبخاصة  األسرة حمایة

  )المیثاق من 33 المادة (

  
 إلیھا واإلساءة العنف أشكال كافة وحظر األسرة حمایة ضمان  - أ

 :والطفل المرأة ضد وبخاصة

 حمایة« قانون مشروع 01/04/2014 بتاریخ اللبناني النواب مجلس أقر
 على األسرة القانون فعرّ وقد )1(  .»األسري لعنفا من األسرة أفراد وسائر النساء

 واألصول واألخوات واألخوة منھما ألي واألم واألب الزوجین من أي تشمل«: أنھا
 المصاھرة أو التبني رابطة بینھم تجمع ومن شرعیین غیر أم كانوا شرعیین والفروع

 زوج أو األم جزو أو الیتیم تكفل أو الوالیة أو الوصایة أو الثانیة الدرجة حتى
   )2(.»األب

ف  التھدید أو فعل عن إمتناع أو فعل أي«: أنھ على سرياأل العنف القانون وعرّ
 المفھوم وفق األسرة أفراد من أكثر أو فرد ضد األسرة أعضاء أحد من یرتكب بھما

 القانون ھذا في علیھا المنصوص الجرائم أحد یتناول األسرة، تعریف في المبین
   )3(. »إقتصادي أو جنسي أو نفسي أو جسدي إیذاء أو لقت عنھ ویترتب

 یدفعون الذین األشخاص على العقوبات في ّتشدد بأنھ القانون ھذا یتمیز
 في العقوبات وتزید الدعارة، أو والفساد الفجور إرتكاب أو للتسول والنساء القاصرین

  من شكل أي مالجر  رافق  إذا  العقوبة  وتضاعف  األسرة  ضمن  الجرم وقوع حال

_______  

 .07/05/2014 تاریخ 293 رقم تحت القانون صدر )1(

 .)األسرة تعریف (القانون من 2 المادة )2(

 .)األسري العنف تعریف (القانون من 2 المادة )3(
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. اآلخر ضد الزوجین أحد قبل من الجرم حصل إذاً خصوصا التھدید أو العنف أشكال
 559و 547 و 527و 523و 618 المواد ىعل تعدیالت الجدید القانون أدخل وقد

 حمایة التعدیالت ھذه وشكلت. اللبناني العقوبات قانون من 489و 488و 487و
  )1(. التھدید أو العنف من الواحدة األسرة ضمن وللزوجات وللنساء للقاصرین

 أو عام محام بتكلیف اإلستئنافي العام النائب قیام القانون من 4 المادة وتتضمن
 تضمنت كما. األسري العنف بحوادث المتعلقة الشكاوى لتلقي محافظة كل في أكثر

 قطعة بإنشاء الداخلي ألمنا قوىل العامة المدیریة قیام القانون من 5 المادة
. المقدمة الشكاوى في العدلیة الضابطة مھام تتولى األسري العنف بجرائم متخصصة

 إلى واإلنتقال والتحقیق الشكاوى تلقي في العدلیة الضابطة دور القانون، أوضح وقد
 بمن األسري العنف شھود وإلى الضحیة إلى واإلستماع إبطاء دون الجریمة مسرح

 في بالحق الضحیة وإبالغ اإلجتماعیین المساعدین بحضور القاصرون األوالد فیھم
 القانونیة، الحضانة في ھم الذین وأطفالھا للضحیة حمایة أمر على الحصول

 من 47 المادة في علیھا المنصوص الحقوق بسائر الضحیة وإعالم حام،بم واإلستعانة
  . الجزائیة المحاكمات أصول قانون

 ومن الدولة موازنة من تمویلھ یتم خاص صندوق إنشاء على القانون وینص
 اآلیلة السبل وتوفیر لھم الرعایة وتأمین األسري العنف ضحایا مساعدة بھدف الھبات

 من ومنع )2( مرتكبیھا، وتأھیل منھا والوقایة األسري عنفال جرائم من الحد إلى
 الضحیة ونقل األسري المنزل دخول من أو الضحیة من اإلقتراب من األذى یسبب
  .مؤقت آمن مكان إلى المھددین األفراد وسائر

 مطالب من واسعة لمجموعة وتلبیتھ للقانون الھام المضمون من وبالرغم
 إدخال عدم على تحفظھا والحقوقیة النسویة جمعیاتال أبدت فقد المدني المجتمع

 للمرأة معین راتب بتخصیص یتعلق ما أبرزھا من القانون صلب في جوھریة قضایا
 أن إلى ھنا اإلشارة تنبغي )3(.الزوجي اإلغتصاب وتجریم الحضانیة، وبالسن المعنفة،
  :اآلتي على منھ الثالثة المادة في نصَّ قد القانون

_______  

 .07/05/2014 تاریخ 293 رقم القانون من 3 دةالما )1(

 .القانون من 21 المادة )2(

 .24/05/2014 السفیر و 31/05/2014 ،األخبار )3(
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 ضرب على بسببھ أو الجماع في الزوجیة الحقوق إستیفائھ بقصد أقدم من -أ«
 559 إلى 554 المواد في علیھا المنصوص العقوبات بإحدى عوقب إیذائھ أو زوجھ

ّتشدد واإلیذاء، الضرب معاودة حال في. العقوبات قانون من  ألحكام ًوفقا العقوبة ُ
 في العام الحق دعوى یُسقط الشاكي تنازل إن. العقوبات قانون من 257 المادة

 التي األحكام تبقى. العقوبات قانون من 555و 554 المواد علیھا ُتطبق التي الدعاوى
  .شروطھا توفر حال في نافذة ماإلجرا وإعتیاد التكرار حاالت ترعى

 تھدید على بسببھ أو الجماع في الزوجیة الحقوق إستیفائھ بقصد أقدم من -ب«
 قانون من 578 إلى 573 المواد في علیھا المنصوص العقوبات بإحدى عوقب زوجھ

ّتشدد التھدید معاودة حال في. العقوبات  قانون من 257 المادة ألحكام ًوفقا العقوبة ُ
 علیھا ُتطبق التي الدعاوى في العام الحق دعوى یُسقط الشاكي تنازل إن. العقوبات

 التكرار حاالت ترعى التي األحكام تبقى. العقوبات قانون من 578و 577 المواد
  .»شروطھا توفر حال في نافذة اإلجرام وإعتیاد

 العنف من األسرة أفراد وسائر النساء حمایة« قانون تطبیقات أحدث وفي
 مناھضة مجال في تنشط التي  KAFA وإستغالل عنف كفى جمعیة ذكرت »األسري
ًمعنفا ًزوجا أوقف بیروت في اإلستئنافي العام المحامي أن األسري العنف  48 لمدة ِّ
 إلى) أشھر 7 (وإبنتھما زوجتھ وإعادة الشرعي الطبیب نفقة بدفع وألزمھ ساعة

 للمادةً تطبیقا وذلك إحتجزھا قد ھازوج كان التي الثبوتیة أوراقھا تسلیمھا بعد المنزل
   )1(. القانون من 11

ست وقد  من للحد وطنیة تقنیة عمل مجموعة« اإلجتماعیة الشؤون وزارة أسّ
 وتوفیر موحدة، وطنیة عمل أدوات إصدار على عملت »لبنان في المرأة ضد العنف
 نالشؤو وزارة في والصحیین اإلجتماعیین العاملین قبل من اإلستماع خدمة

 إلى اإلجتماعي النوع أساس على المبني العنف من الناجیات وإحالة اإلجتماعیة
  )2(. المتخصصة األھلیة الجمعیات

_______  

 .31/05/2014 ،األخبار )1(

 .01/09/2014 تاریخ ص/753 رقم اإلجتماعیة الشؤون وزارة كتاب )2(
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 الخاصة اإلحتیاجات وذوي والشیخوخة األمومة كفالة  - ب
 :والشباب نوالناشئی

 :األمومة كفالة  )1(

 العامالت النساء حق على 52و 29و 28 المواد في اللبناني العمل قانون ینص
 إجازتھن إلى إضافة أسابیع سبعة لمدة مدفوعة أمومة إجازة على الحصول في

 مدة خالل بذلك إنذارھا أو الخدمة من المرأة صرف یمكن وال المدفوعة، السنویة
 03/11/1994 تاریخ 5883  رقم المرسوم من 15 للمادة تعدیل وفي. الوالدة
 عشرة إلى المدفوعة األمومة إجازة تمدید على 2013 عام اللبنانیة الحكومة وافقت
 رقم المرسوم تعدیل على 04/04/2013 في وافقت قد الحكومة وكانت. أسابیع
 جةالمتزو للموظفة العائلي التعویض منح َّتم بحیث 27/04/1960 تاریخ 3950
  )1(.العام القطاع في العاملة

 للضمان الوطني الصندوق في واألمومة المرض ضمان فرع تقدیمات تشمل
 :یلي ما وعائالتھم المضمونین لألشخاص اإلجتماعي

 والعالجیة الوقائیة الطبیة العنایة.  

 الوالدة أثناء الالزمة والعنایة للوالدة السابقة والعنایة لألمھات الفحوص 
 .وبعدھا

 عن الناتج العمل عن المؤقت العجز حال في واألمومة المرض ویضتع 
 .واألمومة المرض

 الوفاة حال في الدفن نفقات تغطیة. 

 الحوامل للنساء والصحیة األسریة األوضاع اإلجتماعیة الشؤون وزارة تتابع
  تأمین: خالل  من  وذلك  النساء  سجون  في  الوالدة  حدیثي وأطفالھن

 لألطفال الصحي الوضع  متابعة  الوالدة،  حدیثي  لألطفال  ساسیةاأل اإلحتیاجات
 التوعویة  الجلسات  من العدید تنفیذ أمھاتھن، مع السجن في تواجدھن خالل الرضع

  أوضاع  تعزیز اإلنجابیة، الصحة موضوعات حول السجون في النزیالت مع
 اإلجتماعي  التمكین  یروتوف بداخلھا  النزیالت حیاة  نوعیة  وتحسین النساء سجون

 )2(.لھن واإلقتصادي

_______  

)1( The Daily Star, 8-9 March 2014, P.2 

  .22/03/2014 تاریخ ص/282 رقم اإلجتماعیة الشؤون وزارة كتاب )2(
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 :السن كبار كفالة )2(

 المعیشیة لألحوال الوطنیة الدراسة في ورد الذي 2007 عام إحصاء یبین
 عدد مجموع من% 9,6 بـ یقدر لبنان في السن كبار دعد أن 2007و 2004 لألسر

 بین یتوزعون وھم الصحي التأمین من السن كبار من% 45,1 ویستفید. السكان
 المرتفعة النسبة في ھو األكبر التحدي إن. إناث % 43,8و ذكور% 46,2

 خطر في وحالتھم التأمین أشكال من ٍشكل ألي المنتسبین غیر للمسنین%) 50,5(
 تقدم كلما المستمرة الصحیة الرعایة تتطلب الشیخوخة مرحلة وأن خاصة مستمر

 الحمایة موضوع على للعمل یزال وال سعى لبنان أن إال. بالعمر السن كبیر
   )1(: التالیین اإلطارین في السن كبار فئات لكل اإلجتماعیة

 العالج نفقات بتغطیة الحكومي القطاع في اإلجتماعیة الحمایة -
 وفق) شخص 36000 (والعسكریین) شخص 12000 (المدنیین للمتقاعدین
 .2011 عام إحصاءات

 إختیاري صحي ضمان بوضع الخاص القطاع في اإلجتماعیة الحمایة -
 .تاریخھ حتى التنفیذ موضع یوضع لم القانون ھذا لكن )2(. اللبنانیین للمسنین

 الذین ماعياإلجت الضمان إلى المنتسبین فإن الشیخوخة ضمان تحقق وبإنتظار
 یضع ما وھو اإلجتماعي بالضمان عالقتھم تنتھي ًعاما 64 عمر في یتقاعدون
 المسنین من% 73 بأن تقدیرات ھناك وأنً خصوصا ًجدا صعب وضع في المسنین

     )3( .وتقاعدیة  صحیة   ضمانات   أي  لدیھم  لیس

 من السن كبار لرعایة التقدیمات بعض بتغطیة اإلجتماعیة الشؤون وزارة تقوم
 من ًسنویا مسن 4181 حوالي یستفید المثال سبیل وعلى. والمھمشین الفقراء

 ویستفید). إیواء مركز (المقیمة للخدمة مؤسسة 49 تقدمھا التي الرعائیة الخدمات
 خدمة مؤسسة 58 تقدمھا التي الرعائیة الخدمات من ًسنویا مسن 13731 حوالي
 الرعائیة الخدمات من ًسنویا مسن 7952 حوالي ویستفید). نھاري نادي (نھاریة

ً مسنا 3934 حوالي یستفید كما. والمنزلیة الخارجیة للخدمة مؤسسة 74 تقدمھا التي
 من مسن 1000 ویستفید. الساخنة الوجبات یُقدم ًمطعما 41 خدمات من ًسنویا

 خدمات یقدم الذي كاریتاس رابطة قبل من المنفذ المھمشین السن كبار دعم برنامج
  )4(. اإلجتماعیة الشؤون وزارة من بدعم شھریة مالیة ومساعدة وإنمائیة عائیةر

_______  

 .لبنان في السن لكبار المتوفرة الخدمات حول 2010 عام الصادر اإلجتماعیة الشؤون وزارة تقریر )1(

 .09/08/2000 تاریخ 248 رقم القانون )2(

 .13 – 12 ص  ،27/03/2014  ،األخبار )3(

 .22/03/2014 تاریخ ص/282 رقم جتمایةاإل الشؤون وزارة كتاب )4(

 

63 

  

  



 الدائمة الوطنیة الھیئة مع اإلجتماعیة الشؤون وزارة عملت آخر سیاق وفي
 لكبیر ّتقدم التي الخدمات جودة لرفع معاییر وضع على المسنین شؤون لرعایة

 دلیل وضع على عملت كما النھاریة، أم المقیمة للخدمة أكانت المؤسسات في السن
 غیر أم الوزارة مع متعاقدة مؤسسات أكانت لبنان في السن كبار مؤسسات لكافة

  )1(. مؤسسة 127 وعددھا متعاقدة

 لقاءات وعقد األلزھایمر، مرض عن المبكر الكشف حول حملة تنفیذ َّتم كما
 إعالمیة تثقیفیة كتیبات وتوفیر بالمرضى، العنایة وسبل المرض ھذا حول إرشادیة

  )2(.األلزھایمر مرض عوارض عن

 :الخاصة اإلحتیاجات ذوي كفالة  )3(

َّ  حقوق حول 29/05/2000 تاریخ 220 رقم القانون اللبناني النواب مجلس أقر
 .  المجتمع میادین مختلف في وإشراكھم حقوقھم ضمان بھدف المعوقین األشخاص

 الشرق في األولى للمرة تم الخاصة، اإلحتیاجات ذوي حقوق لتثبیت ًوتأكیدا
 المعوقون األشخاص فیھا شارك 29/07/2012 في شاملة إنتخابات تنظیم وسطاأل

 المتخصصة المؤسسات جانب إلى ًورجاال، ًنساء ًوإنتخابا، ًترشیحا أنفسھم،
    )3( .المعوقین لشؤون الوطنیة الھیئة لتشكیل معوقین، وأھالي معوقین ومنظمات

 الترشح بحق المعوقین تمتع لتسھی یلحظ بدأ النیابیة اإلنتخابات قانون أن كما
 تتناسب بحیث المباني تنفیذ معاییر إحترام لیضمن البناء قانون ّوعدل واإلنتخاب،

 موثقة، إفادات اإلجتماعیة الشؤون وزارة عن وصدرت  )4(. المعوقین إحتیاجات مع
 والبلدیات والداخلیة المالیة وزارات تقوم الرسوم من عدد من اإلعفاء إمكانیة شملت

 تأمین ذلك إلى ویضاف. بتلبیتھا العلیا السیر وھیئة البلدیات مثل المؤسساتو
 ، ...)وغیرھا العقر من والوقایة للسلس ومعینات ّنقالة كراسي (متاخمة خدمات
   )5(.المعوقین لألطفال المتخصصة الرعایة وتوفیر

 بین الشخصیة المعوق بطاقة حاملي المعوقین لألشخاص اإلجمالي العدد بلغ وقد
    )6(.شخص 79000 حوالي 2012 و 1995 عامي

_______  

 .01/09/2014 تاریخ ص/753 رقم اإلجتماعیة الشؤون وزراة كتاب )1(

 .22/03/2014 تاریخ ص/282 رقم اإلجتماعیة الشؤون وزارة كتاب )2(

 .30/07/2012 تاریخ 1088/1 رقم اإلجتماعیة الشؤون وزیر قرار )3(

 .16/12/2011 تاریخ 7194 رقم المرسوم )4(

 .22/03/2014 تاریخ ص/282 رقم اإلجتماعیة الشؤون وزارة كتاب )5(

 .نفسھ المصدر )6(
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 15/05/2013 تاریخ 10331 رقم المرسوم بموجب اللبنانیة الحكومة أحالت
 رقم القانون من 87 المادة على فقرتین إلضافة النواب مجلس إلى قانون مشروع

 معوق بطاقة على الحائزین عوقینالم إعفاء مقترح حول 29/05/2000 تاریخ 220
 وكذلك لھم العائدة السفر جوازات رسوم من اإلجتماعیة الشؤون وزارة عن صادرة
ال واإلقامات الدخول سمات رسوم  على الموضوعین المنزلیة الخدمة في للعمَّ
 الموافقة رسم من المعوقون یعفى كما. لدیھم یقیمون الذین ذویھم كفالة أو كفالتھم
 تاریخ 283 رقم القانون من 6 المادة في عنھا المنصوص (اإلیداع وشھادة المسبقة

 عاملة أو واحد عامل عن وتجدیداتھا العمل إجازة رسم ومن ،)30/12/1993
  .المنزلیة الخدمة في واحدة

 )المعوقین األشخاص حقوق( 29/05/2000 تاریخ 220 رقم القانون أعطى
 المؤسسات في% 3 بـ حددت مئویة ةنسب وفق بالعمل المعوقین لألشخاص الحق
 المؤسسة فعلى ذلك عن یقل ما أما. ًأجیرا 60 على فیھا العاملین عدد یزید التي

 3/4 قدره المعوقین لألشخاص بطالة تعویض یدفع كما. واحد معوق شخص تشغیل
  )1( .لألجور األدنى الحد من

 )2( :والشباب الناشئین كفالة )7(

- َّ  03/04/2012 بتاریخ المنعقدة جلستھ في الوزراء مجلس أقر
  )3( .والریاضة الشباب وزارة ّأعدتھا التي »لبنان في الشبابیة السیاسة وثیقة«

. 01/12/2012 في الجمھوري القصر في خاص حفل في الوثیقة إطالق َّوتم
 تبنیھا الحكومة تنوي التي للخطوات رؤیة الشبابیة السیاسة وثیقة وتتضمن )4(

 ومساندة لھم الخدمات وتوفیر للشباب بالنسبة الحیاة ظروف تحسین أجل من
 موضوعات إلى الوثیقة وتتطرق. العامة الحیاة في الفاعلة للمشاركة جھودھم

 اإلقتصادیة، والمشاركة العمل الھجرة،: منھا اللبناني للشباب بالنسبة حیویة
 حثوالب التعلیم السیاسیة، الحیاة في الشباب ومشاركة اإلجتماعي اإلندماج
 .الصحیة والتوعیة الثقافة، مصادر إلى والوصول العلمي

  
_______  

 اللبنانیین المقعدین إتحاد وفق% 83 لبنان في الخاصة اإلحتیاجات ذوي بین البطالة نسبة بلغت )1(
 ).05/06/2013 ،السفیر(

 .لبنان سكان من% 27 سنة 29 و 15 بین أعمارھم تتراوح الذین لبنان في الشباب یمثل )2(

 .08/09/2014 تاریخ 51/1/2014 رقم والریاضة الشباب ارةوز كتاب )3(

)4( Lebanon Files, 01/12/2012 
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» للشباب عمل أول برنامج «لإلستخدام الوطنیة المؤسسة أنشأت -
 فرص لتأمین مسعى في 10/08/2012 تاریخ 8691 رقم المرسوم بموجب

 توفیر على عملال أصحاب تشجیع إلى البرنامج ھذا ویھدف .للشباب العمل
 وتزویدھم ھجرتھم من الحد بغیة اللبناني للشباب مستدامة أولى عمل فرصة

 حوافز بتقدیم لإلستخدام الوطنیة المؤسسة قیام مقابل في المھنیة، بالكفاءات
 للمرة یعمل ًلبنانیا ًأجیرا یوظفون الذین العمل ألصحاب مالیة وغیر مالیة

   )1( .األولى

  

 

 اإلعتبار في واألخذ وبقائھم ورعایتھم فالاألط حمایة ضمان -ج
  :األحوال جمیع في مصلحتھم

 إتفاقیة إلى ،30/10/1990 تاریخ 20 رقم القانون بموجب لبنان، إنضم -
 بتاریخ اإلتفاقیة على لبنان وقع. 20/11/1989 تاریخ الطفل حقوق

26/1/1990. 

 تاریخ الطفل قحقو إتفاقیة من 43 المادة من 2 الفقرة تعدیل إلى لبنان إنضم -
 .25/10/1999 تاریخ 118 رقم القانون بموجب 12/12/1995

 حقوق إلتفاقیة اإلختیاري البروتوكول على 11/02/2002 بتاریخ لبنان وقع -
 .25/05/2000 تاریخ المسلحة النزاعات في األطفال إشراك بشأن الطفل

 حقوق تفاقیةإل اإلختیاري البروتوكول على 10/10/2001 بتاریخ لبنان وقع -
 اإلباحیة المواد وفي البغاء في األطفال وإستغالل األطفال بیع بشأن الطفل
 تاریخ 414 رقم القانون بموجب إلیھ وإنضم 25/05/2000 تاریخ

05/06/2002.  

 أسوأ حظر بشأن 1999 للعام 182 رقم الدولیة العمل إتفاقیة إلى لبنان إنضم -
 رقم القانون بموجب علیھا ءللقضا الفوریة واإلجراءات األطفال عمل أشكال
 .02/08/2001 تاریخ 335

 المتعلق 29/09/2012 تاریخ 8987 رقم المرسوم الوزراء مجلس أصدر -
 التي األعمال في عشرة الثامنة سن بلوغھم قبل األحداث إستخدام بتحظیر

 .األخالقي سلوكھم أو سالمتھم أو صحتھم علىً خطرا تشكل

_______ 

 .25/07/2012 ،النھار )1(
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 الوطنیة اإلستراتیجیة 12/12/2012 بتاریخ اللبناني الوزراء مجلس أقر -
 أعدھا التي واإلستغالل العنف أشكال جمیع من األطفال وحمایة لوقایة

 .للطفولة األعلى المجلس

 

 اإلساءة أشكال كافة من الطفل حمایة على اللبناني العقوبات قانون نص
 على اإلعتداء وخاصة الجنسیة الجرائم يمرتكب على عقوبات فرض حیث الجنسیة
 اإلجرائي الصعید وعلى). 520 ،519 ،510 ،509 ،506 ،505 المواد (قاصر
 الجنسي اإلستغالل ضحایا األطفال مع للتحقیق العدل قصر في خاصة غرفة أنشئت

 على الضحایا األطفال لمساعدة النفسي العالج في متخصصة جمعیة مع بالتعاون
  .الشكاوى لتلقي ساخن خط إنشاء إلى باإلضافة والتعافي، األزمة تجاوز

 وزیر برئاسة »األطفال عمل لمكافحة الوطنیة اللجنة «العمل وزارة شكلت
 ومتابعة إعداد ومھمتھا 01/10/2010 تاریخ 5137 رقم المرسوم بموجب العمل
 منظمة مع بالتنسیق األطفال عمل لمكافحة الھادفة والمشاریع والخطط البرامج تنفیذ

 مع وبالتعاون) IPEC (األطفال عمل على للقضاء الدولي والبرنامج الدولیة العمل
 والوزارات والوطنیة األھلیة واللجان والھیئات المختصة والعربیة الدولیة المنظمات
 الوطنیة العمل خطة «اللجنة أطلقت 07/11/2013 وبتاریخ )1 (.المعنیة واإلدارات

  .»2016 عام بحلول لبنان في األطفال ملع أشكال أسوأ على للقضاء

 على تعدیالت الجدید العمل قانون مشروع في العمل وزارة أدخلت وقد
 وسالمتھم وصحتھم لحقوقھم حمایة األحداث عمل ترعى التي القانونیة النصوص

 رقم الدولیة العمل إتفاقیة والسیما والعربیة الدولیة العمل لمعاییر ًوفقا العمل في
 العمل وإتفاقیة) األطفال عمل أشكال أسوأ مكافحة (190 رقم وصیةوالت 182

   )2( .18 رقم األحداث عمل بشأن العربیة

 

 البدنیة الریاضة ممارسة في الحق لضمان الدولة جھود - د
  :الشباب وبخاصة

 وتشجیع الریاضة نشر أجل من خطوات لتنفیذ اللبنانیة الحكومة سعت
   )3(  :ومنھا ممارستھا على الشباب

_______  

 .06/02/2014 تاریخ 107/3 رقم العمل وزارة كتاب )1(

 .نفسھ المصدر )2(

 .25/07/2013 تاریخ 131/1/2013 رقم والریاضة الشباب وزارة كتاب )3(
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 الجمعیات ودعم اللبنانیة، المناطق مختلف في ریاضیة منشآت إقامة -
 الریاضیة منشآتال إقامة على لمساعدتھا مالیة بمساھمات الریاضیة واألندیة

 .وتجھیزھا

 الریاضة لتشجیع الریاضیة واألندیة والجمعیات لإلتحاد مالیة منح تقدیم -
 .الریاضیة األنشطة نفقات وتغطیة

 أوساط في الریاضة نشر مھمتھا» للجمیع الریاضة «بـ مختصة لجنة إنشاء -
  .والشیوخ والنساء واألطفال الشباب

 .الریاضة ممارسة على حواجز أو قیود أیة رفع على العمل -

 اللبنانیة المدن من وعدد بیروت في سنوي ماراتون إقامة ودعم تشجیع -
 نساء لبنان وخارج داخل من لبنانیین وغیر لبنانیون فیھ یشارك األخرى
 .الخاصة اإلحتیاجات وذوي األطفال وكذلك األعمار مختلف من ًورجاال

 مقدمھا وفي صةالخا اإلحتیاجات بذوي تعنى ریاضیة لجمعیات الترخیص -
 )1( ً.ودولیاً محلیا تنشط التي اللبنانیة البارالمبیة اللجنة

  

 وزارة في والتوجیھ اإلرشاد لمدیریة التابعة المختصة التربیة وحدة قامت
 ما في Special Olympics مؤسسة مع تعاون بمشاریع العالي والتعلیم التربیة
   )2( .الخاصة اإلحتیاجات لذوي البدنیة الریاضات یخص

  

  

  

  

_______  

 . 23/06/2014 تاریخ 326/2/2014 رقم والریاضة الشباب وزارة كتاب )1(

 .23/03/2014 تاریخ العالي والتعلیم التربیة وزارة كتاب )2(
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  عشر الثاني الفصل
  

 المھنیة والنقابات الجمعیات تكوین وحریة العمل في الحق
  النقابي العمل وممارسة

  )المیثاق من 36 -34 المواد (

 في إتفاقیات 7 وإلى الدولیة العمل منظمة إطار في إتفاقیة 51 إلى لبنان إنضم
 یواكبھا التي التطویر عملیة إلى یؤشر التوجھ وھذا. العربیة العمل منظمة إطار
  )1 (.الدولیة اإللتزامات لتنفیذ اللبناني العمل قانون تحدیث إطار في لبنان

 :تمییز دون للمواطنین عملال حق لضمان الدولة جھود  - أ

 الوظائف لتولي لبناني لكل الحق اللبناني الدستور من 12 المادة أعطت -
 التي الشروط حسب والجدارة اإلستحقاق حیث من إال تمییز دون من العامة
  . القانون علیھا ینص

 الخدمة، من والصرف اإلستخدام أصول اللبناني العمل قانون حدد -
 على التأمین وإلزامیة العمال، حقوق وضمان العمل، وتنظیم واألجور،

 شروط فیھا تتوفر التي الالئقة العمل بیئة وتوفیر العمل حوادث ضد العمال
  )2( .والسالمة والوقایة الصحة

 2 الفقرات في الواردة لإلشتراطات ًوفقا العمال حقوق ضمان   - ب
 )3( :المیثاق من 34 المادة من 4و 3و

 الصادر اللبناني العمل قانون یحكمھ لبنان في العمال حقوق ضمان موضوع إن
  :التالیة والقرارات المراسیم وكذلك وتعدیالتھ، 23/09/1946 بتاریخ

 العمل ساعات زیادة إمكان (20/02/1956 تاریخ 30 رقم القرار -
 تاریخ 121 رقم القرار بموجب المعدل ،)التجاریة المؤسسات لمستخدمي

18/04/1963. 

_______  

 یدرس یزال ال التي وتلك إلیھا لبنان إنضم التي الدولیة العمل منظمة إتفاقیات أبرز ىعل لإلطالع )1(
 ).118- 116 الصفحات (التقریر ھذا من السادس المرفق مراجعة یرجى إلیھا، اإلنضمام إمكانیة

 .وتعدیالتھ 23/09/1946 في الصادر العمل قانون )2(

 .13/06/2013 تاریخ 1205/3 رقم العمل وزارة كتاب )3(
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 الموظفین دوام ضبط (11/12/1962 تاریخ 11404 رقم المرسوم -
 تاریخ 10471 رقم المرسوم بموجب المعدل ،)الساعة بواسطة

20/7/1968. 

 العمل نزاعات (21/10/1980 تاریخ 3572 رقم المرسوم -
 ).الفردیة

) لألجراء العام النظام (03/11/1994 تاریخ 5883 رقم المرسوم -
 .وتعدیالتھ

 اإلضافي العمل نظام (11/07/2000 تاریخ 3379 رقم مالمرسو -
 رقم المرسوم بموجب المعدل ،)العامة اإلدارات في النقدیة والمكافآت

 .25/09/2002 تاریخ 8755

 17/04/2010 تاریخ 1ص/1226 رقم المالیة وزارة مذكرة -
 زوجتھ عن العائلي التعویض من اإلستفادة في الموظف بحق المتعلقة
 )1(. األجنبیة

 31 المادة بتعدیل المتعلق 29/08/2011 تاریخ 180 رقم القانون -
 ضریبة قانون (12/06/1959 تاریخ 144 رقم اإلشتراعي المرسوم من

 إستفادة خالل من والمرأة الرجل بین المساواة تأمین إلى الرامي) الدخل
 أوالدھا وعن زوجھا عن الضریبي التنزیل من العاملة المتزوجة المرأة
 .بالرجل أسوة

 إحتساب بكیفیة المتعلق 23/03/2012 تاریخ 7838 رقم المرسوم -
 .أعاله المذكور) 2011 (180 رقم للقانونً وفقا الضریبي التنزیل

 بتعدیل المتعلق 22/03/2013 تاریخ 10110 رقم المرسوم -
 التعویضات نظام (وتعدیالتھ 27/04/1960 تاریخ 3950 رقم المرسوم

 التعویض من اإلستفادة في الحق الموظفة إعطاء بھدف) والمساعدات
 )2(. وأوالدھا زوجھا عن العائلي

  

ال حقوق تعزیز في ًأساسیا ًدورا تلعب العمل وزارة فإن كذلك  وحمایتھم العمَّ
 )3( :بینھا من تنفیذیة إجراءات خالل منً وحیاتیاً إجتماعیا ورعایتھم

 رقم مرسومال بموجب إنشاؤھا َّتم التي المؤشر لجنة عمل تفعیل -
 ومستوى المعیشة غالء مؤشر وضع ومھمتھا 08/08/1981 تاریخ 4206

 .األسعار
_______  

  

 .04/10/2013 تاریخ 1ص/3715 رقم المالیة وزارة كتاب )1(

 .نفسھ المصدر )2(

 . 22/08/2014 تاریخ 2060/3 رقم العمل وزارة كتاب )3(

 

70  
  



 رقم الوزراء مجلس قرار بموجب المستدام الحوار لجنة إنشاء -
 الحوار ودیمومة وضبط تفعیل ومھمتھا 25/04/2012 تاریخ 64/2012

 اإلستقرار إلى ًتوصال العمل شركاء سیما وال المجتمع مكونات بین اإلجتماعي
 .اإلجتماعي واألمن المنشود

 الذین المضمونین للبنانیین الصحیة الرعایة قانون مشروع وضع -
 اإلجتماعیة، والحمایة اعدالتق نظام قانون ومشروع العمل، عن توقفوا

 .الزراعیین للعمال قانون ومشروع

 القرار (مدني ومجتمع وخاصة رسمیة قطاعات من لجنة تألیف -
 تاریخ 220 رقم القانون وضع مھمتھا) 25/09/2002 تاریخ 121/1 رقم
 .التنفیذ موضع) المعوقین األشخاص حقوق (29/05/2000

 اإلجازة ھذه بإعتبار قضى الذي األمومة إجازة قانون إستصدار -
 .أسابیع سبعة من ًبدال أسابیع عشرة لمدة

  

  :یلي ما إلى اإلشارة یمكن المیثاق من 34 المادة من 2 للفقرة وبالنسبة

 ألحكام الحالین كال في ویخضع «ًشفویا أو ًخطیا یتم اإلستخدام عقد إن )1(
 لغة إلى «العربیة باللغة الخطي العقد ترجمة یجوز. »العادي القانون
 المادة. (»العربیة اللغة یجھلً أجنبیا األجیر أو العمل رب كان إذا أجنبیة

 ).العمل قانون من 12

 یحتوي اإلستخدام بدفتر یعرف العمل وزارة من دفتر أجیر كل یعطى« )2(
 إختصاصھ، وتعیین جنسیتھ تذكرة عن وصورة المستخدم إسم على

 أجرتھ أما ة،مؤسس كل من وخروجھ دخولھ وتاریخ الصحیة والمعاینات
 طلب إذا اإلستخدام دفتر في فتدون الشھریة أو األسبوعیة أو الیومیة
 ).14 المادة. (»ذلك األجیر

 

 األحداث، إستخدام حول المیثاق من 34 المادة من 3 الفقرة إلى وبالنسبة
 :یلي ما إلى اإلشارة یمكن

 ةعشر الثالثة سن إكمالھم قبل األحداث إستخدام مطلقة بصورة یحظر« )3(
 للقیام لیاقتھ من للتأكد طبي فحص إجراء قبل الحدث یستخدم أال ویجب

 المادة بموجب المعدلة 22 المادة... (»ألدائھا یستخدم التي باألعمال
 ).24/07/1996 تاریخ 536 رقم القانون من األولى
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 أو المرھقة واألعمال الصناعیة المشاریع في األحداث إستخدام یحظر )4(
 إستخدام یحظر كما. عشرة الخامسة سن إكمالھم قبل حةبالص المضرة
 الحیاة على ًخطرا تشكل التي أو بطبیعتھا الخطرة األعمال في األحداث

 23 المادة. (عشرة السادسة سن إكمالھم قبل األخالق أو الصحة أو
 تاریخ 536 رقم القانون من األولى المادة بموجب المعدلة

24/07/1996.(  

 ست من أكثر عشرة الثامنة عن سنھم یقل الذین داثاألح تشغیل یحظر« )5(
 ساعات تجاوزت إذا األقل على للراحة ساعة یتخللھا ًیومیا، ساعات
 الفترة في تشغیلھم یحظر كما متواصلة، ساعات أربع الیومیة العمل

 الفقرة من 1 جزء... . (ً»صباحا والسابعة ًلیال السابعة بین الممتدة
 91 رقم القانون من األولى المادة بموجب معدلةال 23 المادة من األخیرة

 ).14/06/1999 تاریخ

 كامل بأجر ًیوما وعشرون واحد مدتھا سنویة بإجازة الحق حدث لكل« )6(
 3 جزء. (» ...األقل على سنة منذ المؤسسة فيً مستخدما یكون أن شرط

 من األولى المادة بموجب المعدلة 23 المادة من األخیرة الفقرة من
 ).14/06/1999 تاریخ 91 رقم القانون

  

 بین التمییز عدم حول المیثاق من 34 المادة من 4 الفقرة إلى وبالنسبة
 :یلي ما إلى اإلشارة یمكن والمرأة، الرجل

 والعاملة العامل بین الجنس بسبب التفرقة العمل صاحب على یحظر« )7(
 الترفیع، الترقیة، التوظیف، األجر، مقدار العمل، نوع یخص ما في

 من األولى المادة بموجب المعدلة 26 المادة. (»والملبس المھني لتأھیلا
 ).26/05/2000 تاریخ 207 رقم القانون

 ینلن أن القانون، ھذا في المبینة الفئات جمیع في العامالت للنساء یحق« )8(
 التي والمدة الوالدة تتقدم التي المدة تشمل أسابیع سبعة لمدة أمومة إجازة
. »المحتمل الوالدة تاریخ عن تنم طبیة شھادة ازھنبإبر وذلك. تلیھا

 تاریخ 207 رقم القانون من الثانیة المادة بموجب المعدلة 28 المادة(
 عشرة إلى األمومة إجازة زیادة 2013 العام في تم وقد). 26/05/2000

 )1 (.أسابیع

_______  

 في والعامالت لألجیرات أسابیع 10 إلى األمومة إجازة مدة رفع النیابیة والطفل المرأة لجنة أقرت )1(
 النواب مجلس في والعدل اإلدارة لجنة قبل من اإلقتراح ھذا أقر كما. 05/06/2012 بتاریخ العام المالك
 The Daily Star, 8-9 March 2014, P.2: كذلك أنظر. 09/08/2012 بتاریخ
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 .األمومة إجازة أثناء للمرأة بكاملھا األجرة تدفع« )9(

 األجر بقاء مع للوضع أسابیع سبعة إجازة من إستفادت التي ةللمرأ یحق«
 تستحصل التي العادیة السنویة اإلجازة مدة عن ًأجرا تتقاضى أن ًكامال،
  .العمل قانون من 39 المادة بأحكام ًعمال نفسھا، السنة خالل علیھا

 خالل اإلنذار إلیھا یوجھ أن أو الخدمة من المرأة تصرف أن ویحظر«
 المدة خالل آخر محل في إستخدمت أنھا یثبت لم ما دة،الوال مدة

 رقم القانون من الثالثة المادة بموجب المعدلة 29 المادة. (»المذكورة
  ).26/05/2000 تاریخ 207

  

 واإلجازات العمل مدة حول المیثاق من 34 المادة من 2 للفقرة وبالنسبة
 :یلي ما إلى اإلشارة یمكن والرواتب،

 المبینة النقابات في ساعة 48 ھو األسبوع في للعمل لىاألع الحد إن « )10(
 .الزراعیة النقابات خال ما الخامسة المادة في

. 25 إلى 22 المادة ألحكام ًوفقا تشغیلھم فیصیر واألحداث األوالد أما«
 ).العمل قانون من 31 المادة(

 وجب للنساء وخمس للرجال ست على العمل ساعات زادت كلما« )11(
 یجوز ال راحة العمل نھار منتصف عند أجراءه یمنح أن العمل رب على

 .ساعة عن تقل أن

 ساعات تسع بالراحة ساعة وعشرین أربع كل في األجیر یتمتع«
 من 34 المادة. (»العمل ظروف تستلزمھا التي األحوال عدا ما متوالیة
  ).العمل قانون

 ساعة 36 عن تقل ال أسبوعیة راحة األجراء جمیع یمنح أن یجب« )12(
 بین یوزعھا وأن الراحة ھذه یوم یختار أن العمل لرب. إنقطاع دونب

 ).العمل قانون من 36 المادة. (»العمل مقتضیات حسب األجراء

 بشرط كامل بأجرً یوما عشر خمسة سنویة إجازة في الحق أجیر لكل« )13(
 . األقل على سنة منذ المؤسسة فيً مستخدما یكون أن

. الخدمة مقتضیات بحسب إلجازاتا ھذه تاریخ یختار أن العمل لرب«
 خالل الصرف علم إلیھ یوجھ أن وال األجیر یصرف أن لھ ولیس

  ).العمل قانون من 39 المادة. (»اإلجازة

 األجیر حاجات لیسد ًكافیا األجر من األدنى الحد یكون أن یجب )14(
 العمل نوع اإلعتبار بعین یؤخذ أن على عائلتھ وحاجات الضروریة

 قانون من 44 المادة. (»الرسمي األدنى الحد عن یقل ال أن ویجب
 ).العمل
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 وتصنف الممتازة الدیون من ھي األخیرة السنة عن األجراء رواتب « )15(
 ویطبق. الجبریة والتأمینات القضائیة والمصارفات الخزینة دین بعد
 ).العمل قانون من 48 المادة. (ً»أیضا اإلفالس حاالت في المبدأ ھذا

 : اراإلنذ یوجھ ال«  )16(
 .الحامل المرأة إلى -1
 .الوالدة بداعي المجازة المرأة إلى -2
 .المرضیة اإلجازة خالل أو العادیة اإلجازات أثناء أجیر كل إلى -3

 في األجیر إستخدم إذا الموانع ھذه من بحل یصبح العمل رب أن على«
 بموجب المعدلة العمل قانون من 52 المادة. (»المدة تلك خالل آخر محل
  ).26/05/2000 تاریخ 207 رقم القانون من بعةالرا المادة

  
 فرض حول المیثاق من 34 المادة من) ج (3 الفقرة إلى وبالنسبة

 :یلي ما إلى اإلشارة یمكن العقوبات،
 والقرارات وللمراسیم }العمل قانون{ القانون ھذا ألحكام مخالفة كل « )17(

 یعاقبو اإلختصاص ذات المحاكم إلى تحال وتنفیذه لتطبیقھ المتخذة
 لیرة 250 000 بین تتراوح بغرامة لوحدھا مخالفة كل عن مرتكبھا

 بإحدى أو أشھر ثالثة إلى شھر من وبالحبس لبنانیة لیرة 2 500 000
. »واحدة سنة خالل التكرار عند العقوبة وتضاعف العقوبتین ھاتین

 من 46 المادة بموجب المعدلة 17/09/1962 قانون من 2 المادة(
 بعد »العقوبات في «باب تحت 14/02/2000 تاریخ 173 رقم القانون

 ).108 و 107 المادتین إلغاء
 المخالفة في التنفیذ بوقف الحكم وال المخففة األسباب منح یجوز ال« )18(

 بتصحیح ًخطیا مقامھ یقوم من إنذار أو إنذاره سبق مخالف من المرتكبة
ّتعدد حدة على مخالفة كل في ویحكم أوضاعھ  یجوز وال اءاإلجر ّبتعدد ُ

 قانون من 2 المادة نص إلى مضافة فقرة. (»العقوبات إدغام
 تاریخ 9816 رقم المرسوم من األولى المادة بموجب 17/09/1962
04/05/1968.( 

 المفروضة والسالمة الوقایة تدابیر تنفیذ عن المؤسسة صاحب إمتنع إذا« )19(
 العام مدیرلل یحق المختصة اللجنة قبل من الموجھ اإلنذار بموجب علیھ

 عشرة تتجاوز ال لمدة ًمؤقتا، العمل عن المؤسسة یوقف أن العمل لوزارة
 التوقف مدة خالل كاملة والمستخدمین األجراء أجور تدفع أن على أیام
 المادتین بتعدیل المتعلق 17/09/1962 قانون من 5 المادة. (»العمل عن

 ).العمل قانون من 108و 107
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 للقوانین ًوفقا إلیھا الوافدین َّللعمال الضروریة ةالحمای ضمان -ج

  : الساریة الوطنیة
 .الوافدین العمال على اللبناني العمل قانون یطبق -

 كیفیة) األجانب عمل تنظیم (18/09/1964 تاریخ 17561 رقم المرسوم حدد -
 عمل، إجازة على حصولھ وكیفیة لبنان في للعمل األجنبي العامل إستقدام
 .اللبناني العمل قانون ھو األجنبي العامل على یطبق ما أن واعتبر

 األجراء أن على اللبناني العمل قانون من 59 المادة من 3 الفقرة تنص -
 األجراء بھا یتمتع التي بالحقوق الخدمة من صرفھم عند «یتمتعون األجانب

 وزارة من الحصول علیھم ویترتب بالمثل المعاملة شرط على اللبنانیون
 .العمل إجازة لىع العمل

 إلى األجانب إنتساب بند تحت اللبناني العمل قانون من 92 المادة تنص -
 : اآلتي على العمال نقابات

 في المبینة الشروط فیھم توفرت إذا النقابة إلى ینتسبوا أن لألجانب یجوز«
 وكان }اإلنتساب شروط: 91 المادة{ السابقة المادة من 4و 3و 2 الفقرات
  . لبنان في لعملبا لھمً مصرحا

 أن لھم یحق وإنما یُنتخبوا أو َینتخبوا أن األجانب لألعضاء یحق ال أنھ على«
  .»النقابة مجلس لدى عنھم ویدافع یمثلھم لكي أحدھم ینتدبوا

 الالئق العمل بتنظیم یتعلق خاص قانون مشروع العمل وزارة وضعت -
 بتاریخ الوزراء لسمج إلى وأحالتھ المنزلیة الخدمة في والعامالت للعاملین

 189 رقم الدولیة العمل إتفاقیة بمعاییر إعداده في مسترشدة 14/03/2013
 والمھاجرین المھاجرات المنزلیة الخدمة في والعامالت العاملین حقوق حول

 واإلجازات والراحة العمل وفترات األجر بضمانات المتعلقة المواد سیما ال
 العمل صاحب من كل مسؤولیة ومدى والمرضیة، والسنویة األسبوعیة

 لكل المتوجبة والتعویضات العقد فسخ حاالت في المنزلیة الخدمة في والعامل
 بسبب العمل في التمییز عدم مبدأ على القانون مشروع یؤكد كما. منھما
 أو الوطني األصل أو السیاسي الرأي أو الجنس أو الدین أو اللون أو العرق
  )1(. اإلجتماعي األصل

_______  

  .18/06/2013 تاریخ 1359/3 رقم العمل وزارة كتاب )1(
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 موحد عمل عقد وضع َّتم فقد المنزلیة الخدمة في األجنبیات للعامالت وبالنسبة -
 تأمین بولیصة بإصدار العمل أرباب إلزام تم كما عدل كاتب لدى ینظم لھن

 جرى ذلكك. القانونیة الشروط مستوفیة تأمین شركة لدى للعامل / للعاملة
 بالبشر اإلتجار تمنع أسس وفق األجنبیة العاملة للید اإلستقدام مكاتب تنظیم
  )1( .لبنان في للعمل للقادم اإلنسانیة الكرامة وتوفر

 عامل مؤسسة نظمت المنزلیة، الخدمة في العامالت لدعم تحرك أحدث وفي
 حیث لبنان في المھاجرات المنازل عامالت ودعم حمایة سبل لمناقشة عمل ورشة

 لوجود ًنظرا المنزلي بالعمل خاص قانون إقرار إلى الورشة في المشاركون دعا
 اإلتصال كیفیة تحدید مثل األعمال بقیة تتطلبھا ال المنزل في للعمل خاصة إعتبارات

 مؤسسة رئیس ولفت. الطعام نظام أو الدینیة الشعائر ممارسة أو الخارجي بالعالم
 من منزل عاملة ألف 200 من أكثرً حالیا لبنان في یوجد أنھ إلى النظر الدولیة عامل

 یعادل العدد وھذا. قانونیة مسجلة غیر عاملة ألف 75 إلى إضافة مختلفة جنسیات
  )2(. لبنان سكان من% 6 حوالي

 التنقل حریة تقیید یمنع لبنان، في نوعھ من األول ھو قضائي، موقف برز كذلك
ً قرارا 23/06/2014 بتاریخ المستعجلة األمور ضيقا أصدر حیث األجنبیة، للعاملة
 القاضي إعتبر وقد. العاملة سفر جواز بإعادة) منزل ربة (عمل صاحبة بإلزام یقضي

 ومن قانوني، نص وبموجب ًإستثنائیا إال یتم أن یمكن ال «التنقل لحریة تقیید أي أن
 المتحدة األمم یقمواث إلى ذلك في ًمستندا ،»المحاكم رقابة تحت رسمیة، جھة قبل

 مقدمة إلیھا أحالت والتي لبنان، علیھا صادق التي الموقعة الدولیة والمعاھدات
 لعملھن العامالت ترك أن القاضي وأكد. الوضعي القانون على تسمو والتي الدستور

  )3(. ًجزائیاً جرما ولیس »للعقد مبرر غیر فسخ أو عقدي خالف «مجرد ھو

  

_______  

 إستقدام مكاتب عمل مراقبة إطار وفي .13/06/2013 تاریخ 1205/3 رقم العمل وزارة كتاب )1(
 أیار شھري خالل العمل عن مكاتب ثمانیة العمل وزارة أوقفت المنزلیة، للخدمة األجنبیات العامالت
   ).14 ص ،23/07/2014 ،النھار (القانونیة الشروط لمخالفتھا 2014  وحزیران

 .13 – 12 ص ،04/08/2014 ،األخبار )2(

 .10ص ،2014 یولیو/ تموز ،19 العدد ،القانونیة المفكرة )3(
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 العمل وممارسة المھنیة والنقابات الجمعیات تكوین حریة - د
  )1( :النقابي

 والقوانین بالدستور مصانة النقابي العمل وممارسة النقابات تكوین حریة إن
 وحق النقابي ملالع حریة على البراھین أبرز ومن .لبنان في اإلجراء المرعیة
 العمل ألصحاب ًنقابیا ًإتحادا 69و عمالیة نقابة 598 وجود ھو لبنان في التنظیم

ال  خصص وقد )2(. كافة اإلقتصادیة والنشاطات القطاعات وفي السواء على والعمَّ
 النقابات لموضوع 106 – 83 المواد منھ الرابع الباب في اللبناني العمل قانون
 النقابات؛ تأسیس: الثاني الفصل عامة؛ أحكام: األول الفصل: التالیة العناوین وفق

 الفصل النقابة؛ أعمال إدارة: الرابع الفصل النقابة؛ إلى اإلنتساب: الثالث الفصل
 .ختامیة أحكام: الخامس

 فئات من فئة كل في«: اآلتي على اللبناني العمل قانون من 83 المادة تنص -
 لھا یكون خاصة نقابة منھم كل یؤلف أن ولألجراء العمل ألرباب یحق المھن

 .»التقاضي وحق المعنویة الشخصیة

 المادة (العمل وزیر من بترخیص العمل أرباب ونقابات العمال نقابات تنشأ -
 ).اللبناني العمل قانون من 86

 تتحد أن للنقابات«: اآلتي على اللبناني العمل قانون من 106 المادة تنص -
 وزارة من لھا یرخص أن على النقابات إتحاد إسم تتح بینھا العالقات لتنظیم
 .»النقابات لتأسیس المفروضة للشروط وتخضع العمل

 إلى اإلنضمام اللبنانیة للحكومة یجیز قانون مشروع العمل وزارة أعدت -
 إتفاقیات ضمن من ،)النقابي العمل وحریة التنظیم حق (87 رقم اإلتفاقیة
   )3( .اآلن حتى منھا ٍسبع إلى لبنان إنضم التي الثماني الدولیة العمل منظمة

  

 المادة (النقابات ترخیص صالحیة العمل وزیر اللبناني العمل قانون أعطى
 رقم أوالمرسوم العمل قانون یتضمن ولم النقابات، بحل الحق یعطھ لم لكنھ) 87

 مجتمعة اللبنانیة للحكومة الحق تعطي قانونیة مادة أیة 03/04/1952 تاریخ 7993
  من 105 المادة نصت وإنما  النقابات،  بحل  العمل  وزیر بشخص ممثلة أو

_______  

 .13/06/2013 تاریخ 1205/3 رقم العمل وزارة كتاب )1(

 .22/08/2014 تاریخ 2060/3 رقم العمل وزارة كتاب )2(

 منھا لبنان وموقف اإلنسان بحقوق المعنیة الدولیة العمل منظمة إتفاقیات أبرز جدول مراجعة یمكن )3(
  ).118- 116 الصفحات (التقریر ھذا من السادس المرفق في
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 المفروضة بالواجبات أخل إذا النقابة مجلس حل في الحكومة حق على العمل قانون
 مجلس إنتخابات النقابة تجري أن على إختصاصھ في یدخل ال ًعمال أتى أو علیھ
    )1( :يیل ما إلى اإلشارة وتجدر. أشھر ثالثة مدة خالل جدید

 طلب رفض حال في تنظر بل النقابة، إلى باإلنتسابً أحدا العمل وزارة تلزم ال -
 .للنقابة اإلنتساب

 .نقابة ألیة داخلي نظام أي على المصادقة عن العمل وزارة تمتنع ال -

 وإنما التاریخ، تحدد وال اإلنتخابات إجراء بموعد العمل وزارة تتدخل ال -
  )2( .بذلك تصةالمخ الجھة ھو النقابة مجلس

 بل اإلنتخابات، على اإلشراف عند النقابة شؤون في العمل وزارة تتدخل ال -
 اإلنتخابات لسالمة المفروضة لألصول ًوفقا اإلنتخابیة العملیة سیر تراقب

 .واإلختیار اإلنتخاب حق ممارسة حریة وضمان

  

 بتاریخ والتحكیم والوساطة الجماعیة العمل عقود قانون صدر
 العمل أصحاب مع التفاوض حریة للنقابات القانون ھذا وأعطى ،02/09/1962

 العمل وزارة مصادقة بعدً ساریا العقد یصبح أن على الجماعیة العمل عقود وتوقیع
  . لألصولً وفقا علیھ

 طرفي بین اإلجتماعي الحوار تشجیع خانة في یصب العمل وزارة دور إن
ً منعا الدولیة المعاییر إطار في تطورةم جماعیة عمل عقود لوضع ًتمھیدا اإلنتاج
 المصونة الالئقة العمل بیئة لخلق ًوتأمینا العاملین حقوق على المال رأس لطغیان

 لجھة أشكالھ بكل التمییز علىً نھائیا والقضاء العمل في والسالمة الوقایة بإجراءات
    )3(. وغیرھا الدین أو المعتقد أو اللون أو الجنس

  

  

_______  

 .22/07/2012 تاریخ 1722/3 رقم العمل وزارة كتاب )1(

 .03/04/1952 تاریخ 7993 رقم المرسوم من 3 المادة )2(

 .22/08/2014 تاریخ 2060/3 رقم العمل وزارة كتاب )3(

  

  

 

78  



  )1( :اإلجتماعي والتأمین الضمان في المواطن حق ضمان -  ھـ
 : التالیة الضامنة المؤسسات من العام القطاع موظفو یستفید -

 »واإلدارات الوزارات في العاملین للموظفین» الدولة موظفي تعاونیة 
 .األجراء فئة عدا ما العامة

 »شورى مجلس في والقضاة العدلیین للقضاة» القضاة تعاضد صندوق 
 .المحاسبة دیوان وفي الدولة

 العسكریة األجھزة في الضامنة المؤسسات.  

 الدولة وأجراء العامة توالمؤسسا الخاص القطاع في الموظفون یستفید -
 .»اإلجتماعي للضمان الوطني الصندوق «تقدیمات من معھا والمتعاقدون

 الصحة وزارة تقدیمات من والخاص العام القطاعین في العاملین غیر یستفید -
 .العامة

 اإلجتماعیة الشؤون وزارتي تقدیمات من الخاصة الحاجات ذوو یستفید -
 .اإلجتماعیة الشؤون وزارة من لھم ةالمعطا البطاقة وفق العامة والصحة

ال المنظم غیر والقطاع الزراعي القطاع في العاملون یزال ال -  ورش وعمَّ
 البلدیات في العاملین ضم على العمل ًحالیا ویجري. ضمان دون من البناء
 .اإلجتماعي للضمان الوطني الصندوق خدمات إلى

 مشروع خالل من مأوضاعھ تسویة على العمل یجري السن لكبار بالنسبة -
 إلى باإلضافة ،اإلختیاري والضمان اإلجتماعیة والحمایة التقاعد قانون

 ال لمن ًحالیا العامة الصحة وزارة تأمینھا على تعمل التي الصحیة البطاقة
 .الحاضر الوقت في الضامنة المؤسسات تشملھم

 الوالعمَّ العمل أصحاب عن ممثلون فیھا شارك خلوة إلى العمل وزیر دعا -
 اإلجتماعي للضمان الوطني الصندوق في جذریة إصالحات إجراء لدراسة
 مفھوم وتطویر إستثناء دون اللبنانیین لجمیع اإلجتماعیة التغطیة تأمین بھدف

 مع یتالءم بما اإلداریة الھرمیة البنیة وتحقیق اإلجتماعي الضمان وفلسفة
 الشامل واإلنماء المستدامة التنمیة تحقیق من ًتمكینا العامل إحتیاجات
 )2(. العمل إطار في الدولیة المفاھیم ومواكبة

_______  

 .13/06/2013 تاریخ 1205/3 رقم العمل وزارة كتاب )1(

 .22/08/2014 تاریخ 2060/3 رقم العمل وزارة كتاب )2(
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  عشر الثالث الفصل
   التنمیة في الحق

  )المیثاق من 38 – 37 المواد(

  
  : اآلتي على اللبناني دستورال مقدمة من ز البند ینص

 أركان من أساسي ركنً وإقتصادیاً وإجتماعیاً ثقافیا للمناطق المتوازن اإلنماء«
  . »النظام وإستقرار الدولة وحدة

 أن ضرورة على المتعاقبة اللبنانیة للحكومات الوزاریة البیانات أكدت وقد
 لكن. اللبنانیین واطنینالم جمیع والثقافیة واإلجتماعیة اإلقتصادیة التنمیة تشمل
 ،1990 – 1975 الداخلیة الحرب (لبنان یواجھھ یزال وال واجھھ الذي الواقع

 1982 و 1978 إجتیاحات ًوخصوصا لبنان على المتكررة اإلسرائیلیة اإلعتداءات
 واألوضاع ،2000 و 1978 عامي بین اللبناني الجنوب وإحتالل ،2006 و

 جوھریة عقبات وجود أظھر قد) األوسط الشرق ةمنطق في المستقرة غیر اإلقلیمیة
  .التنمیة طریق في

  

 واإلجتماعیة اإلقتصادیة التنمیة تحقیق في الدولة جھود  - أ
 :منھا واإلستفادة فیھا المواطنین مشاركة وكفالة والثقافیة

 :اإلقتصادیة التنمیة )1(

 ،2014 عام حتى دوالر ملیار 64 الـ یفوق الذي لبنان، في العام الدین یمثل
 ملیار 4,5 تقارب التي (الدین خدمة وتستنزف. اللبناني اإلقتصاد على ًثقیال ًعبئا

 خطط تمویل أمام ًعائقا یشكل مما الدولة موارد من األكبر الجزء) ًسنویا دوالر
 تقرھا التي اإلقتصادیة التنمیة مشروعات فإن ولذلك. المنتجة اإلقتصادیة التنمیة

  . لبنان حاجات مع نةبالمقار محدودة تبقى الحكومة

 أن إال. لبنان إلى میسرة ًوقروضا تنمویة مساعدات وأجنبیة عربیة دول وتقدم
 للحكومة تترك لم ًمسبقا أھدافھا وتحدید وشروطھا المساعدات ھذه حجم ضآلة

  .المناطق جمیع في متوازن بشكل التقدیمات لتعزیزً كبیراً ھامشا اللبنانیة
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 :اعیةاإلجتم التنمیة )3(

 من ولعل. اإلجتماعیة التنمیة مجال في األوجھ متعددة صعوبات لبنان یواجھ
  :یلي ما الصعوبات ھذه مظاھر أبرز

 إلى وصل قد الفقراء عدد أن التقدیرات تفید إذ لبنان، في الفقراء عدد إرتفاع -
 . ًتقریبا لبنان سكان عدد ربع أي لبناني، ألف وسبعین ومئة ملیون

% 22 نسبة إلى وصلت بحیث اللبنانیین الشباب بین البطالة معدالت إرتفاع -
 وفق% 37 نسبة وإلى 2013 للعام الدولیة العمل منظمة تقدیرات وفق

 .2014 للعام العام العمالي اإلتحاد تقدیرات

 األوضاع نتیجة الخارج في اللبناني الشباب أمام العمل فرص تراجع -
 .ربیةالع المنطقة فيً وأمنیاً سیاسیا المضطربة

 ذلك یمثلھ وما) 2014 – 2011 (لبنان في السوریین للنازحین الكثیف الوجود -
 المعروفة المناطق في خاصة واإلجتماعیة اإلقتصادیة للموارد إستنزاف من

 .لبنان فيً فقرا األكثر بأنھاً تاریخیا

  

 لتوفیر مكثفة ًجھودا تبذل اللبنانیة الحكومیة المؤسسات فإن ذلك، مقابل في
. ألوالدھم التعلیم وتأمین إلیھم المباشرة المساعدات وتقدیم للفقراء الصحیة ایةالرع
 الشواغر وملء العام القطاع في إضافیة عمل فرص توفیر إلى الحكومة تسعى كما

 من ممكن عدد ألكبر اإلجتماعي األمن وضمان المتوفرة البشریة الكفاءات إلستیعاب
 اللبنانیة الجامعات خریجي من أعداد یعابإست في الخاص القطاع ویساھم. السكان

  .واإلعالمیة واإلعالنیة والمالیة التجاریة والمؤسسات والمصانع المصارف في

 

 :الثقافیة التنمیة )4(

 والعروض الفنیة المعارض عشرات ًسنویا اللبنانیة الثقافیة الساحة تشھد
 اللبنانیة ناطقالم مختلف في والدولیة المحلیة الموسیقیة والمھرجانات المسرحیة
  .الفت رسمي تشجیع وسط والمؤتمرات والندوات والمحاضرات الفكریة واللقاءات

 بشكل المدني المجتمع ومؤسسات الثقافیة والمراكز اللبنانیة الجامعات وتسھم
 األكادیمیة األطر ضمن تنظمھا التي األنشطة خالل من الثقافیة التنمیة في بارز

 والشباب األطفال وكفاءات وطاقات مواھب وتنمیة یلوالتأھ التدریب وفي وخارجھا
  ً.وذكوراً إناثا
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 وخدمات ومسكن وكساء غذاء من الكریم العیش في الحق  - ب
 .الدولة إلمكانیاتً وفقا سلیمة وبیئة

 البرنامج« إقرارھا عبر الفقر من للحد سیاسة اللبنانیة الحكومة إعتمدت
 (National Poverty Targeting Program) ً»فقرا األكثر األسر لدعم الوطني

 اإلجتماعیة الحالة تقییم خالل من األسر فقر مستوى تحدید على یقوم الذي
 المرحلة وخالل. األسرة ممثل عنھا یصرح معلومة/مؤشر 62 عبر واإلقتصادیة

 171903 أفرادھا عدد (أسرة 36575 تصنیف تم ،)2013 – 2011 (التطبیقیة
 تقدیمات من اإلستفادة یمكنھا وبالتالي األدنى الفقر خط تحت تقع أنھا على) ًشخصا

    )1(.البرنامج

 البرنامج ھذا بتنفیذ  )2( 2011 العام في اإلجتماعیة الشؤون وزارة بدأت وقد
 بعض على الحصول في لمساعدتھم ًفقرا األكثر لألسر بطاقات إصدار على وعملت

 الصحیة التغطیة مثل الرمزیة أو جانیةالم والتعلیمیة واإلجتماعیة الصحیة الخدمات
 مستشفى 46 و حكومي مستشفى 30 (والخاصة الحكومیة المستشفیات في الكاملة
 في للتالمذة المجاني والتسجیل المزمنة، لألمراض األدویة كلفة وتغطیة ،)خاص

 كان إذا غذائیة سلة وتوفیر ًمجانا، لھم المدرسیة الكتب وتأمین  )3(الرسمیة، المدارس
 أشخاص 3 من أقل أسرتھ  وأفراد ًعمال یملك والً عاما 60 الـ فوق األسرة رب عمر

  ).23/11/2011 تاریخ الوزراء مجلس قرار(

 على اللبنانیین المواطنین تشجیع في اللبنانیة الحكومة مساھمة إطار وفي
 بین للتعاون ًنموذجا تمثل التي ،لإلسكان العامة المؤسسة فإن لھم مسكن تملك

 دوالر ألف 180 بـ محدد سقف ذات (سكن قروض تقدم ،والخاص العام قطاعینال
 من یرغب لمن سكنیة شقق شراء لتسھیل%) 3,57 حوالي (متدنیة بفوائد) أمیركي
 من المستفیدین عدد بلغ 2014 أیار شھر نھایة وحتى. میسرة شروط ضمن اللبنانیین
 أسرھم أفراد عدد جموعم یصل ًشخصا، 62066 لإلسكان العامة المؤسسة قروض

 لیرة ملیار 6612 قیمتھا بلغت نھائیة ًعقودا وقعوا شخص، ملیون ربع حوالي إلى
    )4(. لبنانیة

_____  

 ً.فقرا األكثر لألسر المؤمنة التقدیمات حول اإلجتماعیة الشؤون وزارة قریرت )1(

 .22/03/2014 تاریخ ص/282 رقم اإلجتماعیة الشؤون وزارة كتاب )2(

 عن المسؤولین إلى الموجھ 05/10/2012 تاریخ 6/2012 رقم العالي والتعلیم لتربیةا وزیر تعمیم )3(
 .الرسمیة الفنیة والمدارس المعاھد

% 5 بفائدة) محدد سقف دون (ًقروضا اإلسكان مصرف یقدم كما .6ص ،24/06/2014 ،النھار )4(
 ً.سنویا
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  عشر الرابع الفصل
  الصحة في الحق

  )المیثاق من 39 المادة (

  
. اللبنانیین للمواطنین  الصحي العالج على كبیرة مبالغ اللبنانیة الحكومة تنفق

 280 (ًسنویا لبنانیة لیرة ملیار 420 لإلستشفاء العامة الصحة وزارة موازنة وتبلغ
 قیمة وتبلغ. مواطن ملیون 1,5 طبابة تغطي أن یفترض ،)أمیركي دوالر ملیون

 من% 3 بمعدل أي ًسنویا أمیركي دوالر لیارم 1,5 لبنان في اإلستشفائیة الفاتورة
 الطبیة والتقنیات التضخم بسبب ًسنویا یزداد سوف رقم وھو القومي الناتج

 إلى إضافة دوالر ملیار 7 قیمتھ ما لبنان في اإلستشفائي القطاع ویمثل. المستحدثة
 ویعمل. ةاللبنانی الطبیة للكادرات المتمیزة واألكادیمیة والتخصصیة العلمیة القدرات

 اآلالف لعشرات أخرى عمل فرص ویؤمن وموظفة موظف ألف 25 القطاع ھذا في
 ومؤسسات الصیدالنیة الوكاالت و الطبیة المعدات شركات في اللبنانیین من

  )1(. الموازیة والصحیة الطبیة الخدمات

 صنادیق عبر صحیة بتغطیة اللبناني الشعب من بالمئة خمسون یتمتع وفیما
 التغطیة تؤمن العامة الصحة وزارة فإن ،%)7 (وخاصة%) 93 (یةحكوم ضامنة

 مع عقود عبر اللبناني الشعب أبناء من اآلخرین بالمئة للخمسین الصحیة
  .الحكومیة المستشفیات خالل من أو الخاصة المستشفیات

 رعایة مثل األساسیة الصحیة الرعائیة الخدمات العامة الصحة وزارة وتؤمن
 ملحوظة بجھود الوزارة قامت وقد. الصحي واإلرشاد اإللزامي تلقیحوال والطفل األم
 المرصد إستحدثت حیث النفاسیة واألمراض األمھات وفیات حاالت موضوع في

 وفیات معدل ویشیر. 2011 العام بدایة في الوالدة وحدیثي األمھات لوفیات الوطني
 مئة لكل وفاة الةح 24 من 2013 و 2011 األعوام بین ملحوظ تحسن إلى األمھات

. 2013 العام في حیة والدة ألف مئة لكل وفاة حالة 17 إلىً إنخفاضا حیة والدة ألف
 إزدیاد وإلىً ونوعاً كما الطبیة الخدمات تطور إلى یعود الوفیات في اإلنخفاض وھذا

   )2(. والتوعویة الوقائیة النشاطات

_____  

 .7.ص ،08/07/2014 النھار )1(

  .26/02/2014 تاریخ 5787/4/2014 رقم امةالع الصحة وزارة كتاب )2(
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  عشر الخامس الفصل
   الكریمة الحیاة توفیر في الحق

   والجسدیة النفسیة اإلعاقات لذوي
  )المیثاق من 40 المادة(

  
 اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق إتفاقیة على 14/06/2007 بتاریخ لبنان ّوقع -

 إلى اإلنضمام قانون یزال وال. 13/12/2006 بتاریخ نیویورك في أقرت التي
 .النواب مجلس قبل من علیھ للتصدیق اإلنتظار قید اإلتفاقیة

 الخاص 29/5/2000 تاریخ 220 رقم القانون اللبناني النواب مجلس قرأ -
 إن. المستویات مختلف على حقوقھم ضمان بھدف المعوقین األشخاص بحقوق

 إلى واإلحسان الرعایة من نتقالاإل ھما القانون ھذا علیھما قام اللذین المبدأین
  )1(. الدمج إلى والعزل التھمیش من واإلنتقال ،الحقوق

 في إلیھا الوصول تم التي لإلنجازات العام التشریعي اإلطار القانون ھذا یشكل -
 والوزارات اإلجتماعیة الشؤون وزارة قبل من المعوقین حقوق تأمین مجال

 الھیئة تشكیل الشخصیة، المعوق طاقةب إصدار: ومنھا ،العالقة ذات األخرى
 تشكیل أنفسھم، المعوقون فیھا شارك إنتخابات في المعوقین لشؤون الوطنیة

 الشؤون وزارة في الدعم  وخدمات  التأھیل  وإعادة  الصحیة  للخدمات لجان
 ذوي ولتعلیم العمل وزارة في بالعمل المعوقین حقوق ولتفعیل اإلجتماعیة
 المعوقین ولتنقل العالي والتعلیم التربیة وزارة في الخاصة اإلحتیاجات

 ولتوظیف والنقل العامة األشغال وزارة في للبناء األدنى الحد معاییر ولوضع
 . ستخداملإل الوطنیة والمؤسسة المدنیة الخدمة مجلس خالل من المعوقین

 لمالیةا اتوزار قبل من للمعوقین متعددة ضریبیة إعفاءات القانون ھذا منحی -
 .األوسط الشرق طیران وشركة العملو والبلدیات والداخلیة

 یحدد الذي 24/2/2006 تاریخ 16417 رقم المرسوم الوزراء مجلس أصدر -
 .الرسمیة اإلمتحانات من التعلیمیة الصعوبات ذوي إعفاء حاالت

________  

  .20/05/2014 ،السفیر )1(
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 في الوعي زیادةول المعوق حقوق على وذویھم المعوقین إطالع بھدف -
 حول ًكتیبا 11 اإلجتماعیة الشؤون وزارة أصدرت األمر، ھذا حول المجتمع

 الصلة ذات الموضوعات مختلف في الدراسات من ًوعددا الحركیة اإلعاقات
 الخدمات حول خاص دلیل إلى إضافة األھلي القطاع جمعیات مع بالتعاون

 وزارة في للعاملین موجھة تدریبیة دورات وعقد األھلي القطاع یؤمنھا التي
 )1( .المالیة ووزارة اإلجتماعیة الشؤون

 من للمعوقین والعالج الوقایة مجال في فاعل بدور العامة الصحة وزارة تقوم -
 نفقات وتغطیة األطفال شلل ضد الشاملة الوطنیة التلقیح حمالت خالل

 لمراكز المادي الدعم وتقدیم المضمونین غیر للمعوقین اإلصطناعیة األطراف
 الجراحیة وللعملیات لإلستشفاء المجانیة التغطیة وتأمین المعوقین تأھیل

 إضافة المضمونین، غیر الشخصیة المعوق بطاقة حاملي المعوقین لألشخاص
  )2( .للمضمونین الضمان فرق تغطیة إلى

 المحددة اإلحتیاجات لتلبیة الجھود بتكثیف اإلجتماعیة الشؤون وزارة قامت -
 )3(: التالیة الخطوات خالل من اإلعاقة ويذ لألشخاص

 المعوقین، حقوق تأمین برنامج موازنة تغذیة في اإلستمراریة تأمین 
 الخدمات توزیع عملیة بتفعیل سمح مما المالیة، وزارة مع بالتعاون
 سیما ال اإلعاقات مضاعفات ولمواجھة والتنقل للنقل معینات (المتاخمة

 من% 30 من أكثر منھا إستفاد التي ...)واإللتواء والسلسل العقر
 .الشخصیة المعوق بطاقة وحاملي المسجلین األشخاص

 لإلستقاللیة ًتسھیال الرسوم عدد من اإلعفاء تخول إفادات إصدار 
 خالل صدر الذي العدد من% 50 بزیادة خاص، بنوع والنقل بالسكن
 ذوي األشخاص إقبال تضاعف على یدل مما السابقة، العشرة األعوام
 الحقوق المعنیة المؤسسات ومنح حقوقھم طلب على ذویھم أو/و اإلعاقة
 .القانون بموجب لھم المترتبة

 مھارات بتطویر یسمح الذي المتخصص التعلیم في المساھمة رفع 
 .متعددة أو شدیدة إعاقات من یعاني من كل وقدرات

 التوحدي بالطیف المصابین باألطفال خاصة تغطیة برنامج إطالق. 

________  

 .22/03/2014 تاریخ ص/282 رقم اإلجتماعیة الشؤون وزارة كتاب )1(

 .18/06/2001 تاریخ 42و 41 رقم العامة الصحة وزارة تعمیما )2(

  .22/03/2014 تاریخ ص/282 رقم اإلجتماعیة الشؤون وزارة كتاب )3(
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 اإلحتیاجات ذوي من األطفال عالج قسم إفتتاح َّتم 20/06/2014 بتاریخ
 اللبنانیة الجامعة في األسنان طب لكلیة التابع واألبحاث العالج مركز يف الخاصة

 یعانون الذین لألطفال األسنان طب في المتخصص المجاني العالج تقدیم أجل من
 الصم القلب، أمراض ،)والسكري التالسیمیا (المزمنة األمراض التوحد، حاالت من

 تصدرھا الخاصة اإلحتیاجات ذويل بطاقة یحملون والذین الدماغي، الشلل والبكم،
   )1(. اإلجتماعیة الشؤون وزارة

 نورد للمعوقین الكریمة الحیاة توفیر مجال في اإلیجابیة النماذج أحدث ومن
  :اآلتي

 ما المعوقین لرعایة ًجدیدا ًقسما  المعوقین لرعایة اللبنانیة الجمعیة إفتتحت -
 الریاضیة واآلالت یاتالتقن أحدث بإستخدام Beyond Therapy التأھیل بعد

 إستخدام من التقلیدیة العالجات أكملوا الذین المعوقین تمكن التي المساعدة
 الھواء وضغط بالكھرباء للعالج متطورة تقنیة أضافت كما. القصوى قدراتھم

   )2(. لبنان في الحواس متعدد عالج غرفة أول وأطلقت. البیولوجي واإلرتجاع

» وألوان بیئة «معرض والبصریة السمعیة قةلإلعا الھادي مؤسسة إفتتحت -
 اإلحتیاجات ذوي التالمذة أعمال من ومنحوتات فني عمل 100 تضمن

   )3(. والتوحد التعلمیة الصعوبات وذوي الصم من الخاصة

 اإلحتیاجات لذوي الفنون لتعلیم ،للفنون اللبنانیة األكادیمیة إطالق َّتم -
ً عالجا فیھ تشكل الذي الوقت نفس يف الفنیة مواھبھم تطویر بھدف ،الخاصة

   )4(. للتعبیر خاصةً طرقا أمامھم وتفتح لھم

  

 ،والعقلیة النفسیة اإلعاقات حول 1983 عام الصادر للقانون تحدیث أول في
 وضع إلى إدراك جمعیة بادرت التطبیق، لناحیة علیھ تحفظات وجود تبین الذي

 وحمایتھم وعالجھم نفسي أو عقلي بمرض المصابین لرعایة خاص قانون مشروع
     )5(.ضدھم تعسف حصول أو إقصائھم إحتماالت من تخفف ضمانات وإیجاد

_________  

 .20/06/2014 تاریخ اللبنانیة الجامعة في األسنان طب كلیة عمادة كتاب )1(

 .eLNASHRA، 05/03/2014 اللبنانیة اإللكترونیة النشرة موقع )2(

 .9 ص ،11/04/2014 ،النھار )3(

 .9 ص ،06/06/2014 ،النھار )4(

 .المشتركة النیابیة اللجان فيً حالیا المشروع ھذا یدرس. 4 ص ،16/06/2014 ،السفیر )5(
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  عشر السادس الفصل

   التعلیم في الحق
   )المیثاق من 42 – 41 المواد(

 واإلبتدائیة األساسیة المراحل في التعلیم مجانیة الدولة ضمان  - أ
 للجمیع ًومتاحا اإلبتدائیة حلةالمر في ًإلزامیا وجعلھ أدنى كحد
 )المیثاق من 5-1 الفقرات 41 المادة( :تمییز دون مراحلھ كافة في

 التعلیم مجانیة على 12/06/1959 تاریخ 134 رقم اإلشتراعي المرسوم ینص -
 .الحكومیة المدارس في

 التعلیم إلزامیة مبدأ على 16/03/1998 تاریخ 686 رقم القانون ینص -
 .الحكومیة المدارس في جانیتھم وعلى اإلبتدائي

 لألشخاص التعلم حق على 29/05/2000 تاریخ 220 رقم القانون ینص -
 .المعوقین

 في ًإلزامیا التعلیم جعل على 17/08/2011 تاریخ 150 رقم القانون ینص -
 .الرسمیة المدارس فيً مجاناً ومتاحا األساسي التعلیم مرحلة

 التربیة لوزارة اإلجازة على 30/03/2012 تاریخ 211 رقم القانون ینص -
 األطفال ریاض تالمذة على ًمجانا المدرسیة الكتب توزیع العالي والتعلیم
 .الرسمیة المدارس في األساسي والتعلیم

 والھیكلیة 1994 عام التربوي النھوض بخطة الخاصة المراسیم إصدار تم -
 .1997 عام الجدیدة والمناھج 1995 عام للتعلیم الجدیدة

 التأھیل أو الخاصة والتربیة التعلیم نفقات تغطیة اللبنانیة حكومةال تتولى -
  )1( .اإلجتماعیة الشؤون وزارة من خاص بطلب للمعوقین المھني

 منظمة مع وبالتعاون 2003 العام في العالي والتعلیم التربیة وزارة شرعت -
 2015 – 2003 لألعوام للجمیع للتعلیم وطنیة لخطة باإلعداد األونیسكو

 جید تعلیم تأمین المبكرة، الطفولة مرحلة في الرعایة وتحسین توسیع: ضمنتت
 محو برامج توفیر األساسي، التعلیم مرحلة في األوالد لجمیع ومجاني إلزامي
 دائم رصد نظام وضع المتسربین، والشباب  لألوالد والوظیفیة  القرائیة األمیة
_________  

 .23/03/2014 تاریخ  العالي والتعلیم التربیة وزارة كتاب )1(
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 في المحلي المجتمع وإشراك اإلداري العمل آلیة وعقلنة التربوي النظام لفعالیة
 اإلحتیاجات ذوي األطفال لتعلیم مالئمة وبنى مناھج وضع التربوي، القرار

 .الماضیة السنوات خالل الخطة ھذه بنود من العدید تحقق وقد. الخاصة

 بتاریخ تفاھم مذكرة األمیركیة المتحدة والیاتوال لبنان حكومتا وقعت -
 للمدارس تأھیل إعادة مشروع إطار في التعاون إلى ترمي 20/12/2010

 الوكالة من بتمویل التعلیمیة الھیئة أفراد ومھارات كفایات وتطویر الرسمیة
 التعلم بیئة تحسین على المشروع ویشتمل. USAID الدولیة للتنمیة األمیركیة
 . التربویة القیادة وتنمیة معلمینال وتدریب

 لمدیریة التابعة المختصة التربیة وحدة (العالي والتعلیم التربیة وزارة قامت -
 واإلنماء للبحوث التربوي المركز مع  والمشاركة  بالتعاون) والتوجیھ اإلرشاد

 مدارس نموذج مشروع بإطالق 11/02/2013 بتاریخ اإلیطالیة والحكومة
 المدارس في الشائعة التعلمیة الصعوبات ودلیل) مدرسة 70 (دامجة رسمیة

 َّتم كما. الخاصة اإلحتیاجات ذوي لدمج التربویة الوطنیة الخطة إطار في
 البریطاني الثقافي والمركز واإلنماء للبحوث التربوي المركز مع بالتعاون

 22 في التعلمیة الصعوبات ذوي للتالمذة وطني یوم إعالن SKILD ومؤسسة
) 29/06/2013 تاریخ 2013/م/777 رقم القرار (ًرسمیا ًیوما لیصبح اننیس

 ثقافة لنشر والخاصة الرسمیة المدارس في تدریسیة حصة خاللھ تخصص
 البروتوكول تجدید َّتم كما. الخاصة اإلحتیاجات ذوي وحاجات  حقوق إحترام

 رسمیة مدرسة 200 تجھیز بھدف 26/03/2013 في CLES مؤسسة مع
 اإلحتیاجات ذوي التالمذة مع للتعامل متفرغین أساتذة وتدریب دعم بغرف

 )  1(.الخاصة

 21/12/2012 بتاریخ تعاون إتفاقیة على العالي والتعلیم التربیة وزارة وقعت -
 برنامج تنفیذ حول Kidproof بـ عنھا المعرف KIDS FIRST مؤسسة مع

Kidproof البرنامج ویشمل .اللبنانیة المدارس في األطفال لسالمة التربوي 
 العاطفیة والسالمة الجسدیة والسالمة الشخصیة السالمة موضوعات تدریس

ر ومواجھة  المدنیة والتنشئة الوطنیة التربیة مواد ضمن اإلنترنت وسالمة التنمّ
 )2( .الجامعي قبل ما العام التعلیم في

_______  

 .23/03/2014 تاریخ العالي والتعلیم التربیة وزارة كتاب )1(

 . 18/09/2013 تاریخ 2013/م/1093 رقم العالي والتعلیم التربیة وزارة رقرا )2(
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 6 الفقرة 41 دةاالم( :الكبار وتعلیم األمیة محو مجال في الدولة جھود  - ب
 )المیثاق من

 19/01/1995 تاریخ 26 رقم القرار بموجب اللبناني الوزراء مجلس أنشأ -
 وزارات عن ممثلین تضم التي» الكبار وتعلیم األمیة لمحو الوطنیة اللجنة«

 العمل، السیاحة، الثقافة، العالي، والتعلیم التربیة اإلجتماعیة، الشؤون
 ومكتب ،لألونیسكو الوطنیة اللجنة عن ممثلین إلى إضافة ،والریاضة الشباب

 الصادر القرار وبموجب. المدني والمجتمع ،الیونیسف ،اإلقلیمي األونیسكو
 تحویل تم 8/02/2011 تاریخ 246/1 رقم اإلجتماعیة الشؤون وزیر عن

 .الكبار لتعلیم الوطني البرنامج إلى األمیة محو مشروع

 الفرصة إتاحة بھدف »الكبار لتعلیم الوطني البرنامج« تأسیس َّتم -
 األمیة وتجاوز الحیاة مدى والتعلم المستمر التعلیم من لإلستفادة السن لكبار

  . األبعاد المتعددة یفیةالوظ واألمیة التكنولوجیة

 لتمكین األمیة محو «و» الكبار تعلیم «على مدربین تدریب دورتي تنظیم تم -
 اإلنمائیة الخدمات مراكز من إختیروا متدربین بمشاركة» والنساء الفتیات
 .األمیة محو مجال في العاملة

 أصحاب توعیة بھدف لبنان في األمیة محو حول وطني مؤتمر تنظیم تم -
 الفتیات یستھدف الذي النظامي غیر والتعلیم األمیة محو أھمیة على القرار

 .والنساء

 األمیة محو لبرامج الوطنیة النوعیة المؤشرات من مجموعة تطویر تم -
 الكبار تعلیم برنامج یربط معلوماتي برنامج وضع عبر الخدمات وتوفیر
 .اإلنمائیة الخدمات بمراكز

 متخصص كتاب إنتاح خالل من األمیة محو تعلیم عن موارد رزمة تطویر تم -
 تنمي التي المعلومات من مجموعة یتناول» الحیاتیة المھارات «بعنوان
 الحیاة تحدیات مع إیجابي بشكل التعاطي علیھم وتسھل السن كبار معارف
 .والنفسیة والجسدیة الفكریة ظروفھم وتحسین الیومیة
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 والحریات اإلنسان حقوق مبادئ دمج في الدولة جھود -ج
 وغیر الرسمیة والتدریب واألنشطة المناھج في األساسیة
  )المیثاق من 5 الفقرة 42 المادة( :الرسمیة
 حقوق مبادئ دمج في اللبنانیة الحكومیة المؤسسات جھود على لإلطالع

 الفصل مراجعة یرجى والتدریب واألنشطة المناھج في األساسیة والحریات اإلنسان
 الصفحات (التقریر ھذا من الثالث والمرفق ،12 -  10 الصفحات أ، بندال الرابع،

105 - 108.(  

  

  )المیثاق من 1 الفقرة 42 المادة( :الثقافیة الحیاة في المشاركة حق ضمان - د

 أن «مقدمتھ من ز الفقرة في نص إذ بالثقافة الحق اللبناني الدستور یكرس
 وحدة أركان من أساسي ركن ًوإقتصادیا ًاوإجتماعی ًثقافیا للمناطق المتوازن اإلنماء
 التي والمھام الصالحیات خالل من الحق ھذا إبراز َّوتم. »النظام وإستقرار الدولة
 وقانون 02/04/1993 تاریخ 215 رقم نشائھاإ قانون في الثقافة وزارة إلى أوكلت

   )1( .16/10/2008 تاریخ 35 رقم تنظیمھا

 حق تؤكد التي والنشاطات المشاریع من عدد بتنفیذ الثقافة وزارة وتقوم
 الفكریة األعمال إلى الوصول تسھیل إلى تھدف والتي الثقافیة الحیاة في المشاركة

 منھم، واألطفال الشباب سیما وال الناس من ممكن عدد ألكبر والمحلیة العالمیة
 لى،أو جھة من المبدعین، حقوق وحمایة اللبناني والثقافي الفكري اإلنتاج وتعزیز
 بالتراث والمعرفة البحث وتعمیق لبنان في الثقافي التراث على التعرف وإتاحة

 تراثھ، مع التفاعل وترسیخ الثقافیة وتنمیتھ المجتمع على بالفائدة یعود بما اإلنساني
   )2( :التالیة العناوین خالل من النھج ھذا ویتبلور. ثانیة جھة من

 .الثقافي والتنشیط مطالعةال ومراكز العامة المكتبات شبكة تعزیز )1(

 .سنتین كل مرة األطفال لرسوم الدولي بیروت بینالي تنظیم )2(

 ً.سنویا والجامعي المدرسي السنوي المسرحي المھرجان إقامة )3(

 .الثانویة المدارس لطالب القصیرة والقصة للشعر سنویة مسابقة تنظیم )4(

 ضعمو المجاورة والحقوق المؤلف لحقوق الحمائیة اإلدارة نظام وضع )5(
 .لبنان في التنفیذ

_______  

 .28/02/2014 تاریخ 194 رقم الثقافة وزارة كتاب )1(

 .نفسھ المصدر )2(

90  



  

 .للفنانین موحد تعاضد صندوق وإنشاء الفنیة المھن تنظیم )6(

 ومناسبات نشاطات وتنظیم األثریة والمعارض المتاحف زیارة تشجیع  )7(
 .دوریة بصورة فیھا

 والحفالت الموسیقي التعلیم خالل نم الموسیقیة الثقافة نشر تشجیع )8(
 الذي للموسیقى العالي الوطني المعھد جھود ودعم الموسیقیة واألنشطة

 رمزیة تسجیل رسوم یدفعون طالب آالف خمسة من أكثر فیھ یدرس
 100 (الفلھارمونیة األوركسترا: األولى موسیقیتین، فرقتین ویضم
 عربیة-الشرق وسیقىللم  الوطنیة  األوركسترا:  والثانیة  ،)عازف

  ).ًعازفا 55(

  

 اإلبداعي والنشاط العلمي البحث حریة الدولة إحترام مدى - ھـ
  )المیثاق من 2 الفقرة 42 المادة( :واألدبیة الفكریة الملكیة حقوق وضمان

  :العلمي البحث حریة )1(

 كفاءاتھ حسب كل والخاص العام القطاعین لبنان في العلمي البحث یشمل
 عام العلمیة للبحوث الوطني المجلس إنشاء َّتم وقد. المادیة اتھوإمكانی العلمیة
 األساسیة العلوم مجاالت جمیع في علیھ والحث العلمي البحث تشجیع بھدف 1962

 العامة الخطوط برسم المجلس كلف كما. والمجتمع اإلنسان علوم في كما والتطبیقیة
 أفضل تحقیق وإلى العلمیة البحوث تنمیة إلى الھادفة الوطنیة العلمیة للسیاسة
 مراكز أربعة المجلس ویضم )1( .العام النفع سبیل في العلمیة البالد لموارد إستعمال

 لإلستشعار الوطني المركز الذریة، للطاقة  اللبنانیة الھیئة: ھي متخصصة علمیة
  . البحار لعلوم الوطني المركز یاء،للجیوفیز الوطني المركز بعد، عن

 والتكنولوجیا العلم سیاسات مخطط العلمیة للبحوث نيالوط المجلس أعد
 العلمیة، البحوث دعم لبرنامج كبرى أھمیة المجلس ویولي. لبنان في واإلبداع
 ضوء في لبنان، في البحوث ومراكز والخاصة الحكومیة الجامعات لكل المفتوح
 ومراكز اتالجامع كبریات  لدى  علیھا  متعارف  وأخالقیة  مھنیة  أكادیمیة معاییر
_______  

 .20/05/2014 تاریخ  ص/1592 رقم العلمیة للبحوث الوطني المجلس كتاب )1(
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 معاییر تحترم التي البحوث لمشروعات األفضلیة یعطي وھو الدولیة، البحوث
 البحوث وأخالقیات الفكریة، والملكیة العلمي البحث وأخالقیات والجودة اإلبتكار

  .والحیوان اإلنسان على

 :والصناعیة التجاریة الفكریة الملكیة )2(

 قوانین تحدیث بھدف كبرى تشریعیة بحملة والتجارة اإلقتصاد وزارة قامت
 الصناعیة والنماذج الرسوم وقانون التجاریة العالمات قانون سیما ال الفكریة الملكیة
 قانون مشروع وإعداد والفنیة، األدبیة الملكیة حمایة قانون أحكام بعض وتعدیل

 الدولیة المعاھدات من عدد إلى لإلنضمام والتحضیر الجغرافیة، المؤشرات حمایةل
 بشأن التعاون ومعاھدة للعالمات الدولي للتسجیل »مدرید بروتوكول« مثل

  )PCT. )1 البراءات

  

 القانوني اإلطار 17/01/1924 بتاریخ الصادر 2385 رقم القرار یشكل
 غیر والمنافسة الصناعیة الرسومو والنماذج التجاریة بالعالمات المختص

 یأت لم التي للحاالت وبالنسبة. الفكریة بالملكیة عالقة لھ ما كل في المشروعة
 الصناعیة للملكیة باریس إتفاقیة أحكام تطبیق یتم فإنھ ذكرھا، على 2385 القرار
  .  1939 عام إلیھا لبنان إنضم والتي

  

 تقلید لموضوعات 721 ىإل 701 المواد اللبناني العقوبات قانون خصص
 الصناعیة والنماذج والرسوم اإلختراع وشھادات والتجاریة الصناعیة العالمات

 ّحدد وقد. والتجاریة الصناعیة الجوائز في الكاذب واإلدعاء اإلحتیالیة والمزاحمة
 وملیون لیرة ألف مئة بین تتراوح أن یمكن التي (المالیة الغرامات اللبناني المشرع

 وفي). سنوات وثالث أشھر ثالثة بین تتراوح أن یمكن التي (الحبس راتوفت) لیرة
 الجرم حصل التي والصناعة التجارة ممارسة من المخالف یمنع الجرم تكرار حال
  .ممارستھا أثناء

  

_______  

 .29/05/2014 تاریخ 5698/2014 رقم والتجارة اإلقتصاد وزارة كتاب )1(
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 قرار في مقاربتھ تمت قد والصناعیة لتجاریةا الملكیة حقوق نظام أن كما
 الالحقة والتعدیالت 17/01/1924 في الصادر ر.ل/2385 رقم السامي المفوض
 والقانون) اإلختراع براءات قانون (07/08/2000 تاریخ 240 رقم القانون بموجب

 89 رقم والقانون) التجاریة الفارقة العالمة نشر (7/9/1991 تاریخ 14/87 رقم
 الملكیة حمایة (03/04/1999 تاریخ 75 رقم والقانون 07/09/1991 ختاری

  ).والفنیة األدبیة

  

 :والفنیة األدبیة الملكیة )2(

. المجاورة والحقوق المؤلف لحقوق الجماعیة باإلدارة الثقافة وزارة تعنى
 15/11/2007 تاریخ 981 رقم المرسوم الوزارة إستصدرت اإلطار ھذا وفي

 لحقوق الجماعیة اإلدارة وشركات جمعیات وعمل تأسیس كیفیة بتنظیم القاضي
 لشركة الترخیص تقرر المرسوم ھذا وبموجب. المجاورة والحقوق المؤلف

SACEM 1( .اللبنانیین للمبدعین والفنیة الفكریة الملكیة حقوق بضمان المعنیة(  

 الملكیة لموضوعات 729 إلى 722 المواد اللبناني العقوبات قانون صخصّ
 وحركات موسیقیة ومؤلفات ومحاضرات وخطب وصحف كتب من والفنیة یةاألدب

 والسینما والنقش والرسم والنحت المسرحیة واألعمال الصامت والتمثیل الرقص
 یخص ما في اللبناني العقوبات قانون مواد مخالفة عقوبة وتتراوح. والتصویر

 والحبس لبنانیة لیرة ونملی إلى ألف 50 من الغرامات بین الفنیة أو األدبیة الملكیة
  .سنتین إلى أشھر ثالثة من

 :اإلبداعي النشاط )3(

 بالرعایة إن المتاحة، الوسائل بكافة وتدعمھ اإلبداع الثقافة وزارة تشجع
 تقدیم: اإلحترام ھذا على األمثلة ومن. لھ المادي الدعم بتقدیم أو إبداع، ألي المعنویة

 والشعراء واألدباء ّللكتاب وكذلك لبنانیین،ال والسینمائیین للمسرحیین المادي الدعم
 تشجیع سبیل في العامة المكتبات على لتوزیعھا كتبھم من مجموعات شراء عبر

 رعایة عبر اللبنانیین والفنانین للرسامین بالنسبة الوضع نفس وینطبق. المطالعة
  )2( .ومنحوتاتھم الفنیة لوحاتھم شراء أو معارضھم

  

_______  

 .22/05/2014 تاریخ 1322/2014 رقم قافةالث وزارة كتاب )1(

 .نفسھ المصدر )2(
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  الخاتمــة
  

 واإلعتقاد والتعبیر الرأي بحریة ًإبتداء الحریات بلد بأنھ ًتاریخیا لبنان عرفُی
 والثقافي واإلجتماعي اإلقتصادي العمل حریة إلى ًوصوال الشخصیة الحقوق وإحترام

 من المباشر باإلنتخاب أعضائھ إختیار یتم برلماني دیمقراطي تمثیلي نظام ظل في
 الفردیة المبادرات تشجیع أمام ًواسعا المجال یُفسح حر إقتصادي ونظام الشعب،
 یظھر وثقافي فكري وإنفتاح العام، القطاع جانب إلى الخاص القطاع قدرات وتعزیز

 ةوالموسیقی الفنیة المواھب وتنمیة المتمیزة البشریة الموارد تعزیز خالل من
 لبنان، حدود من أبعد إلى تأثیرھا إمتد ناجحة إعالمیة كفاءات وبروز والتعبیریة،

ّ  وإطمئنان وأمان وأمن وكرامة بحریة الحیاة في اإلنسان لحق بالتقدیر ٍعال وحس
 محفزة وبیئة فكریة وتنمیة جسدیة وعافیة نفسیة وراحة ومساواة وتسامح وعدالة

  .اإلنسانیة جازاتواإلن الشخصیة الطموحات تحقیق على

 قبل ما منذ اللبنانیون علیھا نشأ التي الحریات في نقص من لبنان عانيُی ال
 اإلنسان حقوق تحفظ التي التشریعات توفر عدم من وال ،1943 عام اإلستقالل

 ویحرص. العشرین القرن أوائل منذ سیاسي ككیان لبنان نشأة واكبت والتي
 القوانین تطویر على والتنفیذیة التشریعیة السلطتین في اللبنانیون المسؤولون

 الدولیة اإلتفاقات إعتماد مع بالتوازي اإلنسان حقوق من یُعزز بما والممارسات
 السنوات مدى على منھا كبیر عدد إلى لبنان وإنضمام اإلنسان بحقوق المعنیة

  . الماضیة الخمسین

 أو اإلنسان قوقح إتفاقیات جوانب بعض تطبیق في إشكالیة من ھناك كان وإذا
 ال محدودة ممارسات إلى ذلك یعود فإنما اإلنسان بحقوق المرتبطة اللبنانیة القوانین

 بھ یقوم الذي اإلیجابي الدور یبرز وھنا. لبنان في السائد العام الجو عن تعبر
 التي المدني المجتمع منظمات وكذلك اإلنسان حقوق مجال في لبنانیون ناشطون

 األفكار وبلورة علیھا واإلضاءة المحتملة اإلنتھاكات رصد في فاعل بشكل تساھم
  .اللبناني القانوني النظام ضمن الحقوق تلك قوننة مسار ورسم والحاجات
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 ویلعب. لبنان في اإلنسان لحقوق الرئیس اإلطار اللبناني الدستور یمثل
 اللبنانیة تشریعاتلل األمین تطبیقھ في ،بإستقاللیتھ یتمیز الذي ،اللبناني القضاء

 )1( المتجددة، الجریئة وإجتھاداتھ اإلنسان لحقوق الدولیة المواثیق مضامین وإحترامھ
  .اإلنسان بحقوق لبنان إلتزام ضمان فيً أساسیاً دورا

 والحق. لبنان في والممارسة القانون في ّالمسلمات من الحیاة حق إحترام ُیعتبر
 السجون في التعذیب ومنع )2(.متالزمان صنوان ھما الصحة في والحق الحیاة في

 العدل وزارة قبل من حثیثة بصورة متابعتھ تتم ثابت قرار ھو اإلعتقال وأماكن
 بالبشر واإلتجار الرق ومكافحة .الوطني الدفاع ووزارة والبلدیات الداخلیة ووزارة

 كبیر تحد ویوجد  )3(. األمنیة القوى من خاص بإھتمام یحظى األطفال إستغالل ومنع
 لعملیات عُرضة ھم الذین األشخاص إلیواء أماكن توفیر في اللبنانیة السلطات أمام

 اللبنانیة، الحكومة أن كما. منھم األطفال ًوخصوصا مشكالتھم حل بإنتظار اإلتجار
 لبناء المالئمة الموازنة رصد في صعوبة من تعاني المالیة، الموارد لقلة ًونظرا
 والرواتب والتشغیل اإلدارة نفقات وتغطیة بالبشر جاراإلت لضحایا إیواء مراكز

  .إجتماعیین ومساعدین نفسیین وممرضین أطباء من لإلختصاصیین

 لنصوص بناء للقضاة الحمایة وتؤمن القضاء إستقاللیة اللبنانیة الدولة تضمن
   عملیات وتخضع. الطبیعیة المحاكم أمام التقاضي حق  تضمن كما. واضحة قانونیة

_______  

 إلى دخل» الجئ «بحق» اإلبعاد «عقوبة تطبیق بعدمً حكما بیروت في الجزائي المنفرد القاضي أصدر )1(
 ینضم لم لبنان أن رغم) 1951 (الالجئین بوضع تتعلق إتفاقیة مع لتعارضھا خلسة اللبنانیة األراضي

 اللبنانیة جةالزو بتمكین یقضي ًحكما المتن یدةدج في األولى الدرجة غرفة أصدرت كذلك. إلیھا
 لحقوق الدولیة الصكوك بنصوص ًعمال اللبنانیة جنسیتھا من أطفالھا إفادة من أجنبي من المتأھلة
 . الحكم إستأنفت اللبنانیة الدولة أن من بالرغم اإلنسان

 حرمان «أن السرطان، أمراض عالج في المعروف اإلختصاصي ،سالم فیلیب البروفسور یرى )2(
 توفرھا لیس الصحیة الرعایة في الحق «وأن. »الحیاة حرمانھ بالفعل ھو یةالصح الرعایة من اإلنسان
 أعلى تقدیم وإلتزامھا المرض من الفرد حمایة والمجتمعات الحكومات إلتزام ھو األھم بل فحسب،
 حقوقل العالمي اإلعالن مالكستإ فكرة سالم البروفسور ویطرح. »حدوثھ حال في الطبابة من مستوى
 في اإلنسان حق أي لإلنسان، والكاملة الشاملة الصحیة الرعایة على یؤكد فیھا نص لبإدخا اإلنسان
 وكتاب. 9ص ،14/06/2014 ،النھار (.األخرى اإلنسانیة حقوقھ بممارسة لینعم والعافیة الصحة

Boutros Andari & Francis Mourani, Cancer, Love and the Politics of Hope: The 
Life and Vision of Philip A. Salem, M.D., 314 pages) 

 إتجار بعملیات یقومون الذین األشخاص لمالحقة دھم حمالت دوریة بصورة الداخلي األمن قوى تنفذ )3(
 األجنبیات النساء إیواء ألماكن والحراسة الحمایة العام لألمن العامة المدیریة وتؤمن. باألشخاص

 .بالبشر اإلتجار ضحایا
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 أصول وقانون العقوبات قانون علیھا نص مُلزمة قانونیة ألصول حتجازواإل التوقیف
ددت ،الجزائیة المحاكمات  تغطي وھي للمتھمین المتوفرة الضمانات بموجبھا وحُ

 حقوق إحترام مقتضیات مع تتوافق التي والحجز اإلعتقال وظروف جوانب مختلف
  .اإلنسان

 للقانون المخالفین لألحداث فجعل ،والبالغین األحداث بین اللبناني القانون میّز
 العون توفیر أھمیة اإلعتبار بعین یأخذ بھم ًخاصا ًقانونا للخطر المعرضین أو

 من لھم الحمایة وتأمین مصلحتھم ومراعاة بھم والرأفة وإنصافھم لھم والمساعدة
 قاض من ّیتشكل لألحداث ًمستقال ًقضاء القانون ّوحدد. عنھم الظلم ورفع اإلنحراف

 األولى الدرجة محكمة لدى اإلبتدائیة الغرفة ومن والجنح المخالفات في للنظر فردمن
 شاھد، (2010 عام في لبنان في المخالفین األحداث عدد بلغ وقد. الجنایات في للنظر

 تتراوح ومعظمھم إناث،% 16و ذكور منھم% 84 ًحدثا، 1683) متھم ضحیة،
 المراكز في الموقوفین األحداث دعد وإنخفض )1(. ًعاما 18و 15 بین أعمارھم

  )2(. 2013 عامً حدثا 120 إلىً حدثا 320 من للحریة المانعة

 القیام على اللبنانیین المسؤولین ّحفزت قد السجون في اإلكتظاظ مشكلة إن
 المحاكمات وتسریع أشھر تسعة إلى السجنیة السنة تخفیض لجھة متعددة بخطوات
 الظروف بتحسین اإلھتمام فیھ یزداد الذي الوقت نفس في جدیدة سجون لبناء والسعي
 مضمون وفق السجن داخل في لھم التسھیالت توفیر من ّوالتأكد للسجناء المعیشیة
 إدارة صالحیة نقل على حثیث بشكل والعمل اإلجراء، المرعیة اللبنانیة القوانین
  .العدل وزارة إلى والبلدیات الداخلیة وزارة من السجون

 حریتھم صون وعلى اللبنانیین بین المساواة على اللبناني الدستور نصّ
 على المواطنین حق راعى كما. والمدنیة السیاسیة بحقوقھم وتمتعھم الشخصیة

 على كذلك الدستور ونصّ. الثقافي بالتنوع التمتع في وإنتماءاتھم طوائفھم إختالف
 حریات وھي لخاصةا والملكیة والتعبیر والرأي والدین والعقیدة الفكر حریة ضمان

  .وطمأنینة إحترام بكل یومیة بصورة ًوفعال ًقوال اللبنانیون یمارسھا

_______  

 األمم إتفاقیة أحكام ضوء في مقارنة دراسة: األحداث وقضاء حقوق رباح، غسان الدكتور القاضي )1(
 .170 – 169 الصفحتان ،2012 الثالثة الطبعة الحقوقیة، الحلبي منشورات الطفل، لحقوق المتحدة

 .08/05/2014 تاریخ 9/5 رقم العدل وزارة كتاب )2(
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 واإلقامة التنقل حریة شرعیة بصورة لبنان في المقیمین األجانب أو وللبنانیین
 من لالجئین اإلنسانیة األوضاع لبنان ویراعي. اللبنانیة األراضي من جزء أي في

 مفوضیة جھود مع ًیجاباإ وتعاون اللبنانیة، األراضي عبر أخرى دول إلى أوطانھم
  الذین  األشخاص  آالف  قضایا  معالجة  في  الالجئین  لشؤون العلیا المتحدة األمم

 أكد لبنان لكن. الداخلیة الحروب من ًھربا أو سیاسیة ألسباب ًقسرا بلدانھم تركوا
 وإجتماعیة وإقتصادیة سیاسیة إلعتبارات لجوء بلد لیكون مھیأ لیس أنھ ًمرارا

  . افیةودیمغر

 ھو أوالدھا إلى اللبنانیة جنسیتھا أجنبي من المتزوجة اللبنانیة المرأة منح إن
 أبدتھا التي المخاوف ضوء في التشریعیة األطر ضمن البحث قید یزال ال موضوع

 تجمعات وتنشط. لبنان في الدیمغرافي التوازن على ذلك یؤثر أن من الجھات بعض
 ھذا تحقیق بھدف الجنسیة قانون لتعدیل يالمدن المجتمع في ومنظمات نسائیة

  .األوالد إلى الجنسیة نقل حق في والمرأة الرجل بین یساوي الذي المطلب

 ظاھرة من الحد بضرورة الوعي تنامي الماضیة القلیلة السنوات أظھرت لقد
جت وقد .واألطفال النساء ضد العنف ّ  المرأة لشؤون الوطنیة الھیئة جھود تو

 النواب مجلس بإقرار المدني المجتمع ومنظمات للطفولة األعلى لسوالمج اللبنانیة
 من سرةاأل افراد وسائر النساء حمایة «قانون مشروع 01/04/2014 بتاریخ
 عدة اللبناني القضاء أصدر القانون لنشر األول الشھر وخالل. »األسري العنف
 المعنوي العنف حاالت كذلك لیشمل القضاء وإجتھد َّمعنفات، نساء لمصلحة أحكام

ع والنفسي    )1(. ًأیضا األطفال لتشمل الحمایة تدابیر ووسّ

 المدني المجتمع وجمعیات اللبنانیة الرسمیة الجھات تواجھھا التي الصعوبات إن
  :یلي كما إیجازھا یمكن األسري العنف موضوع متابعة في

 عدیدة بألسبا األسري العنف حاالت عن اإلبالغ في َّالمعنفات السیدات ّتردد -
ھ التي التھدیدات من الخوف العائلیة، الصعوبات إخفاء في الرغبة: منھا ّ  ُتوج
 في األطفال حیاة على ًسلبا تؤثر مواجھات حصول تفادي َّالمعنفة، السیدة إلى

 ).واألخوات األخوة أو األم أو األب (اآلخرین األسرة أفراد أو العائلة

ف - ّ ) واألصدقاء والجیران األقاربو األسرة (المجتمع تفھم عدم من التخو
 .َّالمعنفة المرأة تعیشھا التي القاتمة الحیاة لظروف

_______  

 ،النھار و ،5 ص ،10/06/2014 ،السفیر و ،13 -12 ص ،09/06/2014 ،األخبار )1(
  .6 ص ،11/06/2014
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ع ال سابقة تجارب وجود -  أو القضائیة اإلجراءات  في بالثقة الشعور على ُتشجّ
  .األسري العنف قانون صدور قبل نیةاألم

ھ في ّالتردد -  .وللحمایة للمساعدة المدني المجتمع منظمات إلى ّالتوجّ

 ومتابعة بمعالجة المختصة والمؤسسات َّالمعنفة للمرأة القانونیة بالحقوق الجھل -
 . األسري العنف موضوعات

 عنفال ملفات مع التعاطي إجراءات تسریع على اللبناني القضاء حرص إن
 بالموضوع، المعنیة المدني المجتمع منظمات لبعض البارز والنشاط األسري،
 في ثمارھا تؤتي بدأت قد والمحاضرات، والندوات الواسعة اإلعالمیة والتغطیة

 الشكاوى تقدیم وعلى ّبحقھن العنفیة الممارسات فضح على َّالمعنفات النساء تشجیع
  )1( .ِّالمعنفین ضد القانونیة إلجراءاتا وبدء والقضائیة األمنیة األجھزة أمام

 والتعلیم والتربیة والعمل العامة والصحة اإلجتماعیة الشؤون وزارات وتنشط
 وبكبار وأطفالھن باألمھات اإلھتمام من المزید لتوفیر والریاضة والشباب العالي
 وتتعاون )3(. أعمارھم إختالف على وبالشباب الخاصة اإلحتیاجات وبذوي )2( السن

 الفئات لھذه الرعایة توفیر في المدني المجتمع مؤسسات مع الحكومیة المؤسسات
  .المستویات كافة على ملحوظ وبإندفاع إیجابیة أجواء في

 على وتعدیالتھ العمل قانون تطبیق لمتابعة حثیثة ًجھودا العمل وزارة وتبذل
ال  وفق العامل والحدث العاملة المرأة بحقوق واإلھتمام واألجانب اللبنانیین العمَّ

 القانون مواءمة إلى العمل وزارة تسعى كما. القانون علیھا ینص التي الشروط
 ُتولي كما. لبنان إلیھا إنضم التي تلك ًخصوصا الدولیة العمل إتفاقیات مع اللبناني
ال واإلجتماعي الصحي الضمان بتأمینً خاصاً إھتماما   . إلیھم التقدیمات وتطویر للعمَّ

_______  

 العنف بسبب لبنان في ًسنویا یُقتلن سیدة 12 أن وإستغالل عنف كفى جمعیة إحصائیات أشارت )1(
 الیوم في وأنھ ،2013 عام خالل األسري للعنف ضھنّتعر عن الجمعیة أبلغن سیدة 300 وأن األسري،

 العنف التحا إن. والمشورة النصح تطلبن فاتَّمعن سیدات من ًھاتفیا ًإتصاال 15 الجمعیة تتلقى الواحد
 والجنسي والمادي واللفظي والنفسي والمعنوي الجسدي العنف من مختلفة ًأنواعا تشمل األسري

 ).5 ص ،7/2/2014 ،السفیر(

 .2012 للعام العالمیة الصحة منظمة مؤشرات وفق سنة 80 ھو لبنان في للفرد المتوقع العمر )2(

 .نالسكا عدد من% 27 سنة 19و 15 بین لبنان في الشباب ّیُمثل )3(
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 عنوان تحت المطلبیة لتحركاتھم ًإطارا ّشكلوا قد العام القطاع موظفي فإن كذلك
 ھیئة مع ًحالیا الھیئة وتتعاون. »العامة اإلدارة موظفي لرابطة اإلداریة الھیئة«

 اإلعتبار بعین تأخذ والرواتب للرتب جدیدة سلسلة بوضع للمطالبة النقابیة التنسیق
 .السابقة لألعوام المعیشة ءغال مؤشر إرتفاع

 إلى تواجھھا، التي اإلقتصادیة الضغوط من وبالرغم ،اللبنانیة الحكومة تسعى
 ھذه لكن. ًإحتیاجا األكثر المناطق في جدیدة تنمویة مشروعات تخصیص

 دعم مجال في إنجازات تسجل آخر، إطار وفي. الطموحات دون تبقى المشروعات
 المجانیة شبھ أو المجانیة الصحیة الرعایة دماتخ وتوفیر ًفقرا األكثر األسر

 لذوي یقدم الذي المجاني العالج إلى وإضافة. السن ولكبار ولألوالد الفقیرة للعائالت
 وزارة مع المتعاقدة الخاصة والمستشفیات الحكومیة المستشفیات في المحدود الدخل

 على األعباء من ًتخفیفا األدویة أسعار لخفض ًحالیا تبذل ًجھودا فإن ،العامة الصحة
 بنسبة ًدواء 629 أسعار بخفض ًقرارا العامة الصحة وزیر أصدر حیث المرضى

20,93 .%)1(   

 حوالي یمثلون الذین والجسدیة، النفسیة اإلعاقات لذوي الكریمة الحیاة توفیر إن
 مستوى وعلى الحكومي المستوى على كبیرة بعنایة یحظى )2( لبنان، سكان من% 10

 عام صدر الذي المعوقین األشخاص حقوق قانون ویعتبر. المدني المجتمع تمنظما
 بتنفیذ القانون لھذا ًوفقا اإلجتماعیة الشؤون وزارة تقوم حیث ًھاما ًإنجازا 2000
 األشخاص حقوق جمیع وتأمین تحدید إلى یھدف الذي المعوقین حقوق تأمین برنامج

 اإلمتیازات، من وغیرھا الحقوق كتل من واإلستفادة الوصول وتسھیل المعوقین،
 مبنیة عالقة من) شخص أو مؤسسة (والخاص العام القطاعین بین العالقة تحویلو

  )3( .الحق  على  مبنیة  عالقة إلى...) إلخ الطائفي السیاسي، العائلي،  (اإلنتماء على
 ىمد على والجسدیة النفسیة اإلعاقات لذوي المخصصة والتقدیمات األنشطة ُوتظھر

 أصبح قد إندماجھم وتشجیع وتسھیل المعوقین حقوق مفھوم تبني أن الماضیة السنوات
 ومنظمات الرسمیة المؤسسات وإلتزامات وواجبات مھام من ًودائما ًأساسیا ًجزءا

  .والمرئیة والمسموعة المقروءة اللبنانیة اإلعالم ووسائل المدني المجتمع
_______  

  .13 ص ،16/06/2014 ،النھار )1(

 .29/05/2013 ،نھارال )2(

 .24/09/2012 تاریخ ص/1089 رقم اإلجتماعیة الشؤون وزارة كتاب )3(
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ّتوفر  المجانیة والتربویة التعلیمیة الخدمات العالي والتعلیم التربیة وزارة ُ
ّوتغطي. لبنان في اإللزامي األساسي التعلیم لتالمذة  مختلف الرسمیة المدارس شبكة ُ

 التي المدارس یشمل وھذا. الجامعي قبل ما التعلیم مراحل جمیع في نیةاللبنا المناطق
ّتقدم  مفتوح والمجال. والتقنیة المھنیة المدارس وكذلك العادیة الدراسیة المناھج ُ

 مرحلة وحتى اإلبتدائیة المرحلة من للدراسة الرسمي للتعلیم المنتسب اللبناني للطالب
  .رمزیة برسوم أوً انامج اللبنانیة الجامعة في الدكتوراه

  

 والنشاط والفنیة واألدبیة الفكریة وللملكیة العلمي للبحث بإحترامھ لبنان ویُعرف
 الفكریة الملكیة ضمان الثقافة ووزارة والتجارة اإلقتصاد وزارة وتتولى. اإلبداعي
 البحث تشجیع على العلمیة للبحوث الوطني المجلس یعمل فیما والثقافیة التجاریة
 وثقافیة جامعیة ومراكز حكومیة مؤسسات وتتنافس. األخالقیة الضوابط وفق العلمي

. المجاالت مختلف في اللبناني اإلبداعي النشاط وإبراز دعم في إعالمیة ووسائل
 أھم وفي لبنان داخل في اللبنانیین والمفكرین العلماء إنجازات ذلك على ویشھد

  .العالم في المتخصصة العلمیة المراكز
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  األول المرفق
   لبنان في واإلقتصادیة المالیة المؤشرات

)2012 – 2014(  
 مالحظات 2014 2013 2012 السنة/البنـــــد

 43,00 )دوالر ملیار( المحلي الناتج  
42,50 

45,30  
44,30 

48,10  
45,50  
47,74 

  باركلیز مصرف تقدیرات
  الدولي النقد صندوق تتقدیرا

 اللبنانیة المالیة وزارة تقدیرات
 دوالر ملیار( العامة النفقات( 
 دوالر ملیار( العامة اإلیرادات( 
 دوالر ملیار( العامة الموازنة عجز( 
 الموازنة في العجز نسبة 

 14,15  
8,92  
5,23  

26,00% 

14,12  
9,50  
5,12  

34,90% 

  اللبنانیة المالیة وزارة تقدیرات
  اللبنانیة المالیة وزارة تتقدیرا

  اللبنانیة المالیة وزارة تقدیرات
 اللبنانیة المالیة وزارة تقدیرات

 اللبنانیة المالیة وزارة تقدیرات %10,71 %9,00  المحلي بالناتج مقارنة العجز نسبة 

 2,5 النمو معدل%  
1,5%  
2,2% 

1,40%  
1,00%  
0,90% 

2,00%  
1,00%  
  
2,00% 

  باركلیز مصرف تقدیرات
  الدولي النقد صندوق قدیراتت

  الدولي البنك تقدیرات
 اللبنانیة المالیة وزارة تقدیرات

 3,70 %2,10 %6,40 التضخم معدل%  
2,00%
3,60% 

  باركلیز مصرف تقدیرات
  الدولي النقد صندوق تقدیرات
 اللبنانیة المالیة وزارة تقدیرات

 دوالر ملیار( العام الدین( 
 ردوال ملیار( العام الدین خدمة( 

 59,4  
3,80 

65,10  
3,90 

  اللبنانیة المالیة وزارة تقدیرات
 اللبنانیة المالیة وزارة تقدیرات

 إلى األموال رؤوس تدفقات حجم 
 )دوالر ملیار( لبنان

 المحلي الناتج من النسبة 

6,90 4,90  
  

11,00% 

5,20  
  

11,20% 

  الدولي التمویل معھد تقدیرات
  

 الدولي التمویل معھد تقدیرات
 والخدمات السلع من راتالصاد 

 )دوالر ملیار(
 والخدمات السلع من الواردات 

 )دوالر ملیار(
 ملیار( الجاري الحساب في العجز 

 )دوالر
 العمالت من الدولة إحتیاطي 

 )دوالر ملیار( األجنبیة

 26,00  
  

34,10  
  

8,10  
  

33,90 

26,90  
  

35,20  
  

8.30  
  

35,40 

  الدولي النقد صندوق تقدیرات
  

  الدولي النقد قصندو تقدیرات
  

  الدولي النقد صندوق تقدیرات
  

 الدولي النقد صندوق تقدیرات
  :التالیة المصادر من للمعلومات  خالصة الجدول ھذا یمثل

 6 ص ،5/6/2014 ،السفیر 13 ص ،5/3/2014 ،النھار
 13 ص ،7/6/2014 ،النھار 8 ص ،7/4/2014 ،السفیر
 14 ص ،9/6/2014 ،النھار 10 ص ،11/4/2014 ،األخبار
 7 ص ،9/6/2014 ،السفیر 13 ص ،19/5/2014 ،النھار
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  الثاني المرفق

  اإلنسان بحقوق الصلة ذات اللبنانیة التشریعات أبرز
  والتاریخ الرقم المرسوم / القانون

 وتعدیالتھ 23/05/1926 بتاریخ الصادر الدستور اللبناني الدستور
 21/09/1990 تاریخ الدستوري القانون وآخرھا

 01/03/1943 تاریخ 340 رقم اإلشتراعي المرسوم العقوبات قانون
 وتعدیالتھ

 وتعدیالتھ 02/08/2001 تاریخ 328 رقم القانون الجزائیة المحاكمات أصول قانون

 16/09/1983 تاریخ 90 رقم اإلشتراعي المرسوم المدنیة المحاكمات أصول قانون
 وتعدیالتھ

 وتعدیالتھ 09/03/1932 بتاریخ الصادر القانون والعقود الموجبات قانون

 بقانون المعدل 19/01/1925 تاریخ 15 رقم القانون اللبنانیة الجنسیة قانون
11/01/1960 

 وتعدیالتھ 23/09/1946 بتاریخ الصادر القانون العمل قانون

 وتعدیالتھ 18/09/1964 تاریخ 17561 رقم مرسوم األجانب عمل تنظیم

 24/08/2011 تاریخ 164 رقم القانون باألشخاص اإلتجار جریمة معاقبة قانون

 للقانون المخالفین األحداث حمایة قانون
 للخطر المعرضین أو

 06/06/2002 تاریخ 422 رقم القانون

 ومعھد التوقیف وأمكنة السجون تنظیم
 وتربیتھم األحداث إصالح

 وتعدیالتھ 11/02/1949 تاریخ 14310 رقم مرسوم

 لوزارة التابعة للسجون الداخلي النظام
 الجیش قیادة - الوطني الدفاع

 17/01/1995 تاریخ 6236 رقم مرسوم

 30/03/2012 تاریخ 216 رقم القانون أشھر بتسعة السجنیة السنة تحدید قانون

 1946 عام الصادر القانون اإلجتماعي الضمان قانون

 اإلختیاري الصحي الضمان قانون
 للمسنین

 موضع یوضع لم (09/08/2000 تاریخ 248 القانون
 )تاریخھ حتى التنفیذ

 األسرة أفراد وسائر النساء حمایة قانون
 األسري العنف من

 07/05/2014 تاریخ 293 رقم القانون

 29/05/2000 تاریخ 220 رقم القانون المعوقین األشخاص حقوق قانون

 الخاصة اإلحتیاجات ذوي إعفاء حاالت
 سمیةالر اإلمتحانات من

 24/02/2006 تاریخ 16417 رقم مرسوم

 16/03/1998 تاریخ 686 رقم القانون ومجانیتھ اإلبتدائي التعلیم إلزامیة قانون
 )یتبع(
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)تابع(  

 02/04/1993 تاریخ 215 رقم القانون الثقافة وزارة إنشاء قانون

 16/10/1983 تاریخ 35 رقم القانون الثقافة وزارة تنظیم قانون

 وتعدیالتھ 03/04/1999 تاریخ 75 رقم القانون  واألدبیة الفكریة الملكیة حمایة قانون

 المؤلف لحقوق الجماعیة اإلدارة
 المجاورة والحقوق

 15/11/2007 تاریخ 918 رقم مرسوم

 صندوق وإنشاء الفنیة المھن تنظیم قانون
  للفنانین موحد تعاضد

   .27/12/2008 تاریخ 256 رقم القانون
 15/12/2002 تاریخ 7535 رقم التطبیقي المرسوم

 تاریخ ر.ل/2385 رقم السامي المفوض قرار  التجاریة الملكیة حقوق نظام
17/01/1924  

  07/09/1991 تاریخ 87 /14 رقم القانون
   07/09/1991 تاریخ 89 رقم القانون
 07/08/2001 تاریخ 240 رقم القانون

 تاریخ ر.ل/3339 رقم السامي مفوضال قرار العقاریة الملكیة قانون
12/11/1930  

  04/01/1969 تاریخ 11614 رقم المرسوم
 03/04/2001 تاریخ 296 رقم القانون

 03/09/1956 بتاریخ الصادر القانون المصارف سریة قانون

 وتعدیالتھ 14/09/1962 بتاریخ الصادر القانون المطبوعات قانون

 14/11/1994 تاریخ 382 رقم القانون واإلذاعي التلفزیوني البث قانون

 03/08/1909 بتاریخ الصادر القانون الجمعیات قانون

 وتعدیالتھ 12/06/1959 تاریخ 144 رقم القانون الدخل ضریبة قانون

 للطوائف الشخصیة األحوال قوانین
 اللبنانیة
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  الثالث المرفق
 وتعزیز مایةح على تشرف التي الوطنیة واآللیات المؤسسات

  لبنان في اإلنسان حقوق
 ).1994 (النیابیة اإلنسان حقوق لجنة          النواب مجلس

 2000 (النیابیة والطفل المرأة لجنة.( 
 اإلنسان لحقوق الوطنیة الخطة. 
 قانون مشروع( .اإلنسان لحقوق المستقلة الوطنیة الھیئة( 

 من األطفال وحمایة لوقایة الوطنیة اإلستراتیجیة         الوزراء مجلس
 المجلس  أعدھا (واإلستغالل العنف أشكال جمیع

 بتاریخ الوزراء مجلس وأقرھا ،للطفولة األعلى
12/12/2012.( 

 المسنین شؤون لرعایة الدائمة الوطنیة الھیئة :
 بقضایا یتعلق ما لكل الوطنیة المرجعیة وھي

 الوزراء مجلس قرار (لبنان في المسنین وشؤون
 وقرار وتعدیالتھ، 17/2/1999 تاریخ 31 رقم

 رقم الھیئة تشكیل بإعادة اإلجتماعیة الشؤون وزیر
 ).20/8/2010 تاریخ 1077/1
 

 الخارجیة وزارة
             والمغتربین

 والعالقات والمؤتمرات الدولیة المنظمات مدیریة 
 .الثقافیة

 والتوثیق واألبحاث القانونیة اإلستشارت مركز. 
 السجون إدارة صالحیة لنقل الوطنیة اإلستراتیجیة            العدل وزارة

 34 رقم الوزراء مجلس قرار: العدل وزارة إلى
 .07/03/2012 تاریخ

 القانون: أشھر بتسعة السجنیة السنة تحدید قانون 
 .30/03/2012 تاریخ 216 رقم

         الشؤون وزارة
          اإلجتماعیة

 المرأة ونشؤ دائرة (األسریة الشؤون مصلحة ، 
 تاریخ 5734 رقم المرسوم ،)األسرة شؤون دائرة

29/9/1994. 
 حقوق تأمین برنامج (المعوقین شؤون مصلحة 

 المركز المعوقین، لشؤون الوطنیة الھیئة المعوقین،
 ).للمعوقین النموذجي

 حمایة دائرة (اإلجتماعیة الرعایة مصلحة 
 ).األحداث

  )یتبع(
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 )تابع(

         الشؤون وزارة
 )تابع( اإلجتماعیة

 قرار بموجب أنشئ: للطفولة األعلى المجلس 
 وھو. 01/09/1994 تاریخ 29 رقم الوزارء مجلس

 الرسمي القطاعین لتكامل الوطني اإلطار یمثل
 یتوافق بما الطفولة وإنماء لرعایة واألھلي

 .الطفل حقوق إتفاقیةً وخصوصا الدولیة واإلتفاقیات
 أطلق: ًفقرا األكثر األسر عملد الوطني البرنامج 

 إلى یطمح وھو ،17/10/2011 بتاریخ البرنامج
 ألف 400 حوالي (لبنانیة أسرة ألف 80 مساعدة
 .قدراتھا بناء على المستحقة الفئات من) شخص

 الشؤون وزیر قرار: الكبار لتعلیم الوطني البرنامج 
  .8/2/2011 تاریخ 246/1 رقم اإلجتماعیة

 أنشأتھ :األلغام مصابي عملد الوطني المشروع 
 رقم القرار بموجب اإلجتماعیة الشؤون وزارة
 یضطلع وھو ،18/12/2012 تاریخ 1826/1
 باأللغام للمصابین اإلجتماعیة النتائج معالجة بمھمة

 وتنظیم ألسرھم الرعایة وتقدیم العنقودیة والقنابل
 الحرفي والتأھیل المھن على لھم تدریبیة دورات

 ومنظمة الدولیة العمل منظمة إتفاقیات تنفیذ متابعة            العمل وزارة
 بموضوع المرتبطة تلك ًوخصوصا العربیة العمل
  .اإلنسان حقوق

 اللجنة شكلت: األطفال عمل لمكافحة الوطنیة اللجنة 
 01/10/2010 تاریخ 5137 رقم المرسوم بموجب
 .األطفال عمل مكافحة ومھمتھا

  العمل تفتیش دائرة( المھنیة العالقات مصلحة 
 دائرة العمل، وقضایا التحقیق دائرة والسالمة،
  ).والنقابات المھنیة العالقات

 المھني، التدریب دائرة( العاملة القوى مصلحة 
 اإلستخدام، دائرة والجمعیات، العائلة حمایة دائرة
 ).األجانب عمل مراقبة دائرة

 شھر في تأسست( األطفال عمل مكافحة وحدة 
 والقضاء بالمكافحة معنیة وھي 2001 ولاأل تشرین

 بالمخاطر الوعي وبنشر ًتدریجیا األطفال عمل على
 ). العمل ھذا عن الناجمة

  )یتبع(
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 والتعلیم التربیة وزارة
 العالي

 واإلنماء للبحوث التربوي المركز. 
 لمدیریة التابعة المختصة التربیة وحدة 

 بموجب تإستحدث التي والتوجیھ اإلرشاد
 .2012/م/27 رقم قرار

 بالتربیة المعوقین حقوق تفعیل لجنة 
 ).2002 عام شكلت (والتعلیم

 الداخلیة وزارة
               والبلدیات

 الداخلي األمن لقوى العامة المدیریة:  
 لقوى العامة المفتشیة في اإلنسان حقوق قسم -

 ).755/2008 رقم المرسوم (الداخلي األمن
 في التعذیب موضوع بمتابعة الخاصة اللجنة -

 والتحقیق التوقیف ومراكز والنظارات السجون
 ).2010( الداخلي األمن قوى في

 الداخلي األمن قوى عناصر سلوك مدونة -
)2012.( 

 العام لألمن العامة المدیریة:  
 تقوم (اإلنسانیة والشؤون المنظمات شعبة -

 اإلنسانیة والمنظمات الجمعیات مع بالتنسیق
 تعنى دولیة ومنظمات المدني لمجتمعا ومؤسسات

 ).اإلنسان بحقوق
 بمھام یقومون الذین للعسكریین دورات تنظیم -

 مع التعاطي كیفیة على لتدریبھم التحقیق
 بالنصوص اإللتزام لجھة سیما ال الموقوفین
 والتحقیق التوقیف عملیة ترعى التي القانونیة
 .اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن إحترام وكذلك

 قیادة في اإلنسان وحقوق الدولي القانون مكتب   الوطني الدفاع وزارة
 الدولي القانون مبادئ وتعلیم نشر (اللبناني الجیش

 القانون مادة أضیفت). اإلنسان وحقوق اإلنساني
 الوحدات تدریب مناھج في اإلنساني الدولي

 في مدربین إلعداد دورة إفتتحت كما العسكریة
 .نسانياإل الدولي القانون

 إدارة :باأللغام المتعلقة لألعمال اللبناني المركز 
 على األلغام لنزع اإلنسانیة العملیات برنامج

 المركز إشراف تحت وتعمل. اللبنانیة األراضي
 .األلغام ضحایا لمساعدة الوطنیة اللجنة

 )یتبع(
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 .والحیاة الصحة يف والحق والطفل األم حقوق متابعة  العامة الصحة وزارة
 الفكریة الملكیةً وخصوصا الفكریة الملكیة حقوق متابعة الثقافة وزارة

 .الثقافیة الحیاة في المشاركة وحق والفنیة األدبیة
 اإلقتصاد وزارة

 والتجارة
 الفكریة الملكیةً وخصوصا الفكریة الملكیة حقوق متابعة

 .والتجاریة الصناعیة
 ونشر التعبیر وحریة الرأي بإبداء الحق وحمایة حفظ اإلعالم وزارة

 المرتبطة واألنشطة اإلنسان حقوق حول المعلومات
 عمل وضمان وتنشیط وإقامة لبنان، في الحقوق بتلك

 والنقابات والخاصة العامة اإلعالمیة المؤسسات
 واإلعالم والصحافة العام بالرأي تعنى التي والجمعیات

 .والنشر
 الشباب وزارة

 والریاضة
 ونشر الریاضیة األندیة ودعم ریاضیة منشآت امةإق

 .والشیوخ والنساء واألطفال الشباب أوساط في الریاضة
 من اإلستفادة في والمرأة الرجل بین المساواة ضمان المالیة وزارة

 . العائلیة التعویضات من واإلستفادة الضریبیة التنزیالت
  .اللیلیة المالھي في الاألطف تشغیل حظر مراقبة         السیاحة وزارة

 إلى الدخول رسوم من السن لكبار إعفاءات تقدیم
 .السیاحیة األثریة األماكن

 لشؤون الوطنیة الھیئة
          اللبنانیة المرأة

 وھي بیجینغ مؤتمر لمقررات ًتنفیذا 1998 عام تأسست
 ما كل في العمل وخطط اإلستراتیجیات صیاغة تتولى
 الرسمیة اإلدارات مع وبالتعاون اللبنانیة المرأة یعني

  .األھلیة والمنظمات
  

 الوطني المجلس
         العلمیة للبحوث

 والخاصة الحكومیة الجامعات في العلمي البحث تشجیع
 .البحوث ومراكز
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  الرابع المرفق
 لبنان إلیھا إنضم التي اإلنسان لحقوق الدولیة المواثیق أبرز

  إلیھا اإلنضمام إمكانیة یدرس یزال ال التي أو
   تاریخ مالحظات

 اإلنضمام
 تاریخ
 التوقیع

  الدولیة المواثیق أبرز
 اإلنسان لحقوق 

Accession إنضمام   
03/11/1972  
  

 النفاذ
23/03/1976  

 

 بالحقوق الخاص الدولي العھد 
  والسیاسیة المدنیة

International Covenant on Civil 
and Political Rights (ICCPR) 
New York, 16/12/1966 
(entry into force : 23/03/1976)  

 الملحق اإلختیاري البروتوكول   
 المدنیة للحقوق الدولي بالعھد

 شكاوى تقدیم بشأن والسیاسیة
  األفراد قبل من

Optional Protocol to the 
International Covenant on Civil 
and Political Rights (ICCPR-OP1) 
New York, 16/12/1966 
(entry into force: 23/03/1976) 

 الثاني اإلختیاري البروتوكول   
 للحقوق الدولي بالعھد الملحق
 إلغاء بھدف والسیاسیة المدنیة
  .اإلعدام عقوبة

Second Optional Protocol to the 
International Covenant on Civil 
and Political Rights, Aiming at 
the Abolition of the Death 
Penalty (ICCPR-OP2) 
New York, 15/12/1989 
(entry into force: 11/07/1991) 

Accession إنضمام  
03/11/1972  
  

  النفاذ
03/01/1976 

 بالحقوق الخاص الدولي العھد 
  والثقافیة واإلجتماعیة اإلقتصادیة

International Covenant on 
Economic, Social and Cultural 
Rights (ICESCR) 
New York, 16/12/1966 
(entry into force: 03/01/1976) 

 )یتبع(
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   تاریخ مالحظات
 اإلنضمام

 تاریخ
 التوقیع

  الدولیة المواثیق أبرز
 اإلنسان لحقوق 

 الملحق اإلختیاري البروتوكول   
 بالحقوق الخاص الدولي بالعھد

  واإلجتماعیة والثقافیة اإلقتصادیة
Optional Protocol to the 
International Covenant on 
Economic, Social and Cultural 
Rights (ICESCR-OP) 
New York, 10/12/2008 
(entry into force: 05/05/2013) 

Accession 
 22 المادة على لبنان تحفظ
 حل بطرق تتعلق التي

 تطبیق بشأن النزاعات
 ویرى تفسیرھا، أو اإلتفاقیة

 یكون نزاع كل في أنھ نانلب
 جمیع موافقة یلزم فیھً طرفا

 حتى الصلة ذات األطراف
 محكمة إلى إحالتھ یمكن
 .الدولیة العدل

  إنضمام
12/11/1971  
  

  النفاذ
12/12/1971 

 أشكال جمیع على القضاء إتفاقیة 
  العنصري التمییز

International Convention on the 
Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination (ICERD) 
New York, 07/03/1966  
(entry into force: 04/01/1969) 
Amendment to ar cle 8:  
New York, 15/01/1992 

Accession 
 9 المادة على لبنان تحفظ
 المساواة تكفل التي (2 الفقرة

 ما في والرجال النساء بین
 ،والمادة) أبنائھم بجنسیة یتعلق

 الدول تلزم التي (1 الفقرة 16
 إجراءات بإتخاذ األطراف

 التمییز على للقضاء مناسبة
  األمور كل في المرأة ضد
 والعالقات بالزواج تتعلق التي

 بشأن تحفظ حیث) العائلیة
 العائلة، إسم إختیار في الحق

 التي ( 1 الفقرة 29 والمادة
 النزاعات حل بطرق تتعلق

 بشأن األطراف الدول بین
 ). تفسیرھا أو تفاقیةاإل تطبیق

  إنضمام
21/04/1997  
  

  النفاذ
06/05/1997 

 أشكال جمیع على القضاء إتفاقیة 
  المرأة ضد التمییز

Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination 
Against Women (CEDAW) 
New York, 18/12/1979  
(entry into force: 03/09/1981) 

Amendment to ar cle 20, 
paragraph  1: 

 New York, 22/12/1995 
(not yet into force) 

 )یتبع(
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   تاریخ مالحظات
 اإلنضمام

 تاریخ
 التوقیع

  الدولیة المواثیق أبرز
 اإلنسان لحقوق 

 الملحق اإلختیاري البروتوكول   
 جمیع على القضاء بإتفاقیة
  المرأة ضد التمییز أشكال

Optional Protocol to the 
Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination 
Against Women (OP-CEDAW) 
New York, 06/10/1999 
(entry into force:  22/12/2000) 

Ratification إنضمام 
05/10/2005 

 لمكافحة المتحدة األمم إتفاقیة 18/12/2001
  یةالوطن عبر المنظمة الجریمة

United Nations Convention 
Against Transnational 
Organized Crime  
New York, 15/11/2000 
(entry into force: 29/09/2003) 

Ratification إنضمام   
05/10/2005  
  
 

 ومعاقبة وقمع منع بروتوكول 09/12/2002
 وبخاصة باألشخاص، اإلتجار
 إلتفاقیة المكمل واألطفال، النساء
 الجریمة لمكافحة المتحدة األمم

  الوطنیة عبر المنظمة
Protocol to Prevent, Suppress 
and Punish Trafficking in 
Persons, Especially Women and 
Children, Supplementing the 
United Nations Convention 
Against Transnational 
Organized Crime  
New York, 15/11/2000 
(entry into force: 25/12/2003)    

Ratification إنضمام   
05/10/2005 

 تھریب مكافحة بروتوكول 26/09/2002
 البر طریق عن المھاجرین

 إلتفاقیة المكمل والجو، والبحر
 الجریمة لمكافحة المتحدة األمم

  الوطنیة عبر المنظمة
Protocol Against the Smuggling 
of Migrants by Land, Sea and 
Air, Supplementing the United 
Nations Convention Against 
Transnational Organized Crime  
New York, 15/11/2000 
(entry into force: 28/01/2004) 

  )یتبع(
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   تاریخ مالحظات
 اإلنضمام

 تاریخ
 التوقیع

  الدولیة المواثیق أبرز
 اإلنسان لحقوق 

Accession إنضمام  
05/10/2000  
  

  النفاذ
04/11/2000 

 وغیره التعذیب مناھضة إتفاقیة 
 أوالعقوبة المعاملة ضروب من

  المھینة أو الالإنسانیة أو القاسیة
Convention Against Torture and 
Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or 
Punishment (CAT) 
New York, 10/12/1984 
(entry into force: 26/06/1987) 
Amendments to Ar cles 17 (7) 
and 18 (5) of the Conven on. 
New York, 08/09/1992 

Ratification 
 تعدیل إلى لبنان إنضم
 من 43 المادة من 2 الفقرة
 بتاریخ الطفل حقوق إتفاقیة

14/07/2000 (Acceptance) 
 118 رقم القانون بموجب

  . 25/10/1999 تاریخ
 

  إنضمام
14/05/1991  

  النفاذ
13/06/1991  
  
 رقم القانون(

 تاریخ 20
30/10/1990 

   الطفل حقوق إتفاقیة 26/01/1990
Convention on the Rights of the 
Child (CRC) 
New York, 20/11/1989 
(entry into force: 02/09/1990) 
Amendment to ar cle 34 (2): 
New York, 12/12/1995 
(entry into force: 18/12/2002) 

 إلتفاقیة اإلختیاري البروتوكول 11/02/2002  
 األطفال إشراك بشأن الطفل حقوق

  المسلحة النزاعات في
Optional Protocol to the 
Convention on the Rights of the 
Child on the Involvement of 
Children in Armed Conflict (OP-
CRC-AC) 
New York, 25/05/2000 
(entry into force: 12/02/2002) 

Ratification 
 تاریخ 414 رقم القانون

05/06/2002  

   إنضمام
08/11/2004  

  النفاذ
08/12/2004 

 إلتفاقیة اإلختیاري البروتوكول 10/10/2001
 األطفال بیع بشأن الطفل حقوق

 البغاء في األطفال وإستغالل
  اإلباحیة المواد وفي

Optional Protocol to the 
Convention on the Rights of the 
Child on the Sale of Children, 
Child Prostitution and Child 
Pornography (OP-CRC-SC) 
New York, 25/05/2000 
(entry into force: 18/01/2002) 

 )یتبع(
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   تاریخ مالحظات
 اإلنضمام

 تاریخ
 التوقیع

  الدولیة المواثیق أبرز
 اإلنسان لحقوق 

 حقوق لحمایة الدولیة اإلتفاقیة   
 وأعضاء المھاجرین العمال جمیع

  أسرھم
International  Convention on 
the Protection of the Rights of 
all Migrant Workers and 
Members of Their Families 
(ICMW)  
(New York, 18/12/1990 
(entry into force: 01/07/2003) 

 عملیة بصورة لبنان شارك
 نص إعداد في وفعالة

 ضمن ترشیحھ َّوتم اإلتفاقیة
 آلسیا الممثلة البلدان

 المصغرة اللجنة لعضویة
 مسودة إعداد تولت التي

 .2004 عام اإلتفاقیة

 ذوي األشخاص حقوق إتفاقیة 14/06/2007 
  اإلعاقة

Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities (CRPD)  
New York, 13/12/2006 
(entry into force: 03/05/2008) 

 إلتفاقیة اإلختیاري البروتوكول 14/06/2007  
  اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق

Optional Protocol to the 
Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities (OP-
CRPD)  
New York, 13/12/2006 
(entry into force: 03/05/2008) 

 جمیع لحمایة الدولیة اإلتفاقیة 06/02/2007  
  القسري اإلختفاء من األشخاص

International Convention for 
the Protection of All Persons 
from Enforced Disappearance 
(CPED)  
New York, 20/12/2006 
(entry into force: 23/12/2010) 

Ratification 
 

   إنضمام
19/02/1963  
  

 ثائقو إیداع
   اإلبرام

27/10/1964 

 مجال في التمییز مكافحة إتفاقیة 
   التعلیم

Convention Against 
Discrimination in Education  
(Adopted by the General 
Conference of UNESCO in Paris 
on  14/12/1960) 
Paris, 14/12/1960 
(entry into force: 22/05/1962) 

 )یتبع(
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   تاریخ مالحظات
 اإلنضمام

 تاریخ
 التوقیع

  الدولیة المواثیق أبرز
 اإلنسان لحقوق 

   الالجئین بوضع تتعلق إتفاقیة   
Convention Relating to the 
Status of Refugees  
Geneva, 28/07/1951 
(entry into force: 22/04/1954) 

 بوضع المتعلق البروتوكول   
  الالجئین

Protocol Relating to the Status 
of Refugees  
New York, 31/01/1967 
(entry into force: 04/10/1967) 

 بقمع الخاصة الدولیة اإلتفاقیة   
   العنصري الفصل جریمة ومعاقبة

International Convention on 
the Suppression and 
Punishment of the Crime of 
Apartheid  
New York, 30/11/1973 
(entry into force: 18/07/1976)  

 لمناھضة الدولیة اإلتفاقیة 07/11/1986  
 األلعاب في العنصري الفصل

  الریاضیة
International Convention 
Against Apartheid in Sports  
New York, 10/12/1985 
(entry into force: 03/04/1988) 

Ratification 
 

   إنضمام
17/12/1953 

 الجماعیة اإلبادة جریمة منع فاقیةإت 30/12/1949
  علیھا والمعاقبة

Convention on the Prevention 
and Punishment  of the Crime 
of Genocide 
Paris, 09/12/1948 
(entry into force: 12/01/1951) 
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  الخامس المرفق
  لبنان إلیھا إنضم التي اإلنسان لحقوق اإلقلیمیة المواثیق

   اریخت مالحظات
 اإلنضمام

 تاریخ
 التوقیع

 اإلقلیمیة المواثیق

 وزراء مؤتمر عن صدر
 اإلسالمیة الدول  خارجیة

 بتاریخ القاھرة في
 وثیقة وھو 05/08/1990

 إلى تحتاج ال إرشادیة
 .تصدیق

 حقوق حول القاھرة إعالن 05/08/1990 
  اإلسالم في اإلنسان

 في العربیة القمة إعتمدتھ
 بموجب )16 الدورة (تونس
 تاریخ 270 رقم القرار

23/05/2004. 

   إنضمام
08/05/2001  

  النفاذ
07/07/2011  

 1 رقم القانون
 تاریخ

05/09/2008 

  اإلنسان لحقوق العربي المیثاق 25/09/2006
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  السادس المرفق

  اإلنسان بحقوق المعنیة الدولیة العمل منظمة إتفاقیات أبرز

  إلیھا اإلنضمام إمكانیة یدرس یزال ال التي أو لبنان إلیھا إنضم التي
   تاریخ مالحظات

 اإلنضمام
 تاریخ
 التوقیع

 الدولیة العمل منظمة إتفاقیات أبرز
 اإلنسان بحقوق المعنیة

Ratification  
 رقم اإلشتراعي المرسوم

 25/06/1977 تاریخ 70

  إنضمام
01/06/1977 

  الجبري العمل إتفاقیة 
Convention Concerning Forced 
or Compulsory Labour (ILO no. 
29)  
Geneva, 22/06/1930 
(entry into force: 01/05/1932) 

 العمل وزارة أعدت
 یجیز قانون مشروع
 ھذه إلى اإلنضمام للحكومة
  .اإلتفاقیة
 تاریخ 8530 رقم المرسوم

20/07/2012. 

 وحمایة النقابیة الحریة إتفاقیة  
   التنظیم حق

Freedom of Association and 
Protection of the Right to 
Organise Convention (ILO no. 
87) 
Geneva, 09/07/1948 
(entry into force: 04/07/1950) 

Ratification  
 رقم اإلشتراعي المرسوم

 25/06/1977 تاریخ 70

  إنضمام
01/06/1977 

 والمفاوضة التنظیم حق إتفاقیة 
  الجماعیة

Right to Organise and Collective 
Bargaining Convention (ILO no. 
98) 
Geneva, 01/07/1949 
(entry into force: 18/07/1951) 

Ratification  
 رقم اإلشتراعي المرسوم

 25/06/1977 تاریخ 70

   إنضمام
01/06/1977 

  األجور في المساواة إتفاقیة 
Equal Remuneration 
Conven on (ILO no. 100) 
Geneva, 29/06/1951 
(entry into force: 23/05/1953 

Ratification  
 رقم اإلشتراعي المرسوم

 25/06/1977 تاریخ 70

   إنضمام
01/06/1977 

  الجبري العمل إلغاء إتفاقیة 
Abolition of Forced Labour 
Conven on (ILO no. 105) 
Geneva, 25/06/1957 
(entry into force: 17/01/1959) 

 )یتبع(
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)تابع(  

   تاریخ مالحظات
 اإلنضمام

 تاریخ
 التوقیع

 الدولیة العمل منظمة إتفاقیات أبرز
 اإلنسان بحقوق المعنیة

 رقم اإلشتراعي المرسوم
 25/06/1977 تاریخ 70

  إنضمام
01/06/1977 

 اإلستخدام في التمییز إتفاقیة 
  والمھنة

Discrimination (Employment 
and Occupation) Convention 
(ILO no. 111) 
Geneva, 25/06/1958 
(entry into force: 15/06/1960 

  Ratification )تابع (
 رقم اإلشتراعي المرسوم

 25/06/1977 تاریخ 70

  إنضمام
01/06/1977 

  العمالة سیاسة إتفاقیة 
Employment Policy Convention 
(ILO  no. 122) 
Geneva, 09/07/1964 
(entry into force: 09/07/1965) 

 ھذه إلى لبنان إنضم
 القانون بموجب اإلتفاقیة

 تاریخ 400 رقم
05/06/2002.  
 في العمل لسن األدنى الحد
 ً.عاما 14 ھو لبنان

  إنضمام
10/03/2003 

 عمل لسن األدنى الحد إتفاقیة 
   األطفال

Minimum Age Convention for 
Admission to Employment and 
Work (ILO  no. 138) 
Geneva, 26/06/1973 
(entry into force: 19/06/1976) 

 إحالة لبنان حكومة قررت
 مجلس إلى قانون مشروع
 على للموافقة النواب

 اإلتفاقیة إلى اإلنضمام
 الوزارء مجلس قرار(

 )09/05/2014 تاریخ

 معاییر (الثالثیة المشاورات إتفاقیة  
  )الدولیة العمل

Tripartite Consultation 
(International Labour 
Standards) Convention (ILO no. 
144) 
Geneva, 21/06/1976 
(entry into force: 16/05/1978) 

   المھنیتین والصحة السالمة إتفاقیة   
Convention Concerning 
Occupational Safety and Health 
and the Working Environment 
(ILO no. 155) 
Geneva, 22/06/1981 
(entry into force: 11/08/1983) 

 )یتبع(
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)تابع(  

   تاریخ مالحظات
 اإلنضمام

 تاریخ
 التوقیع

 الدولیة العمل منظمة إتفاقیات أبرز
 اإلنسان بحقوق المعنیة

 ھذه إلى لبنان إنضم
 القانون بموجب اإلتفاقیة

 تاریخ 335 رقم
02/08/2001. 

   إنضمام
11/09/2001 

 عمل أشكال أسوأ حظر إتفاقیة 
 الفوریة واإلجراءات األطفال
  علیھا للقضاء

Convention Concerning the 
Prohibition  and Immediate 
Action for the Elimination of 
the Worst Forms of Child 
Labour (ILO no. 182) 
Geneva, 17/06/1999 
(entry into force: 19/11/2000) 

   إنضمام 
11/09/2001 

 أسوأ حظر بشأن 190 یةالتوص 
 واإلجراءات األطفال عمل أشكال

  علیھا للقضاء الفوریة
Recommenda on 190 
Concerning the Prohibition and 
Immediate Action for the 
Elimination of the Worst Forms 
of Child Labour 
Geneva, 17/06/1999 
 

  

  

  

  

  


