
 

 

 

 

 

 األمانة العامة

 والتوصيات الختاميةلمالحظات ا
 الخاصة بتقرير الجمهورية اللبنانية 

 
 :متهيد 

 

بمقتضي المادة المبنانية جميورية الناقشت لجنة حقوق اإلنسان العربية التقرير األول المقدم من  .1
 03 - 52من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان في دورتيا السابعة المنعقدة خبلل الفترة  (88)

 بمقر جامعة الدول العربية في القاىرة واعتمدت المبلحظات والتوصيات التالية. 5312أبريل/نيسان 
 .الميثاق( من 88إعماال ألحكام المادة )لجميورية المبنانية من ا األولترحب المجنة بتسمم التقرير  .5
الذي و  الذي تميز بقدر عالي من المينية والجدية، ترحب المجنة بالحوار التفاعمي المفتوح والبناء .0

لدى جامعة الدول  يا الدائممندوبسعادة سفير الجميورية المبنانية و مع وفد الدولة برئاسة  المجنة أجرتو
 .بحقوق اإلنسان المعنية والمؤسسات ، والذي ضم ممثمين لعدد من الوزاراتالعربية

ضة التعذيب وغيره من ضروب المعاممة ىتفاقية مناالالجميورية المبنانية تشيد المجنة بانضمام  .8
في  والبروتوكول االختياري الممحق بيا( 2/13/5333في )القاسية أو البل إنسانية أو الميينة 

(55/15/5338) . 
لسنة  168اإلتجار باألشخاص رقم )ترحب المجنة بإصدار الدولة الطرف لقانون معاقبة جريمة  .2

صدار قانون تحديد السنة السجنية بتسعة أشير رقم )5311 صدار قانون 5315لسنة  516(، وا  (، وا 
 (.5318لسنة  590حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري رقم )

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 األمانة العامة

 املالحظات: 

براز لمتحديات لجيود المبذولة في إعداد التقريرا المجنةتقدر   ، إال أنيا تبلحظوما تضمنو من معمومات وا 
  :ما يمي

من  االسترشادية والمبادئ التوجييية ما جاء في الخطوطل عدم مراعاتوالمجنة عمى التقرير تأخذ  .6
 . عدم بيان مساىمة المنظمات غير الحكومية في عممية إعداده، و صفحاتالحيث عدد 

بيانات احصائية ووقائعية عمى أسس قابمة لممقارنة بشأن مدى  تبلحظ المجنة أن التقرير لم يورد .7
من أجل تمكين المجنة من تقييم التقدم المحرز في تنفيذ أحكام  ؛إعمال الحقوق الواردة في الميثاق

اعتماده عمى مصادر غير رسمية فيما يخص المؤشرات المالية واالقتصادية التي كما تبلحظ الميثاق. 
 أنيا مستخمصة في أغمبيا من الصحف. ذكرىا، والتي يبدو 

جيود المبذولة لمتثقيف بالميثاق العربي لحقوق تبلحظ المجنة عدم وجود أي إشارة في التقرير لم .8
 اإلنسان.

جتيادات قضائية ارارات أو قوجود أحكام أو تبلحظ المجنة أن التقرير لم يتضمن اإلشارة إلى  .9
ولم يرد في المناقشات أي إضافة في ىذا  ،كام الميثاقصادرة عن المحاكم المبنانية باالستناد ألح

 الموضوع. 
المناقشات قد انصب عند استعراض تنفيذ بعض الحقوق اىتمام التقرير و تبلحظ المجنة أن  .13

والحريات الواردة بالميثاق عمى عرض التشريعات الوطنية أو مشروعات القوانين، دون التطرق إلى بيان 
قرير بشكل معمق الصعوبات تكما لم يتناول ال األشخاص بتمك الحقوق.فعمية لتمتع الممارسات ال

ت التي تم اتخاذىا اوالمعوقات التي تعترض تنفيذ بعض الحقوق الواردة في الميثاق، أو تفاصيل اإلجراء
 لمتغمب عمى ىذه المعوقات.



 

 

 

 

 

 األمانة العامة

من التمييز ؤدي إلى تكريس نوع الدولة الطرف قد تالنظام السياسي في طبيعة تبلحظ المجنة أن  .11
ىدار المساواة الفعمية وتكافؤ الفرص ( من 0األمر الذي من شأنو أن يعوق احترام أحكام المادة ) ،وا 

 الميثاق.
جبلء مصير األشخاص الطرف تبلحظ المجنة أن الدولة  .15 لم توضح جيودىا في كشف الحقيقة وا 

اة والحق في الحرية واألمان المختفين قسريًا منذ بداية الحرب األىمية، بما ينال من الحق في الحي
 ( من الميثاق.18( و)2)الشخصي المنصوص عمييما في المادتين 

األفعال المعاقب عمييا  توسع في تجريميفي الدولة الطرف النظام القانوني تبلحظ المجنة أن  .10
يذه العقوبة إال الحكم بال تجيز  والتي( من الميثاق 6المادة )ال ينسجم مع أحكام ، األمر الذي باإلعدام

 في الجنايات بالغة الخطورة. 
 تبلحظ المجنة أن النظام القانوني في الدولة الطرف ال يتضمن تعريفا شامبل لجريمة التعذيب. .18
( 8)الميثاق الواردة في المادة  المجنة أن النظام القانوني لمدولة الطرف ال يمتثل ألحكام تبلحظ .12

كما أن العقوبة المقررة فيو ليذه  ،نظام التقادم عمى جريمة التعذيبفيو يطبق  ،منو المتعمقة بالتعذيب
وفضبل عن ذلك ال يتضمن ىذا النظام ما يكفي من  .تياوجسام تيا خطور مع ال تتناسب الجريمة 

ولم يرد في التقرير وال في  ذيب وكفالة تمتعو بحق رد االعتبار.اإلجراءات إلنصاف من يتعرض لمتع
وربما ىذا ما يفسر ندرة األحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الوطنية  ،ذلكالمناقشات ما يفند 

 بخصوص مبلحقة مرتكبي جرائم التعذيب.
تبلحظ المجنة غياب القواعد القانونية الخاصة بالتعويض عن التعذيب وضحايا االتجار باألفراد،  .16

 ( .18( و)13( و)8ة في المواد )والحبس االحتياطي واإلعتقال التعسفي وفقا ألحكام الميثاق الوارد
تبلحظ المجنة عدم كفاية التدابير المؤسساتية واإلدارية لمراقبة كافة السجون وأماكن االحتجاز،  .17

 ووجود بعض مراكز االحتجاز التابعة لؤلجيزة األمنية غير الخاضعة لمرقابة القضائية.



 

 

 

 

 

 األمانة العامة

من جانب الدولة الطرف لمكافحة  السياسات واإلجراءات المتخذة وفعالية عدم كفاية المجنةتبلحظ  .18
جرائم االتجار باألفراد وحماية الضحايا، وعمى األخص ما يتعمق بالمساعدة القانونية ومراكز اإليواء 

 ( من الميثاق.13الحماية المنصوص عمييا في المادة ) بما يكفل والتأىيل لضحايا ىذه الجرائم،
انون "معاقبة اإلتجار باألشخاص" يتضمن ثغرات كعدم تجريم عمميات بيع تبلحظ المجنة أن ق .19

 باعتباره صورة من صور االتجار باألفراد. ؛األطفال بغرض التبني غير القانوني
 ؛تبلحظ المجنة أن قانون "معاقبة اإلتجار باألشخاص" ال ينظر لممجني عمييم بمنظور الضحية .53

 م.إذ يتجو لوضع عبء اإلثبات عمى عاتقي
تبلحظ المجنة أن طريقة تشكيل مجمس القضاء األعمى في الدولة الطرف، من شأنو أن يؤثر  .51

 ( من الميثاق.15عمى استقبلل القضاء المنصوص عميو في المادة )
جراءات المحاكمة أمام تبلحظ المجنة  .55 والمحاكم العسكرية تفتقر  المجمس العدليأن قواعد وا 

 .( من الميثاق10( و)15ص عمييا في المواد )المحاكمة العادلة المنصو  لضمانات
( من الميثاق من حيث 15ال يمتثل ألحكام المادة ) الدولةشورى تبلحظ المجنة أن نظام مجمس  .50

 كفالة حق التقاضي بدرجاتو.
في الدولة الطرف، ال يضمن بشكل كاف لئلعانة العدلية تبلحظ المجنة أن التنظيم القانوني  .58

 ( من الميثاق.1( الفقرة )10لدفاع عن حقوقيم، بالمخالفة لممادة )ا لياً وفعال لغير القادرين ما
مون خبلل ميمة معقولة لممحاكمة قد  الجرائم ال يٌ في بعض المحبوسين احتياطيا  تبلحظ المجنة أن .52

 (.18الجزائية، بالمخالفة ألحكام الميثاق في المادة )
مع ال يتسق  ( عام، وىو ما15)تبلحظ المجنة أن سن المسؤولية الجنائية لؤلحداث أقل من  .56

 المبادئ المكرسة لحماية الطفل في الميثاق.



 

 

 

 

 

 األمانة العامة

بالمخالفة  ؛ وذلكيجيز حبس المدين المعسر قانون أصول المحاكمات المدنية تبلحظ المجنة أن .57
 عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقديبعدم جواز حبس شخص ثبت قضائيًا إعساره لممبدأ الخاص 

 ( من الميثاق. 18ألحكام المادة ) إعماالً 
ثبت براءتو بموجب حكم بات عن ت لمنتبلحظ المجنة غياب القواعد القانونية الخاصة بالتعويض  .58

 ( من الميثاق. 5( الفقرة )19لنص المادة ) وفقاً  ،األضرار التى لحقت بو
ولة الطرف االزدياد المضطرد في صدور قرارات وأوامر الحبس أظيرت المناقشات مع وفد الد .59

نزالء السجون من المحبوسين احتياطيًا، وذلك بالمخالفة أدى الرتفاع نسبة االحتياطي، األمر الذي 
 (.2( الفقرة )18لممادة )

بضرورة  يمتثل لبللتزامكن التوقيف، ال اتنظيم السجون وأمب الخاص تبلحظ المجنة أن المرسوم .03
ألحكام المادة  بالمخالفةن عن المدانين ومعاممتيم معاممة تتفق مع كونيم غير مدانين، يصل المتيمف
 ( من الميثاق.5( الفقرة )53)

( من 51المادة )ال يراعي األحكام المنصوص عمييا في  التنصت تبلحظ المجنة أن قانون .01
 .الميثاق

عمييا في تبلحظ المجنة عدم إجراء اإلنتخابات النيابية والرئاسية وفقًا لآلجال المنصوص  .05
قتصادية واالجتماعية الواردة مما يضعف من ضمانات التمتع بالحقوق المدنية والسياسية واال الدستور،

 الميثاق.في 
الجنسية ألبنائين  ال ُيمكن النساء من منحفي الدولة الطرف المجنة أن قانون الجنسية  تبلحظ .00

( من 59( و)0عمى قدم المساواة مع الرجال، بما ينتقص من الحقوق المنصوص عمييا في المواد )
 الميثاق.



 

 

 

 

 

 األمانة العامة

جميع األشخاص المقيمين في تبلحظ المجنة وجود قيود في التشريع والممارسة تحول دون تمتع  .08
بما ينال من حماية حق  ،ة العقاريةالعقارية الخاصة، والحقوق العيني الحق في الممكيةالدولة الطرف ب

 .( من الميثاق01الممكية الخاصة وفق المادة )
الموارد المالية البلزمة لتفعيل الصندوق الخاص بمساعدة ضحايا العنف توفر المجنة عدم  تبلحظ .02

األسري، بما ينتقص من الحماية المقررة لؤلسرة وبخاصة النساء واألطفال المنصوص عمييا في المادة 
 ( من الميثاق.5( الفقرة )00)

 .ةالمنزلي ةمعمالضعف اإلطار القانوني لحماية العمال الوافدين ولتبلحظ المجنة  .06
في ين لعامميشمل جميع اعدم وجود ضمان اجتماعي إلى المناقشات و  من التقرير المجنةخمصت  .07

ضعفًا  وىو ما يعد ؛والعاممين في البمديات ،وعمال ورش البناء ،والقطاع غير المنظم، القطاع الزارعي
خفاقًا في تنفيذ اإللتزام الوارد في المادة )و  في نظم الحماية االجتماعية  ( من الميثاق.06ا 

بتغطية صحية عبر الصناديق الضامنة تبلحظ المجنة ارتفاع نسبة األشخاص الذين ال يتمتعون  .08
الحصول مجانًا عمى خدمات الرعاية الصحية  الحكومية والخاصة، مما يؤثر عمى حق كل مواطن في

 ( من الميثاق.1( الفقرة )09األساسية المنصوص عمييا في المادة )
تدني خدمات الصرف الصحي في بعض مناطق الدولة الطرف، بما يؤثر عمى  تبلحظ المجنة .09

 من الميثاق.الفقرة )و( ( 09التمتع بالحق المنصوص عميو في المادة )
 اً لتوفير الحياة الكريمة لؤلشخاص ذوى اإلعاقة وفقاإلجراءات البلزمة  م كفايةعد المجنةتبلحظ  .83
 ( من الميثاق.83ما تنص عميو المادة )ل

وبشكل خاص في المناطق  تبلحظ المجنة وجود تفاوت في فرص التمتع بمجانية التعميم والزاميتو .81
 ( من الميثاق.81)األكثر فقراً؛ بما يؤثر عمى التمتع بالحقوق المنصوص عمييا في 

الدولة الطرف  قبل التدابير المتخذة منخمصت المجنة من التقرير والمناقشات الى عدم وضوح  .85
 ( من الميثاق.81لدمج مبادئ حقوق اإلنسان والحريات األساسية في المناىج التعميمية إعمااًل لممادة )



 

 

 

 

 

 األمانة العامة

 :التوصيات 

بلزمة لتنفيذ واستكمال الخطط الموارد المالية البتخصيص المجنة الدولة الطرف  توصي .80
عادة النظر في خطط العمل التنفيذية، واالستراتيجيات الخاصة بتعزيز حقوق اإلنسان،  ومنيا: خطة وا 

، واالستراتيجية (5316في لبنان بحمول العام ) العمل الوطنية لمقضاء عمى أسوأ أشكال عمل األطفال
والخطة  ،(5315الصادرة سنة )من جميع أشكال العنف واإلستغبلل الوطنية لوقاية وحماية األطفال 

 (. 5312 - 5330الوطنية لمتعميم لمجميع لعام )
وصي المجنة الدولة الطرف بسرعة اتخاذ التدابير القانونية والمؤسسية إلقرار مشروع الخطة ت .88

اإلنسان النيابية، ووضع تبنتيا لجنة حقوق  والتي(، 5319 - 5318الوطنية لحقوق اإلنسان في لبنان )
 مؤشرات لقياس التقدم المحرز في تنفيذىا.

إنشاء لجنة وطنية مستقمة لحقوق قرار مشروع قانون باإلسراع في إالدولة الطرف توصي المجنة  .82
مبادئ باريس المتعمقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق عمى أن تتوافق مع  ،اإلنسان

 .1990اإلنسان الصادرة عام 
وتكافؤ الفرص باتخاذ التدابير القانونية والمؤسسية لكفالة المساواة المجنة الدولة الطرف  توصي .86

 ( من الميثاق.0عمى أساس المواطنة وفقا ألحكام المادة )
توصي المجنة الدولة الطرف بالنظر في اتخاذ ما يمزم من تدابير التمييز اإليجابي لصالح النساء  .87

 ( من الميثاق.0نيابي وفقا ألحكام المادة )في مجال التمثيل ال
جبلء مصير األشخاص  .88 توصي المجنة الدولة الطرف بضرورة معالجة ممف االختفاء القسري وا 
( 18( و)2طب الشرعي، حمايًة لمحقوق الواردة في المادتين )، مع استخدام التقنيات الحديثة لممفقودينال

 من الميثاق.
بيدف  ؛( من الميثاق6تعديل تشريعاتيا لتتوافق مع أحكام المادة ) تدعو المجنة الدولة الطرف إلى .89

 .عقوبة اإلعدام عمى الجنايات بالغة الخطورة قصر تطبيق



 

 

 

 

 

 األمانة العامة

ضمان عدم ل ؛( من الميثاق8مع أحكام المادة ) تدعو المجنة الدولة الطرف لموائمة تشريعاتيا .23
وكفالة ة، وتشديد العقوبة عمى مرتكبييا، ، واعتبارىا من الجنايات الخطير سقوط جريمة التعذيب بالتقادم

 .األضرار وجبر حقوق الضحايا في التعويض واإلنصاف
توصي المجنة بتدريب كوادر طبية متخصصة في تقنيات التقصي والتوثيق حول إدعاءات  .21

 التعذيب، باستخدام األدلة المادية والفنية، وتخفيض تكمفة المجوء إلى الطب الشرعي إلثبات التعذيب أو
 جعمو عمى عاتق الدولة.

 .باألشخاصتوصي المجنة بتأسيس ىيئة وطنية لمكافحة اإلتجار  .25
صورة من صور طفال بغرض التبني غير القانوني بإعتباره عمميات بيع األبتجريم توصي المجنة  .20

 االتجار باألفراد.
باألفراد، بما إجراء تعديبلت قانونية لحماية حقوق ضحايا اإلتجار الدولة الطرف بالمجنة توصي  .28

الموظفين المكمفين تكثيف البرامج المخصصة لتدريب وتثقيف ، و يضمن تغميب منظور اعتبارىم ضحايا
 باألفراد. حول جرائم وصور االتجاربإنفاذ القانون 

في طريقة تشكيل مجمس القضاء األعمى بما يضمن  بإعادة النظرالطرف المجنة الدولة  يتوص .22
 .لو االستقبلل

جراءات المحاكمة أمام مجنة وصى الت .26 والمحاكم  المجمس العدليالدولة الطرف بتعديل قواعد وا 
( من 10( و)15) العادلة المنصوص عمييا في المادتين العسكرية، بحيث تستجيب لضمانات المحاكمة

 .الميثاق
 الدولة بما يضمن كفالة حق التقاضي بدرجاتو.شورى  تعديل أحكام نظام مجمسبتوصي المجنة  .27
مالًيا؛ لمدفاع عن  لغير القادرينبشكل كاف وصى المجنة الدولة الطرف بتوفير اإلعانة العدلية ت .28

 ( من الميثاق.1( الفقرة )10ألحكام المادة ) حقوقيم تطبيقاً 



 

 

 

 

 

 األمانة العامة

التوقيف ومراجعة ضوابط  ،المجنة بإعادة النظر في قانون أصول المحاكمات الجزائية يتوص .29
  لمدتيما في جميع الجرائم.ع حد أقصى وضالنظر في والحبس االحتياطي، و 

 ،كل شخص كان ضحية توقيف حقيضمن  خاص توصي المجنة الدولة الطرف بوضع تشريع .63
 تعويض. ىالحصول عم في ،أو غير قانوني ،أو اعتقال تعسفي

 توصي المجنة بسرعة تنفيذ االستراتيجة الوطنية لنقل صبلحية إدارة السجون إلى وزارة العدل.  .61
عادة جنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير البلزمة لمعالجة مشكمة اكتظاظ السجونتوصي الم .65 ، وا 

 .ئل لمحبس في بعض الجرائم البسيطةبتقنين بدافيما يتعمق النظر في السياسة العقابية 
يضمن عدم حبس المدين الذي يثبت التنظيم القانوني بما  مراجعةب المجنة الدولة الطرف توصي .60

 .( من الميثاق18وفقا ألحكام المادة ) ء بدين ناتج عن التزام تعاقديإعساره عن الوفا
 تثبتالحق في التعويض لكل شخص يضمن  خاص توصي المجنة الدولة الطرف بسن تشريع .68

 .( من الميثاق5( الفقرة )19، وفقا لممادة )براءتو بموجب حكم بات عن األضرار التي لحقت بو
الموقوفين أو ن يالمتيمتبني سياسات تضمن تصنيف  ةتحث المجنة الدولة الطرف عمى ضرور  .62

 عن المدانين ومعاممتيم معاممة تتفق مع كونيم غير مدانين.رىن المحاكمة 
الصادرة بالتنصت في لتكون األوامر قانون التنصت مراجعة توصى المجنة الدولة الطرف بإعادة  .66

الخصوصية، المنصوص عميو في المادة حق في من ال وبما يعزز ،جميع الجرائم من اختصاص القضاء
 .( من الميثاق51)

توصى المجنة الدولة الطرف بضرورة إجراء االنتخابات النيابية والرئاسية في آجاليا المنصوص  .67
 .عمييا في الدستور؛ بما يضمن التمتع بالحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية

عتراف االبما يضمن  1952( لسنة 12سية رقم )نون الجنقامراجعة تدعو المجنة الدولة الطرف ل .68
( 0ألحكام المادة ) ممساواة وعدم التمييز وفقاً ، تحقيقا لبنانية المتزوجة من أجنبيمألبناء المرأة ال بالجنسية

 من الميثاق.



 

 

 

 

 

 األمانة العامة

تحول دون  والتي ،المجنة الدولة الطرف بالنظر في رفع القيود في التشريعات والممارسة توصي .69
تمتع جميع األشخاص المقيمين في الدولة الطرف بحق الممكية العقارية الخاصة وغيرىا من الحقوق 

تضمن كفالة حق الممكية الخاصة لكل  والتي( من الميثاق، 01العينية العقارية اتساقا مع أحكام المادة )
 شخص دون تمييز.

الوصول إلى المعمومات من مصادرىا  توصي المجنة الدولة الطرف بإصدار قانون يتيح حرية .73
( 05في المادة ) رية الرأي والتعبير المنصوص عميوتمتع األفراد بالحق في حلتعزيز الرسمية وتداوليا، 

 ( من الميثاق.1الفقرة )
 القواعدفيو جمع طفل تلحماية حقوق اتوصى المجنة الدولة الطرف بوضع تشريع متكامل ل .71

بما ينسجم مع المبادئ العامة لحماية حقوق الطفل في  ،المختمفة ريعاتتشفي الالمتواجدة القانونية 
 الميثاق.

ندوق الخاص لصا الموارد المالية البلزمة لتفعيل عمل بضرورة تدبير الدولة الطرف المجنة يتوص .75
وتكثيف البرامج المخصصة لتدريب وتثقيف الموظفين المكمفين بإنفاذ قانون  بضحايا العنف األسري،

 حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري.
 ،قانون العمل ليشمل جميع العاممين في مختمف القطاعاتتوصي المجنة الدولة الطرف بتعديل  .70

( من 08، وفقا لممادة )البناء والبمدياتوبصفة خاصة القطاع الزراعي والقطاع غير المنظم وعمال ورش 
 الميثاق.

، تنظيم القانوني لمعمال الوافدين والعمالة المنزليةبتوفير الحماية والالمجنة الدولة الطرف  يتوص .78
 وكاالت استقدام العمالة األجنبية. كما وتشديد التفتيش والرقابة عمى 

تفاقية منظمة العمل الدولية رقم ة عمى اتحث المجنة عمى مواصمة الحوار التفاعمي بشأن المصادق
 ( بشأن العمل البلئق لمعمال المنزليين.189)
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دون  في الضمان والتأمين اإلجتماعي ينطنمواجميع الكفالة حق ب توصي المجنة الدولة الطرف .72
 ( من الميثاق.06، وذلك بتطوير التشريعات ذات الصمة إعماال لممادة )تمييز
لموصول  ؛لخفض معدالت الفقر والبطالةباتخاذ ما يمزم من تدابير توصي المجنة الدولة الطرف  .76

 ( من الميثاق.07، وفقا لممادة )لمحدود الدنيا البلزمة لمتمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
عمى أساس  لمتأمين الصحي متكامل توصي المجنة الدولة الطرف باإلسراع في إنشاء نظام .77
 .الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمعتوافر يضمن  مني، بماتضا
خدمات الصرف توصي المجنة باتخاذ الدولة الطرف لكافة التدابير الضرورية البلزمة لتوفير  .78

 ( من الميثاق.09؛ تنفيذا لممادة )الصحي لجميع السكان
من التمتع عاقة تمكين األشخاص ذوي اإلل المجنة الدولة الطرف بضرورة مواصمة جيودىا توصي .79

 ( من الميثاق.83اعماال لما ورد بالمادة ) بالحياة الكريمة
 جميعتوصي المجنة الدولة الطرف بتعزيز ومواصمة جيودىا الرامية إلى ضمان التمتع الكامل ل .83

( من 5( الفقرة )81، وفقا لممادة )بالتعميم األساسي اإللزامي بالمجان ،ودون أي تمييز ،المواطنين
 الميثاق.

توصي المجنة الدولة الطرف بمواصمة جيودىا في مجال تطوير البيئة التشريعية الوطنية ذات  .81
الصمة بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان، وتطوير الممارسات والسياسات اليادفة إلى التنفيذ الكامل ألحكام 

 الميثاق.
ؤسسات الدولة، تطمب المجنة من الدولة الطرف تعميم المبلحظات والتوصيات الختامية عمى م .85

والعمل عمى تنفيذىا، وتبدي المجنة استعدادىا لمساعدة الدولة عمى الوفاء بالتزاماتيا عبر أى شكل 
 لمتعاون الفني.
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 ( الدورة السابعة1حق رقم )مل

 أعضاء لجنة حقوق اإلنسان العربية

  /(رئيس المجنة) ىادي بن عمي الياميالدكتور 

  /المجنة( نائب رئيس( عبدالمجيد زعبلنيالدكتور 

 نة()عضو المج الدكتور/ عبدالرحيم يوسف العوضي 

 (ومقرر التقرير)عضو المجنة  يونس المستشار/ أسعد نعيم 

  عضو المجنة ( الربابعةاألستاذ/ عاصم منصور مقداد( 

 (عضو المجنة) / محمد جمعة جاسم خميفة فزيعالمستشار 

  ولم يتمكن من الحضور:

 (عضو المجنة) السيد/عز الدين األصبحي 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 األمانة العامة

 ( الدورة السابعة2ملحق رقم )

 أسماء وفد الجمهورية اللبنانية :

                         ومندوبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية  لدى جميورية مصر العربية سفير لبنان السفير/ خالد زيادة
 د()رئيس الوف

 رئيس دائرة المؤتمرات في وزارة الخارجية والمغتربين المستشار/ ىنري قسطون 
 ممثل وزارة العدل القاضي/ محمد صعب 
 رئيس قسم حقوق اإلنسان في المفتشية العالمة لقوى األمن الداخمي في وزارة  المقدم/ زياد قائدبيو

 الداخمية والبمديات
 لشؤون القانونية والوصاية في وزارة العدلرئيس قسم حقوق ا  السيد/ عادل ذبيان 
 منسقة وحدة التربية المدنية واإلرشاد والتوجيو في وزارة التربية والتعميم العالي السيدة/ وفاء القاضي 
 المسؤولة عن ممف االستعراض الدوري الشامل لحقوق اإلنسان في وزارة الشؤون  السيدة/ دنيز حنينة

 االجتماعية
  المسؤولة عن ممف حماية الطفل في المجمس األعمى لمطفولة في وزارة الشؤون  اضةالسيدة/ سناء عو

 االجتماعية

 

 


