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 الغالف
 ١٨٩٩یونیو  -مؤتمر السالم الدولي األول، الهاي، مایو یرمز هذا الغالف الى: 

 التي دعیت من قبل قیصر روسیا لمناقشة نزع السالح العالمي. القیصرالوفود المشار�ة في المؤتمر 
یا �أمل في تجنیب بالده العبء المالي لكي تتناسب نفقات تسلح بالده مع نفقات التسلح من قبل ألمان

والنمسا. وفي هذا الصدد فإن المؤتمر لم ینجح. ومع ذلك فإنه تم تحدید وتشر�ع �عض قواعد الحرب 
 االتفاقیات. �ما أنشأت محكمة دولیة للتحكیم. ومن شأن هذه اإلنجازات أن تؤثر �شكلفي سلسلة من 

 كبیر على سیر الحر�ین العالمیتین.
 

This Cover represent: The First International Peace Conference, the 
Hague, May - June 1899 

 
Delegates to the Conference which was called by the Tsar of Russia to 
discuss world disarmament. The Tsar hoped to spare his country the 
financial burden of having to match the arms expenditure of Germany 
and Austria. In this respect the Conference did not succeed. However it 
did define and codify some of the rules of war in a series of 
Conventions. It also established an international court of arbitration. 
These achievements would significantly influence the conduct of the 
two world wars.
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 قد�مت

  :ضائیةقدعم الهیئات الحقوقیة وال
 قضاة ومحامین لبنانیین حول اتفاقیات حقوق اإلنسان تدر�ب

 
 
 

انحاء العالم،  تكتسب حقوق االنسان أهمیة متزایدة في األنظمة الحقوقیة في جمیع
 ،ةالقضاء والمحاما ،مما یتطلب من �ل دولة معنیة ومن المهن القانونیة ذات الصلة المباشرة

ال حقوق ان تنظر بدقة لكیفیة التنفیذ الفعال لاللتزامات القانونیة المترتبة على �ل دولة في مج
ین الحاجة الى التمكا لمن �مارس المهن القانونیة �ونه یتطلب االنسان. وهذا ما �شكل تحد�ً 

یثة في مجال حقوق االنسان وحما�ة حقوق الفرد على دالمستمر في استخدام اآللیات الح
 الصعید الوطني والدولي.

 الغرض من ورشات العمل:
األساسیة لقانون  والمعاییرتزو�د القضاة والمحامین �المعلومات والمصادر . ١

 النسان ما تستحقه من االحترام والعنا�ة. الشرعات حقوق االنسان الدولي، وایالء حقوق ا
یتناسب مع  سلوك مهني تطبیقيتعز�ز وتنمیة المهارات  وتحو�لها الى . ٢

ن االحتیاجات من خالل المز�د من تمكین القضاة على استخدامها في قرارتهم  وتمكین المحامی
 ة.ة لمساعدة قانونیعلى تفعیلها أمام القضاء الوطني وذلك  لتحقیق عدالة أكبر لمن هم �حاج

ظهور سلوك ا�جابي في العمل على الصعید الداخلي والدولي مما یؤدي الى . ٣
 من خالل أداء المهن الحقوقیة. تعز�ز حقوق االنسان

من اعالن حما�ة المدافعین عن حقوق االنسان انه: "لألفراد  ١٦نصت المادة 
في المساهمة في ز�ادة وعي والمنظمات غیر الحكومیة والمؤسسات ذات الصلة دور هام 

الجمهور �المسائل المتصلة �حقوق االنسان والحر�ات االساسیة وذلك عن طر�ق أنشطة مثل 
 التثقیف والتدر�ب..."

*** 
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 أهداف المشروع:
سان : تعز�ز وتحسین أداء النظام القضائي اللبناني في ما یتعلق �حقوق اإلنالهدف العام. ١

 والحر�ات األساسیة.
 الهدف الخاص. ٢
 سیر لالتفاقیات حقوق االنسان من قبل القضاة والمحامین أثناء التطبیق الفّعالتعز�ز  -

وق الدعوى واجراءات المحاكمة أمام المحاكم، عن طر�ق ز�ادة المعارف والقدرات المتعلقة �مفاهیم حق
 اإلنسان والفقه الدولي.

 .اإلنسانضد انتهاكات حقوق  الحما�ة القانونیةتعز�ز فرص  -
ع ، وتعز�ز القرارات واالحكام القضائیة �ما یتماشى ماستقالل القضاء وفعالیتهتعز�ز  -

 حقوق اإلنسان والحر�ات األساسیة
*** 

ي تلعب �لیات الحقوق في الجامعات المختلفة في لبنان ومعظم الدول العر�یة دوًرا رئیسیا ف
 لحد األدنى من الحقوق والكرامة للمواطنین.نشر وتعز�ز مفاهیم حقوق اإلنسان والتي تدعو إلى ا

�لیات حقوق في الجامعات المختلفة، في حین ال تزال مواد حقوق  ٧في لبنان، هناك حوالي 
 اإلنسان هامشیة.

 10.000قاض، وأما عدد للمحامین فیصل إلى  ٦٠٠عدد القضاة في لبنان �صل الى نحو 
د الخر�جین من �لیات الحقوق �صل الى اكثر محامي في نقابتي بیروت وطرابلس، في حین أن عد

خر�جا �ل عام. لذلك، ینبغي إدخال عدد أكبر من المواد المتعلقة �حقوق اإلنسان  ٥٠٠و  ٤٠٠من 
 في المناهج التعلیمیة في �لیات الحقوق من اجل تطو�ر ثقافة حقوق اإلنسان لدى جمیع خر�جي �لیات

 الحقوق.
والمحامین، وخاصة في ما یتعلق �قضا�ا حقوق اإلنسان و�ما أن فرص تعز�ز قدرات القضاة 

لف محدودة، �ان هذا المشروع بهدف تمكین قدرات وتعز�ز مهارات القضاة والمحامین اللبنانیین في مخت
 قضا�ا حقوق اإلنسان.

من جهة أخرى، لذلك، أهمیة وضرورة  والقضاةمن جهة  المحامون ان جانحي العدالة هما 
 معاهدات واتفاقیات حقوق االنسان.تعز�ز قدرات القضاة والمحامین اللبنانیین على مختلف 
*** 
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 في ما یلي النتائج المتوقعة الرئیسیة:
إنشاء مجموعة من القضاة والمحامین خبراء في مجال حقوق اإلنسان قادر�ن . ١

 ومحامین آخر�ن من زمالئهم.على مشار�ة معرفتهم لقضاة 
إنشاء مجموعة تضم عدد من القضاة والمحامین اللبنانیین الذین سیكون لدیهم . ٢

ر أكثالفهم الالزم والخبرة العملیة لمعاییر حقوق اإلنسان لتكون قادرة على استعمالها �شكل 
 .فعالیة في عملها

رة في قضا�ا حقوق القضاة اللبنانیون سوف �كتسبون المعرفة الالزمة والخب. ٣
 اإلنسان إلستعمالها �شكل عملي في القرارات واالحكام القضائیة.

 سوف تصبح ادوات حقوق اإلنسان أكثر جاذبیة لعدد أكبر من المحامین.. ٤
*** 

ومعاییر  ثالثة أ�ام حول اتفاقیات یتألف البرنامج من ستة أ�ام  مقسمة إلى قسمین:
 تدر�ب على اتفاقیات ومعاییر حقوق اإلنسان للمحامین.ثالثة أ�ام و  حقوق اإلنسان للقضاة

في جمیع المواد المتعلقة  التطبیقیةتهدف الدورات إلى تزو�د المشار�ین �المعرفة 
�ما في  وجلسات عملیة محاضرات�إتفاقیات حقوق اإلنسان والقوانین ذات الصلة. وتتكون من 

 ذلك سینار�وهات قصیرة ودراسة حاالت.
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١ 
 المسؤولیات تجاه الحقوق األساسیة

 جورج جر�جالنقیب 

 نقیب المحامین في بیروت
 
 
 

الكالم ز�د الثرثرات، لكن لن نیأس، لن تعددت اللقاءات، وتكثفت الحراكات، و�لغ 
ق ، بل ستبقى حقو مح �التحلل المستدام لجسم الدولةنستسلم، لن نسلّم �األمر الواقع. لن نس

 اً حر  االنسان في المرتبة الذهبیة، التي من دونها ال دولة، وال شعب وال مؤسسات، وال عالم ال
 وال غیر حر.

ؤسسة ادیناور الممثلة �السید بیتر ر�میله، والم مرة جدیدة ندق الیوم مع مؤسسة �ونراد
 اللبنانیة للسلم االهلي الدائم �شخص رئیسها عضو المجلس الدستوري الد�تور انطوان مسرة،

ومعهد حقوق االنسان في نقا�ة المحامین في بیروت �شخص الزمیلة الیزابیت سیوفي، ندّق 
لتائهون �تنّبه الغافلون في الدولة، و�بادر امعًا جرس إنذار لیستفیق النائمون في الجمهور�ة، و 

رّق، في السلطة الى رّد االعتبار الى الوطن، الى لبنان حقوق االنسان، الى لبنان الحق ال ال
 الى لبنان العدالة.

 lesندق معًا جرس إنذار لیعي المجتمع الدولي مسؤولیاته إزاء الحقوق األساسیة 
Droits fondamentaux. 

*** 
الجمهور�ة المعذ�ة �انتخاب  المناسبة �ما �ل مناسبة، ألدعو الى الوقوف مع أنتهز

 ، ومن المعیب �حقهم أنرئیس للبالد، وال نترك فرصة اال ونتكلم ونتحرك، ثم نتحرك ونتكلم
 أن �غزو المكان، وللفطر أن ینمو مع مرور الزمان. بعش�سمحوا لل

سة وغیر غیر مكرّ  minimum standards من المعیب أن تبقى المعاییر الدنیا 
 ستخدم أسلحة النظام الفتاكة في دول العالممحترمة في العالم، بل من الجرصة �مكان أن تُ 

 ضد شعبه، و�ن بدت ناعمة وسلسة.
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دون ب�الصدفة و�موتون  من الجرصة �مكان أن یبقى في الدنیا أناس �عیشون 
 عین.مشیّ 

دأ وقائیة إستباقیة وتستكمل �حما�ة جملة إجراءات تب حما�ة حقوق اإلنسان تفترض
 دائمة.

*** 
ورو�یة أمام المحافل األو خالل مرافعاتي عن حقوق االنسان في لبنان  رددت دوماً 

المحامین  مم المتحدة، وأمام االتحاد الدولي للمحامین في فلورانس، وأمام نقابتيوالدولیة، في األ
تتهاون في قول الحقیقة �املة إنتصارًا لحقوق ان نقا�ة المحامین لن  ،في �ار�س ومدر�د
تقصّر لدى وضع تقر�رها السنوي في تسلیط الضوء على �ل انتهاكات اإلنسان، وهي لن 

 حقوق االنسان، فمن �خفي مرضه �كون �من حكم على نفسه �الموت البطيء، بل �االعدام.
ال �ستهدف قول الحقیقة في �ل القضا�ا و�خاصة في قضا�ا حقوق االنسان  ان 

ل هو من قبیل مسؤولیة الفرد والمجتمع للنهوض ، بName and shame   التسمیة والتشهیر
 �حقوق البشر الى األعلى، هذا ما نحن فاعلون الیوم و�ل یوم.

بل إن الثقة �النفس ضرور�ة لبلوغ المرتجى، فتشاؤم العقل ال �غلبه اال تفاؤل االرادة، 
 صممون.نحن متفائلون و�رادیون ومُ  أنطونیو غرامشي. كما �قول الفیلسوف اال�طالي 
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٢ 
 مهمة معهد الدروس القضائیة

 القاضیة ندى د�روب
 رئیسة معهد الدروس القضائیة

 
 
 
الحّق، هي إلهیة قبل أن تكون بنصوص،  وحقوق االنسان ترتبط أساًسا ان فكرة  

 بوجوده،
 ومن ممارسات الرق والتعذیب الجسدي والنفسي التمییز العنصري والجنسي. 
تطّورت المجتمعات على مّر التار�خ وتطّورت معها مفاهیم حقوق االنسان والفكر  

 �عات الوطنیة وتجاوزتها الى إ�جاد تعاون القانوني لحما�ة تلك الحقوق فانعكست على التشر 
�یفیة  بین الدول لتوحید المفاهیم والمعاییر التي ترعى حقوق األفراد والمجتمعات ولالتفاق على

 تفعیلها،
 وألّن مهمة القاضي تكمن �صورة أساسیة، 
 في إحقاق الحق ال بد أن �كون الناطق �ه، 
 القانون الذي �حكم �ه،مؤهًال ومتخصًصا ودارًسا وملم�ا �مبادئ  
ل وانطالًقا من مهمة معهد الدروس القضائیة في تأهیل القضاة المتدّرجین لتولي العم 

نطوان مسّره القضائي، ینّظم �التعاون مع المؤسسة اللبنانیة للسلم األهلي الدائم ممّثلة �الد�تور أ
مل ُمتخصصة حول ومؤسسة �ونراد ادیناور ورشة العمل هذه على مدى یومین حول ورشة ع

لدولیة تطبیق االتفاقیات الدولیة ذات العالقة �حقوق االنسان أمام المحاكم الوطنیة واآللیات ا
 لحما�ة حقوق االنسان وفاعلیتها.

 الهدف تزو�د�م �المعلومات والمصادر القانونیة ذات الصلة، 
 وتعز�ز فهم االحتیاجات في مجال حقوق االنسان، 
المهني مما یتناسب مع شرعة حقوق االنسان والمعاهدات واالتفاقیات وآلیات التطبیق  

 والقانون الداخلي الوطني.
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٣ 
 تعمیق المعرفة �المعاییر الدولیة
 المحامیة الیزابیت زخر�ا سیوفي

 مدیرة معهد حقوق اإلنسان في نقا�ة المحامین في بیروت
 
 
 

عمل متخصصة تتناول اآللیات الدولیة لحما�ة حقوق اإلنسان، نلتقي في إطار ورشة 
ر ینظمها معهد حقوق اإلنسان في نقا�ة المحامین في بیروت �التعاون مع مؤسسة �ونراد أدناو 

 والمؤسسة اللبنانیة للسلم األهلي الدائم.
خصصة للمحامین، فهم في الصفوف األولى في مجال حما�ة حقوق هذه الدورة مُ 

كبتهم �ات وتأمین المساعدة القانونیة لضحا�ا أي انتهاك �طالها ومواصونها من التعدّ اإلنسان و 
 في مختلف اإلجراءات القضائیة، الوطنیة والدولیة، لوضع حد لهذه اإلنتهاكات. 

*** 
سنوات  تندرج الدورة التدر�بیة في برنامج التدر�ب المستمر الذي بدأ المعهد بتنفیذه منذ

ة لدى المحامین �المعاییر الدولیة التي ترعى حقوق اإلنسان وأصول بهدف تعمیق المعرف
سیاق، تطبیقها، و�ذلك �القوانین الوطنیة المتعلقة بها، وتدعیم المهارات  والخبرات في هذا ال

توصال الضطالع المحامین بدورهم األساسي �مدافعین عن حقوق اإلنسان، مؤتمنین على 
الء ناصرهم في سعیهم هذا نقابتهم التي تضع في أولو�اتها إعفرض احترامها وعدم المس بها، تُ 

 شأن حقوق اإلنسان والحؤول دون المس بها.
 ما تمتاز �ه الدورة هو الموضوع الذي ستعالجه على مدى ثالثة أ�ام ومحوره الشكاوى 

جها، ائأمام الهیئات الدولیة �شأن أي اعتداء �مس حقوق اإلنسان، وأصول  تقد�مها وفعالیتها ونت
و�ر ساهم اجتهادها في التطفضًال عن أنها ستتناول المحكمة األورو�یة لحقوق اإلنسان التي �ُ 

وق اإل�جابي لهذه الحقوق والتي �ات من األساسي للمحامي اللبناني المنخرط في الدفاع عن حق
لى اإلنسان اإلطالع المستمر على األحكام الصادرة عنها وما ترسیه من مبادئ، و�اإلضافة إ

 المحكمة العر�یة لحقوق اإلنسان المنشأة حدیثًا. 



 16  الیزابیت زخر�ا سیوفي     
 

كما تمتاز الدورة �المدر�ین المشار�ین فیها وهم من أصحاب اإلختصاص المشهود 
 لهم في مجال سعة المعرفة وعمق الخبرة إن في لبنان أم في األمم المتحدة.

*** 
لعمیق من مؤسسة نأمل أن تحقق هذه الدورة الغا�ات المتوخاة منها ونتوجه �الشكر ا

لي الدائم، شر�اؤنا في هذا النشاط، ونتمنى لكل هاللبنانیة للسلم األناور والمؤسسة یكونراد أد
 منكم النجاح الدائم والتوفیق المستمر.
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٤ 
 تطو�ر العدالة وحما�ة الحقوق 

 هناء ناصر
 لبنان -في مؤسسة �ونراد ادیناورالمدیرة اإلدار�ة 

 
 

 
�سّرني أن أفتتح ورشة التدر�ب هذه التي ستتناول موضوع "اآللیات الدولیة لحما�ة 

سن ححقوق اإلنسان و�جراءات تقد�م الشكاوى أمامها". �ما أوّد أن أنّوه �جهود شر�ائنا لجهة 
وس ومعهد الدر  التنظیم والمتا�عة. أقصد هنا معهد حقوق اإلنسان في نقا�ة المحامین في بیروت

 والمؤسسة اللبنانیة للسلم األهلي الدائم.  القضائیة
التي لطالما  �ونراد آدیناورة �مؤسسسر�عأ أن أعّرف  سمحوا ليفي هذه المناسبة، إ

ا المجال. أولت اهتماًما ممّیًزا لقضا�ا حقوق اإلنسان والتزمت مسار التوعیة و�ناء القدرات في هذ
ي الد�مقراط �الحزبارتباًطا وثیًقا  ترتبطمؤسسة سیاسیة ألمانیة هي �ونراد آدیناور مؤسسة 

أللمانیة. تنّفذ من قبل الحكومة االتحاد�ة ا�شكل أساسي  ممّولةهي و المسیحي األلماني، 
 . ٨٠بلًدا، و�بلغ عدد مكاتبها  ١٢٠مشروًعا في نحو  ٢٠٠المؤسسة وتدعم أكثر من 

ثالثة برامج، منها برنامج  ٢٠١٣یتولى مكتب بیروت الذي تم افتتاحه في أوائل 
تعز�ز حكم ب �عنى حصرً�ابرنامج إقلیمي �عني بلبنان وآخر �مشكلة النازحین والثالث هو 

. وقد جرى، خالل السنوات الثالث الماضیة، الشرق األوسط وشمال إفر�قیانطقة مالقانون في 
مشروًعا ودراسة تناولت أبرز اإلشكالیات والتحّد�ات واالصالحات التي  ٤٠تنفیذ أكثر من 

�عرفها القضاء في البلدان العر�یة، �لبنان، واألردن، وفلسطین، وتونس، والمغرب، و�قلیم 
رها. وأخص �الذ�ر هنا، �ونها تندرج في هذا اإلطار، دراسة تم إجراؤها كردستان العراقي، وغی

ن "التزامات لبنان �حقوق اإلنسان بین المواثیق الدولیة األساسیة والتشر�عات السنة الماضیة ع
ضاة ودورات تدر�بیة �التعاون مع منظمة العمل الدولیة وتستهدف تدر�ب عدد من ق الوطنیة"
وضحا�ا اإلتجار �البشر، وأخیًرا تخصیص یوم  ة العمال المهاجر�نحما� في مجال ومحامین
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لدراسة موضوع المحكمة الدولیة لحقوق اإلنسان مع  ٢٠١٥دراسي في أواخر تشر�ن األول 
 .نخبة من المتخصصین اللبنانیین واألجانب

*** 
صون الحر�ات هدف المشروع اإلقلیمي الرامي إلى " تندرج في إطارف هذه الورشةأما 

 األساسیة وحقوق اإلنسان، ال سیما من منطلق القانون الموضوعي والقانون اإلجرائي" وتهدف
 ، وحقوق اإلنسان،حكم القانون  العالقة الثالثیة بین تسلیط الضوء على �شكل خاص إلى

، ساننفي مجال حقوق اإل لبناناللتزامات القانونیة المترتبة على اتنفیذ وضرورة  لد�مقراطیةوا
عضو مؤسس في األمم المتحدة، ونظًرا إلى دوره الرائد في وضع اإلعالن العالمي �صفته 

 .١٩٤٨لشرعة حقوق اإلنسان عام 
وق والموضوع الذي یهمنا هو أبرز االتفاقیات والمعاهدات الدولیة التي ترعى هذه الحق

، القانون  أن یلجأ إلیها رجال –أو �األحرى �جب  –وتضمنها، والمعاییر واآللیات التي �مكن 
ي ، لتطو�ر العدالة وحما�ة حقوق الفرد على الصعیدین السیاسوالقضاة وفي طلیعتهم المحامین

 والمدني. 
م والسؤال �طرح: هل هذه النصوص الدولیة إلزامیة أم هي مجّرد اقتراحات ُتذاع "للعل

ولیة ما هي مسؤ التنفیذ وتطا�قه مع المعاهدات واالتفاقیات الدولیة؟  فعالیةوالخبر؟ �یف نضمن 
الكوادر المتخصصین في ترجمة هذه النصوص على أرض الواقع، في المحاكم، ووضعها 
موضع التطبیق في سیاق ممارستهم القانون؟ وما هي سبل االجتهاد في هذا المجال؟ و�یف 

 ؟القائمة والممارسات الوطنیة القوانین في اإلجرائیة الضمانات إدماجنصل إلى 
*** 

وأتمنى أن تشكل   �اسم مؤسسة �ونراد آدیناور، ورشة عمل موفقةأتمنى لكم جمیعًا، 
هذه الورشة مادة غنیة وقیمة مضافة یبنى علیها في المرافعات والدعاوى أمام المحاكم والمراجع 

 القضائیة المختصة، المحلیة والدولیة.
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٥ 
 الحما�ة الدولیة لحقوق اإلنسان

 المفهوم، المصادر، االلزام، واآللیات
 ر�یع قیس

 اللبنانیة للسلم األهلي الدائم محام، استاذ جامعي، منسق البرامج في المؤسسة

 
 
 

معنــًا اختلف فقهــاء القــانون الــدولي في تعر�ف الحمــا�ــة الــدولیــة فمنهم من اعطــاهــا 
واســـــــــــــعًا، ومنهم من ضـــــــــــــیق منها، والمالحظ ان االتفاقیات والمعاهدات واالعالنات المتعلقة 

ول �الحما�ة لم تورد تعر�ف لها، و�نما  نصت  على مجموعة من االجراءات التي ُتلزم بها الد
م هو لذلك ســــنســــتعرض ما طرحه الفقه من تعر�ف لمف ســــواء أكان هذا االلتزام قانونیًا أم أدبیًا.

 .الحما�ة الدولیة
في احـدى حلقـات النقـاش التي نظمتهـا اللجنـة الـدولیـة للصــــــــــــــلیـب االحمر في عام 

, تبنى ممثلي المنظمات االنســــــــــــانیة التعر�ف االتي: " مفهوم الحما�ة الدولیة �شــــــــــــمل ١٩٩٩
الحما�ة في مجال حقوق االنســـان �صـــفة عامة جمیع االنشـــطة التي تهدف  لضـــمان االحترام 

 .١ذه الحقوق وفقا لنص وروح القوانین ذات الصلة" الكامل  له
إن ما یالحظ على هذا التعر�ف هو انه ال �صــــــــــــــلح  لتوصــــــــــــــیف الحما�ة الدولیة 
وحســــــــــــــب، بل والحما�ة الوطنیة التي تتحملها الدولة �الدرجة االســــــــــــــاس، ووفقا للتعر�ف فأن 

ه ان الكامل الحترام هذالحما�ة الدولیة تتمثل �مختلف االنشـــــطة التي تمارســـــها الهیئات للضـــــم
الحقوق، و�ما ینســــجم مع نص وروح النصــــوص الواردة في القانون الداخلي او الدولي لحقوق 

 االنسان.

                                                           
ولیة للمشردین قسر�ا داخل  دولهم، دون عدد الطبعة، دار النهضة العر�یة، الحما�ة الدصافي یوسف،  دد. محم .۱

 .٨ص، ٢٠٠٤القاهرة، سنة 
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فت (فرانســواز بوشــیه ســولینیة) الحما�ة �قولها:" تعني الحما�ة اإلقرار �ان لألفراد عرّ 
حقوقًا، وان الســــــــلطات التي تمارس الســــــــلطة علیهم لدیها التزامات، وتعني الدفاع عن الوجود 
القـــانوني لألفراد، إلى جــانــب وجودهم المـــادي. لــذلــك تعكس فكرة الحمـــا�ــة جمیع اإلجراءات 

كن األفراد المعرضــــــــین للخطر من التمتع �الحقوق، والمســــــــاعدة المنصــــــــوص الماد�ة التي تمّ 
علیهــا في االتفــاقیــات الــدولیــة وفي �ــل حــال على منظمــات االغــاثــة ان تكرس هــذه القوانین 

 .١�صورة ملموسة" 
بینما رأى �عض الفقهاء أن الحما�ة الدولیة تقسم إلى نوعین من الحما�ة، الحما�ة 

حما�ة الدولیة غیر المباشرة، ُیراد �األولى: " جملة االجراءات واالنشطة التي الدولیة المباشرة وال
تباشرها االجهزة المعنیة على المستوى الدولي او االقلیمي لفرض احترام حقوق االنسان التي 
أقرتها المواثیق الدولیة، والتصدي لالنتهاكات التي ترتكب ضد هذه الحقوق، �غیة وقف ومحو 

خفیف منها". بینما �قصد �الحما�ة الغیر مباشرة: " تلك المهام واالنشطة التي اثارها او الت
تنهض  بها االجهزة الدولیة على المستوى الدولي او االقلیمي، �غرض خلق او ا�جاد المناخ 
العام الذي �كفل اقرار وتعز�ز حقوق االنسان، عن طر�ق صیاغة وتقنین القواعد واالحكام 

 .٢" سان ونشر الوعي بها بین الشعوب والحكومات على حٍد سواءالمتعلقة �حقوق االن
مما تقدم ان تعر�ف الحما�ة الدولیة دائما  یدور حول جملة غیر محددة من نرى 

االجراءات التي تختلف من هیئة دولیة الى اخرى، وتختلف في المنظمات االقلیمیة عنها في 
دولیة هي " اختصــــــــاصــــــــات و�جراءات رقابیة الدولیة، وفي االجمال �مكن القول ان الحما�ة ال

 .تمارسها المنظمات والهیئات الدولیة واإلقلیمیة �حق أعضاءها لفرض احترام حقوق االنسان"
 
١ 

 متسو�ات الحما�ة 
 

 یالحظ ان الحما�ة الدولیة تقع على مستو�ین :

                                                           
 فرانسوز بوشیه سولینیة، القاموس العلمي للقانون االنساني، الطبعة االولى، ترجمة محمد مسعود، دار العلم 1

.٣٠٤-٣٠٣ص، ٢٠٠٦للمالیین، بیروت، لبنان، سنة  
2 B. George. The Concept and Present Status of International Protection of Human 
Rights  Forty Years After Universal Declaration ,1989-p17. 



 ۲۱تقدیم   
 

 
 

قبل االول: المســـــــــتوى الداخلي، إذ من الواضـــــــــح ان حما�ة حقوق الفرد تتم اوًال من 
 دولته ذاتها.

الثاني: المستوى الدولي، سواء على المستوى العالمي او االقلیمي، وذلك عن طر�ق  
 تفعیل آلیات الحما�ة الدولیة طبقا لالتفاقیات التي توقع علیها تلك الدولة.

وال جدل ان �فالة واحترام حقوق االنســــــــــــان، لیس مجرد امر �جب ان تســــــــــــعى إلیه 
نمــا �جــب أن تتضــــــــــــــــافر جهود جمیع المنظمــات الــدولیــة العــالمیــة منظمــة دولیــة �عینهــا، و�

 .١واالقلیمیة
 ولكن هل نجحت الدساتیر في تحقیق حد ادنى لحما�ة حقوق االنسان؟

أثبتت التجر�ة البشــر�ة المر�رة أن الدول على المســتوى الداخلي وفي حدود دســاتیرها 
هــك وتمتهن حقوق وحر�ــات االفراد ولم احیــانــًا، وخــارج هــذه الحــدود غــالبــًا، مرارًا مــا �ــانــت تنت

 .٢تكن تلك الحقوق المسطرة في الدساتیر اال شعارات فارغة المضمون والمحتوى 
ولذلك تظهر �صــــــــــــورة جلیة ضــــــــــــرورة الحما�ة الدولیة امام افتقار االفراد الیها على 

 وخاصـــــــــــــــة تلك المتعلقة �الحقوق  -المســــــــــــــتوى الداخلي للدول إذ تتعارض الحما�ة الدولیة 
وى غالبا مع العالقة الجدلیة بین الفرد والســــلطة في القانون الداخلي على المســــت -الســــیاســــیة 

ان الداخلي و�ین الدول الكبرى والدول الصــــــــغرى.  ففیما یتعلق �العالقة بین الفرد والســــــــلطة ف
القانون الداخلي هو الذي �قضــــــــــي �حما�ة حقوق الفرد تجاه الســــــــــلطة، وخاصــــــــــة فیما یتعلق 

الســــیاســــیة فالعالقة بین الفرد والســــلطة عالقة تنافس بین الطرف الضــــعیف الذي ال  �حر�اتهم
�ملك وســــــــــائل القوة وهم األفراد و�ین الطرف القوي الذي �ملك تلك الوســــــــــائل وهي الســــــــــلطة 
وأجهزتها. وفي اطار هذا التعارض البد من وجود حما�ة لحقوق االفراد الســــــیاســــــیة وضــــــمان 

 استمرار هذه الحما�ة.
 

  

                                                           
المجلة ة  والو�االت الدولیة  المتخصصة، في منظمة االمم المتحد احمد ابو الوفا، نظام حما�ة حقوق االنسان .۱

 ٩ص، ١٩٨٨سنة ، ٥٤دولي، العدد المصر�ة للقانون ال
، ١٩٧٧، سنة٣٣رافت، القانون الدولي وحقوق االنسان، المجلة المصر�ة للقانون الدولي، العدد دد. وحی .۲

 .٢١ص
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٢ 
 مصادر الحما�ة الدولیة

 
 إن لفكرة المصادر في القانون الدولي أهمیة �بیرة، وهي تشیر الى دالالت التالیة:
ملزمة األولى : و�راد بها األســــاس القانوني للحما�ة الدولیة، �معنى االســــاس الملزم أي قوته ال

 وهو ما �سمي أ�ضًا مصدر فاعلیة القاعدة الدولیة. 
نها مالمصـــــادر الماد�ة للقاعدة القانونیة، أي المناهل االولى التي اســـــتقت الثانیة: �قصـــــد بها 

العوامل التي ساهمت في تكو�ن  -لهذه المصادر -القاعدة سبب وجودها و�ضاف لها 
 القاعدة �القانون الروماني، واإلسالمي.

ع على الثالثة: المصــــــــــادر الشــــــــــكلیة للقانون، اي طرق تكو�ن القاعدة القانونیة، مثل التشــــــــــر�
 .١ المستوى الداخلي او االتفاقیات الجماعیة على المستوى الدولي

وتســـتند مصـــادر الحما�ة الدولیة  اســـاســـًا على مصـــدر�ن  رئیســـین هما المصـــادر العالمیة    
 والمصادر اإلقلیمیة:

 
 وتشتمل هذه المصادر على نوعین: المصادر العامة: اوًال: المصادر العالمیة

 والمصادر الخاصة. 
اما �النســــــبة لألولى، فهي المصــــــادر المتمثلة �المواثیق واإلعالنات التي  تضــــــمنت 
جمیع أو اغلب الحقوق التي �فترض ان یتمتع  بها اإلنســـــــــــان، وتشـــــــــــكل حالیا شـــــــــــر�عة عامة 
لحقوق اإلنسان حتى إنها سمیت بــــــــــــــــ (الِشرعة  الدولیة لحقوق االنسان)، وتشمل میثاق االمم 

، والعهد الدولي للحقوق ١٩٤٨عالن العالمي لحقوق اإلنســـان لســـنة ، واإل١٩٤٥المتحدة ســـنة 
              .  ١٩٦٦، والعهد الدولي للحقوق االقتصاد�ة واالجتماعیة لسنة١٩٦٦المدنیة والسیاسیة لسنة

تختلف فاعلیة هذه المصــــــــــادر من مصــــــــــدر ألخر، فلم یتضــــــــــمن اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنســــــان مثًال أ�ة آلیة إلزامیة قانونا مقارنةً �العهد الدولي للحقوق المدنیة والســــــیاســــــیة، 

                                                           
ة  والو�االت الدولیة  المتخصصة، نظام حما�ة حقوق االنسان  في منظمة االمم المتحدابو الوفا،  دد. احم .۱

 .١٢ص، ١٩٨٨، سنة ٥٤دد العولي، المجلة المصر�ة للقانون الد



 ۲۳تقدیم   
 

 
 

رغم ذلك �عد اإلعالن الخطوة االولى التي مهدت الطر�ق لترســــــــــیخ هذه الحقوق �شــــــــــكل ملزم 
 .١ ١٩٦٦دولیین الالحقین له سنة قانونا في العهدین ال

�ضــــــــاف لهذه المصــــــــادر مجموعة من اإلعالنات أصــــــــدرتها الجمعیة العامة لألمم 
، واإلعالن الخاص ١٩٨٣المتحدة، منها اإلعالن الخاص �الحق في التنمیة الصــــــــادر ســــــــنة 

�حقوق االشــــــــخاص المنتمین ألقلیات  قومیة او اثنیة او لغو�ة او دینیة والصــــــــادر في ســــــــنة 
 ، وغیرها.١٩٩٢

ما النوع الثاني من المصادر العالمیة، هي المصادر الخاصة وهذه تشكل مجموعة ا
واســــعة من االعالنات واالتفاقیات االممیة التي عالجت مواضــــیع محددة �عینها، او اختصــــت 

�شـــأن المســـاواة بین الرجال والنســـاء في  ١٠٠�فئة من االفراد، مثل اتفاقیة العمل الدولیة  رقم 
، �ذلك اتفاقیة منظمة االمم المتحدة  ١٩٥١جر، واالتفاقیة الخاصـــــة بوضـــــع الالجئین عام اال

�شــــــــــــأن منع التمییز في التعلیم،  ١٩٦٠) عام UNSCOللتر�یة والعلوم  والثقافة (الیونســــــــــــكو
، واتفاقیة ١٩٦٣و�عالن االمم المتحدة  للقضـــــاء على جمیع  اشـــــكال التمییز العنصـــــري لعام 

، واتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٦٧ع اشـــــــــــكال التمییز ضـــــــــــد  المرأة لعام القضـــــــــــاء على جمی
، وغیرها الكثیر من  االتفاقیات واالعالنات التي تعالج موضـــــــوعات محددة، او تتعلق ١٩٨٩

 .٢�أفراد أو أشخاص محددین 
 

في  یوجد في الوقت الحاضر ثالث نظم اقلیمیة تعمل: ثانیًا: المصادر اإلقلیمیة
ذات فاعلیة في حما�ة حقوق اإلنسان، وهذه النظم حسب �فاءتها هي النظام ثالث قارات 

لیة االورو�ي الذي �عد افضله، یلیه النظام االمر�كي والذي �عمل في قارتي امر�كا الشما
 والجنو�یة، والنظام االفر�قي.

، ١٩٤٩ام النظام االورو�ي هو االقدم واألكثر فاعلیة، و�عود أنشـــــاءه إلى اتفاقیة لندن ع     
لحقوق اإلنســـان والحر�ات األســـاســـیة من أفضـــل نتاجاته،  ١٩٥٠التي �انت اتفاقیة روما عام

                                                           
، ٢٠٠٣شر�ف �سیوني، موسوعة الحقوق، المجلد االول، الطبعة االولى، دار الشروق، القاهرة، سنة  دد. محمو  .۱

 .١٧ص
ان وتطبیقاته الوطنیة والدولیة ، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، قانون حقوق االنسمحمد �شیر،  يد. الشافع .۲

 .٦٢صون سنة طبع، االسكندر�ة ، من د
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وقد جاء هذا النظام �محكمة ذات وال�ة جبر�ة هي المحكمة االور�یة لحقوق االنســــــــــــــان، و�عد 
اقدم نظام اذ ســــــبق حتى نظام األمم المتحدة �ذلك انه األفضــــــل من بین انظمة الحما�ة لیس 

 . ١االقلیمیة بل والعالمیة فقط 
اما �النســـــــــــبة للنظام االمر�كي لحما�ة حقوق االنســـــــــــان. فانه �ســـــــــــتند إلى  وثیقتین 

، والذي انشـــــــأ المنظمة االمر�كیة، والثانیة ١٩٤٨أســـــــاســـــــیتین، األولى هي میثاق بوغوتا عام 
في  ق االنســانوالتي تمثل األصــل العام لنظام الحما�ة األمر�كي وهي االتفاقیة االمر�كیة لحقو 

 .١٩٦٩عام 
، من قبل  وزراء ١٩٥٩وقد تم إنشـــــــــــاء اللجنة االمر�كیة لحقوق اإلنســـــــــــان في عام 

خارجیة الدول االمر�كیة،  ثم ُأنشــــــــــــأت المحكمة االمر�كیة لحقوق االنســــــــــــان، ورغم ان الدول 
نســــان االمر�كیة قد اقتبســــت من منهاج الدول االورو�یة في انشــــاء اللجنة االمر�كیة لحقوق اال

والمحكمة االمر�كیة، إال ان الفرق شــــــاســــــع بین االثنین، وذلك لما تعانیه دول القارة االمر�كیة 
الجنو�یة من اختالف شـــاســـع في المســـتوى الســـیاســـي واالقتصـــادي واالجتماعي والثقافي على 
مســــــــــــتوى الحكومات والشــــــــــــعوب مما �حول دون ا�جاد معاییر واحدة قابلة للتطبیق في جمیع 

 . ٢قارة االمر الذي ال تعانیه اورو�ا انحاء ال
 امــا النظــام االفر�قي فقــد بــدأ متــأخرا، إذ وافق مؤتمر القمــة االفر�قي على المیثــاق

، ولم یدخل حیز التنفیذ اال في عام ١٩٨٠االفر�قي لحقوق االنســـــــــــــــان والشــــــــــــــعوب في عام 
 ان.حترام حقوق االنس, الذي َألزم الدول االفر�قیة االعضاء �اتخاذ اجراءات تشر�عیة ال١٩٨٦

وســار النظام االفر�قي على خطى ســا�قیه في انشــاء محكمة افر�قیة لحقوق االنســان   
، والمیثاق االفر�قي �أتي ثالثًا من حیث الكفاءة بین االنظمة القار�ة، إال إنه ٢٠٠٠في ســــــــــنة 

خصــوصــًا في مثل تلك القارة التي تســیطر على معظم بلدانها انظمة نحو االمام خطوة مهمة 
 .٣حكم عسكر�ة  شمولیة 

 
                                                           

االنسان المصادر ووسائل الرقا�ة، القانون الدولي لحقوق خلیل الموسى،  دیوسف علوان و د. محم دد. محم .۱
 .١٥٨ص، ٢٠٠٥،  الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوز�ع، عمان، االردن، سنة١ج
ان وتطبیقاته الوطنیة والدولیة، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، قانون حقوق االنسمحمد �شیر،  يد. الشافع .۲

 .٧٦ص�ة، من دون سنة طبع، االسكندر 
النسان والقانون الدولي االنساني، الطبعة الثانیة، دار الحامد للنشر، عمان، حقوق ا شطناوي، لد. فیص .۳

 .١٥٤ص، ٢٠٠١االردن، سنة 



 ۲٥تقدیم   
 

 
 

ین بوالحقیقة ان االختالفات الســیاســیة واالقتصــاد�ة واالجتماعیة واالیدلوجیة العمیقة 
الدول، تفرض محاولة الدول حما�ة حقوق االنســـــــان في نطاق اضـــــــیق من االنظمة العالمیة، 

كون نظمها متقار�ة ومتجانســــــة، مما �حقق حما�ة اكثر جدوى، والمثل ضــــــمن مجموعة دول ت
االفضـــــــــــل هنا هو المجموعة االورو�یة، وفي الوقت الذي نشـــــــــــاهد فیه ان نظم وآلیات حما�ة 

لوحیدة اوافر�قیا، نلحظ إن آســـیا القارة  حقوق اإلنســـان في القارات الثالث، اورو�ا واالمر�كیتین
ع نظام لحما�ة حقوق المواطن اآلســـــــــیوي، وقد �عود ذلك في التي لم تجتمع دولها على وضـــــــــ

 جملة من االسباب الى االختالف بین دولها، من دول غنیة الى دول فقیرة ومن دول رأسمالیة
ل �الى دول اشــتراكیة وشــیوعیة، ومن انظمة د�مقراطیة  لیبرالیة الى نظم عســكر�ة د�تاتور�ة. 

ق االنســـــــان وخاصـــــــة الحقوق وي لحما�ة حقو هذه االســـــــباب ادت الى عدم وضـــــــع نظام آســـــــی
 .السیاسیة

 
٣ 

 اعتبار اتفاقیات الحما�ة الدولیة ذات علو�ة على القانون الداخلي
 

ان قواعد حقوق االنســــــــان الدولیة  اعتبار یذهب العدید من فقهاء القانون الدولي الى  
طالقا من ان المســــــاس هي قواعد آمرة، یتعین احترامها ولو لم یوجد اتفاق تعاقدي �شــــــأنها، إن

بهذه الحقوق هو مســـاس �الصـــالح العام للمجتمع الدولي، إذ یترتب على التجاوز تلك الحقوق 
انتهاك لقواعد ترتبط �قیمة االنســـــــــان المجردة، والتي تتجاوز من الناحیة الموضـــــــــوعیة الحدود 

م التي �حاول السیاسیة للدول، اضافة الى ان هذا المساس بهذه الحقوق یؤدي الى تجاوز القی
المجتمع الدولي جعلها ســــــائدة وراســــــخة في الممارســــــة الدولیة، خالف ذلك یتحقق اذا تكررت 

 .١ولو �صورة فرد�ة انتهاكات هذه الحقوق 
والقواعد اآلمرة: " �قصد �القاعدة اآلمرة من القواعد العامة للقانون الدولي، القاعدة المقبولة     

لــدولي �كــل، على أنهــا القــاعــدة التي ال �جوز اإلخالل بهــا والمعترف بهــا من قبــل المجتمع ا
. ٢والتي ال �مكن تعدیلها إال �قاعدة الحقة من القواعد العامة للقانون الدولي، لها ذات الطا�ع"

                                                           
تحدة وانتهاكات حقوق  اإلنسان، المجلة المصر�ة للقانون الدولي، العدد ماألمم العلي بدوي الشیخ،  مد. إبراهی .۱

 .١٤٦ص، ١٩٨٠سنة ، ٣٦
 .١٩٦٩من معاهدة فینا لقانون المعاهدات الدولیة سنة  ٥٣المادة  .۲
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وهي بهذا المعنى تشــــــــــــــكل قیود على حر�ة التعاقد، وهنا تكمن مشــــــــــــــكلة القواعد اآلمرة على 
ان تــأخــذ بنظر االعتبــار هــذه القواعــد اثنــاء إبرامهــا المســــــــــــــتوى الــدولي، اذ �جــب على الــدول 

 للمعاهدات واالتفاقات الدولیة.
، ١٩٥١وفي هذا الصدد، جاء في الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولیة في عام 

، الذي ١٩٤٨�شـــــــأن التحفظات التي على اتفاقیة منع ومعاقبة جر�مة اإل�ادة الجماعیة ســـــــنة 
تضــمن النص على المبادئ التي تضــمنتها هذه االتفاقیة هي مبادئ تعترف بها االمم المتحدة 

 .١یاب التزامات تعاقد�ة كمبادئ ملزمة حتى في غ
 -و�وجد شــــــــبه اتفاق بین فقهاء القانون الدولي على ســــــــمو القواعد القانونیة الدولیة 

على القانون الداخلي، وال �جوز االتفاق دولیا على خالفها، و�التالي  -�اعتبارها قواعد آمرة 
ور�ة وعاد�ة، یترتب على مخالفة هذه القواعد من قبل الدولة �ما تشـــــــرعه من تشـــــــر�عات دســـــــت

�ضع الدولة في موضع المسائلة امام االمم المتحدة والمؤسسات الدولیة الرقابیة، سواء �انت 
هذه المؤســـــــســـــــات عالمیة او اقلیمیة، فمیزة قانون حقوق االنســـــــان الدولي تظهر في علو هذا 

ول بها القانون على ارادة المشــــــــــــرع الوطني، �حیث یترتب على مخالفته االثار القانونیة المعم
 .٢في التنظیم الدولي 

ســــــــــان اال إنه یالحظ ان تعامل الدول مع قاعدة علو�ة االتفاقیات المتعلقة �حقوق االن        
لیســـــــــــت واحدة، بل تختلف قیمة هذه االتفاقیات والمعاهدات �اختالف الدول، و�مكن مالحظة 

 ار�عة اتجاهات في هذا الصدد:
 

افضــلیة على دســاتیرها الوطنیة، و�تالي تجعل  : �منح اتفاقیات حقوق االنســاناالول
من هذه االتفاقیات ذات ســــــــــــــمو مطلق داخلیا و�كون معدًال لكافة القواعد القانونیة ســــــــــــــواء 

 الدستور�ة منها والعاد�ة (القوانین) ومن هذه الدول هولندا وفرنسا.

                                                           
لمتحدة وانتهاكات حقوق  اإلنسان، المجلة المصر�ة للقانون الدولي، العدد األمم ایم علي بدوي الشیخ، د ابراه .۱

 .١٤٦ص، ١٩٨٠سنة ، ٣٦
ق االنسان التا�ع لألمم المتحدة، االلیات الدولیة لحما�ة حقوق االنسان ومجلس حقو فؤاد جاد هللا،  دد. محم .۲

 .١٩ص، ٢٠١٠الطبعة االولى، دار النهضة العر�یة، القاهرة، سنة



 ۲۷تقدیم   
 

 
 

ذات  : �عطي لهذه االتفاقیات درجة مكافأة ومســــــــاو�ة للدســــــــتور، و�التالي فهوالثاني
كیة علو�ة فقط على التشـــــــر�عات العاد�ة داخل الدولة، ومن هذه الدول الوال�ات المتحدة االمر�

 والنمسا.
: �عطي التفاقیات حقوق االنســــــان درجة اعلى من التشــــــر�ع العادي, ولكن ال الثالث

تســــــــــــــمو الى درجة القواعد الدســــــــــــــتور�ة، وهذا �جعلها دون تلك القواعد درجة ومن الدول التي 
 طت لهذه االتفاقیات هذه القیمة الیونان و�لجیكا وسو�سرا.اع

من قانون أصـــــــــــول المحاكمات  ٢المادة ان وهنا أ�ضـــــــــــًا یندرج موضـــــــــــع لبنان، إذ 
ة اعلى المدنیة اللبناني تعطي �افة االتفاقیات الدولیة، �ما فیها اتفاقیات حقوق اإلنســــــان، درج

 من التشر�ع العادي ولكن ال تسمو على الدستور.
ا الدول التي تعطي لهذه االتفاقیات درجة تكافأ التشــــــــــــــر�عات العاد�ة، وهذا م :الرا�ع

 مطبق في أغلب دول العالم.
�ضـاف إلى هذه الدول فئة اخرى لم تحدد بوضـوح مر�ز القواعد التي تناولت حقوق 

ت یااالنســـــــــــــــان في االتفاقیات الدولیة في نظامها القانوني أي انها لم تحدد قیمة تلك االتفاق
 الدولیة مثل االردن.

ي وفیما یتعلق �الموضوع اعاله، أي قیمة قواعد حقوق االنسان �النسبة للنظم القانون
عدة الداخلي, تبرز مشكلة تطبیق القاضي الوطني للقانون الدولي، وال مشكلة اذا ما �انت القا

 ك.كن القاعدة �ذلالدولیة تم ادراجها في النظام القانوني الداخلي، ولكن المشكلة اذا لم ت
في هــذه الحــالــة �مكن اللجوء الى عــدة حلول، منهــا معرفــة هــل النظــام القــانوني في 
دولة القاضـــي  �أخذ �مبدأ وحدة القانون او ثنائیة القانون، او تكییف القاعدة القانونیة الدولیة، 

تكون الغلبة  ، المادة السا�عة والعشرون,١٩٦٩و�مقتضى اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام 
 .١للقانون الدولي ولالتفاقیات الدولیة على قواعد القانون الداخلي 

من جهة اخرى فان اتفاقیات الحما�ة تقوم �إنشاء اجهزة دولیة، ألجل ضمان تطبیق 
قواعدها، و�التالي ضـــــمان الحقوق والحر�ات الُمشـــــّرعة فیها، على ســـــبیل المثال مجلس حقوق 

، وعلى مستوى االتفاقیات ١٩٦٦ولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام االنسان، ولجنة العهد الد
�یة لحقوق انســــــان، وفي معرض و االقلیمیة اللجنة االمر�كیة لحقوق االنســــــان، والمحكمة االور 

                                                           
مصادر ووسائل الرقا�ة القانون الدولي لحقوق االنسان الو د .محمد خلیل الموسى، یوسف علوان  دد. محم .۱
 .٧٧ص، ٢٠٠٥سنة، االردن، عمان الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوز�ع،  /١ج/
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ادائها لواجباتها تقوم  هذه اللجان �إصـــــــــــــــدار قرارات معینة فهل تعد قرارات هذه المنظمات 
 مصدر لقواعد قانونیة ملزمة؟

اختلف الفقهــاء في قیمــة هــذه القرارات إلى فر�قین،  فمنهم من رأى أنهــا تســــــــــــــــاهم 
�طر�ق غیر مباشـــــــــــر في خلق قواعد دولیة ملزمة، من خالل العرف أو إذا ما صـــــــــــیغت هذه 

ي االتفاقیات الدولیة �شـــــــــــــكل قواعد قانونیة في االتفاقیات الدولیة، وهذا ما عبر عنه القاضـــــــــــــ
اء لملحق �الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولیة في قضیة الصحر في رأ�ه ا Dillar)(دیالرد 

مم ، حیث قال: "هناك زعم أن قرارًا منفردًا صـــــــــــــادرًا من الجمعیة العامة لأل١٩٧٥الغر�یة عام
شــــــــا�ه المتحدة لیس له قوة إجبار�ة، ولكن األثر التراكمي للعدید من القرارات ذات المحتوى الم

ررة خالل فترة زمنیة قصــــــیرة من الزمن، �مكن أن �صــــــبح تعبیرًا والصــــــادر �أغلبیة �برى ومك
 عن الر�ن المعنوي، وهي تشكل بهذا قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفیة".

اما الفر�ق الثاني من الفقهاء, ذهبوا الى ان قرارات المنظمات الدولیة ال تعتبر �أي 
لى ان منطقها �فتقر الى الصیاغة القانونیة حال مصدر للقواعد القانونیة الدولیة، وذلك یرجع ا

التي ال بد من توافرها في القواعد القانونیة، إذ انها تشــــــتمل على مفاهیم تتراوح بین ســــــیاســــــیة 
وقانونیة، �ضــــــاف الى ان الصــــــفة الملزمة المصــــــاحبة لها تنبع اصــــــال من االلتزام �المعاهدة 

 .١  التزام �المعاهدة ذاتهاالمنشأة للمنظمة نفسها، فال �عدو االلتزام بها إال
 
٤ 

 االلیات الدولیة لحما�ة حقوق االنسان
 

 تعاقد�ة آلیات غیرو  آلیات تعاقد�ة :لیات الدولیة لحقوق اإلنسان الىتنقسم اآل
 

ولیة أوًال: اآللیات التعاقد�ة وهي سبع آلیات أنشئت �موجب إتفاقیات أو عهود د
إعتمدتها األمم المتحدة �غرض رصد إمتثال وتطبیق الدول األعضاء ألحكامها وهي 

  �الترتیب:
 لتمییز العنصري اللجنة المعنیة �القضاء على ا

                                                           
ادماج قرارات مجلس االمن الصادرة  طبقا للفصل السا�ع وتنفیذها في النظم عرفات ابو حجازة،  فد. أشر  .۱

 وما �عدها. ٣٣٧ص، ٢٠٠٥، سنة ٦١الداخلیة للدول االعضاء، المجلة المصر�ة للقانون الدولي، العدد ةالقانونی

http://achr.gov.sd/Mechanisms.html#fst
http://achr.gov.sd/Mechanisms.html#fst
http://achr.gov.sd/Mechanisms.html#no1


 ۲۹تقدیم   
 

 
 

 اللجنة المعنیة �حقوق االنسان.
 اللجنة المعنیة �الحقوق االقتصاد�ة واالجتماعیة والثقافیة.

 اللجنة المعنیة �القضاء على التمییز ضد المرأة.
 مناهضة التعذیب. لجنة

 نیة �حقوق الطفل.اللجنة المع
 لجنة حقوق العمال المهاجر�ن.

 
 

         اللجنة المعنیة �القضاء على التمییز العنصري:
لى إعتمدت الجمعیة العامة لألمم المتحدة اإلتفاقیة الدولیة للقضاء ع ١٩٦٥في عام     -

�عد أن صادقت علیها  ١٩٦٩ییز العنصري ودخلت حیز النفاذ عام جمیع أشكال التم
 دولة . ٢٧

ن ) م٨أنشئت اللجنة المعنیه �القضاء على التمییز العنصري إستنادًا لنص المادة (    -
اإلتفاقیة حیث نصت على أن تشكل لجنة للقضاء على التمییز العنصري تتكون من 

 والمشهود لهم �التجرد والنزاهه. خبیر من ذوى الخصال الخلقیة الرفیعه ١٨
قبة ولجنة القضاء على التمییز العنصري تعتبر أول هیئة أنشاتها األمم المتحدة لمرا    -

 و�ستعراض التدابیر التي تتخذها الدول للوفاء �إلتزاماتها �موجب إتفاق محدد.
 

 �حقوق اإلنسان: اللجنة المعنیة
 لألمم المتحدةاعتمدت الجمعیة العامة  ١٩٦٦في عام  -

آذار  ٢٣ العهد الدولي الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة ودخل حیز النفاذ في 
١٩٧٦، 

) من العهد الدولي الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة على ٢٨ونصت المادة (    -
خبیر، ترشحهم الدول األطراف في  ١٨إنشاء لجنة معنیه �حقوق اإلنسان تتألف من 

اء اللجنة �صفتهم الشخصیة، أي أنهم ال �مثلو الدول التي العهد، و�عمل أعض
 رشحتهم.

http://achr.gov.sd/Mechanisms.html#no2
http://achr.gov.sd/Mechanisms.html#no3
http://achr.gov.sd/Mechanisms.html#no4
http://achr.gov.sd/Mechanisms.html#no5
http://achr.gov.sd/Mechanisms.html#no6
http://achr.gov.sd/Mechanisms.html#no7
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ي تعقد اللجنة في العادة ثالثة دورات منتظمة في السنة دورة في نیو�ورك ودورتین ف   -
 جنیف.

 
 �الحقوق اإلقتصاد�ة واإلجتماعیة والثقافیة: اللجنة المعنیة

اعیة والثقافیة لم ینص صراحة العهد الدولي الخاص �الحقوق اإلقتصاد�ة واإلجتم   -
على إنشاء لجنة لمساعدة المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي التا�ع لألمم المتحدة في 
ًا أعماله التي �قتضیها العهد. وقد سعى المجلس في البدء الى النهوض بوالیته إستناد

إلى عمل فر�ق عامل أثناء الدورة والذي �ان یتكون في �ادئ األمر من مندو�ین 
ى المجلس . و�عدئذ من خبراء حكومین، بید أن المجلس خلص الى أن هذه لد

 ١٩٨٥الترتیبات غیر مرضیه وفُضل بدًال من ذلك إنشاء لجنة مناظرة في العام 
 لمراقبة تطبیق العهد الدولي الخاص �الحقوق اإلقتصا�ة واإلجتماعیة والثقافیة.

شخصیة. ینتخب المجلس ) خبیر �عملون �صفتهم ال١٨تتكون اللجنة من (     
اإلقتصادي واإلجتماعي أعضاء اللجنة �اإلقتراع السري من قائمة �أسماء األشخاص 

 الذین ترشحهم الدول األطراف في العهد.
ترفع اللجنة تقر�رًا سنو�ًا عن نشاطاتها وفحصها لتقار�ر الدول الى المجلس     -

 اإلقتصادي واإلجتماعي.
 

 التمییز ضد المرأة: �القضاء علىة اللجنة المعنی
د إعتمدت الجمعیة العامة لألمم المتحدة إتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ض   -

 .١٩٨١ودخلت حیز النفاذ عام  ١٩٧٩المرأة عام 
 ) من١٧أنشئت اللجنة المعنیه �القضاء على التمییز ضد المرأة وفقًا لنص المادة (   -

 فاقیة.اإلتفاقیة وذلك لمراقبة نصوص اإلت
خبیر ینتخبون لمدة أر�ع سنوات یتم ترشیحهم من حكوماتهم  ٢٣تتألف اللجنة من    -

 و�عملون �صفتهم الشخصیة ولیس �ممثلین لبلدانهم.
تكو�ن اللجنة المعنیة �القضاء على التمییز ضد المرأة مختلف �شكل ملحوظ عن    -

وق اإلنسان حیث تتكون تكو�ن �اقي اآللیات التعاقد�ة األخرى الخاصة �حما�ة حق
 كلها ومنذ إنشائها من النساء فیما عدا إستثناء واحد.



 ۳۱تقدیم   
 

 
 

 لجنة مناهضة التعذیب:
إعتمدت الجمعیة العامة لألمم المتحدة إتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب    -

 .١٩٨٤المعاملة أو العقو�ة القاسیة أو الالإنسانیة عام 
) من اإلتفاقیة وتتألف اللجنة من ١٧تضى المادة (إنشئت لجنة مناهضة التعذیب �مق   -

 ید.خبراء من مواطنین الدول األطراف یتم إنتخابهم لفترة أر�عة سنوات قابلة للتجد ١٠
�جوز للجنة أن تدعو الو�االت المتخصصة ومنظمات األمم المتحدة المعنیه    -

فة ة التي تتمتع �الصوالمنظمات الحكومیة الدولیة واإلقلیمیة والمنظمات غیر الحكومی
 اإلستشار�ة لدى المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي وأن توافیها �معلومات ووثائق تتعلق

 �األعمال التي تضطلع بها اللجنة تطبیقًا لإلتفاقیة .
ن تعرض اللجنة على الدول األعضاء والجمعیة العامة لألمم المتحدة تقر�رًا سنو�ًا ع  -

 أنشطاتها.
 

 �حقوق الطفل :اللجنة المعنیة 
، ١٩٨٩اعتمدت الجمعیة العامة لألمم المتحدة اتفاقیة حقوق الطفل في نوفمبر    -

 دولة. ١٩٢بلغ عدد الدول األطراف في االتفاقیة  ٢٠٠٣تشر�ن الثاني  ١٤و�تار�خ 
ة، من االتفاقیة الدولی ٤٣انشات اللجنه المعنیه �حقوق الطفل استنادًا لنص المادة    -

التقدم الذي أحرزته الدول األطراف في ا�فاء االلتزامات التي تعهدت  ولغرض دراسة
بها هذه االتفاقیة. �انت تتألف اللجنة المعنیة من عشرة خبراء من ذوي المكانة 
الرفیعة والكفاءة المعترف بها في المیدان الذي تغطیة االتفاقیة. تنتخب الدول 

ؤالء األعضاء �صفتهم الشخصیة، األطراف أعضاء اللجنة من بین رعا�اها و�عمل ه
 و�ولي االعتبار للتوز�ع الجغرافي العادل و�ذلك للنظم القانونیة الرئیسیة.

ع ، أشار األمین العام لألمم المتحدة �أنه قد تلقى توقی٢٠٠٢سبتمبر  ١٣و�تار�خ      -
�غرض ز�ادة عدد أعضاء  ١٢٨أصل  دولة طرف في االتفاقیة الدولیة من ١١٩

 معنیة �حقوق الطفل من عشرة إلى ثمانیة عشر خبیرًا.اللجنة ال
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 اللجنة المعنیة �حقوق العمال المهاجر�ن :
�انون  –د�سمبر  ١٨المؤرخ  ٤٥/١٥٨اعتمدت الجمعیة العامة لألمم المتحدة �قرارها    -

 االتفاقیة الدولیة لحما�ة حقوق جمیع العمال المهاجر�ن وأفراد أسرهم، ١٩٩٠االول 
 .٢٠٠٣تموز  -یولیو ١مادة. بدأ نفاذ االتفاقیة في  ٩٣تفاقیة التي تتألف من تلك اال

ها. من هذه االتفاقیة و�مجرد دخولها حیز النفاذ تبدأ اللجنة عمل ٧٢و�مقتضى المادة   - 
ة وتتألف اللجنة من عشرة خبراء، و�عد نفاذ االتفاقیة �النسبة للدولة الطرف الحاد�

كفاءة من الخبراء ذوي المكانة األخالقیة الرفیعة والحیاد وال واألر�عین، من ار�عه عشر
في میدان حقوق اإلنسان. وتنتخب الدول األطراف �طر�ق االقتراع السري أعضاء 
اللجنة الذین �جب أن �كونوا من مواطني الدول األطراف. و�نتخب األعضاء لفترة 

 أر�عة سنوات قابلة للتجدید.
دولیة لحما�ة حقوق العمال المهاجر�ن وأفراد أسرهم حتى صادقت على االتفاقیة ال   -

ثالثون دولة بینهم: الجزائر، مصر، المغرب،  ٢٠٠٥تموز  -یولیو  ٢٠تار�خ 
، الجماهیر�ة العر�یة اللیبیة وسور�ا من الوطن العر�ي و�ور�ینا فاسو، غانا، غینیا

 مالي، السنغال وأوغندا من القارة األفر�قیة.
 

 ات الغیر تعاقد�ة :ثانیًا : اآللی
  مجلس حقوق اإلنسان

 �إنشاء مجلس حقوق اإلنسان اقرارً  ٢٠٠٦إصدرت الجمعیة العامة لألمم المتحدة عام    -
دولة،  ١٧٠بدیًال للجنة حقوق اإلنسان التا�عة لألمم المتحدة صوت لصالح القرار 

دول هي اسرائیل، جزر مارشال و�الو والوال�ات المتحدة األمر�كیة  ٤صوتت ضده 
 وأمتنع عن التصو�ت روسیا البیضاء و�یران وفنزو�ال.

 على ما یلي: وقد نص القرار في الجزء التنفیذي  -
قرر إنشاء مجلس لحقوق اإلنسان مقره جنیف و�حل محل لجنة  •

حقوق اإلنسان بوصفه هیئة فرعیة تا�عة لألمم المتحدة وتستعرض 
 الجمعیة وضعه في غضون خمس سنوات.
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و�كون المجلس مسؤول عن تعز�ز اإلحترام العالمي لحما�ة حقوق  •
من أي نوع و�طر�قة اإلنسان والحر�ات األساسیة للجمیع دون تمییز 

 عادلة.
وأن �قوم المجلس �معالجة حاالت إنتهاك حقوق اإلنسان �ما فیها  •

 اإلنتهاكات الجسیمة والمنهجیة وتقد�م توصیات �شأنها .
 

أن �سترشد المجلس في عمله �مبادئ العالمیة والحیاد والموضوعیة وعدم اإلنتقائیة 
كون ل المجلس �الشفافیه والعداله والحیاد. یتو�الحوار والتعاون الدولین . وان تتسم طرق عم

دوله تنتخبها اغلبیه االعضاء الجمعیه العامه و�راعى التوز�ع الجغرافي فى  ٤٧مجلس من 
االعضاء على اعلى معاییر ممكنه لتعز�ز وحما�ه  ان تحافظ هذه الدول المقاعد و�تطلب ذلك

لثي المجلس قد یتم تعلیقها �غالبیه ث حقوق االنسان، �االضافه الى ذلك فان عضو�ة بلد ما في
 االعضاء فى المجلس حال قیامها �ارتكاب انتهاك جسیم ومنهجي لحقوق االنسان.

*** 
 الخالصة:

إن الحما�ة الدولیة لحقوق االنســــــان، تعد في عصــــــرنا الحالي ضــــــرورة إنســــــانیة . ١
 ا، لتحقیق جملة منواخالقیة  في المقام االول، اتفقت اغلب دول العالم على ضــــــــــرورة تفعیله

ن االهداف لیس اقلها تحقیق الســـــلم واالمن الدولیین، لما تنطوي علیه انتهاكات حقوق االنســـــا
 من تهدید لهما.

من انتهاك  -لألســـــف  -  رغم ما للحما�ة الیوم من اهمیة، إال إن ذلك لم �منع. ٢
الحما�ة، و�رتبط حقوق االنســــان في الواقع العملي، مما �شــــیر بوضــــوح الى قصــــور اتفاقیات 

ذلك �الدرجة االســـــــــــــاس �عدم وجود نوا�ا حســـــــــــــنة لدى الدول الموقعة على االتفاقیات بتطبیق 
 بنودها، بل غالبًا ما �كون هذا التوقیع او االنضــــــــــــــمام  ألجل تجنب نقد تلك الدولة، أو ان

 تجا�ه برد فعل عنیف من الرأي العام الدولي.
�ما إن االحتجاج �الســـــــیادة الوطنیة قد شـــــــّكل عقبة أمام اإلرادة الدولیة للمجتمع . ٣

الدولي، فال بد أن تكون المســـــــؤولیة في حما�ة حقوق اإلنســـــــان مشـــــــتر�ة بین األجهزة الدولیة 
التي تقررها وتراقب تنفیذها والســــــــــــــلطات الوطنیة التي تحترمها وتطبقها، و�ذلك العمل على 

شـــكاوى األفراد الذي �عتبر خیر وســـیلة لحما�ة حقوق اإلنســـان، لذا نرى  تشـــجیع وتعز�ز نظام
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من الضــــــــــــــروري عقد مؤتمر دولي عالمي في أطار منظمة األمم المتحدة، یدعو و�ؤ�د على 
حث الدول و�لزامها على دمج و�دراج أحكام االتفاقیات الدولیة المعنیة �حما�ة حقوق اإلنســــــان 

 عهداتها والتزاماتها الدولیة.في تشر�عاتها الوطنیة وتنفیذ ت
تســــتند الحما�ة الدولیة ســــواء �انت في إطار األمم المتحدة أو في إطار التنظیم . ٤

ع اإلقلیمي، إلى جملــة من اإلجراءات والتي تتعــدد بتعــدد االتفــاقیــات الــدولیــة ذاتهــا، مثــل رف
قبة أو نها، وفرق المراالتقار�ر، وفرق التحقیق، ونظام الشــكاوى الفرد�ة، وشــكاوى الدول فیما بی

الخبراء...الخ, ولكن ال توجد أي صــــــــــــــفة إلزامیة لكل من هذه اآللیات، �اســــــــــــــتثناء التقار�ر 
لي و�النســــــبة لعدد قلیل جدًا من اللجان مثل لجنة حقوق اإلنســــــان العاملة في إطار العهد الدو 

وصـــًا شـــكاوي للحقوق المدنیة والســـیاســـیة، لذا نرى ضـــرورة جعل اآللیات األخرى ملزمة وخصـــ
  �ي.و األفراد التي أثبتت فعالیتها في النظام األور 

أما على الصـــــــــعید العر�ي، فإننا نرى ولألســـــــــف ضـــــــــعف النظام العر�ي لحما�ة . ٥
حقوق اإلنسان، ولذلك نرى ضرورة وجود معاهدات متخصصة لكل فئة من الحقوق في إطار 

 حیث ُ�رســــــــــــــت االتفاقیة االورو�یة نظام الحما�ة العر�ي، �ما هو الحال في النظام األورو�ي
 لألفراد والمواطنین األورو�یین. لحما�ة حقوق اإلنسان الحما�ة لحقوق المدنیة والسیاسیة

 
 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 
 
 
 

 
 
 
 األولالباب 

 مرجعیة االتفاقیات الدولیة
 





 

37 
 

١ 
 *مرجعیة االتفاقیات الدولیة في قرارات المجلس الدستوري 

 الد�تور عصام سلیمان
 رئیس المجلس الدستوري 

 
 
 

 لجهة العمل بهذا األخیر من إنطوت العالقة بین القانون الداخلي والقانون الدولي،
قبل القضاء الوطني، على إشكالیات عدیدة، مرتبطة �مفهوم السیادة الوطنیة وسمو الدستور 

طة من جهة، و�ضرورة احترام االلتزامات الدولیة و�خاصة القانون الدولي من جهة أخرى. فالسل
 بادئ القانون الدولي،التأسیسیة، عند وضعها الدستور، ال بد لها من ان تأخذ �االعتبار م

عد �وتعمل على مراعاتها، فالشرعیة الوطنیة ال �جوز لها ان تتنكر للشرعیة الدولیة، و�خاصة 
لعولمة، ان توسع القانون الدولي، ومعه العالقات الدولیة، و�لغ هذا التوسع حدًا �بیرًا في ظل ا

م من دولي. �ما انه، على الرغتقلصت معه الحدود الفاصلة ما بین القانون الداخلي والقانون ال
اعد جسدة في دستورها، القائم في قمة هرم تراتبیة القو كل ذلك، �قي للدولة هو�ة قانونیة، مُ 

 الحقوقیة في الدولة.
هذا الواقع �طرح على �ساط البحث قضیة تطبیق االتفاقیات الدولیة، ودخول القانون  

ة الراعیة الوطني. وسنتناول �التحدید االتفاقیات الدولیالدولي المنظومة القانونیة، على المستوى 
ة لحقوق االنسان في عالقتها �الدستور والقوانین، و�خاصة في لبنان، ومدى اعتمادها �مرجعی

 عند النظر في دستور�ة القوانین.
 

  

                                                           
نیة للسلم األھلي محاضرة افتتاحیة خالل الدورة التدریبیة التي عقدھا معھد الدروس القضائیة والمؤسسة اللبنا * 

ق االنسان یات الدولیة ذات العالقة بحقوالدائم ومؤسسة كونراد ادیناور حول موضوع : "اصول تطبیق االتفاق
 .٦/۱۱/۲۰۱٥-٥امام المحاكم الوطنیة"، 
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١ 
 حقوق االنسان محور من محاور القانون الدولي

 
قائمًا في اطار العالقة بین  داخلیاً س، حقوق المواطنین شأنًا اعتبرت، في األسا

القات مواطني الدولة وحكامها، ینظمه القانون الداخلي، وقد تأخر دخول الفرد وحقوقه دائرة الع
الدولیة، �سبب التمسك المطلق �سیادة الدولة، غیر ان ما تعرضت له حقوق االنسان، في 

لدول، اید الناز�ة والفاشیة، واتفاق الحرب العالمیة الثانیة، من انتهاكات فظیعة، و�خاصة على 
�عد انتهاء الحرب، على هدف مشترك مثالي، ال بد من ان تبلغه �ل األمم والشعوب، دفع 
حقوق االنسان �اتجاه مفهوم جدید، یتخطى حدود سیادة الدولة، على أساس ان لهذه الحقوق 

لوطني اه، �ما فیها االنتماء �عدًا �ونیًا، ألنها تعود لإلنسان �إنسان �غض النظر عن انتماءات
 واالنتماء الى دولة محددة.

جاءت الخطوة األولى في هذا المجال في میثاق األمم المتحدة الذي أُعلن في  
، وجاء في دیباجته أن احترام حقوق االنسان �شكل أساس الحر�ة والعدالة ٢٦/٦/١٩٤٥

 ، بدا�ة١٠/١٢/١٩٤٨نسان، في والسالم في العالم. �عد ذلك شكل اإلعالن العالمي لحقوق اال
دخول هذه الحقوق في النظام الدولي، فتقلص الحجاب الذي شكلته الدولة �أداة فصل بین 

ر القانون الداخلي والقانون الدولي. فالسیادة تقف عند حدود حقوق تعود الى غیر الدول، غی
ائرة داالنسان الفرد في ان اإلعالن العالمي لحقوق االنسان، وعلى الرغم من أهمیته، لم ُیدخل 

إللزام. االلزام الدولي القانوني، فهو �سائر قرارات الهیئة العامة لألمم المتحدة لیس له صفة ا
ن له للحقوق، وال �مكن اثارته أمام المحاكم في الدول، و�ن �ا امباشرً  ا�معنى انه لیس مصدرً 

. ١٨/٤/١٩٥١ولة الفرنسي في صفة االلزام األدبي، وهذا ما أكده اجتهاد صادر عن مجلس الد
، شكل بدا�ة نشوء Instrument préjuridiqueفاالعالن العالمي هو أداة تمهید�ة قانونیة 

ء قانون دولي لحقوق االنسان. أما تكر�س حقوق االنسان في النظام القانوني الدولي، فقد جا
م توهذه االتفاقیات  في ما �عد من خالل االتفاقیات الدولیة التي لها طا�ع قانوني الزامي.

و�ما على المستوى اإلقلیمي. وقد تعددت وتنوعت وأصبحت  وضعها إما على المستوى العالمي
موزعة بین القانون الدولي لحقوق االنسان الذي یرعى حقوق االنسان في الظروف العاد�ة، 

 ة.والقانون الدولي اإلنساني الذي یرعى حقوق اإلنسان في الحروب والنزاعات المسلح
 



 ۳۹مرجعیة االتفاقیات الدولیة     
  

 

، انما هاتزامنصوص التي تعلن الحقوق وضرورة ال�عض هذه االتفاقیات لم تكتف �ال 
ذهبت أ�عد من ذلك فأنشأت مرجعیات قضائیة فوق المرجعیات القضائیة الوطنیة، أبرزها 

اقیة االتفاقیة األورو�یة لحقوق االنسان التي أنشأت المحكمة األورو�یة لحقوق اإلنسان، واتف
 رو�ي التي أنشأت محكمة العدل األورو�یة.االتحاد األو 

 لي.القانون الداخ فيإنشاء هذه المرجعیات القضائیة ما فوق الوطنیة �ان له أثر �ارز  
 

٢ 
 العالقة بین القانون الداخلي والقانون الدولي

 
مى، �أتي الدستور في رأس هرم تراتبیة القواعد الحقوقیة في الدولة، فهو القانون األس 

 الدول تنعته �القانون األساسي. فالحفاظ على وحدة المنظومة القانونیة وتجانسها فيو�عض 
ورها، الدولة، �قتضي تطابق، أو على األقل عدم تعارض، القواعد الحقوقیة المعتمدة فیها مع دست

 ما فرض الرقا�ة على دستور�ة القوانین.
وفي اطاره ینتظم أداء  واذا �ان الدستور هو المعّبر عن هو�ة الدولة وسیادتها، 

 ي تنتظم على أساسهاتالمؤسسات الدستور�ة، فال �مكنه ان یتجاهل مبادئ القانون الدولي ال
 العالقات بین الدول. فالسلطة التأسیسیة، عندما تضع الدستور أو تعدله، ال بد لها من أن

وص الدستور، تأخذ �االعتبار مبادئ القانون الدولي األساسیة، �حیث ال تتعارض معها نص
 و�خاصة مبادئ القانون الدولي الراعي لحقوق االنسان.

إن انضمام الدول الى االتفاقات الدولیة یرتب علیها التزام تنفیذ مضمون هذه  
االتفاقیات. فإبرام االتفاقیة وتصد�قها من جانب السلطات المعنیة في الدولة، وفق دستورها، 

انون الداخلي، فتصبح جزءاً من منظومتها القانونیة. و�تطلب ُیدخل االتفاقیة الدولیة في اطار الق
الحفاظ على التجانس داخل هذه المنظومة عدم تعارض االتفاقیة الدولیة مع الدستور، القانون 
األسمى في الدولة، وعدم تعارض القوانین مع االتفاقیة الدولیة التي تأتي في مرتبة أعلى من 

 contrôle deعلى دستور�ة االتفاقیات الدولیة  القانون، ما یتطلب اجراء رقا�ة
constitutionnalité ورقا�ة على عدم تعارض القوانین مع االتفاقیات الدولیة   ،contrôle 

de conventionnalité حتى التي وضعت قبل اإلنضمام الى االتفاقیة الدولیة، و�خاصة ،
ا �مرجعیة أخیرة لحل النزاعات، �ما عندما تنشئ االتفاقیة مرجعیة قضائیة �مكن العودة الیه
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هي حال االتفاقیة األورو�یة لحقوق االنسان، التي أنشأت المحكمة األورو�یة لحقوق االنسان، 
المعتبرة مرجعیة قضائیة لمن انتهكت حقوقه في دولة أورو�یة، �عد أن �ستنفد �ل وسائل 

 المراجعة القضائیة على الصعید الوطني.
 

٣ 
 ولي في منظومة القانون الداخليلدموقع القانون ا

 
امة ع�ها، وقبولها إن �ثافة القواعد الراعیة لحقوق االنسان في القانون الدولي وتعددّ  

من جمیع الدول، جعل منها مدونة مشتر�ة ومقننة ضامنة لحقوق االنسان، لها صدى في 
انون والمبادئ العامة في القنصوص الدساتیر لجهة مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالمیًا 

، الدولي، ولكن على درجات تتفاوت من دولة الى أخرى. ومن المؤ�د ان أحكام القانون الدولي
 المنصوص علیها في اتفاقیة دولیة، تلزم الدول �عد ان تنضم الیها وفق األصول القانونیة،

. ومن في المنظومة الدولیة واالنضمام الى االتفاقیات الدولیة هو دلیل رغبة في اندماج الدولة
یة مادة، الى االتفاقیات الدول ١٣٩مادة منه، من أصل  ٣٩الملفت ان دستور �مبود�ا أشار في 

ارز في �التي التزمتها دولة �مبود�ا، وان االتفاقیات الدولیة الضامنة لحقوق االنسان لها مكان 
 عین حدیثًا.دستور المملكة المغر�یة ودستور الجمهور�ة التونسیة الموضو 

عمدت �عض الدساتیر و�عض االجتهادات الى رسم حدود اندماج الدولة في  
ونیة، المنظومة الدولیة، وتحدید إجراءات ادخال قواعد القانون الدولي في منظومة الدولة القان

ییر ما أدى الى التساؤل عن موقع القانون الدولي �النسبة للدستور من جهة، وعن اعتماد المعا
، عند اعد القانونیة الدولیة الراعیة لحقوق االنسان من قبل المحاكم والمجالس الدستور�ةوالقو 

 ممارستها الرقا�ة على دستور�ة القوانین، من جهة أخرى.
ان القاعدة العامة هي إعطاء األولو�ة للدستور �النسبة لعالقته �االتفاقیات الدولیة  

التي تأتي، �عد توقیعها وابرامها ونشرها وفق األصول المعمول بها في الدولة، في مرتبة ما 
. ولعل �ندا الدولة األكثر حسمًا في هذا المجال، infraconstitutionnelleدون الدستور 

تمده من فصل واضح بین دائرة القانون الداخلي ودائرة القانون الدولي، فعند التنازع �سبب ما تع
، ففي �ندا تتقدم قواعد القانون الداخلي �مجمله،  ١ة الدستور�ة على القاعدة الدولیةتتقدم القاعد

                                                           
1. Mathieu Disant, Synthèse du questionnaire : La suprématie de la Constitution, 
Congrès ACCPUF, Lausanne, 4-6 juin 2015. 
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ولیس فقط القواعد الدستور�ة، على القانون الدولي. وهذا عكس ما هو قائم في سو�سرا حیث 
ّدم القانون الدولي على القانون الداخلي، غیر ان الدستور الفدرالي السو�سري لم �أِت على یتق

ذ�ر حل النزاعات بین قواعد القانون الداخلي والقانون الدولي، ما �فسح في المجال أمام إمكانیة 
 خرق مبدأ إعطاء األولو�ة للقانون الدولي في �عض الحاالت.

ستور على قانون االتحاد األورو�ي هي القاعدة المعمول أما في فرنسا، فأولو�ة الد 
ؤثر یبها. فقد رأى المجلس الدستوري الفرنسي ان الموقع الخاص الذي یتمتع �ه هذا القانون ال 

 موقع الدستور في رأس سلم تسلسل القواعد. في
ن من الرقا�ة على دستور�ة القوانی لبتّ لدولي �مرجعیة أما عن اعتماد قواعد القانون ا 

قبل المحاكم والمجالس الدستور�ة، فیبدو ان القاعدة العامة، هي عدم ممارسة رقا�ة على 
عًا دستور�ة القوانین �االرتكاز على نصوص االتفاقیات الدولیة، فالقانون الدولي ال �شكل قط

لدولي ا جزءًا من القواعد المعیار�ة المعتمدة في ممارسة رقا�ة على دستور�ة القوانین. فالقانون 
القول ان المحكمة الفدرالیة الكند�ة العلیا � هدتلیس جزءًا من "الكتلة الدستور�ة". وهذا ما أكّ 

لمجلس اوالیتها الدستور�ة تقتضي تنفیذ القانون الكندي ولیس القانون الدولي، وهو ما درج علیه 
 ا أكد انه العندم ١٩٧٥الدستوري الفرنسي منذ النظر في دستور�ة قانون اإلجهاض في العام 

لمجلس �عود الیه مراقبة تطابق القانون مع أحكام اتفاقیة دولیة أو معاهدة. وهذا ما ذّ�ر �ه ا
 وانین.الدستوري الفرنسي �استمرار في اطار ممارسته الرقا�ة المسبقة والالحقة على دستور�ة الق

دات على ان المعاه ٥٥إن دستور الجمهور�ة الخامسة في فرنسا نص في المادة  
أحكامها القوانین، منذ نشرها، شرط تطبیقها من  ات المبرمة والمصادق علیها، تعلوواالتفاقی

قبل اآلخر. وقد أكد اجتهاد محكمة التمییز واجتهاد مجلس الدولة على ان لإلتفاقیات الدولیة 
. infraconstitutionnelleولكن دون الدستور   supralégislativeقیمة أعلى من القانون  

، وقرار هیئة مجلس ٢٠٠٠حز�ران  ٢وقد جاء في قرار الهیئة العامة لمحكمة التمییز بتار�خ 
من الدستور، لجهة  ٥٥، أن ما نصت علیه المادة ١٩٩٨تشر�ن األول  ٣٠الدولة بتار�خ 

القیمة القانونیة المعطاة لإلتفاقیات الدولیة، ال �طبق في القانون الداخلي على األحكام التي لها 
 . ١ة دستور�ة قیم
هذا االتجاه �قابله اتجاه آخر معاكس، فاإلتفاقیة األورو�یة لحقوق االنسان لها في  

ألبانیا قیمة دستور�ة �سبب اعتمادها �مرجعیة في الدستور. وفي سلوفینیا تشكل االتفاقیات 
                                                           
1. Olivier Dutheillet de Lamoth, Rapport français, Cours constitutionnelles et 
intégration européenne, Kosice, 20-21 sept. 2002. 
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المحكمة الدولیة والمبادئ العامة في القانون الدولي جزءًا من "الكتلة الدستور�ة"، وتستطیع 
الدستور�ة ان تطبق عفوًا قواعد القانون الدولي دون ان ُتثار أمامها. أما في بلجیكا، فالقانون 
الدولي لحقوق االنسان �شكل �طر�قة غیر مباشرة جزءًا من "الكتلة الدستور�ة"، فالمحكمة 

األحكام الدستور�ة لیس لها صالحیة ممارسة رقا�ة مباشرة على توافق القواعد القانونیة مع 
الدولیة، غیر ان المحكمة الدستور�ة نّمت طر�قتین سمحت لها �التوفیق والجمع بین أحكام 
القانون الدولي واألحكام الدستور�ة. وذلك من خالل بلورة مبدأ المساواة اذ ان المحكمة الدستور�ة 

ي المنبثقة منها أدخلت، في القواعد التي تعتمدها في ممارسة الرقا�ة، جمیع أحكام القانون الدول
الحقوق والحر�ات، وفي الوقت نفسه دمجت األحكام الدستور�ة الضامنة للحقوق والحر�ات 

 وأحكام القانون الدولي الحامیة لها.
احتلت �عض المصادر الدولیة موقعًا ممیزًا في �عض الدساتیر، وذلك من خالل  

ا أن الواجبات المعلن عنه Béninبها في مقدمتها. فقد ورد في دستور دولة "بنان"  هاالتزام
 دمة الدستور،والمضمونة في المیثاق األفر�قي لحقوق االنسان والشعوب، المشار الیه في مق

خاصة  من الدستور وقانون الدولة. �ما ان �عض القواعد الدولیة لها مكانة أتشكل جزًءا ال یتجز 
اإلعالن العالمي لحقوق �حظى  Guinée Bissouعلى الصعید الدستوري، ففي غینیا بیساو 

تعطیه األولو�ة على الدستور  supraconstitutionnelاالنسان �مكانة أعلى من الدستور 
الى  عندما یبدو أنه أكثر لیبرالیة منه. وهذا ینطبق أ�ضًا على األحكام الدستور�ة التي تشیر

ور من الدست ٢-٨٨ة والماد ١-٨٨التزامات نا�عة من االنضمام الى االتحاد األورو�ي، فالمادة 
من دستور سلوفینیا، تعّبر عن هذا  ٣من دستور رومانیا، والمادة  ١٤٨الفرنسي، والمادة 

ة، االلتزام مع �عض التمایز. وقد أكدت المحكمة الدستور�ة في سلوفینیا ان المبادئ األساسی
قوة  دستور�ة لهاالتي تحدد العالقة بین القانون الداخلي وقانون االتحاد األورو�ي، هي مبادئ 

 االلزام الدستوري نفسها.
٤ 

 ةفي المنظومة القانونیة اللبنانیموقع االتفاقیات الدولیة 
 

یتولى رئیس الجمهور�ة المفاوضة «على ان  ٥٢نص الدستور اللبناني في المادة 
في عقد المعاهدات الدولیة وابرامها �االتفاق مع رئیس الحكومة. وال تصبح مبرمة اال �عد 
موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب علیها حینما تمكنها من ذلك مصلحة 
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ما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق �مالیة الدولة والمعاهدات البالد وسالمة الدولة. أ
التجار�ة وسائر المعاهدات التي ال �جوز فسخها سنة فسنة، فال �مكن ابرامها اال �عد موافقة 

 ».مجلس النواب
ة على لم �حدد الدستور صراحة موقع االتفاقیات الدولیة في المنظومة القانونیة اللبنانی 

على إعطاء  ٥٤عله دستور الجمهور�ة الخامسة في فرنسا عندما نص في المادة غرار ما ف
ور، المجلس الدستوري الفرنسي صالحیة مراقبة االتفاقیات الدولیة لجهة عدم تعارضها مع الدست

في  ٥٥ما �عني ان الدستور �علو االتفاقیات الدولیة في سلم تراتبیة القواعد، وجاءت المادة 
. لتضع االتفاقیات الدولیة، المعتمدة وفق األصول، في مرتبة فوق القانون  الدستور الفرنسي

فالدستور اللبناني لم ینص على ممارسة رقا�ة على دستور�ة االتفاقیات الدولیة، �ما فعل 
لة الدستور الفرنسي، غیر ان الدستور اللبناني نص في مادته األولى على ان لبنان دولة مستق

طات یادة تامة، وأخضع االنضمام الى االتفاقیات الدولیة لقرار من السلذات وحدة ال تتجزأ وس
مرتبة  منه. ما �عني ان االتفاقیات الدولیة تأتي في ٥٢اللبنانیة المختصة، �ما جاء في المادة 

دة دون الدستور، �ونه القانون األسمى في الدولة. وهذا ما �مكن استنتاجه أ�ضًا من نص الما
أصول المحاكمات  ١٦/٩/١٩٨٣تار�خ  ٩٠/١٩٨٣سوم االشتراعي رقم الثانیة، من المر 

كام على المحاكم ان تتقید �مبدأ تسلسل القواعد. عند تعارض أح« المدنیة، التي جاء فیها ان 
. ال المعاهدات الدولیة مع أحكام القانون العادي تتقدم في مجال التطبیق األولى على الثانیة

ى أعمال السلطة االشتراعیة لعدم انطباق القوانین العاد�ة عل �جوز للمحاكم ان تعلن �طالن
 ».الدستور أو المعاهدات الدولیة

ونصت المادة الثامنة عشرة من قانون انشاء المجلس الدستوري، أي القانون رقم  
یتولى المجلس الدستوري الرقا�ة على دستور�ة القوانین وسائر « ، على ان ٢٥٠/١٩٩٣

ة القانون. خالفًا ألي نص مغایر، ال �جوز ألي مرجع قضائي ان �قوم النصوص التي لها قو 
ر بهذه الرقا�ة مباشرة عن طر�ق الطعن أو �صورة غیر مباشرة عن طر�ق الدفع �مخالفة الدستو 

 ».أو مخالفة مبدأ تسلسل القواعد والنصوص
 �ستنتج من هذه النصوص أن الدستور �سمو على المعاهدات الدولیة والقوانین، 

 infraوالمعاهدات الدولیة تأتي بدورها في مرتبة أعلى من القانون، فهي ما دون الدستور 
constitutionnel  وما فوق القانونsupralégislatif .في المنظومة القانونیة اللبنانیة 
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٥ 
 ةان وعالقتها �االتفاقیات الدولیمرجعیة الرقا�ة على دستور�ة القوانین في لبن

 
 مبدئیة ال تشكل أحكام االتفاقیات الدولیة مرجعیة تعتمد عند ممارسةمن الناحیة ال 

دخل رقا�ة على دستور�ة القوانین، فالمرجعیة هي الدستور والمبادئ التي لها قیمة دستور�ة وت
 في اطار الكتلة الدستور�ة، أما ما نصت علیه االتفاقیات الدولیة فال �شكل جزًءا من هذه

دستور، التي ُأدخلت الیه �موجب التعدیالت الدستور�ة في العام الكتلة، غیر ان مقدمة ال
عضو مؤسس وعامل في « ، تضمنت في الفقرة ب نصًا صر�حًا جاء فیه ان لبنان ١٩٩٠

ذه منظمة األمم المتحدة وملتزم مواثیقها واإلعالن العالمي لحقوق االنسان. وتجسد الدولة ه
 ».تثناءالمبادئ في جمیع الحقول والمجاالت دون اس

، اعتمد ٤/٩٦، قرار، رقمه ٧/٨/١٩٩٦لقد صدر عن المجلس الدستوري، بتار�خ  
حمل  ١٢/٩/١٩٩٧في حیثیاته على نصوٍص من مقدمة الدستور، ومن ثم صدر قرار بتار�خ 

تتمتع و المبادئ الواردة في مقدمة الدستور تعتبر جزًءا ال یتجزأ منه « جاء فیه ان  ١/٩٧الرقم 
ثم صدرت عدة قرارات عن المجلس ». شأنها في ذلك شأن أحكام الدستور نفسها�قیمة دستور�ة 

 الدستوري أكدت ان مقدمة الدستور جزء ال یتجزأ منه.
 و�ما ان مقدمة الدستور تضمنت التزام الجمهور�ة اللبنانیة اإلعالن العالمي لحقوق  
تجسید ما تضمنته من مبادئ في جمیع الحقول والمجاالت النسان ومواثیق األمم المتحدة، و ا
د ها عنن الدستور وعلى المشترع ان یلتزمدون استثناء، تصبح هذه المبادئ جزًءا ال یتجزأ مب

في  وتتعرض لإل�طال اذا ما جرى الطعنوضع القوانین لكي ال تأتي متعارضة والدستور، 
 دستور�تها أمام المجلس الدستوري.

 ه الى الزامفي مقدمة الدستور، حّول التزامالعالمي لحقوق االنسان  اإلعالنإلتزام  
ة، قانوني، ورفع االتفاقیات الدولیة، التي ترجمت مبادئ هذا اإلعالن في نصوص تعاقد�ة دولی
لك الى مرتبة مواز�ة للدستور، ولم تعد في مرتبة دونه النها أصبحت جزًءا ال یتجزأ منه، لذ

تفاقیات مد عند مراقبة دستور�ة القوانین. فاالعالن العالمي لحقوق االنسان واالغدت معیارًا �عت
ور�ة الدولیة القائمة على أساس مبادئه، والتي انضم الیها لبنان، غدت جزًءا من الكتلة الدست

 التي اغتنت بها.
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 نالعدید من قرارات المجلس الدستوري اللبناني على حیثیات نا�عة من اإلعال يلقد بن 
تار�خ  ٢/٢٠٠١له. فقد جاء في القرار رقم  ةالعالمي لحقوق االنسان واالتفاقیات الدولیة المتمم

 (اكتساب غیر اللبنانیین الحقوق العینیة العقار�ة في لبنان)، ما یلي: ١٠/٥/٢٠٠١
 
من العهد الدولي الخاص �الحقوق  ٢من المادة  ٣�ما ان النص المطعون فیه، یتوافق مع الفقرة «  

قة لحقوق االقتصاد�ة واالجتماعیة والثقافیة...التي تنص على انه �جوز للبلدان المتنامیة، مع إیالء المراعاة الح
هد. االنسان واقتصادها القومي، تقر�ر مدى ضمانها لغیر مواطنیها الحقوق االقتصاد�ة المعترف بها في هذا الع

الذي  الن العالمي لحقوق االنسان واضعًا االطار القانونيو�ما ان العهد الدولي المذ�ور یؤلف حلقة متممة لإلع
�مكن من ضمنه ممارسة الحقوق االقتصاد�ة التي ینص علیها، ومنها حق الملكیة... و�ما انه من المعتمد ان 

وتتمتع  المواثیق الدولیة المعطوف علیها صراحة في مقدمة الدستور تؤلف مع هذه المقدمة والدستور جزًءا ال یتجزأ
 »بها �القوة الدستور�ة...

 
لقد وردت حیثیات، في العدید من قرارات المجلس الدستور�ة، ارتكزت الى اإلعالن  

قم ، والقرار ر ٤/٢٠٠١القرار رقم  :العالمي لحقوق االنسان واالتفاقیات الدولیة المكملة له
قرار رقم وال ٦/٢٠١٤ر رقم ، والقرا١/٢٠١٣، والقرار رقم ١/٢٠١٢، والقرار رقم ١/٢٠٠٣
٧/٢٠١٤. 
ص ما العمل اذا تعارضت نصو  رح نفسه في هذا المجال هو اآلتي:الســـــــؤال الذي �ط 

احدى هذه االتفاقیات الدولیة مع نصوص الدستور؟ هل �مكن اعتمادها، في هذه الحال، 
 كمرجعیة لممارسة رقا�ة دستور�ة على القانون؟

بها المجلس الدستوري، على منح هذا الذي خص  ١٩لم ینص الدستور، في المادة  
، المجلس صالحیة ممارسة رقا�ة على دستور�ة االتفاقیات الدولیة، �ما فعل الدستور الفرنسي

امًا منه، التي جاء فیها انه اذا أعلن المجلس الدستوري، �عد مراجعته، ان التز  ٥٤في المادة 
لیه اال عم االلتزام الدولي أو المصادقة في أحد مندرجاته للدستور، ال �جوز ابرا ادولیًا مخالفً 

 �عد تعدیل الدستور.
إن القانون الذي �جیز ابرام معاهدة دولیة، وفق ما نص علیه الدستور اللبناني في  

منه، �مكن ان �كون موضع طعن �سائر القوانین أمام المجلس الدستوري، و�ستطیع  ٥٢المادة 
 ة النصوص التي تتضمنها المعاهدة ومدى توافقهاأن ینظر المجلس الدستوري عندئذ في دستور�

، دون إجازة من مجلس النواببمع نصوص الدستور. أما االتفاقیات التي یبرمها مجلس الوزراء 
 فتبقى خارج أي رقا�ة على دستور�تها.
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إن مبدأ سمو الدستور في المنظومة القانونیة في الدولة، ومبدأ الحفاظ على تجانس  

 رضان ضرورة إعطاء األولو�ة، عند النظر في دستور�ة قانون، لما نص علیههذه المنظومة، �ف
 الدستور ولیس الى ما نصت علیه االتفاقیات الدولیة، ألن مهمة المجلس الدستوري هي النظر
في تطابق، أو على األقل عدم تعارض، ما نص علیه القانون مع ما نص علیه الدستور 

یة. ولیس النظر في مدى تطابق القانون مع االتفاقیات الدولوالمبادئ ذات القیمة الدستور�ة، 
فعند التعارض بین نصوص الدستور ونصوص االتفاقیات الدولیة، �عتمد في الرقا�ة على 

ي یؤدي دستور�ة القانون النص الدستوري ولیس نص االتفاقیة الدولیة، و�عتمد غالباً التفسیر الذ
 التفاقیة، اذا �ان هناك ثمة مجال للتوفیق، على انالى التوفیق بین النص الدستوري ونص ا

 تفسر االتفاقیة الدولیة �ما یتوافق والدستور.
إن ما نصت علیه مقدمة الدستور من التزام �اإلعالن العالمي لحقوق االنسان،  

ناني إضافة للمبادئ األخرى التي نصت علیها، شكلت مرتكزًا، إستند الیه المجلس الدستوري اللب
عدت همت في توسیع الكتلة الدستور�ة اللبنانیة، �ما ساساباط مبادئ ذات قیمة دستور�ة، ستنال

 المجلس الدستوري في استنباط أهداف ذات قیمة دستور�ة.
 
٦ 

 أثر االتفاقیات الدولیة في استنباط مبادئ ذات قیمة دستور�ة 
 قرارات المجلس الدستوري اللبنانيفي 

 
الدستور�ة هي مبادئ تفرض نفسها على المشترع، �ما تفرض المبادئ ذات القیمة  

نین نفسها على �ل مؤسسات الدولة، فعلى السلطة االشتراعیة أخذها �االعتبار عند إقرار القوا
 دستور�تها. بتّ معها، وتصبح عرضة لإل�طال عند  كي ال تتعارض نصوصها

ق االقتراع، �ما هو انه یتولد عن ح«  ١/٩٧جاء في قرار المجلس الدستوري رقم  
قهم متفق علیه، علمًا واجتهادًا، مبدأ دستوري آخر، هو مبدأ الدور�ة في ممارسة الناخبین لح

في االقتراع، والذي ینطوي على وجوب دعوة الناخبین لممارسة حقهم في االنتخاب �صورة 
 ».دور�ة وضمن مدة معقولة

» دور�ة االنتخاب« على ان  لیؤ�د ١/٢٠١٣من ثم جاء قرار المجلس الدستوري رقم  
في شرح األسس التي تجعل من دور�ة  ٧/٢٠١٤مبدأ دستوري، و�عده توسع القرار رقم 
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االنتخاب مبدءًا ذي قیمة دستور�ة، مستندًا على مبادئ نصت علیها مقدمة الدستور، فجاء في 
 هذا القرار ما یلي:

 
 من الدستور، أ�ما ان مقدمة الدستور جزء ال یتجز " 
و�ما ان مقدمة الدستور نصت على التزام لبنان اإلعالن العالمي لحقوق االنسان ومواثیق األمم  

 دون استثناء،بالمتحدة، وعلى تجسید الدولة المبادئ الواردة فیها في جمیع الحقول والمجاالت 
 من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان نصت على ان إرادة الشعب هي مصدر ٢١و�ما ان المادة  

 السلطات، �عبر عنها �انتخا�ات نز�هة دور�ة تجري على أساس االقتراع السري وحر�ة التصو�ت،
، ١٩٧٢و�ما ان االتفاقیة الدولیة �شأن الحقوق المدنیة والسیاسیة، التي انضم الیها لبنان في العام  

 ى أساس المساواة،ان لكل مواطن الحق والفرصة في ان َینتخب وُ�نتخب في انتخا�ات دور�ة عل على نصت
و�ما ان المحاسبة في االنتخا�ات عنصر أساسي في األنظمة الد�مقراطیة، وقد نصت مقدمة الدستور  

المعتقد على ان لبنان جمهور�ة د�مقراطیة برلمانیة، تقوم على احترام الحر�ات العامة، وفي طلیعتها حر�ة الرأي و 
 وعلى...،

 یلة األساسیة لتحقیق الد�مقراطیة البرلمانیة،و�ما ان االنتخا�ات النیابیة هي الوس 
 "و�ما ان... 

أسهب هذا القرار في طرح الحیثیات التي ارتكزت على مقدمة الدستور ومن ضمنها  
لى اإلعالن العالمي لحقوق االنسان واالتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة، لیخلص ا

 إعطاء دور�ة االنتخاب الصفة الدستور�ة.
على إعطاء مبدأ التنافس  ١/٢٠١٣ذلك نص قرار المجلس الدستوري رقم  الً عنفض 

 :في االنتخا�ات الصفة الدستور�ة، فجاء فیه
 

ان التنافس في االنتخا�ات هو األساس والقاعدة في األنظمة الد�مقراطیة، وهو مبدأ له قیمة « 
لى االدستور، ولم یرفعها االجتهاد الدستوري المقارن دستور�ة، وان التز�یة هي اإلستثناء، وال نص علیها في 

لعالمي مرتبة المبدأ ذي القیمة الدستور�ة، وال یرى المجلس انها ترقى الى هذه المرتبة، ولم �أِت في اإلعالن ا
 ».لحقوق االنسان وفي المواثیق الدولیة ان التز�یة مبدأ في العملیات االنتخابیة

 
توري استند الى مقدمة الدستور واالعالن العالمي هكذا یبدو ان المجلس الدس 

 قیمة دستور�ة أضیفت الى الكتلة الدستور�ة. اتواالتفاقیات الدولیة، الستنباط مبادئ ذ
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٧ 
 استنباط أهداف ذات قیمة دستور�ة

 
ع ان القیمة الدستور�ة ال �علن حقًا دستور�ًا إنما هدفًا، ینبغي على المشتر  والهدف ذ 

�أخذه �االعتبار عندما �شّرع لیجد ترجمة له في القوانین، على أساس انه هدف ینبغي ان 
 یتحقق في الواقع ألن الحیاة في المجتمع تتطلب تحقیقه.

رارات المجلس الدستوري لقد جرى استنباط األهداف ذات القیمة الدستور�ة في ق 
وتحدیداً الى اإلعالن العالمي لحقوق االنسان » الكتلة الدستور�ة« الفرنسي، وذلك �اإلستناد الى 

ومقدمة  ٢٠٠٤، ومقدمة دستور الجمهور�ة الرا�عة وشرعة البیئة للعام ١٧٨٩والمواطن للعام 
جدال طو�ل حول طبیعة  دستور الجمهور�ة الخامسة، والمبادئ ذات القیمة الدستور�ة. وجرى 

، و�ان عضوًا في Jacques Robert» جاك رو�یر« هذه األهداف ومضمونها، فاعتبر 
إضافة حر�ات  تالمجلس الدستوري الفرنسي، أن الغا�ة من األهداف ذات القیمة الدستور�ة لیس

 جدیدة. وال تشكل صنفًا اضافیًا في الكتلة الدستور�ة، انما هي وسائل تلطف من المساس
 .١ببعض الحر�ات لحساب مبادئ علیا

فقد ذهب أ�عد من ذلك، فقال  Pierre de Montalivet» بیار دى مونتالیفى« أما  
�ما ان األهداف ذات القیمة الدستور�ة ترتبط �اإلعالن العالمي لحقوق االنسان والمواطن 

األصناف  ومواد في دستور الجمهور�ة الخامسة، ینبغي أن تذوب في ١٩٤٦ومقدمة دستور 
catégories  التي تشكل الكتلة الدستور�ة. فاألهداف سوف لن تشكل صنفًا قائمًا بذاته في

الواقع ألنها سوف تذوب افراد�ًا مع �عض أصناف الكتلة الدستور�ة. فاألهداف هذه تشكل 
ألنها تكّون مجموعة قواعد لها  une catégorie juridique propreصنفًا قانونیًا خاصًا 

الى القول ان األهداف » دى مونتالیفى « مشتر�ة، و�ها ترتبط نتائج قانونیة. و�خلص  صفات
 .٢ذات القیمة الدستور�ة هي صنف ممیز وخاص من الكتلة الدستور�ة

                                                           
1. Jacques Robert, ap. Pierre de Montalivet, Les objectifs de valeur constitutionnelle, 
Dalloz, Paris, 2006, p.569 
2. Ibid., pp.569-572 
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مهما تعددت اآلراء وتضار�ت �شأن األهداف ذات القیمة الدستور�ة، یبقى انها تشكل  
حقًا من الحقوق واقعًا یتمتع �ه الفرد فعًال وال یبقى عامًال، ال بل شرطًا، ینبغي تحقیقه لیصبح 

 مجرد حق نظري ال قیمة فعلیة له.
�شأن الطعن في قانون  ٦/٢٠١٤شكل قرار المجلس الدستوري اللبناني، رقم  

، سا�قة، فنص على أن توفیر المسكن للمواطن ٢٦/٦/٢٠١٤اإل�جارات، المنشور بتار�خ 
ن ستناد الى المبادئ الواردة في مقدمة الدستور وفي اإلعالقیمة دستور�ة، وذلك �اال وهدف ذ

قول ان ها مقدمة الدستور �الدت�مفهوم الد�مقراطیة التي أكّ العالمي لحقوق االنسان، و�التحدید 
یة إنما لبنان جمهور�ة د�مقراطیة برلمانیة، والد�مقراطیة ال تقتصر على الحقوق المدنیة والسیاس

صت نقتصاد�ة واالجتماعیة، وهذا ما ذهبت الیه مقدمة الدستور عندما تتجاوزها الى الحقوق اال
حدة على ان االنماء المتوازن للمناطق ثقافیًا واجتماعیًا واقتصاد�ًا ر�ن أساسي من أر�ان و 
وهي  الدولة واستقرار النظام، وهذا یرتبط �الخلفیة األساسیة التي قامت علیها الدساتیر، أال

 تنتظم على أساسها العالقات في مجتمع الدولة �ما �ضمن العیش الكر�مإرساء القواعد التي 
ق ان الح فضًال عنللمواطنین واالستقرار واألمن، وتوفیر المسكن هو من مستلزماتها جمیعًا. 

 .بتأسیس اسرة والحق �السكن هما من الحقوق التي نص علیها اإلعالن العالمي لحقوق االنسان
 
لدستوري من المبادئ الدستور�ة العامة ومن مقدمة الدستور واالعالن وهكذا استخلص المجلس ا 

 .قیمة دستور�ة والعالمي لحقوق االنسان، أي من الكتلة الدستور�ة، ان توفیر المسكن الالئق للمواطن هدف ذ
 

لذلك دعا المجلس الدستوري، في قراره المذ�ور أعاله، السلطتین االشتراعیة  
سیاسات ووضع القوانین واتخاذ اإلجراءات اآلیلة الى توفیر المسكن واالجرائیة، الى رسم ال

 الالئق للمواطن، وعدم اإلكتفاء بوضع قانون ینظم العالقة بین المؤجر والمستأجر.
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٢ 
 عتماد المبادئ التي ترعى حقوق االنسانإ

 *في الدستور واالحكام القضائیة
 الرئیس األول جان فهد

 رئیس مجلس القضاء األعلى
 
 

 
سّرني أن أفتتح في هذا المعهد �الذات، معهد الدروس القضائیة، معهد قضاة �ُ 

ات جدًا و�غا�ة األهّمیة :"تطبیق االتفاقیات الدولیة ذالمستقبل، ورشة عمل عن موضوع ساٍم 
 العالقة �حقوق االنسان أمام المحاكم الوطنیة".

) أن هللا، عّز وجّل، قال: "لنصنع االنسان على ٢٧- ٢٦:١ورد في سفر التكو�ن ( 
 صارصورتنا �مثالنا..." "فجبل الرُب االله آدم ترا�ًا من األرض ونفخ في أنفه نسمة حیاة. ف

 ).٧:٢آدُم نفسًا حّیة" (تكو�ن 
 وفي اإلسالم خلق ُهللا آدم ونفخ فیه من روحه. 
 فما سّر هذه "الجبلِة من تراب األرض"؟ 
 سرُّها روُح هللا الذي انبثَّ فیها، فكانت معه �رامة االنسان وحّر�ته وحقوقه. 
وجهة لن نسترسل في هذه النظرة الدینیة، بل سنتطّرق الى موضوع �حثنا من ال 

 القانونیة.
*** 

 انه لفخٌر لنا أن �كون للبنان، هذا البلد الصغیر �حجمه الجغرافي، ارٌث ضارٌب في 
 قلب التار�خ على مستوى المساهمة في ابتداع مبادئ حقوق االنسان وتكر�سها.

                                                           
للبنانیة امحاضرة افتتاحیة خالل الدورة التدریبیة التي عقدھا معھد الدروس القضائیة والمؤسسة  * 

ات العالقة "أصول تطبیق االتفاقیات الدولیة ذللسلم األھلي الدائم ومؤسسة كونراد ادیناور حول موضوع: 

 .٦/١١/٢٠١٥-٥ ،ق االنسان أمام المحاكم الوطنیة"�حقو 
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أولیَس "أولبیان" الصوري من هذه األرض المعطاء التي قّدمت رجاالت �بارًا طبعوا  

"أولبیان" القائل :"أن ما �عنینا،  اء، وما زالوا، �مآثر ومفاخر ُتباهى بها األمم؟البشر�ة جمع
معشر الفقهاء، هو أن نمتهن العدالة صناعًة، وأن نمیَِّز بین ما هو عدٌل فنرِشد الیه، وما هو 

 ظلٌم فننّبه منه".
ر�عاتها، اذ و�نیة تشوهو أحَدَث تحّوًال هامًا، وتجدیدًا عمیقًا في نظام الّدولة الرومانّیة  

ة مع ما تعطیه من حقوق وحرّ�ات عامة ی�فضله جرى إدخال األجانب في إطار المواطن
: أن وشخصّیة. مّثل ذلك انعكاسًا لمنطلق عقائدّي اعتنقه "ُأولبیان" (المدرسة الرواقیة) وهو

قانوَن .. وأن الالبشر، �طبیعة وجوِدهم، أحراٌر متساوون و�تمّتعون �الكرامة اإلنسانّیة ذاتها.
 الحِق إحقاقَ �جُب أن ُیبنى على فكرِة الخیر، وال خیَر في القانون إذا لم یتوخَّ الفقیه عبره، 

 و�قامَة العدالة.
 للطاغیة ُقِتَل " ُأولبیان" في روما، ال لشيٍء اّال لرفضه، وهو "أمیُر الفقهاء"، أن �ضعَ 

أسهُل  خ أّنه "االخیر لشقیقه "جّتا"، مسّجالً للتار�"كر�ال" فتوًى �قّدمها لمجلس الشیوخ، تبّرر قتل 
 على المرء أن �قتَل أخاه من أن َ�ِجَد مبررًا لقتله".

یًة إبُن "�علبك" الذي فاَض إنسان أولیَس اإلماُم االوزاعي إبُن هذه األرِض الطیبة،
غیرهم و وانفتاحًا وعدًال وحرصًا على اآلخر، واستقرَّ إلى أن األصَل في العالقة بین المسلمین 

 الفضیلِة بین الناس هو السلُم، وأّن ُأسَسُه الوطیَدَة هي المساواةُ والتعاوُن والتآلُف والعدالةُ وحما�ةُ 
ل واإلخاء، تكوَن العالقاُت اإلنسانیُة مطبوعًة �المودة والتكاف جمیعًا، وأن هذه األسَس تفرُض أن

َة اإلسالم أن نظر تراحمًا بین الناِس تجعُلُهم یتمتعوَن �حقوقهم المشروعة، وهي ُتعِلُن  كما تفرُض 
تعاوِن واإلخاء، إلى غیِر المسلمین ال تعِرُف الِعداَء والتعّصَب والكبر�اء بل تقوُم على التسامِح وال

: كر�مةلى احتراِم العهود والوفاِء بها مهما �انت الظروُف واألسباب، وذلك على هدي اآل�ة الوع
ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم شُ  ِ ُعو�ًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم عِ {َ�ا َأیَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّ نَد للااَّ

 َأْتَقاُكْم}.
  عن اإلمام األوزاعي، الذي عاش في القرن الثامن للمیالد، یتبّین �م أنّ �الحدیثِ 

عاَلمنا الیوم �حاجٍة ألن َ�ستحضَر تلك المبادئ االنسانیَة الراقیَة التي استخرَجها، 
لزمان اوألنَ �ستلهَمها، لتكّرَس المساواة بین الناس في الحقوق والواجبات، وقد شّكلت في ذلك 

 طیبة حتراِم مبادئ العدالة والفضیلة، حتى �عیَش الجمیُع حیاةً اة وَدَعت إلى ثورًة ضد العصبی
َمه ُهللا وجعله خلیفًة له في أرضه.  تلیُق �اإلنسان الذي �رَّ
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في األمِم عمل جاهدًا أولیَس شارل مالك هو بدوِره من مفاخِر هذا البلد العظیم؟ 
حقوق لوحّر�اته األساسیة، في االعالِن العالمي المتحدة، على تثبیت �رامِة االنسان، وحقوقه، 

 ١٩٤٨ول �انون اال ١٠إسم وطنه عالیًا اثَر قیامه في  رفعَ االنسان، �صیغته الفر�دِة الرائعة، و 
 �اإلشراف على وضِع النِص النهائي لذلك اإلعالن �اإلشتراِك مع السّیدة "الینور روزفلت"

فَطَبَع  ن عمَل في تمحیِص مبادئه ومواده ثالثَة أعوامٍ والمفّكر الفرنسي "ر�نیه �اسان"، �عَد أ
ِده بوضِع مقّدمتِ  ها. و�ان الوثیقَة �أفكاره وقد ظهرت في متنها �صماُته الدامغة، فضًال عن تفرُّ

 ٢٠التي تنصُّ على حر�ة التفكیر والضمیر والدین، والمادة  ١٨واضحًا إصراُرُه على المادة 
ى اِك في الجمعیات والجماعات السلمیة وعدم إكراه أي إنسان علالتي تنصُّ على حر�ة االشتر 

 التي تنصُّ على حِق اإلنساِن في التعلیم.  ٢٦االنضمام إلى جمعیة ما، والمادة 
واثیق ها نحن نرى الدستور اللبناني یتنّبه ألهمیة االعالن العالمي لحقوق االنسان والم

مرتبطة معة الدول العر�یة والوثائق واالتفاقیات الذات الصلة �ه الصادرة عن االمم المتحدة وجا
بها، فیورد في البند "ب" من مقدمة الدستور ان "لبنان ... عضو مؤّسس وعامل في جامعة 

زم الدول العر�یة وملتزم مواثیقها، �ما هو عضو مؤّسس وعامل في منّظمة االمم المتحدة وملت
ّسد الدولة هذه المبادئ في جمیع الحقول مواثیقها واالعالن العالمي لحقوق االنسان وتج

 والمجاالت دون استثناء".
لبنان، العضو المؤّسس لجامعة الدول العر�یة ولمنّظمة االمم المتحدة والعامل في 

حوظة في كّل منهما والملتزم �مواثیقهما و�اإلعالن العالمي لحقوق االنسان، َرَفَع المبادئ المل
 لى مستوى القواعد الدستور�ة.هذین المیثاقین وفي االعالن ا

ن مكما اننا نرى الدستور اللبناني �ضمن حر�ة االنسان، اذ انه یؤّ�د في الفقرة "ج" 
في و مقّدمته على ان "لبنان جمهور�ة د�مقراطیة برلمانیة، تقوم على احترام الحر�ات العامة، 

واجبات ساواة في الحقوق والطلیعتها حرّ�ة الرأي والمعتقد، وتقوم على العدالة االجتماعیة والم
بین جمیع المواطنین من دون تمایز او تفضیل". ونراه �ضمن مبدأ فصل السلطات وتوازنها 

 .مةالفقرة "ه" من المقدّ في وتعاونها 
*** 

لم �عد اعتماد المبادئ التي ترعى حقوق االنسان مسألَة خیار او وقفًا على اوضاع 
حدى الدول على معاهدة دولیة إتصادق  المسّلمات. وحینداخلیة او خارجیة، بل اضحى من 
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من معاهدة  ٢٧و ٢٦او تلتزم �إعالٍن دولي فهذا �فترض ان تقوم �ه عن حسن نیة (المادتان 
 نا حول قانون المعاهدات) اي بنیة اعمال بنود المعاهدة ال ِاهمالها.فییّ 

سلطاتها الثالث، �ما  �قع احترام حقوق االنسان في مقام أّول على عاتق الدولة في
ب فیها السلطة القضائیة، من هنا ینشأ مفهوم الدولة الُملَزمة �الموجب مقابل المواطن صاح

 الحق.
وفي ما �عنینا، تتوافق النصوص التشر�عیة اللبنانیة، على العموم، مع االتفاقیات 

ة تكمن في الدولیة، �استثناء قانون االحوال الشخصیة، ذات الخصوصیة. اال ان المعِضل
 الدستور، ینّص على الحّر�ات و�حمیها، لكن یبقى هناك �عضهذه القوانین وتطبیقها.  تفسیر

الحدود في التطبیق ناجمة عن نصوص تشر�عیة �قوانین االحوال الشخصیة (التعدي الجنسي 
 على الزوجة في القوانین الخاصة �العنف األسري).

یدان متحّرك ودینامیكي، �فرض على وان القواعد الدولیة لحقوق االنسان هي م
القاضي متا�عة �یفیة تفسیر المفاهیم المقصودة في االتفاقیات الدولیة من قبل الهیئات 

 المتخّصصة بهذا الموضوع.
قا�ة من هنا تظهر أهمیة االجهزة التي ُتنِشُئها االتفاقیات الدولیة من لجان وهیئات ر 

رد على ان والهیئات �غیة شرح االتفاقیات وحمایتها. نو وأهّمیة المالحظات التي تبدیها تلك اللج
لجنة حقوق الطفل الخاصة �معاهدة حقوق الطفل، ولجنة حقوق االنسان الخاصة  سبیل المثال:

 ... ) (ICCPR�العهد الدولي الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة 
لحقوق �معنى آخر ان تفسیر القاضي لحقٍّ ملحوٍظ في العهد الدولي الخاّص �ا

) UDHRاو لحق ملحوظ في االعالن العالمي لحقوق االنسان ( ) (ICCPRالمدنیة والسیاسیة 
بّد من  او في ا�ة معاهدة أخرى، ال یتّم �االستناد الى القوانین واالعراف المحلیة فحسب، بل ال
ار�ر والتقان َ�فهمها وُ�فّسرها، �شكل اولي، وفقًا لتطّورها الحاصل سواء على ضوء المالحظات 

ر�ن خاصین، ووفقًا لتطبیقات المحاكم لها.  الصادرة عن لجان مختلفة او عن مقرِّ
من هنا تظهر أهّمیة مشار�ة القضاة في دورات التدر�ب وورشات العمل �ما قیامهم  

 �أ�حاث فردّ�ة.
�اإلجمال، تحمي األنظمة الد�مقراطیة حقوق االنسان؛ وتشّكل استقاللیة السلطة 

هذه االستقاللیة هي حق للمواطن وواجب على أحد الضمانات المؤّد�ة لذلك. القضائیة 
 .القاضي
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حقوق االنسان من خالل  �إمكان القاضي أن �مّیز ما إذا �ان حكمه یتوافق ومبادئ 
ینقض  عتماد اختباٍر مزدوج یرتكز على المساواة وعدم التمییز. أي أّنه ال �جوز أن �صدر حكمٌ إ 

و میع األطراف، أو �مّیز بینهم على أساس السن أو العرق أو الدین أحق المساواة بین ج
 ...الجنس أو النوع أو الجنسیة

 كیف صانت السلطة القضائیة في لبنان حقوق االنسان؟ لدینا عّدة أمثلة: 
قاعة المحاكمة في رومیة ُأقیمت خّصیصًا لضمان المحاكمات المنصفة والسر�عة  .1

 رد.في قضیة ملف مخّیم نهر البا
 �یفیة تعاطي المجلس العدلي في ملف مخّیم نهر البارد.  .2
 المعونة القضائیة. .3
 استخدام المحامین مبادئ قانونیة دولیة في مذّ�راتهم. .4
 التعاون القضائي مع فرنسا لمعالجة االختناق القضائي. .5

ان المبادئ التي ترعى عمل القضاء في لبنان من أجل ضمان اجراءات المحاكمة 
 عدیدة أبرزها:العادلة 

ي المتضرر، حق التصد: ى الجزائیة لغیر النیا�ة العامةاقرار الحق في اقامة الدعو  -
 .ي اقامة الدعوى في جرائم الجلساتللهیئة االتهامیة، حق القاضي أو المحكمة ف

الحرص على أن یتم التوقیف �صورة قانونیة وأن ُتحترَم حقوق الموقوف وفقًا لنص  -
 حق االتصال �العائلة، برب العمل، �محام، �أحد المعارف، مقابلة محام: .م.جأ. ٤٧المادة 

 دون و�الة، االستعانة �مترجم، طلب العرض على طبیب. ب�عّینه بتصر�ح على المحضر 
 فًا. : أن ُتنظر القضیة أمام محكمة مستقلة نز�هة نظرًا عادًال ومنصحیاد القاضي -
 عالنیة اجراءات المحاكمة. -
 التقاضي على درجتین.مبدأ  -
 احترام مبدأ المساواة بین الفرقاء. -
 تأمین حقوق الدفاع. -
أن تتم المحاكمة خالل مهلة معقولة أو أن �فرج عن سرعة الفصل في الدعوى:  -

 .الموقوف
أن ُ�خطر الموقوف �حقه في الحرص على تأمین الضمانات الضرور�ة للدفاع:  -

ه من یدافع عنه؛ وأن تزّوده المحكمة ُحكما، �لما �انت وجود من یدافع عنه إذا لم �كن ل
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دون تحمیله أجرا على ذلك إذا �ان ال �ملك بمصلحة العدالة تقتضي ذلك، �محام یدافع عنه، 
 الوسائل الكافیة لدفع هذا األجر.

 مراعاة االجراءات المناسبة المتعلقة �األحداث. -
*** 

 هناك العدید من االحكام والقرارات التي �ّرست هذه المبادئ، نذ�ر منها:  
قراران صدرا عن الهیئة العامة لمحكمة التمییز �موضوع حما�ة األحداث: القرار  -
، قضى �أنه "�حق لقاضي األحداث تسلیم القاصر ٢٣/٤/٢٠٠٧تار�خ  ٢٢/٢٠٠٧األول رقم 

حیات ماعیة، وال �عتبر مثل هذا التدبیر تعّد�ا على صاللوالدته أو لوالده أو حتى لمؤسسة اجت
قراره و المحكمة الشرعیة المتعّلقة �الحضانة ألن التدبیر الذي یّتخذه هو تدبیر لحما�ة الحدث، 

�ة بهذا الخصوص ال �عتبر تدّخًال �صالحیات المحكمة الشرعیة ألّنه �قتصر على تدابیر الحما
رعیة للولي، فاذا �انت الحضانة لألب �موجب قرار شرعي وال یتعّداها الى الصالحیات الش

ّلقة یبقى األب مسؤوًال من الناحیة الشرعیة عن القاصر خاصة �النسبة لألمور القانونیة المتع
�مصالح القاصر، والتدبیر المّتخذ من قاضي األحداث �قتصر على حما�ة القاصر من بیئة 

 ي ذه البیئة خطرًا في المستقبل"؛ والقرار الثانمعّینة قد تسّبب له في حال استمراره في ه
قضى �أنه ال تعارض بین اختصاص قاضي األحداث  ٧/٧/٢٠٠٩تار�خ  ١٧/٢٠٠٩رقم 

"و�ین اختصاص القضاء الشرعي، اذ ان لكل من االختصاصین نطاقاً مختلفًا، األول موضوعه 
طر، والثاني موضوعه حما�ة القاصر المعّرض للخطر �اتخاذ تدبیر حما�ة درءًا لذلك الخ

نیة الحضانة وا�قاء األب مسؤوًال من الناحیة الشرعیة عن القاصر خصوصًا لجهة األمور القانو 
 المتعلقة �مصالحه".

، الذي ١٥/٤/٢٠٠٨الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بیروت في  -
العقو�ة �الرغم من  قضى �عدم اخراج المحكوم علیه األجنبي (عراقي) من لبنان �عد انقضاء

أن ترحیل األجنبي الداخل الى لبنان من دون سمة منصوص عنه في قانون األجانب، وذلك 
من االعالن العالمي لحقوق  ١٤لسمّو المعاهدات على القانون العادي اذ انه سندًا للمادة 

یاته االنسان �حق لكل انسان االستفادة من ملجأ في دولة أخرى غیر دولته في حال �انت ح
، التي ١٩٥١عرضة للخطر أو �ان معرضًا للتعذیب وتنطبق علیه احكام اتفاقیة جنیف لعام 

، والتي تشكل جزءًا ال یتجزأ من القانون ١٨٥/٢٠٠٠انضم لبنان الیها �موجب القانون رقم 
الوضعي اللبناني، التي تنص على أنه ال �جوز للدولة أن تبعد أجنبیًا عن أراضیها عن طر�ق 
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ه الى بالده في حال تبّین وجوُد خطٍر محدق وجّدي على حیاته �سبب انتمائه العرقي أو اعادت
 الدیني أو السیاسي.

حز�ران  ١٠اإلشارة الصادرة عن المحامي العام االستئنافي في جبل لبنان في  -
والتي �موجبها تمَّ توقیف ضا�ط في قوى األمن الداخلي احتیاطیًا ألنه حجز حر�ة  ٢٠٠٥
 دون أمر قضائي.ب مواطن

قرار لمحكمة التمییز الجزائیة الذي قضى �أن تالوة القرار االتهامي بوضوح  -
ى وصراحة أمام محكمة الجنا�ات هي قاعدة جوهر�ة متعلقة �حّق الدفاع، وان اغفالها یؤدي ال

 ).٣٠/١٢/٢٠٠٤، تار�خ ٣٤٤/٢٠٠٤، قرار ٦�طالن قرارها (تمییز جزائي، غ 
التمییز المدنیة الذي قضى �أن حر�ة تغییر الدین هي من حر�ة قرار محكمة  -

، تار�خ ٢٦/٢٠٠١، قرار ٥المعتقد المّكرسة دستورًا وحق من حقوق االنسان (غ
١٣/٣/٢٠٠١.( 

قرار محكمة التمییز الجزائیة الذي قضى �أن الخادم األجنبي متساو في الكرامة  -
 ١/٩٨، قرار ٧الجتماعیة والسیاسیة وأعمالهم (غواالحترام مع سائر البشر مهما علت مراكزهم ا

 ).٦/١/١٩٩٨تار�خ 
*** 

هذه الحما�ة القضائیة من أجل فعالیتها ونجاحها تضافر جهود القضاة  تتطلب
للمحامي دوٌر هاٌم في مساعدة القاضي في الدفاع عن حقوق والمحامین في هذا المجال. 

 االنسان من خالل:
المعسر�ن أمام المحاكم �أجر رمزي تماشیا مع رسالة  المعونة القضائیة، بتمثیله -

 ي.نقا�ة المحامین �الدفاع عن حقوق االنسان وأهمیة النفاذ الى العدالة لكل مواطن أو أجنب
تفاعل المحاكم اللبنانیة �طر�قة ا�جابیة مع المحامین المجتهدین الساعین الى  -

دئ ي مرافعاتهم ومذ�راتهم التي تطبق مباادراج المعاهدات واالجتهادات الوطنیة واالجنبیة ف
 جدیدة لحما�ة حقوق االنسان.

مقاومة الضغوط والتهدیدات التي یتعرض لها المحامون خاصة في معرض تولیهم  -
  لقضا�ا تتناول حقوق االنسان.

�قي ان نلحظ التدابیر الحمائیة ومنها على سبیل المثال مؤسسة وسیط الجمهور�ة 
 ا �التطبیق؛ وواجب قیام قضاة الحكم وقضاة النیا�ة بز�ارة السجون. التي تنتظر اقترانه
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ة، هذا غیض من فیض الضمانات المتوافرة. وال یبقى اال ان �قوم رجال القانون عام
ة �إتمام المسؤولی ،وهم أبناُء الشجاعة والمناعة، و�خوة العدالة والقاضي والمحامي خاصة،

 ّر�ات العامة وصون حقوق االنسان.  الُجّلى، لجهة السهر على حراسة الح
*** 

كیف ستصون السلطة القضائیة في لبنان حقوق االنسان في خالل السنوات الخمس 
 المقبلة؟ 

 وضع خّطة خمسیة �جمیع أوجهها وجوانبها.. ١
 ...).ائیة (الخطوات التي سیتم اتخاذهاضمان استقاللیة السلطة القض. ٢
جمیع القضاة في عین االعتبار �أولو�ة، وضع توجیهات ومعاییر عامة �أخذها . ٣

 مقاییس لحقوق االنسان... وورشة العمل هذه هي مثاٌل على ذلك.
بذل الجهود لتحسین صورة السلطة القضائیة (مكتب امتداد وتواصل ضمن مجلس . ٤

القضاء األعلى �غیة التواصل مع الشعب وتحسین صورة السلطة القضائیة �حامي الحقوق 
 .). ..وصائنها 

 عملیة تقو�م ذاتي واصالح دائم.. ٥
*** 

تحتفل األمم المتحدة هذه السنة �عیدها السبعین، ولیس من �اب الصدفة أن �كون 
سًا فیها.  لبنان عضوًا مؤسِّ

یبدأ االعالن العالمي لحقوق االنسان �ما یلي:"أما وان االعتراف �كرامة االنسان 
ها لالمتأّصلة في �یان أعضاء األسرة البشر�ة جمیعًا، و�حقوقهم المتساو�ة، التي ال انتزاع 

 …". عنهم، انما هو أساس الحر�ة والعدل والسلم في العالم
ق، رارًا، متساو�ن، في الكرامة وفي الحقو وتقول ماّدته األولى: "یولد البشر �لهم أح

 وقد ُوهبوا عقًال وضمیرًا، وعلیهم أن �عامل �عضهم �عضًا بروح االخاء".
 و�قول شارل مالك، عن حّق:" انه لوال هذه الكرامة وهذه الحقوق، ولوال هذه الحر�ة

 حدى األزمنةوهذا االخاء، ولوال هذا العقل وهذا الضمیر، لما �ان لبنان، وال تمّكن أن یت
رى والعصور حیاًة ود�مومة ... وان احتفال العالم �ّل عام، في العاشر من �انون األول، بذ�

  "النسان، هو احتفال �عید لبنان...االعالن العالمي لحقوق ا
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نا، كم نحن �حاجٍة �لبنانیین ألن نعي جسامة المسؤولیة التي یلقیها ما ُذكر على عاتق
ینة تفیض محّبة"؛ شراكًة على مستوى "اآلالم واآلمال"، �سر�رٍة صادقٍة أمفنحیا حیاة "الشر�ة وال

 �محبٍة تجعل الواحد مّنا ینظر الى شر�كه في هذا الوطن نظرة الحر�ص المعتني الذي �حبُّ 
الحّر�ة المكنون المتمّثل �على سّر هذا البلد و�م نحن �حاجة ألن نحافظ ألخیه ما �حّبه لنفسه؛ 

 ألن لبنان التراث هو المالذ والمتنّفس للحیاة �حّر�ة واحترام. وروح االحترام،
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٣ 
 وزارة العدل في تطبیق أهم نشاطات 

 اإلتفاقیات الدولیة المتعلقة �حقوق اإلنسان وتعز�زها 
 القاضیة میسم النو�ري 

 العامة لوزارة العدلالمدیرة 
 

 
 

إن تفعیل مبادىء حقوق االنسان في الواقع و الممارسة، �ان في صمیم اهتمامات 
 وزارة العدل خالل الفترة المنصرمة.

من المبادرات   وقد قامت الوزارة بنشاط حثیث، على اكثر من صعید، تمثل �العدید
 تقدم نوعي في اطار تعز�ز حقوق  والدراسات والتقار�ر ومشار�ع القوانین والمراسیم لتحقیق

 االنسان والحر�ات العامة في لبنان.
 و�الفعل، فإن وزارة العدل إتخذت العدید من اإلجراءات من أجل تعز�ز حقوق اإلنسان

ات على مختلف األصعدة ال سیما من خالل تفعیل تطبیق اإلتفاقیات الدولیة واإلستجا�ة للموجب
رام عداد التقار�ر وتقد�مها لهیئات المعاهدات، ومن خالل إبالملقاة على عاتق الدولة لجهة إ 

�صورة خاصة  مذ�رات تفاهم مع منظمات غیر حكومیة من المجتمع المدني من أجل العمل
على مناهضة التعذیب ومنع اإلتجار �البشر ومكافحة الفساد، ومن خالل تفعیل عمل مدیر�ة 

 السجون ومصلحة األحداث التا�عین للوزارة.
هذا  دتتوقف مساهمة وزارة العدل في تعز�ز حقوق اإلنسان والحر�ات العامة عن ولم

د من الحد، بل أنها لعبت دوًرا هاًما و�عیًدا عن التجاذ�ات السیاسیة واألمنیة، في تكر�س عد
الحقوق والحر�ات األساسیة لإلنسان وضمان ممارستها من خالل مشار�تها الفعالة في صیاغة 

 في المجلس النیابي. مشار�ع القوانین
یة أهم األعمال واإلجراءات المتخذة من قبل وزارة العدل تتمحور حول القضا�ا األساسو 

 التالیة :
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١ 
 في مجال مناهضة التعذیب

 
روب ضإن وزارة العدل ملتزمة إلتزاًما تاًما بتطبیق إتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من 

 المهینة والبروتو�ول اإلختیاري الملحق بها.المعاملة القاسیة أو الالئنسانیة أو 
 وفي هذا اإلطار إتخذت العدید من اإلجراءات الوقائیة لمنع ومكافحة جر�مة التعذیب

 والعمل على محاسبة المرتكبین (ال سیما في قضیة التعذیب في سجن رومیة).
 

طب لااإلجراءات الوقائیة وتتعلق �صورة أساسیة �إعادة هیكلة مصلحة  -أوالً 
الشرعي وتعز�ز دور دلیل الطب الشرعي في مساعدة ضحا�ا التعذیب للوصول 

 الى المحاسبة والتعو�ض.
 

ال �كفي أن �كون اإلنسان صاحب حق حتى یتمكن من الحصول علیه ، بل ال بد 
 له من وسائل تثبت وجود هذا الحق أمام المراجع المعنیة (إدار�ة �انت أو قضائیة).

جر�مة حتى ینال مرتكُبها العقاب الالزم، بل ال بد من إثبات وال �كفي أن تحصل 
 مسؤولیته عنها ومالحقته أمام المراجع المعنیة وفًقا لألصول المعمول بها .

إن إثبات مسؤولیة مرتكب جرم التعذیب و إثبات حق الضحیة ( أو ذو�ها في حال 
ك، هود و القرائن و ما الى ذلالوفاة ) الناجم عنه، �مكن أن یتم بوسائل مختلفة �شهادة الش

شف لكن الوسیلة الفضلى تبقى الدلیل العلمي المستمد من خبرة الطبیب الشرعي الذي �قوم �الك
ئة فالسر�ري على الضحیة و �حدد األضرار الجسد�ة الالحقة بها والتار�خ التقر�بي لحدوثها و 

 األدوات التي �مكن أن تتسبب بها ( أداة صلبة، حادة...) .
�ماًنا منها �الدور األساسي الذي یلعبه دلیل الطب الشرعي للوصول الى محاسبة و�

مرتكب التعذیب ولمساعدة الضحیة في المطالبة �التعو�ض عن أضرارها، إتفقت وزارة العدل 
على  -جمعیة ر�ستارت إلعادة تأهیل ضحا�ا العنف والتعذیب  –مع جمعیة غیر حكومیة 
مصلحة الطب الشرعي  �ما یتالءم مع مضمون بروتو�ول إسطنبول إنفاذ مشروع إلعادة هیكلیة 

 (دلیل التقصي والتوثیق إلدعاءات التعذیب).
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وقد بدأ �الفعل العمل على إنفاذ المشروع من خالل قیام وزارة العدل �إنشاء لجنة 
متخصصة مؤلفة من خبراء قانونین وخبراء في مجال الطب الشرعي إلنجاز األمور التالیة، 

 ها �الشراكة مع جمعیة ر�ستارت :�عض
تنظیم مصلحة الطب الشرعي من خالل تنظیم هیكلها اإلداري والتقني (وفي  •

هذا اإلطار �قتضي اإلشارة الى أن مشروع مكننة وزارة العدل المدعوم والممول 
من قبل اإلتحاد األورو�ي �شمل مصلحة الطب الشرعي �ما یتضمنه هذا 

فر قاعدة بیانات ومعلومات عن �ل ما یتعلق �الطب المشروع من أهمیة لجهة توا
 الشرعي).

 تحدید أهداف وخطة عمل مصلحة الطب الشرعي •
 تحدید معاییر إختیار األطباء الشرعیین. •
تحدید قواعد السلوك الخاصة �األطباء الشرعیین المتجانسة مع قواعد بروتو�ول  •

 إستطتنبول.
 �ب المستمر لألطباء الشرعیین.العمل على إنشاء وحدة إدار�ة لـتأمین التدر  •

وفي إطار تعز�ز جهود الدولة في مكافحة جر�مة التعذیب والوقا�ة منها من خالل 
لجرائم، مساعدة الضحا�ا وتأمین األطر القانونیة لهم إلثبات حقوقهم تجاه مرتكبي هذا النوع من ا

من أجل إنشاء مر�ز على مشروع اإلتحاد األورو�ي  ٢٠١٥فقد وافقت وزارة العدل في العام 
 للطب الشرعي في قصر العدل في طرابلس.

إن الوزارة شر�ك اساسي في هذا المشروع وهي تعد مكان إنشاء المر�ز وتؤمن �ل 
التسهیالت الضرور�ة إلعداد الملف الخاص �الموقوفین ال سیما إخضاعهم للفحص الطبي 

ي ة وتأمین العداد التقني والبشر والنفسي والجسدیى عن طر�ق تجهیز المر�ز �المعدات الالزم
المناسب له (آالت طبیة، طبیبین شرعیین للفحص الجسدي، طبیبین شرعیین للفحص النفسي، 

�ق مساعدیین إجتماعیین، وخبیر�ن قانونیین). هذا �اإلضافة الى تأمین الضمانات األمنیة لفر 
 عمل المر�ز الطبي.

ة �صدد تعمیمه على مختلف قصور �عتبر هذا المشروع مشروًعا نموذدجًیا والوزار 
 العدل في لبنان في جمیع المحافظات في ضوء تقییم هذه التجر�ة.

ضوع للفحص أهمیة هذا المر�ز الطبي ال تقتصر على تأمین فرصة للموقوفین للخ
 الطبي من دون أ�ة تكالیف، بل تتعداه الى األمور التالیة :
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 التحقق من عدم إدخال أمراض معد�ة الى السجن. •
 التثبت من وجود حاالت التعذیب أو سوء المعاملة (تعذیب جسدي أو نفسي). •
توثیق حاالت التعذیب وفق المعاییر المحددة في دلیل التقصي والتوثیق  •

 بروتو�ول إسطنبول. –إلدعاءات التعذیب 
 تأمین اإلستشارات القانونیة للموقوفین عند الضرورة. •
ات الملحوظة من خالل الفحوصات إعداد تقر�ر سنوي یتضمن جمیع اإلنتهاك •

الطبیة (من دون ذ�ر أسماء أصحاب العالقة إال في حال اإلستحصال على 
 موافقتهم) و�حالة هذا التقر�ر الى وزارة العدل لكي تقوم بدورها �إحالته الى

المراجع القضائیة المختصة من أجل إجراء التحقیقات الالزمة ومالحقة مرتكبي 
 بتهم.جرائم التعذیب ومحاس

 
 و�اإلضافة الى �ل ما تقدم، قامت وزارة العدل �الخطوات التالیة :

المشار�ة في صیاغة مشروع قانون تجر�م التعذیب وفًقا لما یتالءم مع  -1
أحكام إتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقو�ة 

 ن واإلدارةالقاسیة او االإنسانیة أو المهینة. وقد أقرت لجنتا حقوق اإلنسا
والعدل مشروع القانون وأحیل الى الهیئة العامة لمجلس النواب للتصو�ت 

 علیه.
تقد�م مشروع قرار إلنشاء هیئة وطنیة مؤقتة لمناهضة التعذیب الى رئاسة  -2

مجلس الوزراء، �غرض سد الفراغ التشر�عي الحالي و�إنتظار إقرار مشروع 
الذي یتضمن الهیئة الوطنیة  قانون إنشاء الهیئة الوطنیة لحقوق اإلنسان

اب الدائمة للوقا�ة من التعذیب والموجود في أدراج الهیئة العامة لمجلس النو 
 �إنتظار اإلقرار.

ممثلي الوزارات المعنیة  –تنظیم ورشات عمل مع ضباط اإلتصال  -3
�مناهضة التعذیب من أجل تنسیق الجهود المبذولة في هذا المجال والعمل 

 ات المتخذة لمكافحة هذه اآلفة.على تحسین اإلجراء
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تنظیم ورشات عمل لألطباء الشرعیین �غرض تدر�بهم وتوعیتهم حول  -4
واجباتهم المهنیة في إطار مناهضة التعذیب و�یفیة توثیقه من خالل إعداد 

 التقار�ر، وهذا �التعاون من منظمات المجتمع المدني.
 

 ثانیًا : إجراءات محاسبة مرتكبي التعذیب
اإلشارة �أن القضاء اللبناني �صدر أحكاًما �إدانة مرتكبي التعذیب عندما �قتضي 

یتقدم أحد ضحا�ا التعذیب �شكوى ضد أي من العناصر األمنیة التي ترتكب هذا النوع من 
الجرائم و�قدم األدلة الكافیة التي من شأنها تكو�ن قناعة المحكمة بهذا الخصوص (�مكن 

م الصادر عن جانب محكمة اإلستئناف الناظرة في قضا�ا اإلسترشاد بهذا الخصوص �الحك
 )٢٠١٣\٣\١٤الجنح في بیروت الصادر بتار�خ 

 كما وأن القضاء الجزائي، وعندما یتم اإلدالء أمامه بتعرض أحد الموقوفین للتعذیب
یل من أجل إنتزاع أي إقرار، فإنه �قوم بتعیین طبیب شرعي من أجل التثبت من هذه الحالة و�ح

 ف للمراجع القضائیة المختصة للتحقیق.المل
و�الفعل وعلى أثر إكتشاف جر�مة التعذیب في سجن رومیة تبًعا لإلنتقاضة التي قام 

، والتي تم تسر�بها في الوسائل اإلعالمیة عبر شر�ط الفیدیو ٢٠١٥\٤\٢٠بها السجناء في 
یة للمالحقة �حالة العناصر األمنالموزع، تم التحقیق في الجر�مة من قبل النیا�ة العامة التمییز�ة و 

 ٢٠١٥٦\٧\٦والتحقیق أمام حضرة قاضي التحقیق األول العسكري الذي أصدر قراًرا بتار�خ 
 قضى �الظن �المتهمین و�حالتهم الى القضاء المختص للمحاكمة.

 
٢ 

 في مجال مكافحة اإلتجار �البشر
 

الجهود الهادفة الى مكافحة إن وزارة العدل إتخذت العدید من اإلجراءات في سیاق بذل 
 جر�مة اإلتجار �البشر و�ستغاللهم وهي تتلخص �اآلتي:

شار�ت في وضع دلیل عملي حول جر�مة اإلتجار �األشخاص ودلیل حول مؤشرات  -1
هذه الجر�مة مع لجنة حكومیة مؤلفة من ممثلین عن مختلف الوزارات المعنیة 
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األعلى للطفولة، ومعهد حقوق  (الداخلیة، الشؤون اإلجتماعیة، العمل) والمجلس
 اإلنسان في نقا�ة المحامین في بیروت.

أبرمت مع جمعیة �ار�تاس لبنان إتفاًقا إلتزمت �موجبه الجمعیة  ٢٠١٥\١\٢٧في  -2
 المذ�ورة  من ضمن ما إلتزمت �ه، �األمور التالیة :

حما�ة ضحا�ا اإلتجار �األشخاص ومساعدتهم ال سیما النساء  •
طر�ق تأمین مكان الئق ومجهز �المعدات الالزمة  واألطفال منهم، عن

 إلیوائهم، والتعاقد مع أخصائیین لإلهتمام بهم.
تقد�م خطة وقائیة وعالجیة واضحة في إطار الحما�ة والمساعدة قابلة  •

 للتطبیق والتعدیل.
تقد�م المشورة والمعلومات للضحا�ا خصوًصا في ما یتعلق �حقوقهم  •

ة والنفسیة والماد�ة ومحاولة تأمین فرص القانونیة والمساعدة الطبی
 عمل لهم.

إعداد تقر�ر دوري سنوي عن النشاط المكلفة �ه �قدم الى سعادة مدیر  •
 عام وزارة العدل إلحالته الى وز�ر العدل.

تجدر اإلشارة في هذا المجال الى أن العقد الذي جرى مع جمعیة �ار�تاس لبنان تم 
مة الذي �جیز للحكو  ٢٠٠٥\٨\٢٤الصادر بتار�خ  ٦٨٢نون رقم توقیعه �اإلستناد الى أحكام القا

اإلنضمام الى بروتو�ول منع وقمع ومعاقبة اإلتجار �األشخاص و�خاصة النساء واألطفال 
انون والمكمل إلتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجر�مة المنظمة عبر الوسائل الوطنیة، والى ق

 ٩٠٨٢، والمرسوم رقم  ٢٠١١\٨\٢٤تار�خ  ٢٠١١\١٦٤جر�مة اإلتجار �األشخاص رقم 
المتعلق بتحدید شروط التعاقد مع مؤسسات وجمعیات مساعدة  ٢٠١٢\١٠\١٠الصادر بتار�خ 

 وحما�ة ضحا�ا اإلتجار �األشخاص واصول تقد�م المساعدة.
 تعاقدت وزارة العدل مع العدید من الجمعیات غیر الحكومیة المعنیة �حما�ة األحداث -3

انون والمعرضین للخطر، وتعمل على تقییم أعمالها �شكٍل دوري لكي المخالفین للق
 یتخذ القرار بتجدید التعاقد معها في ضوء نتائج التقییم.
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٣ 
 في مجال تعز�ز حقوق الطفل

 

فذ یهم وزارة العدل التوضیح أنها، �التعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني، تن
خطر من أجل مساعدة األحداث المخالفین للقانون والمعرضین للالعدید من اإلجراءات والتدابیر 

 من خالل تفعیل مصلحة حما�ة األحداث التي تشكل وحدة من وحداتها.
 وفي هذا اإلطار فإنه �قتضي بیان األمور التالیة :

�عد حصول األزمة السور�ة وتور�ط األطفال السور�ین في العدید من الجرائم،  -
اث الممنوعین من الحر�ة في السجن، ولكن لیس الى إرتفعت نسبة عدد األحد

حد اإلكتظاظ الذي من شأنه أن یؤثر سلًبا على الظروف الحیاتیة لألحداث 
و�تضمن جناح إحتجاز وتوقیف األحداث في سجن رومیة حالًیا  داخل السجن.

 حدث. ١٥٠
لة إن قضاة األحداث في لبنان �عتمدون في غالبیة أحكامهم تدابیر تر�و�ة بدی -

عن الحبس داخل السجن، مثل اللوم، وضع الحدث تحت اإلختبار، العمل 
 للمنفعة العامة والحر�ة المراقبة.

 ، وتفعیًال ألحكام قانون األحداث المخالفین للقانون والمعرضین٢٠١٥في العام  -
للخطر، الذي ألغى حصر�ة التعاقد مع جمعیة إتحاد حما�ة األحداث، تعاقدت 

عدید من جمعیات المجتمع المدني من ضمنها الجمعیة وزارة العدل مع ال
المذ�ورة، وذلك من أجل العمل ضمن محاكم األحداث اللبنانیة، ومتا�عة تنفیذ 
 التدابیر البدیلة للمنع من الحر�ة، وتأمین برامج التأهیل المهني لألحداث في

 السجن، ومساعدة األحداث المعرضین للخطر وتأهیلهم.
معیشیة داخل الجناح الخاص �االحداث تعاقدت وزارة العدل وتحسینا للظروف ال -

اح مع جمعیتین اهلیتین لتأمین البرامج التأهیلیة التر�و�ة والمهنیة  داخل الجن
، مع االشارة الى ان هاتین ٢٠١١الخاص �االحداث في رومیه منذ العام 

حر�ة الجمعیتین �انتا، قبل التعاقد، تتولیان التأهیل من خالل التطوع (ال
 مؤسسة االب عفیف عسیران للتأهیل التر�وي).  –االجتماعیة للتأهیل المهني 

تعاونت وزارة العدل مع وزارة الشؤون االجتماعیة ووزارة التر�یة في برنامج محو  -
وزارة التر�یة الى ز�ادة عدد . فبادرت ٢٠١٣االمیة والتدعیم المدرسي منذ العام 
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مصلحة  -حداث بناء على طلب وزارة العدلاالساتذة المفصولین لدى شاغل اال
األحداث، نظرا للفائدة الكبرى التي حصدها االحداث ان من ناحیة خبرتهم وان 
من ناحیة العمل التطبیقي السهل واالكاد�مي. �حیث إرتفع عدد االساتذة 

اساتذة بدءا من العام  ٨المفصولین الى صفوف االحداث ومشاغلهم الى 
٢٠١٣-٢٠١٤. 

 الزمة السور�ة وظروفها المأساو�ة التي تر�ت اثارا نفسیة لدى العدیدونتیجة ا -
 من الناس، تم تأمین المتا�عة النفسیة لالحداث من الجنسیة السور�ة في رومیه 

 trauma من قبل جمعیة العنا�ة �اطفال الحرب من خالل برنامج
assessment and psychosocial follow up  الممول من مكتب االمم

. �ما مول هذا المكتب دورات  UNODCالمتحدة المعني �المخدرات والجر�مة 
ضهر –تأهیلیة مهنیة للفتیات القاصرات المخالفات للقانون في مر�ز المبادرة 

 الباشق �الخیاطة والكروشیه والصوف.
 

٤ 
 انة �حقوق اإلنسفي مجال تعز�ز تطبیق اإلتفاقیات الدولیة وال سیما تلك المتعلق

 
إتخذت وزارة العدل العدید من المبادرات الهامة في مجال تعز�ز تطبیق اإلتفاقیات 

ضة الدولیة المتعلقة �حقوق اإلنسان، ال سیما من خالل تأمین وفاء لبنان إللتزاماته المفرو 
 علیها �موجبها.

 و�التعاون مع غیرها من الوزارات المعنیة، الى إعداد ثالثة ٢٠١٥فعمدت منذ العام 
 تقار�ر أساسیة �انت الدولة اللبنانیة متأخرة عن تقد�مها وهي : 

حول إتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة  التقر�ر الوطني األولي  -1
الملقى  وذلك وفًقا لما یتالءم مع الموجبأو العقو�ة القاسیة أو الالإنسانیة أو المهینة 
 من اإلتفاقیة، هذا مع العلم �أنه �ان ١٩على عاتق الدولة اللبنانیة �حسب المادة 

 ُ�فترض على الدولة تقد�م هذا التقر�ر منذ فترة طو�لة.



 ٦۹مرجعیة االتفاقیات الدولیة     
  

 

التقر�ر الوطني الدوري حول العهد الدولي الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة وذلك  -2
ن م ٤٠الءم مع الموجب الملقى على عاتق الدولة اللبنانیة �حسب المادة وفًقا لما یت

 �لة.العهد، هذا مع العلم �أنه �ان ُ�فترض على الدولة تقد�م هذا التقر�ر منذ فترة طو 
لقضاء على من اإلتفاقیة الدولیة ل ٩التقر�ر الرسمي للدولة اللبنانیة المقدم وفًقا للمادة  -3

 صري.جمیع أشكال التمییز العن
�اإلضافة الى هذه اإلنجازات، ال تتأخر وزارة العدل عن الرد على جمیع الكتب 

مختلف والمراسالت الموجهة الى الدولة اللبنانیة من قبل المقرر�ن الخاصین في األمم المتحدة و 
ض الهیئات األخرى، وتشارك �شكل فعال في إعداد التقار�ر الدور�ة للدولة في إطار اإلستعرا

 الشامل. الدوري 
 

٥ 
 ٢٠١٦-٢٠١٣جهود وزارة العدل في مكافحة الفساد 

 ي مجال مكافحة الفسادف
 

قیق إن وزارة العدل تؤ�د على التزامها الجدي �مكافحة الفساد، وهي ال تدخر جهداً لتح
انین األهداف المنشودة المتمثلة في توافر اإلرادة السیاسیة، وترجمة اإلرادة إلى سیاسات وقو 

قع راءات مناسبة تتوافق مع المعاییر الدولیة، و�لى ممارسات فعلیة على أرض الواوأنظمة و�ج
�غیة ترسیخ أسس النزاهة في القطاعین العام والخاص و�التالي تكر�س مبادئ الشفافیة 

 والمسؤولیة والمحاسبة.
ذ في هذا اإلطار، نرى أنه من المفید تسلیط الضوء على أهم ما حققته وزارة العدل من

 في هذا اإلطار: ٢٠١٦-٢٠١٣ام الع
 

 :على صعید التشر�ع اللبناني -أوالً 
 �الموافقة على إبرام اتفاق إنشاء ٢٤/١١/٢٠١٥تار�خ  ٢٧إقرار القانون المعجل رقم  -1

 األكاد�میة الدولیة لمكافحة الفساد �صفتها منظمة دولیة.
�التصر�ح عن المتعلق  ٢٤/١١/٢٠١٥تار�خ  ٤٢/٢٠١٥إقرار القانون المعجل رقم  -2

 نقل األموال عبر الحدود.
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تبادل المعلومات �شأن  ٢٤/١١/٢٠١٥تار�خ  ٤٣/٢٠١٥إقرار القانون المعجل رقم  -3
الضر�بیة  والذي تطبق احكامه على حاالت التهرب او االحتیال الضر�بي التي 

 تحصل �عد صدوره.
�مكافحة المتعلق  ٢٤/١١/٢٠١٥تار�خ  ٤٤/٢٠١٥إقرار القانون المعجل رقم  -4

 تبییض األموال وتمو�ل اإلرهاب.
الذي أجاز للحكومة  ٢٤/١١/٢٠١٥تار�خ  ٥٣/٢٠١٥إقرار القانون المعجل رقم  -5

رك اللبنانیة االنضمام إلى االتفاقیة الدولیة لقمع تمو�ل اإلرهاب الموقعة في نیو�و 
 .٩/١٢/١٩٩١بتار�خ 

 
 قوانین التي هي قید الدرسهنالك سلة متكاملة من المشار�ع واقتراحات الكذلك، فإن 

 لدى المجلس النیابي وهي :
لس حما�ة �اشفي الفساد (اعتمد في لجنة اإلدارة والعدل وأحیل إلى الهیئة العامة لمج -1

 ).٢/٣/٢٠١٣النواب بتار�خ 
حق الوصول إلى المعلومات (أحیل إلى الهیئة العامة لمجلس النواب بتار�خ  -2

١٧/٤/٢٠١٣.( 
 

 انتهت اللجنة الفرعیة المنبثقة عن لجنة اإلدارة والعدل مناإلثراء غیر المشروع ( -3
درسه، وقد شار�ت وزارة العدل في حضور جلسات اللجنة الفرعیة، �انتظار إحالته 

للترا�ط  إلى لجنة افدارة والعدل مع اقتراح قانون "الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد" نظراً 
 بینهما).

منبثقة اد (ال یزال قید الدرس لدى اللجنة الفرعیة الإنشاء الهیئة الوطنیة لمكافحة الفس -4
 عن لجنة اإلدارة والعدل والتي تشارك وزارة العدل في حضور جلساتها).

 الصفقات العمومیة (ال یزال قید الدرس أمام اللجان المشتر�ة.) -5
وأخیرًا ولیس آخرًا، �عمل لبنان على تطو�ر منظومته الرقابیة من خالل العمل على تعدیل 

 قوانین الجهات الرقابیة اإلدار�ة والمالیة ال سیما:
(ال یزال قید الدرس امام لجنة اإلدارة  Central Inspectionالتفتیش المر�زي  -6

 )١٦/٩/٢٠١٣والعدل منذ 
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ذ (ال یزال قید الدرس امام لجنة اإلدارة والعدل من Court of Audit دیوان المحاسبة -7
 األخیرة).، وقد أصبح في مراحله ١/٦/٢٠١٥

(ال یزال قید الدرس امام لجنة Civil Service Council  مجلس الخدمة المدنیة  -8
 ، وقد توقف درسه منذ مدة).٤/٧/٢٠١٠اإلدارة والعدل منذ 

 
 كذلك یوجد مشار�ع قوانین قید الدرس لدى رئاسة مجلس الوزراء وهي:

 اإلدار�ة).تضارب المصالح (مقدم من مكتب وز�ر الدولة لشؤون التنمیة  -1
 Public Private Partnershipالشراكة بین القطاعین العام والخاص  -2
 التصور المتعلق �آلیة التعیینات اإلدار�ة والتي وافق علیها مجلس الوزراء بتار�خ -3

في الفئتین األولى والثانیة من الموظفین أي من المدراء العامین  ١٢/٤/٢٠١٠
ماد معاییر موضوعیة الختیار الموظفین والمدراء ورؤساء المصالح والقاضي �اعت

المؤهلین للتعیین في هاتین الفئتین وقد  اتخذت هذه اآللیة مجراها إلى التطبیق 
 واقترنت �جملة من التعیینات.

  
 :على صعید إجراءات الوزارة -ثانیاً 

تعمل وزراة العدل، من خالل لجنة مختصة في شؤون استرداد األموال المتحصلة عن  -1
�موجب قرار صادر عن معالي وز�ر العدل و�رئاسة  ٢٤/٦/٢٠١٥نشأت في الفساد، 

تمدة في المدیرة العامة في الوزارة على تنقیح الدلیل الذي ُ�عنى �المعاییر واإلجراءات المع
صل لبنان للتعاون الدولي في استرداد األموال المتحصلة عن الفساد. في هذا اإلطار، تتوا

التحقیق الخاصة والسلطات المصرفیة ومع جمیع الجهات اللجنة �شكل وثیق مع هیئة 
ن األخرى المعنیة �استرداد األموال، الرسمیة منها وغیر الرسمیة، لتحقیق أوسع قدر ممك
ي من المشار�ة في الجهود التي تبذلها. هذا وال بد من اإلشارة إلى الدعم الذي �قدمه ف

 ).UNDP/ACIACوت (هذا المجال مكتب األمم المتحدة اإلنمائي في بیر 
 طلب مع إلى التجاوب، ٢٠١٣خالل شهر نیسان من العام  سارعت الدولة اللبنانیة، -2

مسؤولي النظام السابق وعمدت إلى  بلق من منهو�ة أموال السترداد التونسیة الجمهور�ة
 أصًال وفائدة، ملیون دوالر أمیر�ي،  ٢٨�ما یز�د عن صكًا بنكیًا تسلیم الدولة التونسیة 

كان لبنان قد جمدها فور استالمه طلب االسترداد ولغا�ة استالمه أصوالً األحكام القضائیة 
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التي صدرت في تونس �حق المسؤولین السا�قین والمنتهیة إلى إلزامهم برد األموال المنهو�ة 
 إلى الجمهور�ة التونسیة.

الثالث(التجر�م  تم استعراض لبنان من قبل �ل من إیران والسیشیل حول تنفیذه الفصلین -3
د. و�دوره، و�نفاذ القانون) والرا�ع (التعاون الدولي) من اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفسا

، ومؤخرًا سنغافورة في ٢٠١٢أجرى لبنان استعراض �ل من رواندا، وفییتنام في العام 
 . ٢٠١٥شهر نیسان من العام 

نجز تقر�ري أ واسترداد الموجودات، ائیةللتدابیر الوق ونظرًا لألهمیة التي یولیها لبنان  -4
�لكترونیًا نشرهما ورقیًا و وقد صدر القرار ب التقییم الذاتیین عن الفصلین الثاني والخامس

راض ، وذلك قبل أن تنطلق رسمیاً أعمال الدورة الثانیة من عملیة استع١٧/٦/٢٠١٥في 
وفي هذا اإلطار یتحضر لبنان  .٢٠١٦تنفیذ االتفاقیة في فیینا في حز�ران عام 

 الستعراض تنفیذ دولة میانمار في السنة القادمة �التعاون مع دولة الكو�ت.
لفساد یترأس لبنان حالیًا، ممثًال بوز�ر العدل، الشبكة العر�یة لتعز�ز النزاهة ومكافحة ا -5

)ACINET.( 
ات فساد من تعمل وزارة العدل على تفعیل مالحقة �عض القضاة الثابت تورطهم �ملف -6

 خالل هیئة التفتیش القضائي.
دل. تم إقرار الخطة الوطنیة لنقل صالحیة إدارة السجون من وزارة الداخلیة الى وزارة الع -7

وفي هذا اإلطار تم تفعیل عمل مدیر�ة السجون في وزارة العدل برئاسة قاٍض مشرف 
 الموظفین. علیها �عاونه حالیًا ومرحلیًا قاضیة ملحقة بوزارة العدل وعدد من

 العدید من الخطوات اإل�جابیة التي من شأنها تعز�ز ٢٠١٢أنجزت مدیر�ة السجون منذ العام 
 حقوق السجناء داخل السجن على جمیع األصعدة الحیاتیة، الصحیة والقانونیة، ال سیما:

مواكبة مشار�ع بناء السجون المستحدثة ومراقبة تنفیذها وفقًا للمعاییر  -أ
لبناء سجنین في �ل من  ٢٠١١السجون (صدر قانونان في العام الحدیثة ألبنیة 

 محافظتي الشمال والجنوب لم یباشر ببنائهم حتى الیوم).
تأمین التدر�ب للعاملین في السجون وتعیین موظفین موزعین على األقالم  -ب

العدلیة في مختلف السجون اللبنانیة. �عد الموظفون تقار�ر دور�ة عن حالة السجناء 
لم �صر الى سوقهم إلى التحقیق والمحاكمة. تقدم هذه التقار�ر إلى المدیر الذین 
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العام في وزارة العدل التي إلحالتها إلى المراجع المختصة التخاذ المناسب في هذا 
 الخصوص.

لى القیام بز�ارات دور�ة مفاجئة الى السجون و�عداد تقار�ر مفصلة مرفقة بتوصیات ترفع ا -ج
. فعها إلى الوز�ر، عند االقتضاء، و�حالتها الى المراجع المختصةجانب المدیر العام لر 

سجون في عالیه و�عبدا وتبنین وجب جنین  ٦(خالل أقل من سنة، تم التفتیش على 
 وطرابلس وجبیل).

ة إنشاء نظام شكاوى في السجون �التعاون مع وزارة الداخلیة ممول من مكتب األمم المتحد -د
و�دعم تقني مباشر. (صندوق شكاوى لرصد  UNODCمة المعني �المخدرات والجر�

ة شكاوى السجناء و�رسالها إلى اإلدارة المسؤولة ضمن مهلة معینة مع ضمان جواب اإلدار 
 ضمن مهلة معینة أ�ضًا).

إنشاء لجنة تخفیض العقو�ات التي تعمل على دراسة طلبات الموقوفین لجهة تخفیض  -هـ
ف حالة �ر إلى المدیر�ة العامة في وزارة العدل عند إكتشاالعقو�ات، وترفع هذه اللجنة تقار 

جع تعذیب في أحد السجون مع توثیقها �الصور الفوتوغرافیة، فتحیلها المدیر�ة إلى المرا
 القضائیة المختصة للتحقیق والمحاسبة.

تعمل وزارة العدل أ�ضًا على إنجاز مشروع الشباك الموحد ومكننة السجل التجاري الذي  -8
ر سجیل الشر�ات التجار�ة والمؤسسات التجار�ة في السجل التجاري إلكترونیًا األمیتیح ت

الذي یؤدي إلى تفادي الكثیر من حاالت الفساد وال سیما الرشاوى التي تحصل �صورة 
 خاصة نتیجة إلزامیة التعاطي الشخصي مع الموظفین. 

غاء المحاكم العسكر�ة وأخیرًا، تعمل وزارة العدل على إصدار مسودة مشروع قانون إلل -9
و�نشاء محاكم متخصصة في قضا�ا اإلرهاب والجرائم الكبرى، �ما و�صدار مسودة مشروع 

 قانون إلعادة تنظیم هیكلیة وزارة العدل.
 

 :أبرز التحد�ات
 مكننة وزارة العدل و�نشاء قاعدة بیانات لالستحصال على المعلومات الالزمة. -1
 عیین. إعادة تنقیح دلیل السترداد األموال المنهو�ة والمتأتیة عن الفساد ألصحابها الشر  -2
 الرقا�ة على موظفي المحاكم. -3
 ضعف اإلمكانیات. -4
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 :أبرز التصورات المستقبلیة
إنشاء دائرة لتلقي الشكاوى في وزارة العدل ضمن مسودة مشروع قانون إعادة تنظیم  -1

 یًال لمشروع قانون حما�ة �اشفي الفساد، ال سیما فيهیكلیة وزارة العدل، وذلك تفع
 ما یتعلق بوحدات وزارة العدل �شكاوى الطب الشرعي.

تدر�ب األطباء الشرعیین على مكافحة الفساد وتفعیل آلیات تعیینهم و�خضاعهم  -2
 للمحاسبة و�لزامهم بتقد�م التقار�ر وفق األصول المقررة قانونًا.

طر الفساد وعلى التواصل األمثل مع المساجین توعیة موظفي السجون على مخا -3
 وتدر�بهم على التقید بدلیل قواعد السلوك.

راطیة إقرار نظام الحكومة اإللكترونیة تسهیًال لإلجراءات المعقدة و��عادها عن البیروق -4
ومنعًا إلقامة الصالت الشخصیة بین الموظف والمواطن والتي تؤدي إلى الرشاوى، 

 لشفافیة والوضوح لیتمكن المواطن من معرفة حقوقه وواجباته.واتسام اإلجراءات �ا
التفتیش الفجائي على الموظفین في أجهزة اإلدارات للكشف عن المخالفات والثغرات  -5

 واتخاذ التدابیر الالزمة �شأنها، منعًا لوقوع الفساد.
ه توضیح حقوق الموظف وواجباته سواء �النسبة له أو للمرجعیة المسؤولة عن محاسبت -6

 مسلكیًا.
 تفعیل التدو�ر الوظیفي في اإلدارات الرسمیة. -7
 مراقبة توز�ع العمل على الموظفین. -8
 تفعیل عمل دیوان المحاسبة الرقابي واألجهزة الرقابیة والقضائیة �افة. -9

استحداث قاعدة بیانات عن المعلومات المقدمة من المواطنین عن الفساد  -10
 ا والخاصة.االحاصل في مختلف القطاعات الرسمیة منه

 إحصاء حجم الفساد وأسبا�ه وأنواعه والحلول المقترحة له. -11
 تنسیق الجهود المبذولة بین مختلف أجهزة الدولة لمكافحة الفساد. -12
التعاون بین القطاعین العام والخاص في وضع برامج وخطط للوقا�ة من  -13

 الفساد ومكافحته.
إدراج ثقافة مكافحة الفساد ضمن المناهج التعلیمیة المدرسیة والجامعیة  -14

وفي جمیع  المعاهد وذلك تماشیًا مع القرار الصادر عن المؤتمر السادس للدول 



 ۷٥مرجعیة االتفاقیات الدولیة     
  

 

األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في سان �طرسبرغ والمتعلق 
 �التعلیم.

عیة الناس على مشكلة الفساد وتداعیتها إلزام الوسائل اإلعالمیة بتو  -15
 االجتماعیة واالقتصاد�ة.

ل إقرار سلة مشار�ع قوانین لمكافحة الفساد ال سیما منها: مشروع قانون تعدی -16
قانون اإلثراء غیر المشروع، ومشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، 
ومشروع قانون حما�ة �اشفي الفساد ومشروع قانون إنشاء الهیئة الوطنیة لمكافحة 

 Corporateلقطاعین العام والخاص الفساد، و�قرار قانون الحو�مة الرشیدة في ا
Governance. 

تحفیز المسؤولیة االجتماعیة لألفراد تجاه المجتمع �كل وتجاه �عضهم  -17
 البعض.

تشجیع المجتمع المدني والمنظمات غیر الحكومیة على تسلیط الضوء على  -18
مكامن الفساد واقتراح الحلول وعلى المشار�ة في مكافحة الفساد �كل الوسائل 

 ة.المشروع
 ص.التزام مبدأ الشفا�ة والنزاهة في جمیع اإلدارات الرسمیة وفي القطاع الخا -19
 تفعیل المحاسبة في القطاعین العام والخاص. -20
إخضاع الموظفین لدورات تدر�بیة لتطو�ر مهاراتهم العلمیة والتقنیة  -21

 والسلو�یة اآلیلة إلى مكافحة الفساد.
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١ 
 ٤٢٢/٢٠٠٢اإلتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل والقانون 

 غادة شمس الدین ةالقاضی
 
 
 

حقوق اإلنسان إذا �ان للراشد قیمة �شر�ة, و�ذا �ان ال �مكن عزل حقوق الطفل عن 
ن م�شكل عام إال أنه تبقى للطفل �حد ذاته قیمة �شر�ة خاصة ولحقوقة ذاتیة ممیزة إنطالقًا 

شددة إتاحة لنمّوه على الصعد �افة تحقیقًا عدم ُنضجه الجسدي والعقلي وحاجته لحما�ة مُ 
 لمصلحته الُفضلى.

و�حقوقهم إن على من هنا �ان اإلهتمام المتواصل �المواضیع ذات الصلة �القاصر�ن 
 المستوى الدولي أو الداخلي، إذ ان االهتمام �الطفل ال �قع على عاتق االسرة فقط بل على

كاهل المجتمع �أسره إنطالقًا من مبدأ التكافل االجتماعي،  وان اي مجتمع �مكن ان یرى 
 في مجالصورته المستقبلیة �ما �قّدمه ألطفاله من حقوق  ومن سبل لحما�ة هذة الحقوق سواء 

 .الصحة أو التعلیم أو الرعا�ة وغیرها
 هو المعیار الذي تنطلق منه التشر�عات �افة للقول �أن هذا المبدأ هو "حق" لكن ما

 ه في قوانین ملزمة؟للقاصر توصًال لتكر�س
في الواقع نقطة االرتكاز هي حاجات القاصر نفسه لنمو سلیم على الصعد �افة ، 

حاجة مرتبة الحق والحق �حاجة للحما�ة لیؤدي الغا�ة منه والحما�ة �فالحاجة ترتقي عندها إلى 
 .س آلیتهاها وتكرّ لقوانین تكرسّ 
 

 إذ للطفل:
 الحق في الحیاة : من هنا �انت النصوص التي تعاقب على االجهاض.  •
للحؤول دون أي إیذاء  الماد�ة: الحق في الصحة : في �افة جوانبها الماد�ة والنفسیة •

أي اعتداء جنسي او عنف جسدي ، و�شمل ذلك الحق  مة جسده اواو تعرض لسال
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للحؤول دون اي تعرض معنوي ة النفسیو في الغذاء السلیم لكي ینمو �شكل صحیح.
 او إهانات للطفل 

 الحق في العلم والمعرفة.  •
ر �حر�ة عبّ الحق في الهو�ة والتعبیر: اي ان �كون له رأ�ه الخاص وان �ُ  •

 وان یولى فرصة األستماع إلیه. 
 الحق في الهو�ة والتسجیل منذ الوالدة.  •
لما لذلك من آثار وانعكاسات إ�جابیة على تنمیة قدراته  ،الحق  في اللعب •

 وز�ادة فعالیتها وتنمیة حس االعتماد على النفس واالستقاللیة. 
ما التناغم الحق في ان ینشأ في جو أسري في �نف والدین تسود عالقته •

 والمحبة.
 وغیرها من الحقوق.

 
من هنا، فإن اي مساس بهذه الحقوق �شكل تنتفي معه مصلحته وتنعكس سلبًا على 

فوري نموه ونشأته و�داء دوره في المجتمع �شكل سلیم �شكل إنتهاكًا لحقوقه و�ستوجب التدخل ال
 لحما�ة هذه الحقوق و�التالي مساعدة الطفل. 

سرة المشاحنات والنزاعات التي تنشأ بین الوالدین أو بین أفراد األ التفكك العائلي او
ب بل فقد الطفل الشعور �اإلستقرار واألمان وقد یؤدي �ه لیس الى ان �كره نفسه فحسالواحدة �ُ 

 قد یتطور األمر لیصبح لد�ه �راهیة وعدائیة للمجتمع �أسره.
ما إذا �انت هذه األعمال اإلستغالل اإلقتصادي للطفل �دفعه للعمل في سن ال سی

شاقة قد �عرقل نموه الجسدي او العقلي أو األدبي أو قد تكون من شأنه حرمانه من حق 
دین ذوي ات خاطئة من خالل إحتكاكه �الراشالمعرفة واإللتحاق �المدرسة أو تعلیمه سلو�ی

ًا دما فرض سنالسیرة السیئة، وهنا ال بد من اإلشارة الى مشكلة أوجدها التشر�ع اللبناني عن
ى دون أن �فرض التعلیم اإللزامي إذ أن القاصر قد یلجأ البمعینة �حد أدنى لعمل القاصر�ن 

 التسول قبل بلوغه السن التي تمكنه من اإلنخراط في العمل.
اإلستغالل الجسدي للطفل بتعر�ضه إلساءة جسد�ة أو عنف قد یؤدي الى إعاقات 

 جسد�ة فضًال عن اآلثار المعنو�ة.



 ۸۱آلیات الدفاع وفاعلیتھا     
  

 

ستغالل الجنسي للطفل بتعر�ضه العتداءات جنسیة تجعله مشروع شخص منحرف اإل
 في المستقبل.

ة الفقر الذي یدفع �الطفل الى التسول بنتیجة الظروف اإلقتصاد�ة واإلجتماعیة الصعب
نواع إذ أن هؤالء األطفال سیتحولون تدر�جیًا الى مجرمین إضافًة الى تعرضهم في الشارع لكل أ

 اءة الجسد�ة والنفسیة.وأشكال اإلس
إنطالقًا من هذه المبادىء ال بد من إلقاء الضوء على �عض التشر�عات الدولیة، 

في  وهي �ثیرة ، والتي �رست هذه المبادىء وصوًال الى االتفاقیة التي �ان لها األثر األكبر
المطبق حالیًا أمام محاكم  ٤٢٢/٢٠٠٢التشر�ع الداخلي اللبناني والذي تجسد �القانون 

 األحداث. 
١ 

 التشر�ع الدولي �النسبة لحقوق الطفل
 

ن متكاثفت الجهود الدولیة في مجال حقوق الطفل سعیًا وراء تكر�س المبادىء التي 
 إما عبر المنظمات الدولیة ومنها: نها ان تحقق مصلحته وتحمیه  وذلكشأ

 لمناصرة حقوق الطفل.یونسف  -منظمة األمم المتحدة للطفولة
 منظمة العفو الدولیة لمناهضة تجنید األطفال في الحروب.

 منظمة العمل الدولیة لمناهضة عمالة األطفال.
 

 :إما عبر المواثیق الدولیة ومنها
ة المیثاق االورو�ي وقد تناول القیم العامة التي ال تتجزأ عن الكرامة االنسانی

 فل في الحما�ة والرعا�ة ومنع االستغالل.والحر�ة والمساواة ومنها حقوق الط
  .المیثاق االفر�قي لحقوق ورفاهیة الطفل

 
 :إما عبر االتفاقیات الدولیة ومنها
 ١٩٢٤إعالن جنیف لحقوق الطفل لعام 

 ١٩٥٩إعالن حقوق الطفل لعام 
 ١٩٨٩إتفاقیة حقوق الطفل لعام 
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ضمان إنضمام أكبر �شكل خطوط عر�ضة وذلك ل ئاالتفاقیات الدولیة تلحظ المباد
ادتها عدد من الدول إلیها، تار�ة للدول المنضمة مهمة تحدید التفاصیل وآلیة تطبیقها وفقًا لع

 وتقالیدها وقوانینها الداخلیة.
 أهم هذه االتفاقیات واالكثر انعكاسًا في مبادئها على القانون اللبناني في قضا�ا

 ١٩٩٠ /٩ /٢ي دخلت حیز النفاذ في والت ١٩٨٩االحداث هي إتفاقیة حقوق الطفل لسنة 
قًا ي االمم المتحدة ومنها لبنان، وهي تعتبر میثافوالتي صادق علیها غالبیة الدول االعضاء 

قافیة، ولهذه حدد حقوق االطفال المدنیة، السیاسیة، االقتصاد�ة والثدولیًا وصكًا قانونیًا ملزمًا �ُ 
یل حقوق الطفل في المجالین األكثر خطورة االتفاقیة بروتو�ولین إضافیین خصصا لضمان تفع

 وهما تجنید االطفال واالتجار بهم واستغاللهم :
  ٢٠٠٢البرتو�ول االختیاري �شأن اشراك االطفال في النزاعات المسلحة لعام  -
البروتو�ول االختیاري �شأن بیع االطفال و�ستغاللهم في الدعارة والمواد  -

 ٢٠٠٢اال�احیة لعام 
االتفاقیة ان لكل طفل حقوقًا اساسیة تتضمن الحق في الحیاة والحصول إعترفت 

 ،نعلى اسم وجنسیة وفي تلقي الرعا�ة من والد�ه والحفاظ على صلة معهما حتى لو �انا منفصلی
لطفل اوتلزم االتفاقیة الدول �ان تسمح للوالدین �ممارسة مسؤولیاتهم تجاه الطفل، وتعترف �حق 

وحمایته من التنكیل واالستغالل وحما�ة خصوصیاته وعدم التعرض  في التعبیر عن الرأي
 لحیاته.

إلى جانب ذلك تطرأت االتفاقیة إلى �یفیة معاملة الطفل المخالف للقانون، ومن 
 المبادىء التي �رستها:

 ان القاصر �عتبر بر�ئًا حتى تثبت إدانته.
 ان االحتجاز هو الوسیلة األخیرة ألقصر مدة ممكنة.

 الحق في التمثیل القانوني لیتم الدفاع عنه.ان له 
ان االطفال المخالفین للقانون �جب معاملتهم �طر�قة تعزز إحساسهم �الكرامة 

 ة. نی�ة القاسیة، غیر االنسانیة، المهتمنع العقو و 
 تمنع إعدام القاصر.

 
  



 ۸۳آلیات الدفاع وفاعلیتھا     
  

 

 فضًال عن ما تقدم تطرأت االتفاقیة إلى حما�ة الطفل من:
 (عمل خطر علیه)تغالل االقتصادي االس

 االستغالل الجنسي
 كل ما �ضر برفاه الطفل 

 االساءة البدنیةو كل اشكال العنف 
 االهمال المنطو�ة على إهمال

 ...المواد المخدرة
 

 ر�زت االتفاقیة على العالقة الثالثیة بین القاصر واالسرة والدولة 
 القاصر: ُینظر إلیه �فرد  منفصل له حقوقه الخاصة �ه.

 أقرت �اهمیة دورهم لتطو�ر الطفل ونموه.األهل: 
ر التي الدولة: الزمت  الدول المنظمة بوضع القوانین الداخلیة لتأمین االلتزام �المعایی

 كرستها االتفاقیة.
 

ت منها إذ أعط ٤١لعل ما �ان خالقاً في االتفاقیة المذ�ورة هو ما نصت علیه المادة 
في  سرع إفضاًء إلى اعمال حقوق الطفل والتي قد ترداالولو�ة لالحكام القانونیة التي تكون ا

قانون دولة طرف او  في القانون الدولي الساري  على تلك الدولة، إنطالقًا من ان معیار 
مصلحة الطفل الفضلى تسمو على احكام االتفاقیة الدولیة المذ�ورة �حیث �كون القانون 

و القانون الدولي المطبق على الدولة المعمول �ه ، عند االقتضاء، هو القانون الداخلي ا
المنضّمة، ولیس ما أشارت إلیه االتفاقیة من مبادىء، طالما ان في ذلك تأمین لمصلحة 

 اعاله اي مخالفة ٤١القاصر وصیانتها لتتالءم مع حاجاته، ولیس في ما اشارت الیه المادة 
 ة. لقوانین الداخلیة الوطنیأم.م  طالما ان صراحة نص االتفاقیة نفسها �حیل الى ا ٢للمادة 
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٢ 
 للبناني �النسبة لقوانین االحداثالتشر�ع ا

 
 نستطیع حصر مراحل التشر�ع اللبناني �خمس مراحل:

 ، أي مرحلة١٩٤٣وهي المرحلة السا�قة لقانون العقو�ات لسنة  المرحلة االولى:. ١
 سنة من ١٣من هم دون الـقانون العقو�ات العثماني، وقد �ان معیاره التمییز، �حیث اعتبر 

 عمرهم، غیر ممیز�ن �قر�نة قانونیة ال تقبل اثبات العكس.
 سنة من عمرهم مّمیز�ن، أي خاضعین للعقو�ات المخفضة. ١٣ومن هم فوق الـ

فشل هذا القانون لكونه لم �اخذ �االعتبار ان التطور النفسي والجسدي للطفل هو 
 عرضة للتطور والتبّدل.

وقد جاء �رّدة فعل على  ١٩٤٣مرحلة قانون العقو�ات لسنة  :یةالمرحلة الثان. ٢
 المفاهیم السا�قة وتمییز �التالي:

 إستبعد التقسیم السابق بین حدث ممیز وغیر ممیز.
 سنة١٨ ←سنة ١٥ ←سنة١٢ ←سنوات٧من  فئات عمر�ة: ٣قّسم االحداث إلى 

 ألغي العقو�ات المخفضة واستبدلها �التدابیر .
 متخصصة ومجهزة �اخصائیین لمواكبة الحدث اثناء المحاكمة.ُلحظ مؤسسات 

 انشأ محكمة االحداث.
كّرس صورة متقدمة للحدث فلم �عتبره مجرمًا بل شخص �مر �صعو�ات مسلكیة 

 و�حتاج لمعالجة نفسیة/اجتماعیة.
ة لم ُ�حقق هذا القانون الغا�ة منه �سبب غیاب اآللیة اللوجیستیة إذ لم ُتنشأ محكم

 ث وال المؤسسات المتخصصة وال االجهزة الالزمة لمواكبة الحدث.االحدا
�حیث ألغي المحاكم  ١٩٤٣وهي جاءت �رّدة فعل على القانون  المرحلة الثالثة:. ٣

 الخاصة �األحداث وأعید العمل �العقو�ات المخفضة.
 فشل هذا القانون لتنكره لمفاهیم مقار�ة الحدث ومشاكله.

 
  



 ۸٥آلیات الدفاع وفاعلیتھا     
  

 

وهو جاء �رّدة فعل  ١١٩/٨٣ وهي مرحلة المرسوم االشتراعي المرحلة الرا�عة:. ٤
الحاجة  �حیث بّدل المشترع نظرته للحدث مؤ�داً  ،حضار�ة على الحرب السائدة في لبنان

 هیله.ألت
 أدخل المساعد اإلجتماعي �شر�ك في تطبیق احكامه.

 اعاد دور القاضي لمتا�عة تنفیذ التدابیر واستبدالها.
 الحدث المعرض للخطر.اقر مبدأ حما�ة 

 لم �حقق هذا المرسوم االشتراعي الغا�ة منه النه افتقد للوسائل اللوجیستیة.
قتبس أحكامه . االمّطبق حالیاً  ٤٢٢/٢٠٠٢مرحلة القانون  المرحلة الخامسة:. ٥

نطلق من وا من القوانین الحدیثة المعتمدة في الدول المتقدمة والتي ترعى شؤون االحداث.
 وق الطفل فجاء منسجمًا معها.إتفاقیة حق

ال بد من اإلشارة إلى  ٤٢٢/٢٠٠٢قبل التطرق إلى المفاهیم التي �رسها القانون 
الحاجة المستمرة لقانون أفضل لألحداث ألن القاصر في تطور مستمر والمجتمع في تطور 

ع وتبدل مستمر، �حیث �كون القانون ووسائل الحما�ة الهادفین إلى تحقیق مصلحته متوافقان م
الدنى حاجاته في �ل زمان ومكان، وهنا ال نتكلم عن مصلحة عاد�ة أو مصلحة في حدها ا

 بل مصلحة فضلى.
له  ل �النسبة للقاصر�ن من قانون النظام التشر�عي اللبناني، وفي نقلة نوعیة له، تحوّ 

ا�ع وقائي طا�ع عقابي (قانون العقو�ات) والذي یهدف إلى حما�ة المجتمع إلى قانون له ط
 �المجتمع �شكل سلیم. جادمیله لالنعادة تأهإ تأهیلي هدفه 

�انه �رس داخلیًا  ١٩٨٩مع اتفاقیة حقوق الطفل لعام  ٤٢٢/٢٠٠٢القانون یلتقي 
تبدالها ووطنیًا المبادىء التي نصت علیها االتفاقیة المذ�ورة ال سیما لجهة تطبیق التدابیر واس

عند االقتضاء �ما یتوافق مع تحقق مصلحة الحدث وّحلت هذه التدابیر غیر المانعة للحر�ة 
یر ح االصل هو التدبیر غیر المانع للحر�ة واالستثناء هو التدبمكان عقو�ة الحبس، �حیث أصب

 المانع للحر�ة.
 اقسام:ثالثة  ٤٢٢/٢٠٠٢القانون تضمن 

 االحداث المخالفین للقانون أي الذین یرتكبون فعل �عاقب علیه القسم األول:
 القانون.
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 أي الموجودین في بیئة تهدد سالمتهم االحداث المعرضین للخطر القسم الثاني:
 ونموهم على الصعد �افة.

نظم صالحیة المحاكم الناظرة في قضا�ا االحداث واإلجراءات  :القسم الثالث
 المتبعة.

 فهي التالیة: ٤٢٢/٢٠٠٢القانون التي �كرسها  ئأما المباد
دون بالحدث �حاجة لمساعدة خاصة الن سلو�ه غالبًا ما �كون عارضًا في حیاته  -

ان �عكس اي خلل في شخصیته، االمر الذي �ستوجب إخضاعه لتدابیر و�جراءات وقواعد 
 خاصة �ه.
 �جب مراعاة صالح الحدث في جمیع االحوال والمقصود بذلك مصلحته الفضلى. -
ن �ستفید من معاملة منصفة خالل المالحقة ان الحدث المخالف للقانون �جب ا -

  والتحقیق والمحاكمة �حیث �كون التدبیر المانع للحر�ة هو آخر الخیارات.
 ان لقضاء االحداث، لیس فقط مهمة عالجیة بل مهمة وقائیة أ�ضًا. -
�خضع الحدث لالجراءات القضائیة ال االدار�ة اي انه یتم تنظیم ملف قضائي  -

 عائد له.
 طبق قانون االحداث:�ُ ؟ �طبق قانون االحداث على من

 على من هم دون الثامنة عشرة من عمرهم ومعرضین للخطر. -
وا على من ارتكبوا فعًال مخالفًا للقانون وهم دون الثامنة عشرة من عمرهم و�ن �ان -

 قد بلغوا سن الرشد وقت المالحقة أو الحكم إذ ان العبرة تبقى لتار�خ ارتكاب الفعل.
 ؟یتم التثبت من عمر الحدث كیف

 عبر القیود الرسمیة.
 عبر الخبرة الطبیة.

 ، �عتبر مولودًا في االول من تموز.إذا لم یذ�ر الیوم او الشهر
 

الحدث المخالف  تطرق إلى فئتین من القاصر�ن: ٤٢٢/٢٠٠٢القانون ذ�رنا سا�قاً ان 
 الحدث المعرض للخطر.و  للقانون 

عل �عاقب المخالفین للقانون وهم الذین أقدموا على ارتكاب فاالحداث  :الفئة األولى
 علیه قانون العقو�ات.
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ر�ن �قتضي االشارة أوالً إلى ان دور محكمة االحداث، �النسبة لهذه الفئة من القاصأ. 
 هو دور عالجي یتمثل �إعادة إنماء حّس المسؤولیة لدى القاصر، فالمهم هنا هو لیس الضرر

فعله، بل االستعداد الموجود لد�ه فانتقل  تصرفه من سلوك عادي إلى الذي حصل من جراء 
 سلوك مخالف للقانون.

شكله هذا القاصر على المجتمع بل ان المعیار عند إذًا المعیار لیس الخطر الذي �ُ 
مثًال في  تقر�ر التدبیر االنسب له �كمن في البحث عن االسباب التي حملت على هذا الفعل.

جد حشرة في امت القاصر برش زمیلتها في الصف �مبید للحشرات مرددًة: یو إحدى الحاالت ق
، ومن ثم قذفتها �العبوة وتسببت لها �جروح في رأسها. تبین �عد الصف �جب التخلص منها

اإلستماع إلى القاصر إلى أن سبب تصرفها هو غیرتها من القاصر الضحیة والتي یهتم بها 
ة مة فیما القاصر المدعى علیها �انت تعاني من خالفات حادأهلها و�حیطونها �الرعا�ة الالز 

 .عن المنزل وزواج الوالد من أخرى  بین أهلها أدت إلى انفصالهما وغیاب الوالدة
ن ُرّب قائل �ان وزارة الشوؤن االجتماعیة تكفي لتهتم �شؤو  ؟أین �حاكم القاصرب. 

 .فما الحاجة الى محاكم االحداثالقاصر�ن طالما ان لذلك عالقة وثیقة �الشأن االجتماعي 
ضائي قولكن نبادر إلى القول �أن قرارات هذه الوزارة ال تتمتع �قوة إلزامیة إذ �جب صدور حكم 

 ملزم.
من هنا نستطیع القول �ان لمحكمة االحداث مهمة قضائیة ومهمة اجتماعیة تساعدها 

 ُتعني بهذا الشأن. في ذلك وزارة الشؤون االجتماعیة عبر المؤسسات والجمعیات التي
 والقاصر الذي یرتكب فعل �عاقب علیه القانون �حاكم:

إما أمام القاضي المنفرد الناظر في قضا�ا الجنح والمخالفات اذا �ان الفعل هو  -
 جنحة او مخالفة.

البعض ینتقد تخصیص  .إما أمام الغرفة اإلبتدائیة الناظرة في جنا�ات االحداث -
ن مثول القاصر امامهم سوف یثیر الرهبة لد�ه فضًال عن انه قضاة ال ٣غرفة مؤلفة من 

لیست ثمة حاجة للفصل بین غرفة وقاضي منفرد للنظر �شؤون األحداث طالما أن المعّول 
، �ؤلف جنحة مثالً ، فأحیانًا فعل �سیط  و ة إعادة التأهیل ولیس الجرم نفسهعلیه هنا هو �یفی

 .ا�ةت على خطورة نفسیة أكثر من جنله دالال
إما أمام المحكمة العاد�ة إذا اشترك القاصر مع الراشد في الفعل المرتكب، أو  -

 أقدم على ارتكاب افعال متالزمة مع فعل الراشد.
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�انوا أمام  ٤٢٢/٢٠٠٢القانون من المجدي االشارة في هذا السیاق إلى ان واضعي 
 خیارات: ثالثة

 امامها مع القاصر؟هل ُیرسل الراشد إلى محكمة االحداث لیحاكم 
 هل ُیرسل القاصر إلى المحكمة العاد�ة لیحاكم امامها مع الراشد؟

 هل ُ�حاكم الراشد امام المحكمة العاد�ة وُ�حاكم القاصر امام محكمة االحداث؟ 
 

هو ان یرسل القاصر إلى  ٤٢٢/٢٠٠٢القانون كان الحل األنسب، والذي �رسه 
 المحكمة العاد�ة لیحاكم امامها مع الراشد، و�قتصر دور هذه المحكمة على نسبة الفعل إلى
الحدث وتقر�ر االلزامات المدنیة، ومن ثم، و�عد انبرام الحكم ترسل نسخة من الملف إلى 

ستماع إلیه، محكمة االحداث التي �قتصر دورها على تقر�ر التدبیر المناسب �حقه �عد اإل
لناظرة و�التالي، إذا �ان الفعل من قبیل الجنا�ة یرسل نسخة عن الملف إلى الغرفة اإلبتدائیة ا

�جنا�ات االحداث واذا �ان الفعل من قبیل المخالفة أو الجنحة یرسل نسخة عن الملف إلى 
 القاضي المنفرد الناظر �قضا�ا جنح ومخالفات االحداث.

لیها اعاله موضع إنتقاد من البعض الذي اعتبرها تخالف المشار إ ٣٣كانت المادة 
وهو ان القاصر �حاكم أمام محكمة  ٤٢٢/٢٠٠٢القانون المبدأ االساسي الذي �قوم علیه 

 االحداث.
ئتها  وألننا امام مشروع جرمي واحد و�التالي امام وحدة االدلة التي ال �مكن تجز  ولكن،

كم ضها البعض �النسبة للفعل عینه �ان االفضل ان �حاومنعًا لتضارب االحكام الجزائیة مع �ع
لى اعاله، أي أمام المحكمة العاد�ة ع ٣٣القاصر في هذه الحالة وفقًا لما نصت علیه المادة 

، علمًا أن هذا اإلجراء لن �ضر �مصلحته الفضلى یتم ذلك �حضور المساعد االجتماعيان 
 بل قاضي االحداث.طالما ان التدابیر او العقو�ة سوف یتقرر من قِ 
ما وفقًا ل؟ مراجع القضائیة في قضا�ا االحداثكیف یتحدّد االختصاص المكاني لل

من قانون اصول المحاكمات الجزائیة فان االختصاص المكاني للمرجع  ٩تنص علیه المادة 
 الجزائي الذي ینظر في الدعوى هو:

 اما المرجع الجزائي الذي وقعت الجر�مة ضمن نطاق دائرته.
 او المرجع الجزائي التا�ع له محل إقامة المدعي علیه.

 او المرجع الجزائي محل إلقاء القبض على المدعي علیه.
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 أما االختصاص المكاني لمحكمة االحداث فهو یتحدد �االستناد إلى:
 محل وقوع الجرم.

 محل إقامة الحدث أو محل سكنه أو سكن اهله أو محل القاء القبض علیه.
د االصالح او التأدیب او المؤسسة التي وضع فیها او الشخص محل وجود معه

 الذي ُسّلم إلیه.
وتبین مما ذ�ر اعاله ان نطاق اختصاص قاضي األحداث الواضع یده على ملف 

 القاصر هو اوسع مما هو علیه في قانون اصول المحاكمات الجزائیة.
حاكمة علنیة األصل أن الم .المحاكمة سر�ة؟ من له الحق في حضور المحاكمة

ضمانة لحقوق المتقاضین ولكن هذا المبدأ ال ُ�طبق عند محاكمة القاصر اذ من جهة أولى  
فإن العالنیة قد تبعث في نفس القاصر شعور الخجل أو الخوف ومن جهة ثانیة  قد �كون ما 

ي أأقدم علیه عابر في سلو�یاته، وطالما ان الغا�ة هي اعادة تأهیله �جب أن ال یبقى یومًا 
 أثر للفعل المخالف الذي اقدم علیه.

تمتد السر�ة لتشمل حظر نشر صور القاصر او وقائع التحقیق او المحاكمة �ا�ة 
�حضر  وسیلة اعالمیة ما عدا الحكم النهائي على ان یذ�ر فیه اسمه �االحرف االولى.

 المحاكمة:
 الحدث
 والداه 
 ولیه

 الشخص المسلم الیه
 المدعي الشخصي

 الشهود
 جتماعيالمندوب اال

 المحامي
 أي شخص ترخص له المحكمة.
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دون حضوره عندما �كون ذلك في بلكن في حالة استثنائیة تجري محاكمة القاصر 
مصلحته وهنا �طبق هذا المبدأ �شكل ضیق اذ ان االستماع إلى القاصر هو اجراء أساسي 

 شكل خطرًا علیه.خالل محاكمته وال یتم اعفائه من الحضور إال إذا �ان حضوره �
 ؟ هي نوعان:لیها من قبل قاضي االحداثما هي التدابیر التي �مكن اللجوء إ

 تدابیر غیر مانعة للحر�ة، وهي المبدأ.
 تدابیر مانعة للحر�ة، وهي االستثناء.

 
 وهي تتدرج من األخف إلى األشد: التدابیر غیر المانعة للحر�ة:أ. 

وهنا �صار إلى تو�یخ القاصر، اي لفت نظره إلى العمل المخالف الذي أقدم  اللوم: 
ة تهدیده، ألن ما قام �ه هو فعل عابر، فالقاصر جید �ما یتبین للمحكمة من نوعی دون بعلیه 

. وهذا التدبیر یبرز دور المحكمة اإلجتماعي والوقائي الفعل ومن الظروف واالسباب امامها.
 :مثالً 

دون أوراق ثبوتیة �صار إلى التوضیح له أهمیة حیازة األوراق قاصر یتجول  -
 الثبوتیة .

قاصر �ان �مارس السباحة في منطقة الروشة وعندما انتهى قام �خلع المایوه  -
القیة لتغییر مال�سه، �صار إلى لومه والتوضیح له أن ما قام �ه غیر مقبول ال من الناحیة األخ

 وال من الناحیة القانونیة.
 تخذ �حق القاصر لفترة محّددة ما بیناي تعلیق اي تدبیر مُ : الوضع قید االختیار

 اشهر مع وضعه قید مراقبة المساعد االجتماعي، وفي هذا التدبیر ال تجر�م وال ٦أشهر و  ٣ 
ادانة، اي ال قضي المحكمة �المسؤولیة اي �معنى آخر ال تعطي الفعل وصفًا جرمیًا و�عطى 

یة لیثبت ان ما حصل معه هو عابر في حیاته، ولكن اذا اقدم القاصر خالل القاصر فرصة ثان
 مثًال:  �سقط التدبیر وُ�قضى �عقو�ة أشد.فترة االختبار على ارتكاب فعل آخر، 

 . وجد في حالة سكر لیلة رأس السنة قاصر -
 قاصر قام �التشاجر مع آخر في الشارع العام لكونه " لّطش" إبنة عمه التي �انت -

برفقته، هنا �صار إلى التوضیح له عن �یفیة مواجهات المواقف و�بت الغضب و�عطائه فرصة 
 .دون إدانتهبثانیة 

 اي وضع القاصر تحت حما�ة المحكمة وهنا: تدبیر الحما�ة:
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 ه.إما تبقیه المحكمة في بیئته مع اسداء النصائح والتوجیهات والمتا�عة له والسرت -
ر لدى عائلة بدیلة أو مؤسسة اجتماعیة إذا �انت عائلته إما تضع المحكمة القاص -

لقاصر ااو بیئته غیر مؤهلة لالعتناء �ه، مع التشدید في هذا السیاق انه من االفضل دائماً ترك 
حبهم و�تفاعل معهم، اذ ان في بیئته ومعالجته وسط هذه البیئة، اي وسط االشخاص الذین �ُ 

یكون فیرة مالم تكن البیئة نفسها غیر مؤهلة لتر�ه وسطها، اخراجه من هذه البیئة له سلبیات �ث
 مثًال في إحدى الحاالت �ان القاصر الذي ال یتجاوز االخراج، عندها، جزء من العالج.هذا 

عمره الثمانیة أعوام یتعرض للتحرش الجنسي من قبل شبان في الحي وفي حالة تمرد على 
ة حكمة تبین أنهم �شكلون للقاصر بیئة غیر مؤهلأهله الذین �عد اإلستماع إلیهم من قبل الم

 عا�ة الالزمة �ما وللعالجلإلعتناء �ه فتقرر وضع القاصر في مؤسسة إجتماعیة و�خضاعه للر 
 .النفسي

یتم وضع القاصر تحت مراقبة المحكمة عبر المساعد اإلجتماعي  :الحر�ة المراقبة
ا ومدتها من سنة إلى خمس سنوات وفقًا لمالذي علیه متا�عته وتوجیهه وتقد�م االرشادات له 

 �حتاجه توجیه القاصر.
عمل أي الزام القاصر �القیام �: العمل للمنفعة العامة، أو العمل لصالح المتضرر

ة الفعل اجتماعي تحدده المحكمة، ومن األفضل ان یر�ط هذا العمل من حیث نوعیته، �ماهی
نه �انه ینّمي حّس المسؤولیة لدى القاصر و�أ ا�جابیة هذا التدبیرالذي اقدم علیه القاصر. 

عة ممكن أن �كون له دور فّعال في المجتمع و�ساعد في إصالح ما أقدم علیه و�تم إنفاذ المنف
مثًال: القاصر أقدم على قیادة سیارة والده وصدم  عامة �اشراف جمعیة متخصصة لذلك.ال

م �ضرب الیازا، أو القاصر الذي �قو جمعیة  العامة في عامود البلد�ة یتم إلزامه �العمل للمنفعة
أشخاصًا  آخر مسببًا له إیذاًء جسد�ًا یلزم �المنفعة العامة في الدفاع المدني لكي یدرك أن هناك

 �مساعدة الغیر في سالمة جسدهم وفي صحتهم خالًفا لما أقدم علیه هو. �قومون 
 ذ مهما �انت الظروف فانالبعض هذا التدبیر واعتبر ان فیه إذالًال للقاصر إانتقد 

هذا االخیر یبقى تحت ضغط مباشر من القاضي و�التالي شبهوا التدبیر المذ�ور �أحكام 
 القانون الروماني حیث �ان الفاعل ُ�ستعبد.

ان �جب أن �قترن هذا التدبیر  �موافقة القاصر، من هنا طوعیته و�ذا لم یوافق علیه ف
 ضي ان یبحث عندها في أسباب هذا الرفض.ذلك �عكس وجود مشكلة، و �جب على القا

 .�عد االستماع إلیه، بدل التدبیرواذا وافق القاصر ثم تخّلف عن انفاذ العمل �ست



غادة شمس الدین      92 
 

إلى انه  اذا تخلف القاصر عن انفاذ المنفعة العامة  ٤٢٢/٢٠٠٢نص القانون �شیر 
تتم مالحقته �جرم التخلف عن انفاذ حكم قضائي ولنا مأخذ على ذلك اذ ان هذه المالحقة 

 وال تؤدي الغا�ة منه. ٤٢٢/٢٠٠٢القانون  ئاالخیرة تتعارض مع مباد
�مكن  –ختبار ما عدا اللوم وتدبیر قید اال -إن �افة التدابیر المشار إلیها اعاله

 سنة.٢١تمدیدها إلى عمر الـ
وهي مؤسسة تا�عة وضع القاصر في معهد اإلصالح   التدابیر المانعة للحر�ة:ب. 

التحاد حما�ة االحداث، حیث یوضع القاصر لمدة ستة اشهر یتلقى خاللها الدروس والتدر�ب 
اعالم المحكمة قبل سنة فقط �حیث على مدیر االصالحیة  ١٨على المهنة و�بقى فیه لعمر 

 شهر�ن من بلوغه سن الرشد تمهیدًا التخاذ القرار المناسب.
حیث اللباس موحد والنظام أشد و�مكن ان یبقى  وضع القاصر في معهد التأدیب:

 سنة من عمره. ٢١فیه القاصر لحین اتمام ال
إن الحكم الذي �صدر �حق القاصر المخالف للقانون یتضمن شقیین: مرحلة االدانة 

یر ومرحلة إستبدال العقو�ة �التدبیر، و�االضافة إلى ذلك �مكن لقاضي االحداث تقر�ر التداب
نة االحتراز�ة �حق القاصر �منعه من السفر لیبقى تحت رقا�ة المحكمة او �منعه من مزاولة مه

من اجه معینة او من ارتیاد النوادي اللیلیة او من قیادة الدراجات النار�ة لفترة معینة او اخر 
 البالد إذا �ان اجنبیًا.

 وع التدبیر �الفئة العمر�ة للقاصر �حیث قسمها الى ثالث فئات، فإذانالمشترع ر�ط 
 كان القاصر:
 دون السا�عة من عمره ال یالحق جزائیًا. -
ة هنا تطرح مسألة ضرورة رفع سن المساءلة الجزائی سنة. ١٢أتم السا�عة ولم یتم ال -

الحاالت حیث ذهب قاصر عمره سبع سنوات مع أهله لز�ارة قاصر للقاصر وعرضت إحدى 
قام آخر وأخذا �اللعب على الشرفة المقفلة �الزجاج في بیت هذا األخیر و�ذا بهما یتشاجران ف

المدعى علیه بدفع القاصر اآلخر و�ذا بهذا األخیر �سقط من الطابق السا�ع �عد أن انكسر 
. تبین للمحكمة �عد عقو�ات ٥٥٠المادة  ملى األول �جر الزجاج و�سقط میتًا فتم اإلدعاء ع

 اإلستماع إلى القاصر المدعى علیه إلى أنه ال یدرك ما حصل وأنه �انتظار عودة رفیقه �عد
 !حین متعهدًا �عدم التشاجر معه

 سنة. ١٥سنة ولم یتم  ١٢أتم  -



 ۹۳آلیات الدفاع وفاعلیتھا     
  

 

 سنة. ١٨سنة ولم یتم ال ١٥أتم ال -
 

ي سا�قاً ان الحدث �ستفید من أصول خاصة، و�التالذ�ر ؟ كیف یالحق الحدث جزائیاً 
هله ا فإنه لدى مثوله امام الضا�طة العدلیة یتم استدعاء المساعد اإلجتماعي ، �ما یتم اعالم 

 للحضور.
تخصص في المجال اإلجتماعي وله دور أساسي المساعد اإلجتماعي هو شخص مُ 

في التعاطي في شؤون االحداث وهو �حضر مع القاصر في �افة مراحل المالحقة مرورًا 
دوره من جهة �مساندة القاصر في یتمثل �قضاء التحقیق والحكم وحتى �عد صدور الحكم. 

 ة.لحظة األولى للمالحقالتجر�ة التي �مر فیها، ومن جهة أخرى بتنظیم تقر�ر إجتماعي منذ ال
ساعات من االتصال �ه وال یتم البدء  ٦�جب على المساعد اإلجتماعي الحضور خالل 

�التحقیق قبل حضوره و�ذا تعذر ذلك یتم االتصال �مصلحة االحداث في وزارة العدل لتكّلف 
 مندوب إجتماعي.

ال جرى طرحت مسألة تتعلق �صحة التحقیقات األولیة التي تتم مع القاصر في ح
هذه المسألة حسمتها محكمة  ذلك �غیاب المندوب اإلجتماعي، إذ هل یؤدي ذلك �طالنها؟

التمییز �موجب قرار لها �حیث اعتبرت ان غیاب المندوب اإلجتماعي عن التحقیقات االولیة 
ور دفي الواقع ان مناقشة هذا الموضوع والجواب علیه یتم إنطالقًا من  ال یؤدي إلى �طالنها.

 ندوب اإلجتماعي، ودور هذا األخیر یتمثل بـ: الم
 الدعم والمساندة النفسیة في التجر�ة التي �مر فیها الحدث. -
 التأكد من أنه لم �مارس على القاصر أي عنف أو إكراه خالل التحقیق معه. -
 البدء بتكو�ن ملف إجتماعي للقاصر منذ اللحظة األولى للمالحقة یتبّین فیه �افة -
 لتي ترافق حیاته �شكل عام والتي رافقت الفعل المخالف للقانون �شكل خاص.الظروف ا

 
 نالحظ أن المندوب اإلجتماعي ال دور له في الشق القانوني للقضیة.

 فإذا �ان الدعم النفسي مؤمن له من أحد أهله أو أقار�ه،
 أو إذا ُثبت من المحضر أن القاصر لم یتعرض لإلكراه أو العنف،

 ت أقوال القاصر الواردة في التحقیقات األولیة مع تلك التي أدلى بهااو إذا تطا�ق
 أمام قضاء التحقیق أو قضاء الحكم،
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ال �كون غیاب المندوب اإلجتماعي ذي أثر �بیر على صحة هذه التحقیقات، والذي  
 ُیباشر الحقًا �التقر�ر اإلجتماعي،

ب  في مصلحة القاصر، إذ من وحتمًا فإن تقر�ر إ�طال التحقیقات األولیة  ال �صُّ
األفضل أن ینتهي من هذه التجر�ة �أسرع وقت لنصل إلى الغا�ة من المالحقة، وهي اتخاذ 

حو�م أمام تم اإلستماع مجددًا للقاصر سواء التدبیر العالجي، مع اإلشارة الى أنه سوف ی
ر محكمة أو تقدّ محكمة األحداث أو أمام المحكمة العاد�ة، بوجود المندوب اإلجتماعي و�بقى لل

 التحقیقات االولیة التي تّمت غیاب هذا األخیر.
تطبق على القاصر إجراءات خاصة في إطار معاملة ُمنصنعة  خالل المحاكمة،اما  

 و�نسانیة:
 .�نة البراءة طالما لم تتم إدانتهفهو �ستفید من قر . ١
أمام المحكمة یوّضح له من قبل المساعد اإلجتماعي �ما ومن ِقبل  هوفور مثول .٢

 -قاضي األحداث الغا�ة من مثوله حتى ال �عتبر أن مثوله هذا هو امتداد للتجر�ة السیئة 
والتي مّر�ها أمام الضا�طة العدلیة ، وأن الهدف من محاكمته هو مساعدته ولیس  –بنظره 

 معاقبته.
أن تنتهي �أسرع وقت لكي یتسنى البدء �مرحلة العالج  إن محاكمة القاصر �جب. ٣

�عد تقر�ر التدابیر البدیلة من قبل المحكمة. ذلك ان إصالح القاصر هو ممكن في أغلب 
رة من دون الحاجة الى تطبیق العقو�ات الجزائیة �حقه والتي قد ُتفسده في مرحلة مبكباألحیان، 

 عمره، 
مثًال المادة  �ات المخّفضة ومن وقف التنفیذ،�حق للقاصر اإلستفادة من العقو . ٤

مخدرات إذا �انت المرة األولى التي یتعاطى فیها القاصر و�ذا ارتأت المحكمة من  ١٢٧
 . ي أقدم علیه أن مصلحته تقتضي ذلكظروف الفعل الذ

م اللجوء الیه إال في الحاالت تقاصر إحتیاطیًا �قتضي أن ال یلف اأما توقی. ٥
أن أخشى أن ما أرتكبه القاصر له رّدات فعل خطیرة علیه...) وخارج هذا القصوى (مثال 

اإلطار ال ضرورة للتوقیف اإلحتیاطي على االقل لحین إنشاء دار للمالحظة حیث یتم تسلیم 
القاصر إلیه بهدف تنظیم تقر�ر إجتماعي متكامل �حقه لحین مثوله أمام محكمة االحداث، 

�وضعه في مؤسسة  ةعن التدقیف اإلحتیاطي بتدابیر بدیلعلمًا أنه ال �مكن اإلستعاضة 
ونعرض هنا لحالة قاصر قامت �سرقة  ًا و�خضاعه للمراقبة اإلجتماعیة.أجتماعیة أو إ�قائه حر 
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ادوات تجمیل من السو�رمار�ت وابرز والدها ما یثبت أنها تعاني من مرض السرقة وجرى 
هذه القاصر جرى  قد تطالب �ه السو�رمار�ت.تعو�ض  استعادة المسروق وتعهد الوالد بدفع أي

أ�ام قبل وصول الملف إلى محكمة األحداث التي أخلت سبیلها  ٣توقیفها لدى التحري لمدة 
 فورًا وجرى إخضاعها لعالج نفسي ومراقبة المندو�ة اإلجتماعیة �ما والمحكمة.

مات الجنائیة للقاصر اإلستعانة �محامي للدفاع عنه، االمر اإللزامي في المحاك. ٦
وفي حال تعذر علیه ذلك ممكن الطلب من نقا�ة المحامین تكلیف أحد محامي لجنة المعونة 
القضائیة أو ممكن تكلیف أحد المحامین من قبل المحكمة على أن �قبل األخیر التكلیف 

 المذ�ور.
حما�ًة لمصلحة القاصر  ٤٢٢/٢٠٠٢ ومن الضمانات التي نص علیها القانون . ٧

هي �أنه منع اإلدعاء المباشر أمام محكمة األحداث أي منع المتضرر من جرم جزائي أقدم 
علیه القاصر من تحر�ك الدعوى العامة أمام قضاء األحداث بواسطة إدعائه الشخصي خالفًا 

محقة  تكون غیر لما هو علیه الحال أمام المحاكم العاد�ة، وذلك تفاد�ًا أل�ة مالحقة جزائیة قد
فقط اإلنضمام �حق الحدث من شأنها إلحاق الضرر �ه. و�التالي فإن المتضرر �ستطیع 

 للدعوى العامة أمام محكمة األحداث والتي تكون قد حّركتها سا�قًا النیا�ة العامة.
*** 

وهما �خضعان  .األحداث المْعرضین للخطر / األحداث الضحیة :الفئة الثانیة
 اءات عینها.واإلجر  ئللمباد

هو الحدث الذي لم  ؟٤٢٢/٢٠٠٢للخطر وفقًا للقانون  معرضالمن هو الحدث 
هدد نموه �شكل سلیم �حیث إن لم یتم یرتكب جرم جزائي إنما وجد في بیئة، في ظروف تُ 

التدخل لمنع هذا الخطر فإن ذلك سوف یؤدي الى إنحرافه والحقًا الى جنوحه. وعلیه فإن 
 القاصر �كون معرضًا للخطر إذا وجد في بیئة تعرضه لـ: 

سبب �حق الحدث مما �ُ  سوء المعاملة المتأتیة عن استعمال العنف الجسدي -
عرضت حالة على محكمة األحداث حیث �ان  .�الضرب أو الحرق  ضرار �جسدهإذیته أو اإل

 !الوالد ال �كتفي �الضرب العنیف بل �إطفاء السجائر �المناطق حساسة في جسد القاصر
�التهدید أو العزل اإلجتماعي أو اإلهانة أو تعر�ض  سوء المعاملة النفسیة -

 القاصر للمشاحنات العنیفة.
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عرضت حالة أمام  .واألفعال المنافیة للحشمة تصاب�اإلغ اإلعتداء الجنسي -
عمر على مرأى سنة من ال ١٦محكمة األحداث حیث �ان الفاعل هو والد القاصر البالغة 

 !وقبول من الوالدة
�دفعه للتسول �حیث �صبح  سوء المعاملة المتأتیة عن اإلستغالل اإلقتصادي -
 .یلة تؤمن المنفعة الماد�ة لذو�هالقاصر وس
أو  في التر�یة �حرمانه من الطعام أو المسكن المعاملة الناتجة عن اإلهمالسوء  -

 طو�ة على إهمال.نالدراسة أو العنا�ة الصحیة ... أو عن المعاملة الم
ترك مسكنه لیعیش في الشوارع أو المحالت العامة أو  :التشردإذا ُوجد في حالة  -

 .حالة المذ�ورةالن له مسكن ووجد في لم �ك
 .استجداء االحسان �أي وسیلة �انت أي امتهن التسوللجأ إلى إذا  -
وأولیائه واعتیاده سوء السلوك الذي �عرضه  خرج الحدث عن سلطة أهلهإذا  -

 للخطر.
حراف في �ل هذه  الحاالت تتدخل محكمة األحداث لحما�ة القاصر المهدد �خطر اإلن

 اً تدبیرًا وقائی، و�عتبر تدخل محكمة األحداث في هذة الحالة دون أن �كون قد إرتكب جرماً ب
 عيدورها الرعائي واإلجتماسة بذلك یرمي إلى إنقاذ القاصر من المخاطر التى تتهّدده، مكرّ 

 الحدیث.
 تضع محكمة األحداث یدها على ملف القاصر المعرض للخطر إما: 

 .ه طي الكتمانو�مكن أن یبقى اسم ولو من شخص غر�ب بناًء على اخبار
 بناًء على شكوك من والد�ه.

 بناًء على أخبار من النیا�ة العامة.
 بناًء على أخبار من القاصر نفسه.

 
 و�مكن لقاضي األحداث أن یتدخل عفوًا.

كلیف �عد تأسیس ملف الحما�ة في القلم تتم المباشرة �التحقیقات اإلجتماعیة الالزمة بت
 القاصر وواقعه وتحدید المشكلة التي تعرضه للخطر.من المحكمة لإلحاطة �كافة ظروف 



 ۹۷آلیات الدفاع وفاعلیتھا     
  

 

یم حیث �ق بز�ارة إلى المنزلوهذه التحقیقات قد تطلب من المساعد اإلجتماعي القیام 
القاصر لإلطالع عن �ثب على البیئة التي �عیش فیها، مستوى العائلة المادي، اإلجتماعي، 

 ..�شكل �اٍف. یاجاته مؤمنه لهمدى تعرضه للعنف، فیما إذا �انت إحت
 التى یتعلم فیها القاصر أو أي مكان ترى المحكمة المدرسةو�مكن أن �شمل التحقیق 

أن ذلك مجد�ًا للوقوف على �افه ظروف الحدث، و�صار اإلستماع إلى القاصر قبل اتخاذ 
لحة زم لمصالقرار المناسب وتتا�ع المساعدة اإلجتماعیة الملف لمراقبة فعالیة التدبیر وتقترح مایل

القاصر وفقًا للمستجدات، وفي حال جرى وضع القاصر في مؤسسة اجتماعیة، یتم التنسیق 
المتواصل مع المساعدة اإلجتماعیة الموجودة في المؤسسة المذ�ورة، و�عالم المحكمة �أي 

 إقتراح ترى أنه في مصلحة القاصر الفضلى.
طبعًا لیس هناك حل مّوحد أو وسیلة حما�ة موّحدة، وقد �كون الحل المقترح مؤقت 
 أو نهائي �حسب الحالة، إذ �مكن تغییره إذ �ان ال یتناسب مع مصلحة القاصر، ولتحقیق ذلك

 وهو أن الحدث �حاجة لمعاملة ٤٢٢/٢٠٠٢ننطلق من المبدأ األساسي الذي أشار إلیه القانون 
 ن إتمام دوره في المجتمع، علمًا أن الحما�ة التي قررها القانون للحدثخاصة حتى یتمكن م

إطار ملف قضائي یؤسس لهذه أي في ، لخطر أو الضحیة هي حما�ة قضائیةالمعرض ل
 ولیست إدار�ة، إضافة الى مهمتها العالجیة. ،الغا�ة

ي نسى أ�ضًا أن �ل قاصر مختلف عن اآلخر و�التالنفي هذا السیاق، �جب أن ال 
الظروف المحیطة �ه في فإن التعاطي معه توصًال لحمایته وحما�ة حقوقه ینطلق لیس فقط 

بل من شخصیته و�یفیة تعاطیه مع هذه الظروف تمكینًا من إختیار نقطة اإلنطالق، أي 
 الخطوة العالجیة األولى إلعادة صیانة حقوقه التي انتهكت.

 المبادىء التي �قوم علیها القانون  ل الحما�ة فهي تنطلق �ما ذ�ر سا�قًا منأما سب
 ومنها:  ٤٢٢/٢٠٠٢

مع القاصر سواء من قبل األخصائي اإلجتماعي أو من قبل القاضي وعدم  الحوار -
  تقر�ر أي تدبیر حمائي قبل اإلستماع الیه.

لكل جوانب حیاته ولیس فقط لما یتعلق �المشكلة المطروحة  تقر�ر شاملأن ینظم  -
المحیطة �القاصر من شأنه أن �سهل عملیة تقر�ر التدبیر العالجي �افة إذ أن فهم الظروف 

 والتأهیلي المناسب لوضعه.
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مع النظام القضائي المعني �شؤون القاصر�ن هي أساسیة التخاذ  مشار�ة األهل -
 التدبیر األنسب �حق القاصر وتسهیًال لتنفیذه.

الجي ختیار التدبیر الوقائي والعدائماً التر�یز على المسببات واإلنطالق منها عند إ -
�ذا إخراجه من هذا العمل و �األكثر مالئمة لمصلحته، فإذا �انت األسباب تكمن مثًال في عمله 

كانت األسباب هي العائلة ممكن إخضاعه مع أفرادها إلرشادات اإلخصائیة اإلجتماعیة مع 
 .یهم من قبل المحكمة عند اإلقتضاءفرض �عض الواجبات عل

وعندها �عّلق  هج الحدث من حراسة والد�ه أو وصیّ ي حاالت خاصة إخراو�مكن ف
حق هؤالء في حراسة القاصر وتر�یته و�مارس الحراسة قاضي األحداث أو مدیر المؤسسة 

 الذي ُسلِّم إلیه.
من هذا الواجب �حیث أن �ل من علم من خالل  إعفاء من هو ملزم �سر المهنة -

عن تعّرض قاصر إلنتهاكات أو خطر �استطاعته إعالم  ،مثالً �الطبیب أو المحامي ، عمله
 دون أن �شّكل فعله هذا جرمًا معاقب علیه جزائیًا أو مسلكیًا األمر الذي �مكنبالسلطات 

 محكمة األحداث من اإلطالع على هذه الحاالت وتفعیل دورها والتدخل الفوري عند اإلقتضاء.
ت علیة نّص  إذ أن ما ،قانون العقو�ات لهذه الجهة ،٤٢٢/٢٠٠٢ ون في الواقع لم �خالف القان

 عقو�ات هو اإلفشاء الذي یتم لسبب غیر شرعي.  ٥٧٩المادة 
�إمكان القاصر نفسه أن �خبر الجهات المعنیة بتعرضه ألي إنتهاك لحقوقه األمر  -

من الذي أوِلي أ�ضًا �كل من أتصل ذلك الى عمله مع إمكانیة إ�قاء هو�ته طي الكتمان، أو 
تي ذوي القاصر نفسه أو من المساعدة اإلجتماعیة وللمحكمة أن تتدخل تلقائیًا في الحاالت ال

 تستدعي العجلة.
هو إعفاء قاضي األحداث  ٤٢٢/٢٠٠٢التي أرساها أ�ضاً القانون  ئمن أهم المباد -

یة من مبدأ أساسي نص علیه قانون أصول المحاكمات المدنیة وقانون أصول المحاكمات الجزائ
ور لجهة اإللتزام �قوة القضیة المقضّیة ورفع ید المحكمة عن الملف لمجرد الفصل فیها أو صد

 إذ یبقى لقاضي األحداث إعادة النظر في التدبیر المقرر ،أي  قرار فاصل �النزاع �معرضها
 من يلیه وذلك إنسجامًا مع الغا�ة التوتعدیله وفق ما تقتضیه مصلحة الحدث �عد اإلستماع إ

 أجلها ُوضع القانون وهي تحقیق مصلحة القاصر الفضلى.
 هذا �النسبة لقوة القضیة المقضیة لقرارات قاضي األحداث تجاه نفسه 
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وهنا تطرح مسألة قوة القضیة المقضیة للقرارات الصادرة عن المحاكم الشرعیة 
 والروحیة تجاه االحداث.

مارس مهامه ضمن لذي �ُ في الواقع ال تعارض بین اختصاص قاضي األحداث ا
والمتمثلة �اتخاذ التدابیر الالزمة  ٤٢٢/٢٠٠٢االختصاصات الممنوحة له �موجب القانون 

لحما�ة الحدث و�ین اختصاص المحاكم الروحیة والشرعیة التي تمارس مهامها ضمن 
ال�ة على صالحیات في تكر�س الحقوق انطالقًا من قوانین األحوال الشخصیة، من حضانة وو 

 فس ونفقة وغیرها.الن
�ة تندرج من الحما ٤٢٢/٢٠٠٢التدابیر التي �مكن اللجوء إلیها والتي �ّرسها القانون 

أي أن المحكمة تقرر حمایته من بیئته المسببة وقد تفصله عنها إذا �انت هي مصدر الخطر 
اع أي إخض ،أو تدبیر المراقبة و�التالي وضعه في �نف عائلة بدیلة أو في مؤسسة إجتماعیة

القاصر وأفراد أسرته لمتا�عة األخصائیة اإلجتماعیة مع إمكانیة فرض �عض الواجبات على 
أي وضعه في معهد اإلصالح مع التمییز هنا بین  أو تدبیر اإلصالح ،عند اإلقتضاءالطرفین 

 من ارتكب فعل مخالف للقانون إذ أن ذلك التدبیر �النسبة له هو مانع للحر�ة فیما هو لیس
للقاصر المعرض للخطر إذ �مكنه الخروج والعودة وفق برنامج �حدد له  �النسبةمًا كذلك حت

 من قبل محكمة األحداث.
 

 كیفیة التعاطي مع الحدث:
 االستماع إلیه.
 تحدید المشكلة.

 التر�یز على مؤهالته.
تحدید مصادر الخطر / تحدید الظروف التي أدت إلى اقدامه على السلوك الخارج 

 عن المألوف.
 الوسائل الفضلى لبلوغ هذه الغا�ة.و تحدید فرص إعادة تأهیله 

 تحسین صورته الذاتیة.و اء شخصیته مالعمل على إن
هي ُتساعد عمل قضاء األحداث والذي مهما �ان متخصصًا ومتقنًا  دور الجمعیات:

لدوره ال �مكنه أن یؤدي وظیفته إذا لم ُتعاونه مؤسسات متخصصة �شر�ًا وماد�ًا، فاتخاذ 
 ،، �ما في حالة التشرد أو التسولالتدابیر اإلصالحیة والتأدیبیة توجب في �عض الحاالت 
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إ�جاد مؤسسات قادرة على إیواء من لیس له مأوى وتقد�م الرعا�ة له والتي من شأنها أن تبعده 
  تشكل بیئة األمان التي �كون القاصر قد افتقدها في الخارج.انها  عن الشارع.

متكامل من مدیر ومعالجین نفسیین ومساعدین اجتماعیین  تتضمن فر�قانها 
 وتعمل على:  ومدرسیین.

 تطو�ر الوعي والقدرة على التر�یز لدى االحداث.
 تعلیم القاصر القیم اإلجتماعیة التي �فتقدها.

 القراءة والكتا�ة. –صنعة  -علیم القاصر مهنة ت
إلعادة اإلنخراط في ضیره تعلیم القاصر التعاطي مع المجموعة الصغیرة لتح

 ، أي المجموعة الكبیرة.المجتمع
 ممكن مساعدة القاصر على ا�جاد عمل مناسب له �عد خروجه من الجمعیة.

لكن المشكلة أن �عض الجمعیات قد ترفض استقبال القاصر النه لیس لبناني أو 
لودتها  من الجنسیة البنغالدشیة وضعت مو  مثًال أم .ألنه في سن معینة، أو طائفة معینة

�قیت الطفلة في المستشفى لمدة أشهر لحین  ثفرفضت أي مؤسسة استقبالها �حی ،وتر�تها
فضًال عن عدم وجود جمعیات متخصصة �شكل  ،قبلت الحقًا إحدى المؤسسات �استقبالها

 كاٍف و�ن �عضها لیس مؤهل �شكل صحیح.
*** 

ة عا�ة والحضانة والنفقفحّقه في الر  إن حقوق الطفل ال �قابلها واجبات لهذه الجهة،
لطفل امن قبل  كلها حقوق بال مقابلوالهو�ة والحر�ة والتعلیم والسالمة الجسد�ة والنفسیة... 

 .�ان المساس بها أو التنازل عنهاو�التالي ال �جوز ألي 
ًال من هنا أهمیة حما�ة هذه الحقوق إذ أن العالقة بین حرمانه منها و�ین إنحرافه وصو 

 عالقة وثیقة �حیث إذا تم تكر�س وتوفیر هذه الحقوق وحمایتها والحّد من أيإلى جنوحه هي 
على  إنتهاكات أو تجاوزات لها فإن ذلك یؤّدي حتمًا إلى التخفیف من ظاهرة جنوح القاصر�ن

 أمل أن نصل إلى استئصالها.
التي سبقته، مع التشدید �افة هو أفضل من التشر�عات الداخلیة  ٤٢٢/٢٠٠٢القانون 

ذلك أن القوانین المتعلقة �األحداث �جب أن تكون في تطور األفضل ولیس  أفضلى �لمة عل
مستمر لتنسجم مع تطور القاصر نفسه  وتطور المجتمع �شكل عام مما �فترض تدخالً تشر�عیًا 
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في المجتمع �شكل  اندماجهو�عادة تأهیله وضمان  تهدور�ًا إل�جاد الحلول والتدابیر المثلى لحمای
 أبرز المقترحات التالیة: في �ل زمان أو مكان.سلیم 

ن و فیه األحداث الموقوف عیوض )كان موجودًا قبل الحرب(إنشاء دار المالحظة   -
 إحتیاطیًا وُ�ستفاد من وجودهم هناك إلستكمال التحقیق اإلجتماعي.

إنشاء دار التأدیب وهو ُ�عنى �الحاالت الصعبة والخطرة وفیه �خضعون لنظام  -
 (یرتدون اللباس الموحد). شددمُ 

 نیا�ة عامة لالحداث أسوًة �النیا�ة العامة البیئیة. -
 شرطة متخصصة لألحداث على اعتبار انها أول جهاز �حتك �الحدث. -
 سنة. ١٢رفع سن المالحقة الجزائیة للقاصر إلى عمر  -
 تعز�ز دور الجمعیات. -
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٢ 
 االتفاقیة الدولیة لحقوق االنسان وآلیاتها وتطبیقها

 ر�تا �رم
 أمین عام المجلس األعلى للطفولة

 
 
 

  مضمون العرض •
 تعر�ف عن المجلس االعلى للطفولة  -
 تعر�ف �إتفاقیة حقوق الطفل  -
 في جامعة الدول العر�یة  إدارة المرأة واألسرة والطفولة  -
 لجنة حقوق الطفل  -
البروتو�ول االختیاري التفاقیة حقوق الطفل المتعلقة   -

 البالغات تقد�م �إجراء
 دور المقرر الخاص  -

 تعر�ف عن المجلس االعلى للطفولة  •
المجلس  ،٩٤/ ٢٩عن مجلس الوزراء رقم �قرار صادر  ١٩٩٤انشىء المجلس عام 

ولة هو االطار الوطني لتكامل القطاعین الرسمي واألهلي لرعا�ة وانماء الطفاألعلى للطفولة 
لیة �ما یتوافق واالتفاقیات الدولیة وخصوصا اتفاقیة حقوق الطفل �التعاون مع المنظمات الدو 

بادئ العامة لحقوق الطفل من الى تطبیق المالمجلس االعلى للطفولة المتخصصة. �سعى 
 اجل تحسین أوضاع االطفال في لبنان والحفاظ على حقهم في البقاء والنماء والحما�ة."
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 هیكلیة العامة للمجلس االعلى للطفولة  •

 
 

 هیكلیة االمانة العامة التنفیذ�ة للمجلس االعلى للطفولة  •

 
 

  

وزیر الشؤون االجتماعیة

منظمات دولیة۳
تجمعات من الجمعیات ٤

االھلیة 
اتوزاركل العن ینممثل

المعنیة بالطفولة

االمین العام للمجلس 
االعلى للطفولة 

مدیر عام وزارة الشؤون االجتماعیة

االمین العام 

منسقة 
ملف 

الصحة، 
الطفولة 
المبكرة

منسقة 
ملف 

الحمایة، 
التشریع، 
االتجار 
باالطفال 

منسقة 
ملف 

الثقافة، 
االعالم 

منسقة 
ملف 

االعاقة، 
االنترنیت 
التوثیق 

منسقة 
ملف 

التربیة، 
االنترنیت

منسقة 
ملف عمل 
االطفال، 
الالجئین، 

مدن 
صدیقة 
للطفل 

منسقة 
ملف 

مشاركة 
االطفال، 
االدارة 
المالیة 
لالطفال 

منسقة 
ملف البئیة 
االسریة 
والرعایة 
البدیلة، 
اطفال 
الشوارع

مستكتب
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 مهام المجلس  •

 
 تعر�ف �إتفاقیة حقوق الطفل 

  الخلفیة •
 اغالنتین جیب تكتب إعالن حقوق الطفل ١٩٢٣ –
 عصبة األمم تتبنى إعالن حقوق الطفل ١٩٢٤ –
الجمعیة العمومیة لألمم المتحدة تتبنى اإلعالن العالمي لحقوق  ١٩٤٨ –

 اإلنسان
 األمم المتحدة تتبنى إعالن حقوق الطفل ١٩٥٩ –
  السنة العالمیة للطفل ١٩٧٩ –
 اتفاقیة حقوق الطفل لصیاغةتأسیس مجموعة عمل  ١٩٧٩ –
الجمعیة العمومیة لألمم المتحدة تتبنى اتفاقیة حقوق الطفل في  ١٩٨٩ –

 تشر�ن الثاني نوفمبر/ ٢٠
  سبتمبر/ ایلول ٢االتفاقیة " تصبح قانونا دولیا نافذًا في  ١٩٩٠ –

  

السیاسات 

توعیة وكسب 
التأیید 

قاعدة 
بیانات 

تشریع

تعاون 
وتنسیق

التقریر 
الوطني

تدریب
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ق اقسام التقر�ر الوطني حسب المبادئ التوجیهیة من اللجنة الدولیة لحقو  •
 الطفل 

  )؛٦-٤٤و ٤٢و ٤أ) التدابیر العامة للتنفیذ (المواد (
  )؛١ب) تعر�ف الطفل (المادة (
  )؛١٢و ٦و ٣و ٢ج) المبادئ العامة (المواد (
  أ)؛٣٧و ١٧-١٣و ٨و ٧الحقوق والحر�ات المدنیة (المواد  د)(
 ٢١و ٢٠و ٤-٢٧و ١٠و ٩و ٢-١٨و ١-١٨و ٥ه) بیئة األسرة والرعا�ة البدیلة (المواد (
  )؛٢٥و ٣٩و ١٩و ١١و
 ٢-٢٧و ١-٢٧و ٣-١٨و ٢٦و ٢٤و ٢٣و ٢-٦و) الصحة األساسیة والرفاه (المواد (
  )؛٣-٢٧و
  )؛٣١و ٢٩و ٢٨ز) التعلیم واألنشطة الترفیهیة والثقافیة (المواد (
 :ح) تدابیر الحما�ة الخاصة(
  )؛٣٩و ٣٨و ٢٢الطفل في حاالت الطوارئ (المواد  )1(
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  )؛٣٩و ٣٧و ٤٠مخالفة القانون (المواد الطفل في حاالت  )٢(

 الطفل في حاالت االستغالل، �ما في ذلك التعافي البدني والنفسي و�عادة اإلدماج (3)
  )؛٣٩و ٣٦و ٣٥و ٣٤و ٣٣و ٣٢االجتماعي (المواد 

 )٣٠األطفال المنتمون إلى أقلیة أو إلى جماعة من السكان األصلیین (المادة  (4)
 

 اقیة حقوق الطفل المبادئ االر�عة التف •
 

 
 

  

المبادئ 
االربعة 

مصلحة 
الطفل 
الفضلى

عدم التمییز

لحّق ا
�المشار�ة

یاة الحّق �الح
نموّ والبقاء وال
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 من �قترح توصیات على دول االطراف؟
 

 
 
 في جامعة الدول العر�یة  إدارة المرأة واألسرة والطفولة •

  األقــســام : –
  قسم الــمــرأة •
 قسم األســـرة  •
  قسم الـطـفـولة •

 في جامعة الدول العر�یة  والطفولةإدارة المرأة واألسرة   اهداف •
إعداد مشار�ع الخطط والبرامج الخاصة �العمل العر�ي المشترك في مجال المرأة  .1

  واألسرة والطفولة.
  

 یقترحون توصیات على دول االطراف 
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ن تنسیق العمل والتعاون في مجال شؤون المرأة واألسرة والطفولة فیما بینها و�ی .2
مجالس الوزار�ة األجهزة واآللیات الحكومیة والمنظمات العر�یة والدولیة وال

  المتخصصة.
  تنظیم المؤتمرات والندوات وورش العمل. .3
سرة متا�عة تنفیذ القرارات والتوصیات في المجاالت ذات العالقة �شؤون المرأة واأل .4

نیة والطفولة التي تتخذها مجلس الجامعة والمجالس الوزار�ة المتخصصة واللجان الف
  ذات العالقة.

 
 في جامعة الدول العر�یة  واألسرة والطفولةإدارة المرأة   مهام •
 متا�عة تنفیذ القرارات في مجاالت عمل اإلدارة الصادرة عن مجلس جامعة الدول  .1

اد�ة العر�یة على مستوى القمة والمستوى الوزاري والقمم العر�یة التنمو�ة: االقتص
واالجتماعیة والمجلس االقتصادي واالجتماعي والمجالس الوزار�ة المتخصصة 

یذ الجهات ذات العالقة (المنظمات والمؤتمرات رفیعة المستوى،، ومتا�عة تنف
  والدول) لتلك القرارات.

لجنة الطفولة القیام �أعمال األمانة الفنیة للجنة المرأة العر�یة ولجنة األسرة العر�یة و  .2
  العر�یة.

قدم إعداد التقار�ر الدور�ة الخاصة �عمل إدارة المرأة واألسرة والطفولة والتي ت .3
 .دي واالجتماعيلمجلس الجامعة والمجلس االقتصا

لة وحث متا�عة تنفیذ الدول األعضاء لالتفاقیات والقرارات العر�یة والدولیة ذات الص .4
ة على الدول العر�یة غیر الموقعة على االتفاقیات المعنیة �المرأة واألسرة والطفول

   .التصدیق علیها
ا�ا وضع خطة عمل اإلدارة السنو�ة التي تتضمن البرامج واألنشطة الداعمة لقض .5

  .لةالمرأة واألسرة والطفو 
تنسیق والتعاون مع األجهزة الحكومیة والمجالس الوزار�ة والمنظمات العر�یة ال .6

والدولیة المتخصصة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تنفیذ األنشطة 
المشتر�ة في مجال عمل اإلدارة، وتوحید المواقف العر�یة في المؤتمرات والمحافل 

  .ةالدولی
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  لجنة حقوق الطفل
  األعضاء •

  ن االتفاقیة.م ٤٣الُمنتخبون وفقًا للمادة الخبراء المستقلون الثمانیة عشر أعضاء اللجنة هم 
  االستقالل والحیاد •

ة �استقالل المتعلق بوظائفهم �استقالل وحیاد وفقًا للمبادئ التوجیهیة�ضطلع أعضاء اللجنة 
وحیاد أعضاء هیئات معاهدات حقوق اإلنسان، التي ترد في مرفق هذا النظام الداخلي 

  وتشكل جزءًا ال یتجزأ منه.
   مدة العضو�ة •

  . و�جوز إعادة انتخابهم إذا أُعید ترشیحهم.أر�ع سنواتُینتخب أعضاء اللجنة لمدة 
 اإلعالن الرسمي •

 التالي في�اإلعالن الرسمي یدلي �ل عضو من أعضاء اللجنة، لدى تولیه مهامه، 
  جلسة علنیة للجنة:

شرف ُأعلن رسمیًا أنني سأؤدي واجباتي وأمارس سلطاتي �عضو في لجنة حقوق الطفل �"
ات حقوق وأمانة ونزاهة و�ما �ملیه علّي ضمیري و�أن أحترم مبدأي استقالل هیئات معاهد

  حیادها اللذین اعتمدتهما اللجنة".اإلنسان و 
 مكان عقد الدورات  •

ع م. و�جوز للجنة، �التشاور مكتب األمم المتحدة في جنیفتعقد دورات اللجنة عادة في 
دة ذات لعقد دورة من دوراتها مع مراعاة قواعد األمم المتحمكان آخر األمین العام، تحدید 

  الصلة بهذا الموضوع.
 العمل اللغات الرسمیة ولغات •

سمیة، اإلسبانیة واإلنكلیز�ة والروسیة والصینیة والعر�یة والفرنسیة هي اللغات الر 
  واإلسبانیة واإلنكلیز�ة والفرنسیة هي لغات العمل في اللجنة.

 التقار�ر المقدمة من الدول األطراف •
من  ٤٤�موجب المادة  تقار�رتقدم الدول األطراف، عن طر�ق األمین العام،  -١

 یة.االتفاق
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بة إلى �النس سنتین من بدء نفاذ االتفاقیةتقدم الدول األطراف هذه التقار�ر خالل  -٢

ما قد  �اإلضافة إلى وتقدم �عد ذلك تقار�ر الحقة �ل خمس سنواتالدولة الطرف المعنیة، 
 تطلبه اللجنة بین الفترات من تقار�ر ومعلومات إضافیة.

شكل ومحتوى التقار�ر ألمین العام، تبین اللجنة للدول األطراف، عن طر�ق ا -٣
  التي تقدم إلى اللجنة.المعلومات  أو

  حضور الدول األطراف عند دراسة التقار�ر •
اح ُتخطر اللجنة، عن طر�ق األمین العام، الدول األطراف في أقرب وقت ممكن بتار�خ افتت

 و�مدة تلك الدورة ومكانها. الدورة التي سُتدرس فیها تقار�رها 
للجنة  . و�جوزحضور جلسات اللجنة عند دراسة تقار�رهاإلى مثلو الدول األطراف مو�دعى 

ا �أنه أ�ضًا إبالغ إحدى الدول األطراف التي تقرر اللجنة التماس المز�د من المعلومات منه
 �جوز لها أن تأذن لممثلها �حضور جلسة محددة. 

لجنة، التي قد تطرحها علیه الالممثل اإلجا�ة عن األسئلة و�نبغي أن �كون �استطاعة هذا 
لومات �جوز له تقد�م مع واإلدالء ببیانات �شأن التقار�ر التي سبق لدولته أن قدمتها، �ما

  .إضافیة من دولته
  طلب تقار�ر أو معلومات إضافیة •

ضمن، یت من االتفاقیة ال ٤٤إذا �ان التقر�ر المقدم من إحدى الدول األطراف �موجب المادة 
ي أو تقد�م تقر�ر إضاففي رأي اللجنة، معلومات �افیة، جاز للجنة أن تطلب من تلك الدولة 

إلضافي أو االتي ینبغي فیها تقد�م هذا التقر�ر  معلومات إضافیة، مع تحدید الفترة الزمنیة
  المعلومات اإلضافیة.هذه 

  طلب تقار�ر أخرى أو التماس المشورة •
ألمم الو�االت المتخصصة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة وأجهزة ا�جوز للجنة أن تدعو 

خل في نطاق عن تنفیذ االتفاقیة في المجاالت التي تدإلى موافاتها بتقار�ر  المتحدة األخرى 
  أنشطتها.

 الو�االت المتخصصة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة والهیئات�جوز للجنة أن تدعو 
التفاقیة في �شأن تنفیذ ا تزو�دها �مشورة الخبراء، حسبما تراه مناسبًا، إلى المختصة األخرى 

  المجاالت التي تدخل في نطاق وال�ة �ل منها.



 ۱۱۳آلیات الدفاع وفاعلیتھا     
  

 

التقار�ر  تها بهذهالتي ینبغي فیها موافاالفترة الزمنیة �جوز للجنة أن تحدد، حسب االقتضاء، 
  أو المشورة.

  المقترحات والتوصیات العامة المتعلقة بتقر�ر دولة طرف •
ت �عد النظر في �ل تقر�ر لدولة طرف، �اإلضافة إلى ما قد یرد من تقار�ر أو معلوما -١

شأن تنفیذ �المقترحات والتوصیات العامة أو مشورة،، �جوز للجنة أن تقدم ما تراه مناسبًا من 
  اقیة من قبل الدولة المقدمة للتقر�ر.االتف

مه ما قررت تقد�إلى الدولة الطرف المعنیة، عن طر�ق األمین العام، تحیل اللجنة  -٢
�ي تبدي تعلیقاتها علیها. و�جوز للجنة، عند االقتضاء،  من مقترحات وتوصیات عامة

  األطراف.التي ینبغي فیها تلقي هذه التعلیقات من الدول تحدید الفترة الزمنیة 
تدرج اللجنة في تقار�رها إلى الجمعیة العامة المقترحات والتوصیات العامة  -٣

  �اإلضافة إلى أ�ة تعلیقات قد ترد من الدول األطراف.
  غاتالبال تقد�م البروتو�ول االختیاري التفاقیة حقوق الطفل المتعلقة �إجراء •

   المبادئ العامة

 

 
 مبدأ السرعة 

تعالج اللجنة البالغات على وجه السرعة وتتفادى أي حاالت تأخیر غیر ضرور�ة 
فیما �خص أي إجراء ُیتخذ �موجب البروتو�ول وفي أي مرحلة من مراحل اإلجراء. وتشجع 

 حاالت التأخیر غیر الضرور�ة.  األطراف على تفادي اللجنة أ�ضاً 
 

 الخصوصیة

 
 

اللجنةتسترشد
بمبدأ

الطفلمصالح
الفضلى

الطفلحقوق
وآرائھ

اء أو إغر المناسبة لضمان أال یتعرض الطفل لضغطتتخذ اللجنة جمیع التدابیر 
 .غیر مناسب ممن یتصرفون بالنیابة عنھ

نیین بأي ال یُعلن عن ھویة أي فرد معني أو مجموعة من األفراد المع
 ریحة.موافقتھم الص / إجراء یُتخذ بموجب البروتوكول دون موافقتھ
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  تدابیر الحما�ة

 
 

  جب البروتو�ولسجل األنشطة الجار�ة �مو 

 
 

 تقد�م البالغات
 و�ّدعون  طرف دولة لوال�ة �خضعون  أفراد مجموعة أو �جوز أن �قدم البالغات فرد •

�صرف النظر عما إذا ، ألحكام االتفاقیة  الطرف الدولة هذه انتهاك ضحا�ا أنهم
�كون البالغ موجهًا  كانت أهلیتهم القانونیة معترفًا بها أم ال في الدولة الطرف التي

  .ضدها
و�جوز أن �قدم البالغات أ�ضًا ممثلوهم المعّینون أو غیرهم ممن یتصرفون �اسم  •

  األشخاص المدعى أنهم ضحا�ا �موافقة صر�حة منهم
 المّدعى األشخاص) ضحیة أنه المدعى الشخص عن �النیا�ة البالغات تقد�م �جور •

 أصحاب )صاحب �ستطیع أن طةشر� منهم، صر�حة موافقة دون  ،(ضحا�ا أنهم
�خدم مصالح الطفل  ذلك أن اللجنة تعتبر وأن تصرفهم/تصرفه تبر�ر البالغ(

  ).الفضلى
 

  

اإلجراءات یجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف اعتماد جمیع 
وتقدیم  المناسبة واتخاذھا على وجھ السرعة لوقف االنتھاك المبلغ عنھ،

لك تفسیرات وتوضیحات خطیة بشأنھ إلى اللجنة. ویُرصد االمتثال لذ
تخاذ الطلب. ویجوز للجنة أیضاً إصدار بیانات عامة في ھذا الصدد وا

 ما قد یكون مناسباً من إجراءات.

ومات یحتفظ األمین العام بسجل دائم لجمیع البالغات الفردیة، والمعل
التي تشیر إلى انتھاكات خطیرة أو منھجیة ارتكبتھا دولة طرف، 
ھا، والبالغات المقدمة من دولة ضد أخرى، التي یوجھ نظر اللجنة إلی

 على طلبھ،ویتیح جمیع المعلومات ألي عضو من أعضاء اللجنة، بناء 
 باللغة التي تقدم بھا.
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 اإلجراءات المتعلقة �البالغات الواردة
 بالغ التلقي  •
 �صورة سر�ة إلى الدولة الطرف المعنیة ة البالغ إحال •
  خطیة �شأنهوُ�طلب إلیها أن تقدم مالحظات وتعلیقات  •
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وفي غضون ستة أشهر �عد تلقي طلب  وُتقدم الدولة الطرف إلى اللجنة •
 اللجنة تفسیرات أو بیانات خطیة تتصل �مقبولیة البالغ 

 و�جوز للدولة الطرف التي تتلقى طلباً لتقد�م رد خطي رفض البالغ �اعتباره •
  غیر مقبول

ستقلة عن األسس �جوز أن ُتقرر اللجنة النظر في المقبولیة �صورة م •
  الموضوعیة.

و�حیل األمین العام إلى �ل طرف البیانات الواردة من الطرف اآلخر عمًال  •
  بهذه المادة، فضًال عن أي وثائق أخرى مقدمة إلى اللجنة

وُ�منح �ل طرف فرصة للتعلیق على تلك البیانات في غضون مهلة محددة.  •
  و�صورة عامة

 
 جلسات االستماع

تقرر دعوة صاحب (أصحاب) البالغ و/أو الشخص الُمدعى أنه �جوز للجنة أن  •
ضحیة (األشخاص الُمدعى أنهم ضحا�ا) وممثلي الدولة الطرف المعنیة لإلدالء، 
�حضوره (حضورهم) شخصیاً أو عن طر�ق الفیدیو أو الهاتف، �مز�د من التوضیحات 

عتبر اللجنة أن أو للرد على أسئلة متعلقة �األسس الموضوعیة للبالغ، شر�طة أن ت
  ذلك �خدم مصالح الطفل الفضلى.

 وتجري أي جلسة استماع في اجتماع مغلق.   •
وال تجري جلسات االستماع إلى الشخص الُمدعى أنه ضحیة (األشخاص الُمدعى  •

أنهم ضحا�ا) في حضور ممثلي الدولة الطرف، ما لم �طلب الشخص الُمدعى أنه 
ضحیة (األشخاص الُمدعى أنهم ضحا�ا) ذلك، وما لم تعتبر اللجنة أن ذلك �خدم 

 مصالح الطفل الفضلى. 
خالل جلسات االستماع إلى الشخص  للطفل مراعیة إجراءات وتكفل اللجنة تطبیق •

  الُمدعى أنه ضحیة (األشخاص الُمدعى أنهم ضحا�ا)
الشخص الُمدعى أنه ضحیة (األشخاص  آلراء الواجب االعتبار إیالء اللجنة وتكفل •

وال �خل عدم حضور  .(ونضجهم سنهم) ونضجه لسنه وفقاً  الُمدعى أنهم ضحا�ا)
  القضیة. طرف ما �النظر في
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 وتحال المعلومات التي تفید �أن جلسة لالستماع ستعقد أو أنها قد عقدت ومضمون  •
  الجلسة إلى الطرف اآلخر الذي ُ�سمح له بتقد�م بیانات مناسبة.

 
  دور المقرر الخاص

  الدراسات •
من  ٤٥�جوز للجنة، حسبما هو منصوص علیه في الفقرة الفرعیة (ج) من المادة  •

 إجراء دراساتاالتفاقیة، أن توصي الجمعیة العامة �أن تطلب إلى األمین العام 
  �النیا�ة عنها في مواضیع محددة تتصل �حقوق الطفل.

ع تقد�م دراسات من هیئات أخرى في مواضی�جوز للجنة أ�ضًا أن تدعو إلى  •
  تتصل �عمل اللجنة.
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3 
 حما�ة األحداث المعرضین للخطر في ضوء القانون واالجتهاد في لبنان

 فوزي خمیسالقاضي 

  مدعي عام دیوان المحاسبة
 رئیس محكمة جنح األحداث في بیروت سا�ًقا.

 
 
 

١ 
 االختصاص في قضا�ا األحداث المعرضین للخطر

 
، تار�خ ٤٢٢/٢٠٠٢ضمًنا من القانون رقم  ٢٩الى  ٢٤تنص أحكام المواد  
، قانون حما�ة األحداث المخالفین للقانون او المعرضین للخطر على األحكام ٦/٦/٢٠٠٢

"الحدث المعرض  :القانونیة المتعلقة �الحدث المعرض للخطر، والتي وردت تحت عنوان
من القانون نفسه  ٣٠وتنص المادة  للخطر" وضمن احكام الباب الثالث من القانون المذ�ور.

 "قضاء األحداث" على أنه:  :الواردة ضمن احكام الباب الرا�ع تحت عنوان
 
"یتألف قضاء األحداث من قاٍض منفرد ینظر في المخالفات والجنح وفي الحاالت المعینة في الباب  
 ثالث من هذا القانون، ومن الغرفة االبتدائیة الى محكمة الدرجة األولى التي تنظر في الجنا�ات".ال
 

 على أنه:  ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم  ٣٢وتنص المادة  
 
 "االختصاص المكاني للمراجع القضائیة في قضا�ا األحداث �حدد �ما �أتي:  
 . محل وقوع الجرم.١" 
 محل سكن أهله او محل إلقاء القبض علیه". . محل إقامة الحدث او٢" 
 لم".. مكان وجود معهد اإلصالح او التأدیب او المؤسسة التي وضع فیها او الشخص الذي سُ ٣" 
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وعلیه �كون االختصاص المكاني في قضا�ا حما�ة الحدث المعرض للخطر أي الذي  

�الحدث الضحیة أي الحدث �كون في حالة الخطر المحدق �ه والمهدد له، او ما �سمى ا�ًضا 
ة الذي �كون الخطر قد تناوله �الضرر وحقق نتیجته حیاله على الصعد �افة الجسد�ة والمعنو�

والذهنیة، وسیجري دراسة حاالت الخطر �إسهاب في موقع الحق من هذه الدراسة انطالًقا من 
 ٢٠/١١/١٩٨٩ار�خ من االتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل الصادرة بت ١٩من المادة  ١نص البند 

، معطوف على أحكام ٣٠/١٠/١٩٩٠تار�خ  ٢٠والتي انضم الیها لبنان �موجب القانون رقم 
، فقواعد االختصاص المكاني في قضا�ا األحداث ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم  ٢٥المادة 

علًما ان النظام  ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم  ٣٢المعرضین للخطر ملحوظة في نص المادة 
لالختصاص المكاني تتعین �مقتضاه المحكمة التي لها سلطة نظر الدعوى من بین  القانوني

من قانون أصول  ٧٢من المادة  ٤المحاكم التي هي من صنف واحد ودرجة واحدة، البند 
 المحاكمات المدنیة.

وعلیه، فإن محل ارتكاب الفعل الذي یؤلف جرًما �حق الحدث و�جعله معرًضا للخطر  
حق منفرد الجزائي الناظر �قضا�ا األحداث التا�ع لدائرته مكان حصول الجرم �یولي القاضي ال

الحدث االختصاص المكاني والنوعي للنظر في حما�ة الحدث المعرض للخطر. ومن األمثلة 
 على ذلك: 

إذا ارتكب �حق قاصر او قاصرة جرم أخالقي سواء أكان من نوع الجنا�ة او الجنحة  
من القانون رقم  ٢٥من المادة  ٢و ١ض الحدث للخطر �مفهوم البند ومن شأنه �التأكید تعر�

من االتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل لعام  ١٩من المادة  ١معطوفتین على البند  ٤٢٢/٢٠٠٢
، و�ان مكان ارتكاب الجرم في بیروت، فإن القاضي المنفرد الجزائي في بیروت الناظر ١٩٨٩

�الوقت ا إلتخاذ التدابیر اآلیلة لحما�ة الحدث من الخطر و �قضا�ا االحداث �ختص مكانًیا ونوعیً 
جراء إلنفسه إحالة فاعلي الجرم او المحرضین علیه او المسهمین في اقترافه على النیا�ة العامة 

ي المقتضى القانوني �حقهم ومالحقتهم، وفي هذا التدخل القضائي السر�ع والفعال من قبل قاض
لة مقترفي للقوانین الجزائیة قد حققت غایتها العادلة والمرتجاة �إحااألحداث تكون الصفة الرادعة 

 الجرم اآلثم �حق الحدث أمام النیا�ة العامة لمالحقتهم أصوًال، ومن نحو آخر تكون أحكام
قد حققت ا�ًضا  ٤٢٢/٢٠٠٢االتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل معطوفة على أحكام القانون رقم 

 بتحقیق المصلحة الفضلى للحدث وصیانة حقوقه �افة عبر حمایتهغایتها المرتجاة والمتمثلة 
 من الخطر الذي یتعرض له �إزالة أسبا�ه ومحو نتائجه من سلو�یاته ومن نفسه ومن ذهنه. 



 ۱۲۱آلیات الدفاع وفاعلیتھا     
  

 

 من األمثلة على الجرائم الجنسیة التي قد ترتكب �حق األحداث: 
 
 من قانون العقو�ات. ٥٠٣جنا�ة االغتصاب، المادة  - 
من قانون  ٥٠٥مجامعة قاصر دون الخامسة عشرة من عمره، الفقرة األولى من المادة جنا�ة  - 

 العقو�ات.
من قانون  ٥٠٥جنا�ة مجامعة قاصر لم یتم الثانیة عشرة من عمره، الفقرة الثانیة من المادة  - 

 العقو�ات.
ة الثالثة من الماد جنحة مجامعة قاصر أتم الخامسة عشرة من عمره ولم یتم الثامنة عشرة، الفقرة - 

 من قانون العقو�ات. ٥٠٥
جنا�ة إكراه قاصر �العنف والتهدید، لم یتم الخامسة عشرة من عمره على مكابدة او إجراء فعل  - 

 من قانون العقو�ات. ٢فقرة  ٥٠٧مناف للحشمة، المادة 
على ارتكا�ه،  جنا�ة إرتكاب �قاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعًال منافًیا للحشمة او حمله - 

تم الولد من قانون العقو�ات. وال تنقص العقو�ة من أر�ع سنوات أشغال شاقة إذا لم ی ٥٠٩الفقرة األولى من المادة 
 عقو�ات. ٥٠٩/٢الثانیة عشرة من عمره، المادة 

 عقو�ات. ٥١٤جنحة الخطف �قصد الزواج، المادة  - 
 عقو�ات. ٥١٥ور، المادة جنا�ة خطف �الخداع او �العنف �قصد ارتكاب الفج - 
دون عنف �قصد ارتكاب الفجور، �دون خداع و بجنا�ة خطف قاصر لم یتم الخامسة عشرة من عمره  - 

 عقو�ات. ٥١٦المادة 
 عقو�ات. ٥١٩دون رضاهما، المادة بجنحة ارتكاب فعل مناف للحیاء �حق قاصر او قاصرة  - 
والعشر�ن من عمره على الفجور او الفساد او على جنحة االعتیاد على حض من لم یبلغ الحاد�ة  - 

 عقو�ات. ٥٢٣تسهیلهما له او مساعدته على إتیانهما، المادة 
ة العقو�ة سنًدا للماد ٥٢٩عقو�ات على المحاولة في هذه الجنحة، وتشدد المادة  ٥٢٨وتعاقب المادة  

 عقو�ات. ٥٠٦عقو�ات، إذا �ان المجرمون ممن وصفوا في المادة  ٢٥٧

 
عقو�ات ترتفع �سن حما�ة الذ�ر او األنثى من الحض  ٥٢٣المالحظة ان المادة  

ي على الفجور لحین إتمامهما سن الحاد�ة والعشر�ن من العمر، وهذه إ�جابیة وحما�ة فعالة ف
د نص التجر�م الى ما �عد إتمام سن الرشد، ولكن ثمة ثغرة في النص اذ �ستعمل �لمة من اعتا

�حض  ال �قوم �فعل واحد انما �فعلین على األقل وعلیه �كون الفعل الواحد ومعلوم ان االعتیاد
قاصر او قاصرة دون الحاد�ة والعشر�ن من العمر على الفجور غیر موضع تجر�م النتفاء 

 الر�ن القانوني �ون النص استعمل �لمة اعتاد.
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فجور �ستحسن للمز�د من حما�ة القاصر�ن من استغاللهم وافسادهم في قضا�ا ال 

والدعارة حذف �لمة إعتاد من النص وتشدید العقاب وجعل الجرم جنا�ة في أي من األفعال 
عقو�ات. لكل قاصر لم یتم الثامنة عشرة من عمره ضمن سیاسة  ٥٢٣الملحوظة في المادة 

عشرة  عقابیة تتدرج �الشدة ضمن الفئة العمر�ة ما دون الثانیة عشرة من العمر وما بین الثانیة
ة مسة عشرة وما بین الخامسة عشرة والثامنة عشرة، و�ما إ�قاء فعل حض من أتّم الثامنوالخا

 ٥٢٣عشرة لحین اتمامه الحاد�ة والعشر�ن من العمر على أي من األفعال المذ�ورة في المادة 
 من نوع الجنحة.

 من قانون العقو�ات. ٥٢٣و ٥٣٢و ٥٣١جنح التعرض لآلداب العامة، المواد  - 
ستحسن تعدیل هذه النصوص لتشمل �الحما�ة أي تناول لقاصر�ن �أي مع أنه � 

كون �وسیلة �انت �ما فیها الحاسوب اآللي وشبكة األنترنت �ما �فسد أخالقهم، وعلیه یتعین ان 
 التجر�م �عقو�ات ُمشددة لكل من یتناول قاصر�ن �صورة مباشرة او حر�ات او رموز او أصوات

ة ل ما هو مخل �األخالق و�الكرامة و�الشرف أً�ا �انت الوسیلاو �المحاكاة و�اإل�حاء في �
ام المستعملة وأً�ا �ان القصد من ذلك �ما فیها وسائل االتصال الحدیثة واالنترنت و�ما إلز 

ضها الشر�ات واألفراد التي تتعاطى في وسائل االتصال �إیداع نسخ عن اعمالها قبل بثها او عر 
ها ة المختصة مع تعهد من قبلها �عدم تناول قاصر�ن في نشاطاتلدى المراجع األمنیة والرقابی

او بث ما هو ُمفسد للقاصر�ن وحجب تلك المواقع �صورة تقنیة تطور �استمرار عن أنظار 
 ومسامع القاصر�ن تحت طائلة عقاب ُمشدد على المخالفین. 

او  و�ختص مكانًیا قاضي األحداث التا�ع له محل إقامة الحدث او محل سكنه - 
 سكن أهله او محل إلقاء القبض علیه.

قد �كون الحدث معرًضا للخطر في أثناء تواجده في معهد اإلصالح او التأدیب في  
المؤسسة التي وضع فیها او لدى الشخص الذي سلم الیه وقد یتأتى الخطر عن أساس المعاملة 

فهنا أعطى االختصاص او االستغالل او خالفه او عن سلوك القاصر غیر المنضبط وعدائیته، 
 المكاني للقاضي المنفرد الجزائي الناظر �قضا�ا األحداث التا�ع لدائرته مكان وجود معهد

 اإلصالح او التأدیب او المؤسسة التي وضع فیها او الشخص الذي سلم الیه.
یالحظ انه في حال هرب الحدث المعرض للخطر من معهد اإلصالح یرفع مدیر  

) ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم  ١٦ا الى المحكمة التي اتخذت التدبیر (المادة المعهد فوًرا تقر�رً 
�حیث �عود للقاضي �عد االستماع الى الحدث، في حال مثوله، والى المندوب االجتماعي 
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تمدید مدة التدبیر او استبدال المدة المتبقیة بتدبیر أشد، و�مكن تمدیدها استثنائًیا الى حد أقصى 
 احدة والعشر�ن مع بیان األسباب المبررة لهذا التمدید.ال یتجاوز سن الو 

أعطت اختصاًصا نوعًیا  ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم  ٢٣یالحظ ا�ًضا ان المادة  
ومكانًیا لمحكمة األحداث التي قضت بتسلیم الحدث ألحد األشخاص او لمؤسسة اجتماعیة 

تماعیة و�تغر�مهم من ستما�ة �محاكمة أولئك األشخاص او المسؤولین عن تلك المؤسسات االج
و ألف الى ملیون لیرة لبنانیة في حال اقترف الحدث وهو في عهدتهم جرًما من نوع الجنا�ة ا

عامة. الجنحة ناتًجا عن إهمالهم في مراقبته وتر�یته وتجري المالحقة بناء على طلب النیا�ة ال
مكن ان الجزائیة والمدنیة التي � و�كون الحكم الصادر قابًال لالستئناف. هذا ما عدا المسؤولیة

 یتعرضوا لها نتیجة إهمالهم. 
المذ�ورة أولى قاضي األحداث الذي اتخذ تدبیًرا بتسلیم  ٢٣یالحظ ان نص المادة  

 الحدث ألحد األشخاص او لمؤسسة اجتماعیة اختصاًصا خاًصا نوعًیا ومكانًیا �محاكمة هؤالء
جنا�ة او جنحة ناتجة عن إهمالهم في مراقبته  األشخاص، اذا اقترف الحدث وهو في عهدتهم

ن وتر�یته و�التالي تغر�مهم على النحو المحدد في النص، وفكرة النص القانوني هذا تشدد وع
حق موجب الرقا�ة وحسن التر�یة على عاتق األشخاص او المسؤولین عن المؤسسات التي 

 واهٍن �ما �فضي لتأمین المصلحةسلم الیها الحدث وهو في عهدتهم دون إتیان أي إهمال او ت
الفضلى للحدث، مع األخذ �عین االعتبار شخصیة الحدث ومدى ثقافته وقدرته على االستیعاب 

في  والتأقلم ومدى تقیده �قواعد االنضباط ومدى استعداده للسلوك العدائي الشرس الذي �ستلزم
اث كانیة مراجعة محكمة االحدحال وجوده رفع موجب المراقبة والتر�یة الى اقصى درجاته مع إم

 لتقر�ر العالج والمتا�عة النفسیة اذا لزم االمر.
المثل العملي على ذلك، اذا قرر قاضي االحداث في بیروت و�تدبیر حما�ة لحدث  

معرض للخطر بتسلیمه لمؤسسة اجتماعیة �ائنة في جبل لبنان وقصر المسؤول عن المؤسسة 
سبب �اقترافه جنحة وهو في عهدة المؤسسة، هنا نمّیز في مراقبة الحدث وحسن تر�یته ما ت

من القانون رقم  ٢٣حالة محاكمة المسؤول عن المؤسسة وتغر�مه سنًدا للمادة  :بین حالتین
لتقصیره في حسن المراقبة والتر�یة للقاصر الموجود في عهدته فهنا االختصاص  ٤٢٢/٢٠٠٢

 المكاني والنوعي لقاضي االحداث في بیروت ولئن �ان موقع المؤسسة �ائن في جبل لبنان.
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ة الحدث المخالف للقانون عن الجنحة التي اقترفها �كون الحالة األخرى �شأن محاكم 

من القانون  ٣٢و ٣٠االختصاص المكاني والنوعي لقاضي األحداث في جبل لبنان، المادتین 
 .٤٢٢/٢٠٠٢رقم 

�المجمل قواعد االختصاص المكاني في قضا�ا األحداث ال تثیر �الواقع مشاكل  
حما�ة األحداث المعرضین للخطر امامنا �قاض  معقدة، انما قد أثیرت في العدید من قضا�ا

منفرد جزائي في بیروت مسألة االختصاص النوعي والوظیفي لقاضي االحداث ال سیما في 
حاالت وجود خالفات زوجیة متشعبة او طالق او انفصال مع وجود دعاوى تتناول حضانة 

 جتهاد قاضي االحداث فياستقر ا .القاصر�ن امام المحاكم الشرعیة او الروحیة او المذهبیة
بیروت على اعتبار انه في مجمل تدابیر حما�ة االحداث المعرضین للخطر �كون االختصاص 
النوعي والوظیفي لقاضي االحداث طالما وجد الحدث في حالة الخطر وان حما�ة الحدث 
المعرض للخطر مختلفة في أساسها القانوني وموضوعها عن مسألة حضانة القاصر�ن وقد 

تار�خ  ٢٢/٢٠٠٧ت الهیئة العامة لمحكمة التمییز اللبنانیة في قرارها المبدئي رقم حسم
، للقاضي د. عفیف شمس ٢٠٠٧، منشور في المصنف السنوي المدني لسنة ٢٣/٤/٢٠٠٧

رار ، هذا الجدل وهذه المسألة القانونیة الهامة والمبدئیة وعلًما ان ق٤١٥، ٤١٤الدین صفحة 
م مراجعة تعیین مرجع بین محكمة االحداث في بیروت و�ین احد المحاكالهیئة العامة قد صدر �

 الشرعیة وقد اعتبرت الهیئة العامة أنه:
 
ا "�حق لقاضي األحداث تسلیم القاصر لوالدته او لوالده او حتى لمؤسسة اجتماعیة وال �عتبر مثل هذ 

�ة ن التدبیر الذي یتخذه هو تدبیر لحماالتدبیر تعدً�ا على صالحیات المحكمة الشرعیة المتعلقة �الحضانة أل
الحدث وقراره بهذا الخصوص ال �عتبر تدخًال �صالحیات المحكمة الشرعیة للولي. فإذا �انت الحضانة لألب 

علقة �موجب قرار شرعي یبقى االب مسؤوًال من الناحیة الشرعیة عن القاصر خاصة �النسبة لألمور القانونیة المت
ر المتخذ من قاضي االحداث �قتصر على حما�ة القاصر من بیئة معینة قد تسبب له �مصالح القاصر والتدبی

 "في حال استمراره في هذه البیئة خطًرا في المستقبل.

 
ستتم العودة الى مسألة االختصاص الوظیفي والنوعي لقاضي االحداث ولكن �عد  

القانوني الذي یرتكز تحدید واستعراض حاالت الخطر التي تهدد الحدث �اعتبار ان األساس 
علیه اختصاص القاضي المنفرد الجزائي الناظر في قضا�ا االحداث التخاذ تدابیر حما�ة 
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الحدث هو �كمن في �ون الحدث معرًضا للخطر إذ �انتفاء وجود الخطر ینتفي اصًال مبرر 
 التدخل لحما�ة القاصر.

 
٢ 

 حاالت الخطر
 
على  ١٩٨٩من االتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل العام  ١٩من المادة  ١ینص البند  

 أنه: 
 
ا�ة الطفل "تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر التشر�عیة واإلدار�ة واالجتماعیة والتعلیمیة المالئمة لحم 

مال، عاملة المنطو�ة على اهمن �افة اشكال العنف او الضرر او اإلساءة البدنیة او العقلیة او اإلهمال او الم
القانوني  و�ساءة المعاملة او االستغالل، �ما في ذلك اإلساءة الجنسیة، وهو في رعا�ة الوالد (الوالدین) او الوصي

 (األوصیاء القانونیین) علیه، او أي شخص آخر یتعهد الطفل برعایته".

 
 من االتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل:  ٣٦وتنص المادة  
 
 الدول األطراف الطفل من سائر اشكال االستغالل الضارة �أي جانب من جوانب رفاه الطفل"، "تحمي 

 
"قانون حما�ة  :٦/٦/٢٠٠٢تار�خ  ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم  ٢٥وتنص المادة  

 االحداث المخالفین للقانون او المعرضین للخطر" على أنه:
 
 "�عتبر الحدث مهدًدا في األحوال اآلتیة: 
 وجد في بیئة تعرضه لالستغالل او تهدد صحته او سالمته او اخالقه او ظروف تر�یته. . إذا١" 
لعرف من ضروب التأدیب . إذا تعرض العتداء جنسي او عنف جسدي یتجاوز حدود ما یبیحه ا٢" 

 .غیر المؤذي
 .. إذا وجد متسوًال او مشرًدا٣" 
 استجداء االحسان �أي وسیلة �انت. و�عتبر"�عتبر الحدث متسوًال في اطار هذا القانون اذا امتهن  

 نًفا".متشرًدا اذا ترك مسكنه لعیش في الشوارع والمحالت العامة او لم �كن له مسكن ووجد في الحالة الموصوفة آ

  
 على أنه:  ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم  ٢٧وتنص الفقرة األخیرة من المادة 
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حال خروج الحدث على سلطة اهله واولیائه واعتیاده "للقاضي فرض التدابیر المنوه عنها أعاله في  

 سوء السلوك الذي �عرضه للمخاطر السابق ذ�رها وذلك بناء على شكوى هؤالء او طلب المندوب االجتماعي".

 
�ستفاد من النصوص المذ�ورة أعاله ان الحدث �كون معرًضا او مهدًدا �الخطر اذا  

 وجد في احدى الحاالت التالیة:
 عرض إلساءة المعاملة �مفهومها الواسع.. إذا ت١ 
. إذا وجد في بیئة تعرضه لالستغالل او تهدد صحته او سالمته او اخالقه او ٢ 

 ظروف تر�یته.
. إذا تعرض إلشكال العنف �افة الجسدي والمعنوي والكالمي او إذا تعرض ألي ٣ 

 ضرر أً�ا �ان شكله او مصدره.
تكییفه القانوني من اغتصاب او عالقات  . إذا تعرض العتداء جنسي أً�ا �ان٤ 

جنسیة �املة او أفعال منافیة للحشمة او أفعال ماسة او مخلة �الحیاء او من حض على 
شكل �الدعارة وسائر األفعال الجنسیة و�بقى الحدث في دائرة الخطر الذي ُیهدد اخالقه وان لم 

شكل لتي تتم برضى القاصر فهي ال تالفعل الجنسي جرًما جزائًیا �حالة المالمسات والمداعبة ا
عقو�ات لكونها تتم برضى القاصر لكنها تبقى �ماهیتها و�ما تطاله من  ٥١٩جنحة المادة 

 أمور مخلة �الحیاء مما ُ�فسد اخالق القاصر و�عرضه للخطر.
 . إذا وجد متسوًال او مشرًدا.٥ 
 . إذا تعرض لإلهمال او للمعاملة المنطو�ة على إهمال.٦ 
ذا خرج الحدث عن سلطة أهله وأولیائه واعتاد سوء السلوك الذي �عرضه . إ٧ 

 للمخاطر.
من األمثلة على العنف الجسدي المؤذي للحدث الضرب والجرح والعض والحرق  

 والتعذیب واي فعل �ضر �صحة و�سالمة الحدث الجسد�ة.
واإلهانات ومن األمثلة على إساءة المعاملة النفسیة التهدید والعزل االجتماعي  

ن الجارحة وتعر�ض الحدث للمشاكل الزوجیة العنیفة وتحقیر الحدث وازدرائه وعدم إقامة الوز 
ق الكافي الحترام شعوره المرهف ورقة احساسه وشحن أفكاره �الحقد والنمیمة في حاالت الطال

 واالنفصال.
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 ٦١٨مثلة على االستغالل االقتصادي للحدث دفعه للتسول، جرم المادة ومن األ 
ف عقو�ات، او دفع القاصر للعمل قبل ان یبلغ السن القانونیة التي تخوله العمل مع ما �ضاع

هذا المنحى من خطر التسرب المدرسي وضیاع فرصة تعلم القاصر لیبتعد اوًال عن درك 
 الجهل و�شب مقتدًرا �المعرفة �العلم اللذین یهیئان له سبل المستقبل المستقر والمشرق.

 
٣ 

 للخطر ینث في حما�ة االحداث المعرضص الوظیفي والنوعي لقاضي االحدااالختصا
 

یتعین �عد ان جرى التطرق �إسهاب لالختصاص المكاني لقاضي االحداث وللنظام  
القانوني لحاالت الخطر التي ُتهدد القاصر توضیح االختصاص الوظیفي والنوعي لقاضي 

د �موجب االختصاص الوظیفي جهة االحداث في حما�ة االحداث المعرضین للخطر �حد
من قانون أصول  ٧٢من المادة  ٢القضاء المختصة بنظر الدعوى عمًال �أحكام البند 

وال سیما وانه یوجد في  ،من القانون نفسه ٨٢و ٨١المحاكمات المدنیة معطوف على المادتین 
ة القضاء لبنان ثالث جهات قضائیة هي جهة القضاء العدلي، وجهة القضاء اإلداري، وجه

الشرعي او المذهبي واختصاص �ل جهة قضائیة ُمحدد في اطار القوانین واألنظمة التي 
ترعاه، والقانون اللبناني أولى القضاء العدلي اختصاص حما�ة االحداث المعرضین للخطر، 
والقاضي المنفرد الجزائي الناظر �قضا�ا االحداث �التحدید وهو قاضي عدلي وذلك عمًال 

الوارد تحت احكام الباب الرا�ع �عنوان  ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم  ٣٠المادة �صر�ح نص 
"قضاء االحداث"، هذا العنوان �ما فیه من داللة صر�حة �إرادة المشترع الرامیة إلیالء صالحیة 
حما�ة األحداث المعرضین للخطر لقاضي عدلي متخصص �طور مهاراته وقدراته في هذا 

ه جهاز ومؤسسات اجتماعیة متخصصة وضا�طة عدلیة او شرطة المضمار �استمرار، یؤازر 
احداث متخصصة تؤهل �استمرار، ال هذه اآللیة من التخصص والتأهیل المستمر لكل المعنیین 
�قضا�ا األحداث التخاذ تدابیر لحما�ة األحداث المعرضین للخطر وذلك انه ال �كفي تدخل 

المعرضین للخطر وهذا اضعف اال�مان في  قاضي االحداث التخاذ تدابیر لحما�ة االحداث
ضوء اإلمكانات المتوافرة، اذ �ستحسن إ�جاد مؤسسة او مؤسسات متخصصة على صعید 
لبنان تعمل لمسح شامل ودقیق لمجمل حاالت االحداث المعرضین للخطر ال�جاد الحل 

اد أخرى القضائي الحمائي المناسب لها مع ما �قتضي االمر من تعز�ز مؤسسات قائمة و��ج
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متخصصة اذا استدعى االمر وعلى ان �كون في �ل مؤسسة فرقة طوارئ تعمل على مدار 
 الساعة لمعالجة الحاالت الطارئة والتي تستدعي العجلة.

ان قاضي االحداث، ووفًقا للنظام القانوني اللبناني، ُ�شكل محكمة خاصة تتولى  
أ.م.م. تنص على  ٨٤لك ان المادة النظام في تدابیر حما�ة االحداث المعرضین للخطر، ذ

ان تتولى محاكم خاصة النظر بوجه استثنائي في �عض المنازعات وفق القوانین واألنظمة 
 الموضوعة لها واحكام هذا القانون التي ال تعارضها.

الجدیر �الذ�ر ان قاضي االحداث في بیروت استمر اجتهاده قبل و�عد قرار الهیئة  
على اتخاذ تدابیر حما�ة االحداث  ٢٣/٤/٢٠٠٧الصادر بتار�خ العامة لمحكمة التمییز 

المعرضین للخطر التي تستلزمها مصلحتهم الفضلى بدون التعرض او التطرق لمسائل الحضانة 
 لمذهبیة.الشرعیة او الروحیة او ا او خالفه من القضا�ا المتعلقة �قاصر�ن والعالقة امام المحاكم

ابرز االجتهادات الصادرة عن قاضي االحداث في  من المفید بهذا الخصوص استعراض
�خ بیروت مروًرا �القرار المبدئي الصادر عن الهیئة العامة لمحكمة التمییز اللبنانیة بتار 

في قضیة تعیین مرجع بین قرار صادر عن قاضي االحداث في بیروت بتار�خ  ٢٣/٤/٢٠٠٧
تار�خ  ٢٢/٢٠٠٧رقم ، ومما جاء في تعلیل الهیئة العامة لقرارها ٢٧/١٢/٢٠٠٦
 ، اآلتي:٢٣/٤/٢٠٠٧

 
"وحیث ان المستدعي یدلي �أن القضاء الشرعي هو المختص للنظر في الحضانة وضم الفتیان الى  

ا �ونها اولیائهم وقد أصدرت المحكمة الشرعیة قراًرا قضى بتسلیمه ابنه... وابنته... وا�قت االبنة... مع والدته
.. لقاضي الجزائي الناظر �قضا�ا االحداث قراًرا قضى �إلزامه بتسلیم البنت.تحت السبع سنوات في حین اصدر ا

 الى والدتها وتمكین هذه األخیرة من رؤ�ة ابنها... متعدً�ا بذلك على صالحیة القضاء الشرعي.
"وحیث یتبین من المستندات المبرزة ان القاضي المنفرد الجزائي الناظر في قضا�ا االحداث اصدر  

 لیم االبنة... الى والدتها المستدعى ضدها وتمكین هذه األخیرة من رؤ�ة ابنها... ضمن صالحیاتهقراره بتس
 كقاضي احداث وضمن سلطته �حما�ة االحداث.

عالج موضوع  ٦/٦/٢٠٠٢تار�خ  ٤٢٢/٢٠٠٢"وحیث ان الباب الثالث من قانون حما�ة االحداث رقم  
من القانون المذ�ور أعاله قاضي  ٢٦واعطت المادة الحدث المعرض للخطر حتى ولو لم یرتكب أي جرم 

 االحداث صالحیات واسعة یتخذها لصالح الحدث من تدابیر حما�ة او حر�ة مراقبة واإلصالح.
"وحیث استناًدا لما ورد في القانون المذ�ور أعاله �حق لقاضي االحداث تسلیم القاصر لوالدته او  

بر مثل هذا التدبیر تعدً�ا على صالحیات المحكمة الشرعیة المتعلقة لوالده او حتى لمؤسسة اجتماعیة وال �عت
�الحضانة ألن التدبیر الذي یتخذه هو تدبیر لحما�ة الحدث وقراره بهذا الخصوص، ال �عتبر تدخًال �صالحیات 

ت الحضانة المحكمة الشرعیة ألنه �قتصر على تدابیر الحما�ة وال یتعداها الى الصالحیات الشرعیة للولي فإذا �ان
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لألب �موجب قرار شرعي یبقى االب مسؤوًال من الناحیة الشرعیة عن القاصر خاصة �النسبة لألمور القانونیة 
المتعلقة �مصالح القاصر والتدبیر المتخذ من قاضي االحداث �قتصر على حما�ة القاصر من بیئة معینة قد 

 .بلفي هذه البیئة خطًرا في المستقتسبب له في حال استمراره 
"وحیث �ستفاد من �ل ما تقدم انه ال یوجد اختالف على االختصاص بین القضاء الشرعي والقاضي  

 الجزائي وتكون شروط تعیین المرجع غیر متوفرة".
 

همیة یتبّین ان قرار الهیئة العامة المبدئي وّضح وحسم مسألة قانونیة على غا�ة في األ 
واسع حداث في بیروت حق ممارسة اختصاص وفي التعلیل الذي اعتمده اعطى قاضي اال

�حما�ة االحداث المعرضین للخطر ضمن اطار احكام الباب الثالث من القانون رقم 
٤٢٢/٢٠٠٢. 

 ٣٠/١٢/٢٠٠٨صدر بتار�خ  ا�ًضا �شأن االختصاص، قاضي االحداث في بیروت 
اث قرار حما�ة عن هذه المحكمة عالج مسألة اختصاص قضاء االحداث في حما�ة االحد

المعرضین للخطر �إسهاب ممیًزا إ�اه عن اختصاص القضاء الشرعي في قضا�ا الحضانة. 
رارها تقدم احد الفرقاء �استدعاء تعیین مرجع لدى الهیئة العامة لمحكمة التمییز التي أصدرت ق

ة غیر منشور �عد، و�هذا تكون الهیئة العامة لمحكم ٧/٧/٢٠٠٩برد طلب تعیین المرجع بتار�خ 
 �شأن ٢٣/٤/٢٠٠٧یز اللبنانیة قد أكدت في ثاني قرار لها �عد قرارها الصادر بتار�خ التمی

قراري حما�ة صادر�ن عن قاضي االحداث في بیروت انه ال خالف على االختصاص بین 
القضاء الشرعي وقضاء االحداث، وهذا ما یؤ�د صحة اتجاه قاضي االحداث في بیروت 

 عرضین للخطر ولئن �ان ثمة دعاوى مضافة تتعلق بهم امام�اتخاذ قرارات حما�ة االحداث الم
 القضاء الشرعي.

 
← 
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← 

٤ 
 كیف یتدخل قاضي االحداث و�ضع یده على استدعاء 

 او ملف حما�ة الحدث المعرض لخطر؟
 
�یفیة  ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم  ٢٦وسّعت وعن حق الفقرة الثانیة من المادة  

 المعرض للخطر على النحو التالي:تدخل قاضي االحداث لحما�ة الحدث 
 

. بناًء على شكوى الحدث والتي ال �فترض ان تأتي ضمن صیغة شكلیة معینة فقد ١ 
تكون خطیة او شفهیة �سردها لألخصائي االجتماعي وقد �كتفي �اتصال هاتفي �جر�ه الحدث 

ي التحقیق االجتماع�اتحاد حما�ة االحداث او �أي من المساعدین االجتماعیین لینطلق فوًرا 
الذي �قرره قاضي االحداث للتحقق من ماهیة وظروف وأسباب الخطر المدلى �ه لیصار في 
 ضوء التحقیق االجتماعي التخاذ التدبیر الحمائي المالئم او حتى لرد طلب الحما�ة في حال

 انتفاء وجود أي من حاالت الخطر.
او األشخاص المسؤولین عنه  . شكوى احد والدي الحدث او اولیائه او اوصیائه٢ 

 او المندوب االجتماعي او النیا�ة العامة.
. بناًء على إخبار قد �أتي من أي �ان �علم �أن الحدث یتعرض للخطر �النظر ٣ 

لظروف تر�یته او نتیجة حادث طارئ تعرض له او اعتداء اقترف �حقه وعلیه قد یرد االخبار 
االحداث او الى المندوب االجتماعي وذلك من طبیب الى قاضي االحداث او الى اتحاد حما�ة 

كشف على الحدث او من ممرض او من مسؤول عن میتم او مؤسسة �ان قد اودع فیهما 
الحدث او من أقارب الحدث او من معارفه او جیرانه او محكمة شرعیة او روحیة او مذهبیة 

مطلق األحوال قد یرد تبین لها من الملف المعروض علیها ان ثمة حدث معرض للخطر، و�
االخبار من أي �ان �علم بوجود الحدث في احدى حاالت الخطر، وان اإل�جابیة المهمة 

م من القانون رق ٢٦للتحفیز على التقدم �األخبار ملحوظة في نص الفقرة األخیرة من المادة 
 والتي تنص على انه:  ٤٢٢/٢٠٠٢
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ع احكام قانون العقو�ات أي اخبار �قدم الى المرج "ال �عتبر إفشاء لسر المهنة وال �قع تحت طائلة 
الصالح ممن هو مطلع �حكم وضعه او وظیفته او فنه على ظروف الحدث المعرض للخطر في األحوال المحددة 

 من هذا القانون". ٢٥في المادة 

 
عقو�ات على من یتقدم �أخبار للمرجع الصالح  ٥٧٩وعلیه ال ینطبق نص المادة  

ود حدث معّرض للخطر وال �عتبر فعله من قبیل االفشاء لسر بل هو موجب یبلغ فیه عن وج
قانوني مفروض علیه ألنه ال �سوغ مطلًقا ألحد ان یتستر على فعل �عرض حدث لخطر متى 
اتصل هذا االمر �علمه، ولكن ولتعز�ز األثر المرتجى من حث �ل من �علم ألي سبب �ان 

غ المراجع المختصة �األمر یتعین اقران هذا بوجود حدث في احدى حاالت الخطر و�بال
ة الموجب القانوني �جزاء لیصبح أمًرا تحت طائلة العقاب في حال التخلف عنه مثًال �الغرام

من خمسما�ة الف لحد الخمسة مالیین لیرة و�الحبس حتى ستة اشهر او �إحدى هاتین 
 العقو�تین.

لعام الحامي للمصالح موضوع حما�ة الحدث المعرض للخطر متصل �النظام ا 
الفضلى للحدث وهو �التالي لیس رهن �موقف مقدم استدعاء او طلب الحما�ة، إذ حتى ولو 
رجع طالب الحما�ة للحدث عن طلبه واستثبت قاضي االحداث من خالل التحقیقات التي 
اجراها ان الحدث ال یزال في حالة الخطر فهنا تعتبر شكوى او استدعاء الحما�ة ولو رجع 

�ة لي قاضي االحداث حق االستمرار �متا�عة ملف وتدابیر الحماو نهما �مثا�ة االخبار الذي یع
 حتى زوال الخطر �لًیا عن القاصر �أسبا�ه و�نتائجه �افة.

 . على قاضي االحداث ان یتدخل تلقائًیا في الحاالت التي تستدعي العجلة. ٤ 
 

٥ 
 قضا�ا االحداث المعرضین للخطرفي ما هي اإلجراءات التي یتبعها قاضي االحداث 

 
فور تدخل قاضي االحداث لحما�ة الحدث المدلى بتواجده في إحدى حاالت الخطر  

�أمر �إجراء تحقیق اجتماعي مفصل وشامل حول وضع الحدث من النواحي �افة مع بیان 
ق أسباب الخطر المدلى بها وتحدید نتائجها في حال وجودها وعادة �قوم �إجراء هذا التحقی

من  ٢٦المندوب االجتماعي المتخصص في هذه القضا�ا، وذلك سنًدا للفقرة الثانیة من المادة 
. و�مكن لقاضي االحداث وتبسیًطا لإلجراءات وللسرعة التي تتطلبها ٤٢٢/٢٠٠٢القانون رقم 
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قضا�ا االحداث المعرضین العتداءات جسد�ة او جنسیة ان �كلف فوًرا طبیب شرعي والمساعد 
عي في آن مًعا إلجراء الكشف الفوري على الحدث و�عداد التقار�ر الالزمة �السرعة االجتما

. و�مكن ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم  ٤١وللفقرة الثانیة من المادة  ٢٦القصوى سنًدا للمادة 
لقاضي االحداث ان یرخص للقائمین �الكشف والتحقیق االستعانة �المؤازرة األمنیة من الضا�طة 

من القانون  ٢٦الحاالت التي تستدعي خطورتها ذلك، فضًال عن ان نص المادة العدلیة في 
�جیز للقاضي االستعانة �الضا�طة العدلیة او شرطة متخصصة �قضا�ا  ٤٢٢/٢٠٠٢رقم 

 حما�ة األحداث المعرضین للخطر تؤهل وتطور قدراتها ووسائلها �استمرار.
لتدبیر الذي تستدعي المصلحة وفي حاالت العجلة �مكن لقاضي األحداث ان یتخذ ا 

الفضلى للحدث قبل استكمال اإلجراءات والتحقیقات. وفي معرض التحقیق الذي �جر�ه قاضي 
 األحداث �ستمع الى الحدث ووالد�ه او أحدهما الوصي الشرعي او األشخاص المسؤولین عنه.

مادة لتبسیط اإلجراءات وتسر�عها في قضا�ا األحداث المعرضین للخطر أتى نص ال 
یولي قاضي األحداث إتباع اإلجراءات التي یراها ضرور�ة  ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم  ٤٦

لإلحاطة �ظروف المخاطر وحقیقتها �االستماع الى من �جب ضرورة في االستماع الیه �الحدث 
وأهله وغیرهم وان �ستعین �األشخاص والمؤسسات التي �مكنها إنارته حول هذه الظروف وحول 

قر�ر التالغا�ة المرتجاة منها، و  الصالحة والمساعدة على تنفیذ هذه التدابیر وتأمین التدابیر
 النهائي للتدبیر الواجب اتخاذه یبقى من صالحیات القاضي المنفرد.

یتقید قاضي األحداث �مبدأ الوجاهیة فیخول المائلین في استدعاء الحما�ة �حث  
ق فر�ق في الملف مع إعطاء مهلة قصیرة للتعلی التقار�ر الطبیة والمستندات التي یبرزها أي

لحما�ة علیها صیانة لحق الدفاع ولكن التقار�ر االجتماعیة هي سر�ة ال تبّین للماثلین في ملف ا
یین ولكن مراعاة لمبدأ الوجاهیة �مكن لقاضي األحداث تالوتها في الجلسة السر�ة �حضور المعن

 �ملف الحما�ة.
الحقة والمحاكمة في قضا�ا األحداث هي واردة في المادة ان إجراءات التحقیق والم 

 .٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم  ٤٨والمادة  ٤٠
 

  



 ۱۳۳آلیات الدفاع وفاعلیتھا     
  

 

٦ 
 لتي �مكن ان یتخذها قاضي األحداثما هي تدابیر الحما�ة ا

 
 على أنه: ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم  ٢٦تنص الفقرة األولى من المادة  
 
ة لصالح الحدث المذ�ور تدابیر الحما�ة أو الحر�ة المراقب"للقاضي في أي من هذه األحوال أن یتخذ  

 أو اإلصالح عند اإلقتضاء".

 
 على أنه: ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم  ٢٧ورد في نص المادة  
 
 "... للقاضي، إذا قّرر إ�قاء الحدث في بیئته، أن �فرض علیه وعلى المسؤولین عنه موجبات محددة، 

 هني ما.ممتخصصة أن �قوم �عمل  صحیةعیة أو كأن یدخل مدرسة أو مؤسسة اجتما
"للقاضي فرض التدابیر المنوه عنها أعاله في حال خروج الحدث عن سلطة أهله وأولیائه واعتیاده  

 سوء السلوك الذي �عرضه للمخاطر السابق ذ�رها وذلك بناًء على شكوى هؤالء أو طلب المندوب االجتماعي."

 
 على أن: ٤٢٢/٢٠٠٢ من القانون رقم ٩وتنص المادة  
 
 "تدبیر الحما�ة هو تسلیم الحدث الى والد�ه أو أحدهما أو الى وصیه الشرعي أو الى أسرته شرط أن 

األمر، �تتوافر في المسّلم إلیه الضمانة األخالقیة والمقدرة على تر�یته تحت إشراف المندوب االجتماعي المكّلف 
ن أو عدم توافر الشروط السابق ذ�رها �مكن تسلیم الحدث الى وعند عدم وجود أي من هؤالء األشخاص في لبنا

أسرة موثوق بها أو الى مؤسسة إجتماعیة أو صحیة معتمدة من الوزارات المختصة أو الى غیرها إذا �انت ال 
 تتوافر في المؤسسات المعتمدة االختصاصات المطلو�ة."

 
 على أن: ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم  ١٠وتنص المادة  
 
ن لهذه الغا�ة لحر�ة المراقبة هي وضع الحدث تحت مراقبة المندوب االجتماعي أو المرجع المعیّ "ا 

 تحت إشراف القاضي.
"و�شمل هذا التدبیر مراقبة سلوك القاصر وسیرته وعمله وتوجیهه التوجیه الصحیح واإلشراف على  

 شؤونه الصحیة والنفسیة واالجتماعیة والمهنیة.
 بة من سنة الى خمس سنوات.المراق "مدة الحر�ة 
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"�جب على الحدث الموضوع تحت المراقبة أن �ستمع الى إرشادات المندوب االجتماعي و�تبع جمیع  

 تعلیماته وأن �حضر الى مكتبه �لما طلب منه ذلك."
 

 على أنه: ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم  ١٣وتنص المادة  
  

اإلصالح لمدة أدناها ستة أشهر حیث �جري "التدبیر اإلصالحي �قضي بوضع الحدث في معهد 
رعى تلقینه الدروس وتدر�به على المهن واإلشراف على شؤونه الصحیة والنفسیة واألخالقیة وفًقا للنظام الذي ی

 المعهد والمحدد في مرسوم تنظیمي...".

 
و�قاضي لألحداث في بیروت �نت قد حددت التدابیر الممكن اتخاذها لحما�ة الحدث  

 على النحو التالي: ٢١/١٠/٢٠٠٨ض للخطر في القرار تار�خ المعرّ 
 
 منه). ٩معطوفة على المادة  ٤٢٢/٢٠٠٢فقرة أولى من القانون رقم  ٢٦. تدبیر الحما�ة (المادة ١ 
 .٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم  ١٠معطوفة على المادة  ٢٦. الحر�ة المراقبة (الفقرة األولى من المادة ٢ 
م من القانون رق ١٣ معطوفة على المادة  ٢٦ إلصالح (الفقرة األولى من المادةا. وعند االقتضاء، ٣ 

٤٢٢/٢٠٠٢. 
 . للقاضي إذ قرر، قدر المستطاع، إ�قاء الحدث في بیئته الطبیعیة أن �فرض علیه وعلى المسؤولین٤ 

المصلحة عنه موجبات محددة، �عود تقدیرها للقاضي ضمن معطیات �ل قضیة على حدة و�ما یؤدي لتحقیق 
 ).٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم  ٢٧دة الفضلى للحدث وصیانة حقوقه �افة (الما

  
بدیهي أن هذه التدابیر أو أي منها �ستلزم �الضرورة أن �كون الحدث معرًضا للخطر  

 على نحو ما جرى تفصیله سا�ًقا.
تجسدت إن مجمل تدابیر الحما�ة التي اتخذتها �رئیس لمحكمة األحداث في بیروت  

في توز�ع تسلیم القاصر المعّرض للخطر بین والد�ه ال سیما في حاالت الطالق والمشاكل 
 الزوجیة المتفاقمة.

  



 ۱۳٥آلیات الدفاع وفاعلیتھا     
  

 

٧ 
 هل تدرج تدابیر الحما�ة في بیانات السجل العدلي للحدث؟

 
إن تدابیر الحما�ة للحدث المعّرض للخطر تهدف لحمایته ووقایته من الخطر في  

لحته الفضلى وهي ال تدرج مطلًقا في بیانات السجل العدلي، ومن ضوء ما �فضي لتحقیق مص
من  ٥٠الخطأ الجسیم إدراجها في السجل العدلي، تفعیًال لصر�ح نص الفقرة الثانیة من المادة 

 .٤٢٢/٢٠٠٢القانون رقم 
 

٨ 
 ل �مكن تمدید مهلة تدابیر الحما�ة الى ما �عد سن الثامنة عشرة من العمر؟ه

 
 على أنه: ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون قم  ١٢تنص المادة  
  

عشر�ن "�مكن تمدید مهلة التدبیر غیر المانع للحر�ة، ما عدا الوضع قید االختبار، حتى سن الواحدة وال
 إذا �انت ظروف شخصیة للقاصر وتر�یته تستوجب هذا التمدید.

ؤول عنه أو المسلم "یتخذ قاضي األحداث قرار التمدید �عد االستماع الى الحدث والى الشخص المس 
 إلیه والى المندوب االجتماعي."

  
إن الحكمة من تمدید مهلة التدبیر الحمائي للقاصر المعّرض للخطر هي تنطلق من  

المصلحة الفضلى للقاصر. فعلى سبیل المثال إذ أودع قاضي األحداث القاصر صاحب 
ج والتعلیم واإلرشاد االحتیاجات الخاصة في مؤسسة خاصة تعنى �شؤونه و�ان یتلقى العال

ر�ن هناك و�لزمه لالستحصال على شهادة علمیة أن �مدد التدبیر لحین إتمامه سن الواحدة والعش
 فال ضیر من هذا التمدید الذي هو لصالح الحدث.

یم كذلك األمر إذ ُسلَِّم الحدث لعائلة بدیلة واندمج فیها ووصل بنجاح لمرحلة التعل 
ال تدبیر الحما�ة الى حین إتمام الواحدة والعشر�ن من العمر، و  الجامعیة فال ضیر من تمدید

ى شيء �منع الشخص �عد إتمامه هذه السن �اعتباره قد أصبح راشًدا ومدرً�ا ومتعلًما أن یبق
 دون أن �كون من دور لقاضي�إذا اختار في �نف العائلة البدیلة إذ وجد مصلحة له في ذلك و 

 ص سن الواحدة والعشر�ن من العمر.األحداث في ذلك �عد إتمام الشخ
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�مكن أ�ًضا و�صورة استثنائیة قد تستلزنها شخصیة الحدث العدائیة والشرسة وغیر  

 المنضبطة تمدید تدبیر اإلصالح لحد أقصى هو سن الواحدة والعشر�ن من العمر سنًدا للمادة
 .٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم  ١٦

 
٩ 
 ة؟الحدث المعّرض للخطر التدابیر االحتراز�هل �مكن لقاضي األحداث أن یتخذ �حق 

 
تنص على أنه لقاضي األحداث  ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم  ١٨لئن �انت المادة   

من  ١٢أن �فرض على الحدث مهما �ان نوع الجرم الذي ارتكبه تدابیر احتراز�ة، والمادة 
ر إصالحي إال في قانون العقو�ات تنص على انه ال �قضى �أي تدبیر احترازي أو أي تدبی

 .حوال التي نص علیها القانون الشروط واأل
 تنص على أنه:  ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم  ٥لكن الفقرة األخیرة من المادة  

 
 "في �ل األحوال �جوز للقاضي أن یتخذ تدابیر احتراز�ة وفًقا ألحكام هذا القانون".

 
إطالقها لتشمل حالتي  وال" أتت مطلقة وتفّسر علىحوحیث ان عبارة "في �ل األ 

ال سیما اذا �انت المصلحة الفضلى للحدث المعّرض  الحدث المخالف للقانون المعّرض للخطر
تستوجب �الضرورة إتخاذ تدبیر احترازي �حقه ال سیما وأن نصوص القانون رقم  للخطر
في من القانون المذ�ور و  ٢تفّسر في ضوء المبادئ العامة المكرسة في المادة  ٤٢٢/٢٠٠٢

 االتجاه الذي �فضي مباشرة لتأمین المصلحة الفضلى للحدث.
على سبیل المثال تدبیر منع الحدث المعّرض للخطر من السفر لبالد قد یتعرض  

فیها لإلضطهاد أو للخطر على حیاته أو أل�ة مخاطر أخرى هو تدبیر احترازي تستوجبه 
 المصلحة الفضلى للحدث.

المخدرات من ارتیاد الخمارات والمالهي اللیلیة  وتدبیر منع الحدث الذي یتعاطى 
 لحین شفائه من اإلدمان هو تدبیر احترازي لمصلحة الحدث.

وتدبیر منع الحدث العدائي والشرس الطباع من حمل السالح واآلالت الحادة على  

 أنواعها هو تدبیر احترازي تستلزمه المصلحة الفضلى للحدث.



 ۱۳۷آلیات الدفاع وفاعلیتھا     
  

 

١٠ 
 الذي �خالف القانون و�كون معرًضا للخطر في آنموالفة التدابیر �حق الحدث 

 

 على أنه:  ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم  ٢٨تنص المادة  
 

"إذا اجتمع خطر االنحراف مع توافر عناصر جرم جزائي �ما قد �حصل في حاالت التسول والتشرد، 
 فعلى قاضي األحداث أن یوالف التدابیر التي �قررها مع هذا الوضع." 

 

موالفة التدابیر هي معالجة وضع الحدث المخالف للقانون والمعّرض  الحكمة من 
المثال  .للخطر في آن مًعا �ما یؤمن مصلحته الفضلى وُ�صلحه و�بعده عن سبل اإلنحراف

ًال على ذلك الحدث الذي �جري توقیفه لكونه ارتكب جرم التسول أو التشرد فهاتین الحالتین فض
تمحیًصا ا إالّ أنهما تجعالن الحدث ا�ًضا معرًضا للخطر. وهنا، و عن �ونهما تؤلفان جرًما جزائیً 

لكل ملف على حدة، في ضوء االسبقیات الجرمیة وشخصیة الحدث وظروف تر�یته قد �كون 
ه التدبیر األمثل في حاالت معینة و�عد موالفة التدابیر االكتفاء �مدة توقیف الحدث و�وضع

حتى  نفسًیاتالءم مع قدراته و�تا�ع إرشاًدا تعلم مهنة تلمدة معینة في معهد اإلصالح لیكسب و�
�خرج الحًقا من معهد اإلصالح و�تا�ع في مؤسسة �عمل فیها �ما تعلمه و�ؤمن عیشه �صورة 

 كر�مة والئقة.
كذلك األمر �النسبة للحدث الذي یتعاطى المخدرات ال سیما في المراحل األولى  

ا �مكن لقاضي األحداث ان یوالف التدابیر و�ستعیض دون وجود أسبقیات �حقه فهن�للتعاطي و 
معطوفة على المادة  ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم  ٤١عن توقیف الحدث �إلزامه سنًدا للمادة 

من نفس القانون �أن یدخل في مؤسسة للعالج من اإلدمان على المخدرات و�تا�ع بدقة  ٢٧
 ه التام.على هذا الصعید من قبل المندوب االجتماعي لحین شفائ
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١١ 
 راجعة �شأن قرارات حما�ة األحداثطرق الم

 
 على: ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم  ٤٦تنص الفقرة األخیرة من المادة  
  

ررة "أن قرارات القاضي في نطاق الباب الثالث ال تقبل أي طر�ق من طرق المراجعة ولكن التدابیر المق
من القاضي أو بناًء على مراجعة صاحب حق في  ةفي �ل وقت �حسب المقتضى، �مبادر  خاضعة إلعادة النظر

 الموضوع."
 

من القانون  ١٩إن هذا النص واضح و�أتلف مع ما هو منصوص علیه في المادة  
 .٤٢٢/٢٠٠٢رقم 

١٢ 
 هل �مكن لقاضي األحداث أن �فرض النفقة على والدي الحدث؟

 
 على أنه: ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم  ٢٩تنص المادة  
 
دث، "في جمیع الحاالت السابق ذ�رها في البابین الثاني والثالث وأً�ا �ان التدبیر المفروض على الح 

ي فرض و�كون للقاضي الذ یبقى والدا هذا األخیر، ومن �ان غیرهما ملزًما �النفقة تجاهه، مسؤولین عن تأدیتهما،
 أن �قرر ما �جب علیه تأدیته من نفقة لتغطیة تكالیف التدابیر�عد أن �ستمع الى الشخص المعني،  التدبیر.

ا في المقررة وقراره ال �قبل أي طر�ق من طرق المراجعة، وهو ینفذه وفًقا لألصول المرعیة في قضا�ا النفقة �م
 ذلك اللجوء الى الحبس اإلكراهي."

١٣ 
 هل �مكن لقاضي األحداث أن �أمر �العالج النفسي العائلي؟

 
 على أنه: ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم  ٤١الفقرة الثانیة من المادة تنص  
 
 "للمحكمة أن تأمر عند االقتضاء �أي معاینة طبیة سواء �انت جسد�ة أو نفسیة أو عقلیة". 
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وعلى من القانون نفسه على انه للقاضي أن �فرض على الحدث  ٢٧ وتنص المادة 
 .المسؤولین عنه موجبات محددة

و�نتیجة توسیع وتعمیق الحوار االجتماعي في قضا�ا األحداث لحد إقناع أني،  
 قراًرا �العالج ١٥/١٢/٢٠٠٨اتخذت بتار�خ  ،المعنیین �األمر �ضرورة التدبیر لصالح الحدث

 النفسي لقاصرتین مع إمكانیة سماع والدیهما في إطار عالج نفسي عائلي.
لصالحیات التخاذ تدابیر زجر�ة هنا �ستحسن إعطاء قاضي األحداث مز�ًدا من ا 

عقابیة �حق والدي الحدث المعرض للخطر أو المسؤولین عنه إلخضاعهما مع الحدث لعالج 
 نفسي أو متا�عة نفسیة عائلیة تستلزمها المصلحة الفضلى للحدث.

 
١٤ 

 تنفیذ قرارات وأحكام قاضي األحداث المتخذة لحما�ة األحداث المعرضین للخطر
 
لمادة  لاذ األحكام التي تصدرها بواسطة القلم التا�ع لها سنًدا فاألحداث �إنتقوم محكمة  

 .٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم  ٤٩
قراًرا عالجت في حیثیاته النظام القانوني لتنفیذ  ٣٠/١٢/٢٠٠٨أصدرت بتار�خ  

 قرارات قاضي األحداث المتخذة لحما�ة الحدث وقد ورد في حیثیات هذا القرار ما �أتي:
 
ث "وحیث �قتضي تحدید النظام القانوني والضمانة لتنفیذ قرارات قاضي األحداث المتخذة لحما�ة الحد 

 ٦ و ٥٦٩معطوفتین على المادتین  ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم  ٤٦و  ٤٩المعرض للخطر تفعیًال للمادتین 
 أ. م. م.

صلها أذها قاضي األحداث تنفذ على "وحیث ان القرارات المتعلقة �التدابیر الحمائیة المؤقتة والتي یتخ 
 أ.م.م. ٥٩٢�قوة القانون سنًدا ألحكام المادة 

�مام "وحیث أن األحكام أو القرارات النافذة على أصلها تنفذ إما بواسطة قلم المحكمة التي أصدرتها و  
 أ.م.م. ٨٢٨ًال �الفقرة األخیرة من المادة بواسطة دائرة التنفیذ عم

 كمة األحداث �إنفاذ األحكام التي تصدرها بواسطة القلم التا�ع لها سنًدا وحیث �األصل تقوم مح" 
 ،٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم  ٤٩ادة للم
 "وحیث من المعلوم ان الحكم أو القرار النافذ على أصله �جري تنفیذه دون تبلیغ ودون إنذار عمالً  

 ،من قانون أ.م.م. ٨٢٨و ٥٦٦�المادتین 
منا لم تنظم الشروط العامة  ٤٩و ٤٦ال سیما المادتین  ٤٢٢/٢٠٠٢رقم  "وحیث أن أحكام القانون  

داث المخالفین للقانون حواإلجراءات اآلیلة لضمان تنفیذ القرارات واألحكام و�زاء هذا النقص في قانون حما�ة األ
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لقرارات واألحكام والمعرضین للخطر �عود لقاضي األحداث أن �عتمد القواعد العامة والشروط اآلیلة لضمان تنفیذ ا
 أ.م.م. ٥٦٩معطوفة على المادة  ٦تفعیًال للمادة  

 
ام الشروط العامة لتنفیذ األحك –"تنفیذ األحكام  :أ.م.م. قد وردت تحت عنوان ٥٦٩"وحیث ان المادة  

 ادئ والشروط العامة لضمان تنفیذ األحكام والقرارات،ب"وهو عنوان له داللته و�حدد الم
أ.م.م. على أنه �جوز للمحاكم حتى من تلفاء نفسها، أن  ٥٦٩األولى من المادة  "وحیث تنص الفقرة 

 تقضي �الغرامة اإلكراهیة لضمان تنفیذ األحكام الصادرة عنها،
"وحیث أن �لمة "للمحاكم" الواردة في النص أتت شاملة وعامة ومطلقة دونما تخصیص والمطلق  

ضمان دلیة، �استثناء رئیس دائرة التنفیذ، و�لما استدعت الحاجة ل�فسر على إطالقه فیعود �التالي للمحاكم الع
 تنفیذ األحكام والقرارات الصادرة عنها فرض الغرامة اإلكراهیة،

م "وحیث نقرأ بهذا الخصوص" أنه لجمیع المحاكم حق الحكم �غرامة إكراهیة وعندما نقول جمیع المحاك 
 تعجل...،نعني جمیع محاكم الموضوع �ما فیه القضاء المس

والسندات  "إال أن هذا الحق ال �عود لرئیس دائرة اإلجراء عند قیامه �التنفیذ ألنه ینفذ األحكام والصكوك 
 لم ترد في السند التنفیذي نفسه. وفق مضمونها وال �جوز له إضافة عقو�ات

القضائیة  ال (Imperium)"وعندما �حكم القاضي �الغرامة اإلكراهیة �حكم �موجب سلطاته األمر�ة  
(Juridictio) م.و.ع. هي نوع من العقو�ة المدنیة  ٢٥١، ألن الغرامة �ما فسرتها المادة(Peine civile) ناول تت

 مدین الموجب للتغلب على إرادته السیئة التي تحول دون تنفیذ الموجب عیًنا،
، منشورات ١٩٨٠، للمرحوم القاضي یوسف نجم جبران، الطبعة األولى والتنفیذ اطیاالحتطرق  -" 

 ،٢٤بیروت، ص  ،عو�دات
، التنفیذ في لبنان قوانینیراجع بهذا الخصوص مؤلف القاضیین �بر�ال سر�اني وغالب غانم،  -" 

 وما یلیها،" ٢٠٧، المنشورات الحقوقیة صادر، ص ١٩٩٩الجزء األول، طبعة 

 
١٥ 

 ما هي الضمانات القانونیة للمحكوم لهم لتنفیذ قرارات الحما�ة؟
 
 ثمة ضمانات عدیدة للمحكوم لهم هي: 
 أ.م.م. ٥٦٩. طلب الحكم �غرامة إكراهیة من قبل قاضي األحداث سنًدا للمادة ١ 
 ٤٩٦. االدعاء على من لم �متثل لقرار قاضي األحداث جزائًیا �مقتضى المادة ٢ 

 من قانون العقو�ات في حال ثبوتها وتوفر أر�انها.
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ذ المختص حبس المحكوم علیه بتسلیم ولد قاصر . الطلب من رئیس دائرة التنفی٣ 
 في حال االمتناع عن تسلیمه وفًقا لما هو مقرر في حكم قاضي األحداث، سنًدا للمادتین

 أ.م.م. ٩٩٩و ٩٩٨ 
القاصر �اللجوء الستعمال القوة العامة على النحو المقرر في تسلیم . تنفیذ حكم ٤ 

�د اللجوء الى هذا الخیار الذي یتسم �العنف أ.م.م. ولكن هذه المحكمة ال تؤ  ٨٥٤المادة 
من  ٢ة والتدابیر الزجر�ة والقهر�ة غیر المحبذة أصًال في قضا�ا األحداث تفعیًال ألحكام الماد

ولما �فضي إلیه العنف والقسوة والقهر في التنفیذ ال سیما في ظل  ٤٢٢/٢٠٠٢القانون رقم 
ت اسم القانون ر�ض للحدث للخطر تحعدم وجود شرطة متخصصة في قضا�ا األحداث من تع

هذا ما یؤ�د وجوب توسیع وتعمیق الحوار االجتماعي واإلحاطة �ظروف  .و�جراءاته القهر�ة
تناع الحدث �صورة شمولیة ودقیقة القناع المعنیین �التدبیر المتخذ لصالح الحدث إذ بذلك االق

جوء دون اللبلغا�ة المرتجاة منه والمنطق ینفذ التدبیر برؤ�ة و�هدوء ووفًقا للقانون و�حقق ا
 الستعمال العنف غیر المجدي أصًال.

�ستحسن في هذا المضمار إعطاء قاضي األحداث المز�د من الصالحیات التي  
ف تصل لحد تغر�م وحبس �ل من یتخلف عن تنفیذ قراره الحمائي أو یتحایل على القانون �التخلّ 

امره، لموقف الحدث الخاضع أصًال لوالیته الجبر�ة وألو عن تنفیذه �لًیا أو جزئًیا عازً�ا ذلك 
 والذي ال یرغب �التنفیذ حسب زعم الممتنع عن التنفیذ.
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٤ 
  :اتفاقیة مناهضة التعذیب

 أهم المبادئ المكرسة فیها وتطبیقاتها
 ز�اد مكنا القاضي 

 جبل لبنانقاضي التحقیق في 
 
 
 
إن اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة او العقو�ة القاسیة او  

، ٢٤/٥/٢٠٠٠تار�خ  ١٨٥الالانسانیة او المهینة، التي انضم الیها لبنان �موجب القانون رقم 
الن المادة الخامسة من اإلع هي في الواقع ترجمة عملیة إللتزام الدول األطراف فیها �مراعاة

سیة العالمي لحقوق اإلنسان والمادة السا�عة من العهد الدولي الخاص �الحقوق المدنیة والسیا
 ة.الناصتین على عدم جواز تعرض احد للتعذیب او العقو�ة القاسیة او الالانسانیة او المهین

من أهم المبادئ  البحث في مضمون هذه االتفاقیة�جب ان ینطلق من هذا المنطلق،  
شر�ع المكرسة فیها، ومن ثم ینتقل الى مدى إئتالفها مع التشر�ع الداخلي، توصال لجعل هذا الت
لعملیة امنسجًما �لًیا مع الغا�ات المتوخاة منها، وال �كتمل البحث إال في التطرق الى الناحیة 

تفعیل هذه المبادئ من الموضوع والمتمثلة بدور القضاة والمحامین والضا�طة العدلیة في 
 اإلنسانیة.

عند التطرق الى موضوع التعذیب هو ذاك الذي قد  اول ما یتبادر الى األذهان  
 .یتعرض له المشتبه فیه في مرحلة التحقیقات األولیة �قصد انتزاع معلومات او اعتراف منه

لمادة أشارت االتفاقیة في مادتها األولى الى هذا األمر عند تحدیدها لماهیة التعذیب، وفرضت ا
الثانیة على �ل دولة طرف صیاغة إجراءات تشر�عیة او إدار�ة فعالة او أي إجراءات أخرى 

 لمنع أعمال التعذیب في أي إقلیم �خضع الختصاصها القضائي.
جاء، من حیث  ٢٠٠١یة �عد تعدیله في العام ان قانون أصول المحاكمات الجزائ 

منه تمنح المشتبه فیه أثناء  ٤٧إذ ان المادة  ،المبدأ، متوافًقا مع أحكام االتفاقیة في هذا الصدد
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مرحلة التحقیقات األولیة ضمانات قد تحول دون تعرضه ألي تعذیب او معاملة مهینة، ومن 
دون الحاجة الى و�الة منظمة بعلى المحضر  ن ذه الضمانات مقابلة محام �عینه بتصر�ح یدوّ ه

وفق األصول، وان هذه الضمانة قد تكفل للمشتبه فیه إطالعه على حقوقه المكرسة قانوًنا 
ل بتقد�م طلب الى النائب العام لعرض المشتبه فیه والتي �جهلها عادة، والضمانة األخرى تتمثّ 

أي من الضباط العدلیین، والهدف  دون حضوربعلى طبیب شرعي لمعاینته، وتجري المعاینة 
 من ذلك هو توفیر الدلیل الحاسم على حصول التعذیب في حال تم ذلك.

، هي حضور المحامي مع مو�له أثناء التحقیقات لعل أبرز ضمانة في هذا المجال 
األولیة، إذ ان ذلك من شأنه ان یؤدي الى الجزم �عد حصول أي تعذیب في حال عدم تحفظ 

ولي توقیعه على المحضر، وان هذا األمر جائز اذا تولى النائب العام التحقیق األالمحامي عند 
لكنه غیر جائز اذا �انت الضا�طة العدلیة تجري التحقیقات أ.م.ج.)،  ٤٩بنفسه (المادة 

ة انما بررة منطقًیا، وتبر�رها �أن الضا�طة العدلیاألولیة، وان الغا�ة من هذا التفر�ق غیر مُ 
 أ.م.ج.) هو غیر ٤٧دون استجوا�ه (المادة بل المشكو منه او المشتبه فیه األقو تستمع فقط 

حقیقات األولیة وأخصها واقعي، �ون هذه الضا�طة تقوم �اإلجراءات �افة في معرض الت
 االستجواب.

شكل سبًبا لعدم إدالء المدعى اما التبر�ر الثاني فیتمثل �أن حضور المحامي قد �ُ 
ا التبر�ر هه على عدم اإلدالء بها، فهذقد نبّ  تحقیق، إذ �كون و�یله القانونيعلیه �أقوال تفید ال

أ.م.ج. من حق  ٤٧قنع �حد ذاته، فإنه مدحوض �ما �رسته المادة فضًال عن انه غیر مُ 
وجد تللمشتبه فیه فور احتجازه �مقابلة محام، فلماذا تم تكر�س هذا الحق فور االحتجاز طالما 

ماذا لحقیق مع المدعى علیه؟ إضافة الى ذلك تا وتم حجبه عند المباشرة �الة المشار الیهالخشیّ 
التحقیق بنفسه �حیث �سمح للمحامي الحضور ال تتوافر هذه الخشیة عند تولي النائب العام 

مع مو�له؟ ال جواب منطقًیا، بل على العكس، ان حضور المحامي أثناء التحقیقات األولیة 
ة وللبحث عن األدللدى الضا�طة العدلیة للقیام �عملها �احتراف،  شكل حافًزامن شأنه ان �ُ 

ا الحسیة ولضبط المواد الجرمیة و�جراء دراسات علمیة وتقنیة، بدًال من أن تعول فقط على م
لمراجع اشتبه فیه من أقوال، والتي غالًبا ما یتراجع عنها لدى مثوله امام �مكن ان یدلي �ه المُ 

 رصة الحصول على ادلة أخرى قد فاتت.القضائیة وعندها تكون ف
المشار  ٤٧من أوجه التطابق بین التشر�ع الداخلي واالتفاقیة ما تنص علیه المادة  

الیها من عدم جواز إكراه المشتبه فیه على الكالم تحت طائلة �طالن إفادته، وهذا ما ینسجم 



 ۱٤٥آلیات الدفاع وفاعلیتھا     
 

 

االستشهاد �أي أقوال یثبت ة على ان �ل دولة تضمن عدم من االتفاقیة الناّص  ١٥مع المادة 
 انه تم اإلدالء بها نتیجة للتعذیب �دلیل في أي إجراءات.

شتبه فیه للتعذیب نتزع بنتیجة تعر�ض المُ نشیر في هذا الصدد الى ان الدلیل المُ  
عالن إ �كون مصیره اإلهمال بدون ان یؤدي هذا االمر �حد ذاته الى منع المحاكمة عنه او 

هذه الحالة على المرجع القضائي الواضع یده على الدعوى ان �جري براءته، اذ �قتضي في 
رر التحقیقات بنفسه �حًثا عما �مكن ان ینتج من ادلة، فإذا وجدها �افیة للظن او اإلدانة ق

 �منع المحاكمة او �علن البراءة: ذلك، و�ال فإنه
غیر  وهو ١٧/٩/٢٠٠٩تار�خ  ٥٠نورد قرار قاضي التحقیق في البقاع: قرار رقم 

  منشور.
 

 "وحیث ان الدلیل المنتزع بنتیجة تعر�ض المشتبه فیه للتعذیب �كون مصیره اإلهمال، وفي المقابل، 
ان ذلك ال یؤدي �حد ذاته الى اهمال اإلجراءات الصحیحة التي تمت في معرض التحقیقات والتي �جوز الر�ون 

ة من اقترفه ام لجهة إهمال الیها �معزل عما �مكن ان یترتب من نتائج عن فعل التعذیب سواء لجهة مالحق
 الحاصل في معرضه.االعتراف 

یارة وحیث یتبین من الوقائع انه تم ضبط �میة تبلغ مئتین وأحد عشر غراًما من مادة الهیرو�ین في س" 

ر المدعى علیه بینما �ان متوجًها من البقاع نحو بیروت، وان هذه الواقعة غیر منازع فیها من قبله، وقد حض
ته لیوم واحد فقط و�رفقة والدته، وان ذلك �شكل قر�نة على انه حضر لنقل هذه الكمیة وأحضر والدالى البقاع 

معه إل�عاد الشبهات عنه، وان ما �فید لجهة ان احد األشخاص قد وضع له هذه الكمیة داخل السیارة بدون 
الیه �سهولة �ما انها  معرفته هو غیر مقنع ألن الكمیة المضبوطة �بیرة وموضوعة في مكان �صعب الوصول

 سیارته ألحد خالل فترة تواجده في البقاع". مموضبة جیًدا وقد أفاد المدعى علیه انه لم �سل
 

انتهى هذا القرار الى اعتبار فعل المدعى علیه مشكًال الجنا�ة المنصوص علیها في  
افیة العامة االستئن، و�عادة األوراق الى النیا�ة ٦٧٣/٩٨من قانون المخدرات رقم  ١٢٥المادة 

في البقاع التخاذ ما تراه مناسًبا �خصوص اإلجراءات الواجبة لكشف المال�سات حول جرم 
 ة.شتبه �حصوله وترتیب النتائج القانونیالمدعى علیه خالل التحقیقات األولیة المُ    تعذیب

، فإن قانون العقو�ات اللبناني �خلو من نص تجر�م فعل التعذیباما في ما خص  
خاص �معاقبة الموظفین الرسمیین الذین �قترفون التعذیب في معرض قیامهم �عملهم، وفي 

ضي �معاقبة المذ�ور والذي هو نص عام �ق من القانون  ٤٠١هذه الحالة یلجأ الى نص المادة 
من سلم شخًصا ضروً�ا من الشدة ال �جیزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن 

 ومات �شأنها �الحبس من ثالثة اشهر الى ثالث سنوات.جر�مة او على معل
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ق بین الموظف الرسمي و�ین غیره ممن �قترفون هذا فرّ یالحظ اذا ان هذا النص ال � 

ألن الفعل، ولهذا السبب، وانسجاًما مع اهداف االتفاقیة ونصوصها ال سیما المادة الرا�عة، و 
شد خطورة على ه بوظیفته هو أرسمي في معرض قیام التعذیب المرتكب من قبل موظف

رتكب من قبل شخص غیر موظف، فإنه المجتمع وعلى �رامة االنسان فیه من الفعل عینه المُ 
جرم فعل الموظف الرسمي الذي �قترف تعذیًبا �قتضي إضافة نص خاص الى قانون العقو�ات �ُ 

قبته �عقو�ة في معرض قیامه بوظیفته، وألن هذا الفعل هو شدید الخطورة فإنه �قتضي معا
 جنائیة ولیس جنحیة.

دم سته االتفاقیة �صورة مطلقة اذ تنص مادتها الثانیة على عان مبدأ منع التعذیب �رّ  
دم عحالة حرب او تهدیًدا �الحرب او  جواز التذرع �أي ظروف استثنائیة اً�ا �انت سواء أكانت

 الطوارئ العامة األخرى �مبرر للتعذیب.  حاالتاستقرار سیاسي داخلي او أي حالة من 
ان القانون اللبناني على جواز تعر�ض األشخاص للتعذیب في أي حالة من ال ینص  

 الحاالت، وهو بذلك یتوافق مع االتفاقیة.
وتنص المادة المذ�ورة ا�ًضا على عدم جواز التذرع �األوامر الصادرة عن موظفین  

من قانون العقو�ات  ١٨٥رر للتعذیب، في حین ان المادة أعلى مرتبة او عن سلطة عامة �مب
ن صادر عن السلطة، واذا �اعد جر�مة اذا ارتكب انفاًذا ألمر شرعي تنص على ان الفعل ال �ُ 

 رر الفاعل اذا لم �جز له القانون ان یتحقق شرعیته.االمر غیر شرعي بُ 
عند التطبیق خاصة  ان هذا االستثناء األخیر من شأنه ان �خلق إشكالیات عدیدة 

لجهة تحدید األشخاص الذین لهم الحق في التحقق من شرعیة أوامر رؤسائهم، ولهذا السبب، 
وطالما ان اصدار االمر �التعذیب هو حتًما غیر شرعي، وانسجاًما مع المادة الثانیة من 

 ذیب،المذ�ورة في ما خص األوامر غیر الشرعیة �التع ١٨٥�قتضي تعدیل المادة  االتفاقیة
 مر رئیسه القاضي �التعذیب بدون أي استثناء، و�التالي،و�عطاء الحق للموظف �عدم تنفیذ أ

 نفذ مثل هذا االمر في الحاالت جمیعها. إلغاء سبب التبر�ر �النسبة لمن یُ 
تنص المادة الثالثة من االتفاقیة على انه "ال �جوز ألي دولة طرف ان تطرد أي  

عو سلمه الى دولة أخرى اذا توافرت لدیها أسباب حقیقیة تد(أن ترده) او أن تُ  شخص او تعیده
 الى االعتقاد �أنه سیكون في خطر التعرض للتعذیب".

إن موضوع عدم إعادة او طرد شخص الى دولة أخرى �كون فیها عرضة للتعذیب  
لى عدم تعر�ضه یتعدى �إثاره حما�ة هذا الشخص من التعذیب في الدول التي ینتمي الیها ا
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كسب الموضوع أهمیة خاصة، اذ �ضع للتعذیب في الدولة التي قد �عاد الیها، وان هذا االمر �ُ 
على عاتق القضاء الوطني توفیر الحما�ة لشخص أجنبي من إمكانیة التعرض للتعذیب في 

 دولة أخرى، وفي الغالب تكون دولته.
قة لألجانب الداخلین الى لبنان �طر�طرحت هذه المسألة على القضاء اللبناني �النسبة  

 من قانون األجانب ٣٢ى المادة غیر شرعیة، إذ ان فعلهم هذا �قع تحت طائلة التجر�م �مقتض
ي تنص على معاقبة األجنبي الذي یدخل البالد على هذا النحو �الحبس من شهر الى ثالث الت

األجانب استحصلوا من  سنوات فضًال عن الغرامة واإلخراج من البالد. ولكن �عض هؤالء
على شهادة  UNHCRالمكتب اإلقلیمي للمفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین 

ي تفید �أنه تم االعتراف بهم �الجئین، و�عد ذلك تمت مالحقتهم من قبل النیا�ة العامة الت
نسبت الیهم اقتراف جنحة المادة المذ�ورة، وقد عرضت قضیة أحد العراقیین المعترف �ه 

 امبدئیً  كالجئ من قبل المكتب المذ�ور على محكمة استئناف الجنح في بیروت، فأصدرت قراًرا
(غیر منشور) ورد فیه ان المستأنف وهو عراقي  ٢٠/٨/٢٠٠١تار�خ  ٥٨٠/٢٠٠١برقم 

حدة الجنسیة استحصل على ما �فید �أنه یتمتع �الحما�ة الدولیة للمفوضیة السامیة لألمم المت
عرض لالضطهاد المحكمة من هذه الشهادة ان هذا الشخص مُ  لشؤون الالجئین، وقد استخلصت

العالمي  ندت الى الدستور اللبناني الذي یلتزم مواثیق األمم المتحدة واإلعالنفي بالده، وقد است
راجه تنتهي الى عدم إختفاقیة مناهضة التعذیب لان، �ما والى المادة الثالثة من إلحقوق اإلنس
 من قانون األجانب. ٣٢تقر�ر إدانته �جنحة المادة  من لبنان �عد

امیة في العراق، ولجوء عدد �بیر من العراقیین الى لبنان دو�عد حصول األحداث ال 
طرحت هذه المسألة مجدًدا امام مختلف المحاكم الجزائیة اللبنانیة، واختلفت الحلول المقررة لها 

الصادر بتار�خ  ١٥٨٨/٢٠٠٧فالقاضي المنفرد الجزائي في بیروت في حكمه رقم 
ور اللبناني الناصة على ان لبنان یلتزم (غیر منشور) انطلق من مقدمة الدست ٢٩/١٢/٢٠٠٧

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التي  ١٤مواثیق األمم المتحدة ومقرراتها ومن المادة 
على حق �ل انسان في االستفادة من ملجأ في دولة أخرى غیر دولته في حال �انت تنص 

تفاقیة إمادة الثالثة من حیاته عرضة للخطر او �ان معرًضا للتعذیب، ومن ثم استند الى ال
عن القانون الوضعي اللبناني، لینتهي �عد ادانة مناهضة التعذیب التي تشكل جزًءا ال ینجزئ 

من قانون األجانب لدخوله البالد �طر�قة غیر شرعیة، الى  ٣٢المدعى علیه �جنحة المادة 
المادة الثانیة من اعتبار ان هذه المعاهدة تسمو على ما عداها من نصوص قانونیة أخرى وفق 
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قانون أصول المحاكمات المدنیة، وان الدستور اللبناني یتقدم في التطبیق على القوانین 
الوضعیة، و�نتج عن ذلك انه �قتضي عدم الحكم �إخراج المدعى علیه من البالد قضائًیا إنفاًذا 

 ًحا.هذا التدبیر یتعارض مع هذه المعاهدة نًصا ورو  المذ�ورة ألن ٣٢لنص المادة 
تار�خ  ٤٤٠/٢٠٠٧أما القاضي المنفرد الجزائي في �سروان فقد اعتبر في حكمه رقم  

قعها و استناًدا ألحكام القانون الدولي والمعاهدات الدولیة التي "(غیر منشور) انه  ٣٠/٨/٢٠٠٧
لى البنان والتي تعلو على القانون الداخلي �قتضي إ�طال التعقبات �حق المدعى علیه (الداخل 

 أجانب استناًدا لما ذ�ر". ٣٢لبنان خلسة) في المادة 
لتي ان في متنه ما هي أحكام القانون الدولي والمعاهدات الدولیة لم یبیّ  إن هذا الحكم 
أتي �نتیجة عها لبنان والتي تؤدي الى النتیجة التي انتهى الیها، ال سیما وان إ�طال التعقبات �وقّ 

لیه ة المدعى عحین ان هذه العناصر متوافرة لمجرد اتجاه نیّ لعدم توافر العناصر الجرمیة، في 
 الى دخول البالد خلسة و�قدامه على تحقیق هذا الفعل، ولكن المسألة المطروحة محددة �مدى

لثة ترعى جواز اعادته الى بالده �عد تنفیذ الحكم، إذ ان اتفاقیة مناهضة التعذیب في مادتها الثا
وال تنسحب �آثارها الى عدم تجر�م فعل األجنبي الذي یدخل  موضوع عدم جواز اإلعادة فقط

، دولة أخرى �طر�قة غیر شرعیة �ونها ال تشتمل على أي سبب تبر�ر في هذا المجال، و�التالي
إ�طال التعقبات الجار�ة �حقه،  وفي ضوء غیاب أي سبب تبر�ر لفعل المدعى علیه ال �جوز

ثة المذ�ورة كن بدون إعادته الى بالده إنفاًذا للمادة الثالبل �قتضي إدانته و�نزال العقو�ة �ه، ول
والتي �جب ان یبقى إطارها محصوًرا �عدم اإلعادة بدون ان یتعداه الى تبر�ر فعل المدعى 

 ن من صراحة نصها.علیه، إذ ان هذا االطار هو الذي قصده واضعوها وفق ما یتبیّ 
تار�خ  ٦٧٦/٢٠٠٨لمتن برقم وفي حكم صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في ا 

(غیر منشور) اعتبر ان "المدعى علیها موجودة داخل األراضي اللبنانیة �موجب  ٢٥/٣/٢٠٠٨
تحمل ختم المفوضیة الرسمي ولدیها عائلة في  ٢١/١١/٢٠٠٧شهادة الجئ صادرة بتار�خ 

ه �م المدعى لبنان و�التالي �كون وجودها داخل األراضي اللبنانیة شرعًیا وتنتفي عناصر الجر 
 مة"، وخلص الى اعالن براءتها.امن قبل النیا�ة الع

 ان هذا الحكم خلص الى اعالن براءة المدعى علیها على الرغم من ان فعلها الجرمي 
وان البراءة ال �حكم �إعالنها اال في حال عدم وجود دلیل او في حال عدم �فایته او  ثابت،

في حال وجود شكوك حوله. اما مجرد حیازة المدعى علیه لشهادة الجئ فإنه ال ینفي عن 
فعله المقترف سا�ًقا الصفة الجرمیة، اذ ان هذا الفعل اكتملت عناصره قبل االعتراف �ه �الجئ، 
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ف له بهذه الصفة الحًقا ال �مكن ان �كون له مفعول ینسحب الى الماضي �حیث وان االعترا
 یز�ل الصفة الجرمیة عن أفعال ارتكبت خالله.

اما القاضي المنفرد الجزائي في زحلة فقد قضى في حكمه الصادر بتار�خ  
تار�خ  ٢٧٤/٢٠٠٧(غیر منشور) والمصدق استئناًفا �موجب القرار رقم  ١٩/١١/٢٠٠٧
من قانون األجانب  ٣٢مدى انطباق المادة (غیر منشور) �أنه ال �جوز مراقبة  ١٧/١٢/٢٠٠٧

 ن انها مخالفة ألحكامه او لمبدأ تسلسلعلى الدستور او االمتناع عن تطبیقها في حال تبیّ 
القواعد والنصوص، واعتبر من جهة أخرى ان المدعى علیه دخل البالد �قصد العمل ولم یثبت 

عرض للتعذیب واالضطهاد النه سبق ورحل في تار�خ سابق ودخل انه مُ  من معطیات الملف
 لبنان خلسة مجدًدا.

ان المسألة المطروحة �النسبة للتبر�ر األول ال ترتبط �موضوع مراقبة دستور�ة  
مناهضة  القوانین، انما تتعلق بتأمین التناسق في تطبیق القوانین المرعیة االجراء، وان اتفاقیة

بیق أصبحت جزًءا من التشر�ع اللبناني �عد المصادقة علیها، وهي �التالي واجبة التطالتعذیب 
ة من واال انتهى المبرر من هذه المصادقة، وان تطبیقها �جد أساسه القانوني في المادة الثانی

قانون أصول المحاكمات المدنیة، اما في ما خص التبر�ر الثاني، فان تقدیر مدى إمكانیة 
للتعذیب في ما لو تقرر إخراجه من البالد �خضع لسلطة المحكمة الواضعة  ض الشخصتعر 

 وهي غیر ملزمة �الشهادة الصادرة عن المكتب اإلقلیمي للمفوضیة السامیةیدها على الدعوى 
لألمم المتحدة لشؤون الالجئین �دلیل حاسم وجازم انما �مكنها ان تستثبت ذلك من ظروف 

 الملف ومعطیاته.
*** 

 هم المبادئ اإلنسانیة التي توخاها واضعو االتفاقیة، ومدى ائتالفها معأ ضنا استعر  
جمة التشر�ع الداخلي اللبناني، فیبقى تحدید دور القضاة والمحامین والضا�طة العدلیة الى تر 

 هذه المبادئ على ارض الواقع.
دلة همال األان المتتبع لألحكام القضائیة الصادرة قبل ابرام االتفاقیة �جد توجًها إل 

لذي المنتزعة تحت تأثیر اإلكراه، فمحكمة التمییز اعتبرت انه ال �جوز الر�ون الى اإلقرار ا
ها انتزع تحت الضغط والضرب المبرح الن ما ورد فیه ال تطمئن المحكمة الیه وال یرتاح وجدان

 لألخذ �ه وجعله أساًسا للحكم على المتهمین.
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(غیر  ٣٠/٣/٢٠٠٥الجزائي في بیروت بتار�خ في حكم صادر عن القاضي المنفرد  

ل منشور) اعتبر ان ما ورد في التحقیقات األولیة ال یولد القناعة الكاملة لدى المحكمة حو 
وأفاد لدى استجوا�ه من قبل ان ما ادلى �ه �ان  عادصحة ما نسب الى المدعى علیه �ونه 

ة، بل القائمین �التحقیقات األولینتیجة تعرضه للضرب من اشخاص مجهولین اثناء توقیفه ومن ق
 وان هذه التحقیقات األخیرة حصلت في ظل قانون أصول المحاكمات الجزائیة القد�م أي �غیاب

ادته الضمانات المقررة للمشتبه فیه، و�التالي، فإن ما یدلي �ه المدعى علیه لجهة إدالئه �إف
هذه اإلفادة في ضوء ما تقدم، في التحقیق األولي تحت تأثیر الضرب یثیر شكوً�ا حول صحة 

 وخلص الى اعالن براءته للشك. 
صدر حكم عن القاضي المنفرد الجزائي في بیروت (غیر منشور)  ٢٠٠٧ في آذار 

یق قضى �إدانة احد عناصر الضا�طة العدلیة لتعذیبه عامًال من التا�عیة المصر�ة خالل التحق
 معه وذلك �استخدام أسلوب التعذیب المعروف بـ"الفروج".

ما خص األجانب  اما تطبیق االتفاقیة �صورة مباشرة فقد حصل من قبل القضاء في 
 المعرضین للتعذیب في دولة أخرى، وسبق واستعرضنا �عض االحكام الصادرة في هذا الصدد.

ان دور القضاء في هذا المجال، على أهمیته، �كون غیر ذي جدوى اذا لم تعرض  
علیه القضاء حاالت التعذیب، وهذا األمر �قع على عاتق المحامین المؤتمنین على حقوق 

اتهم، فیجب أال یتوانوا عن تقد�م أي شكوى �حق من �شتبهون �اقترافه أي فعل الناس و�رام
 من شأنه ان �شكل تعذیًبا او معاملة مهینة او ال إنسانیة.

لعل الخطوة األساسیة في تفعیل أحكام االتفاقیة تتمثل �إنشاء قسم حقوق االنسان  
والذي  ٣/١/٢٠٠٨تار�خ  ٧٥٥م في المفتشیة العامة لقوى األمن الداخلي �موجب المرسوم رق

یق من مهامه التعر�ف �حقوق اإلنسان داخل قطعات المدیر�ة العامة لقوى األمن الداخلي، وتعم
هؤالء العناصر �حقوق اإلنسان، و�حما�ة هذه الحقوق من االنتهاك من قبل عناصر  يوع

ع علمي وعملي، القطعات المعنیة، �ما القیام �الدراسات الالزمة وتنظیم دراسات ذات طا�
تعاطى تأهلیة �انت او حكومیة والتي  ،والتنسیق مع الجمعیات المحلیة �افة واإلقلیمیة والدولیة

 حقوق اإلنسان وذلك لحسن التطبیق من القطعات المعنیة.
ان هذه األمور على درجة عالیة من األهمیة، فاألصل في حل أي مشكلة �كمن في  

 الناجعة لها. لهیًدا للبحث في الحلو تحدیدها وتعمیق الوعي �شأنها تم



 ۱٥۱آلیات الدفاع وفاعلیتھا     
 

 

یبقى األهم في إنشاء القسم المذ�ور هو التنسیق مع الجمعیات المحلیة والدولیة،  
األهلیة والحكومیة، وان هذا التنسیق من شأنه ان یؤدي الى نتائج إ�جابیة أخصها إزالة فكرة 

لها �فكرة التعاون إل�جاد المواجهة بین جمعیات المجتمع المدني والضا�طة العدلیة واستبدا
الحلول المناسبة و�ذلك تصبح الضا�طة العدلیة شر�ًكا أساسًیا في اجتراح الحلول بدًال من ان 

 تكون طرًفا في مواجهة ال آفاق لها.
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٥ 
 اآللیات التعاهد�ة لحما�ة حقوق االنسان

 خلود الخطیبالد�توره 
 أستاذة في الجامعة اللبنانیة

 
 
 

مستو�ات نتیجة سیاسات االقصاء  �عیش عالمنا العر�ي أزمة �ارثیة على عدة
تماعیة اإلقتصاد�ة واإلج في البنیة والتهمیش التي تمارسها أنظمتنا العر�یة والتحوالت الجذر�ة

لتي اوالسیاسي وغیاب الدولة العادلة  والسیاسیة والفكر�ة والدینیة، ناهیك عن الفساد المالي
ب وهشاشة البنیة العر�یة تنامي العنف والغیا تحترم حقوق االنسان والمواطن. وما یز�د ضعف

رفعت  ن ثورات العالم العر�يالعدالة االجتماعیة والتنمیة.ا الواضح الرادة الحكومات في تحقیق
سیس االنسان وحقوقه وحر�اته و�رامته االنسانیة، ولكنها لم تنجح في تأ شعارًا واضحًا محوره

  .صلبة تؤسس لدولة الحق والقانون  بنیة مؤسساتیة
البنیة المؤسساتیة خاصة في إطار االحزاب  في لبنان من الضروري ان یتم تدعیم هذه

م مدى قدرتهم على مواكبة التغییر وأهمیة دوره المنظمات للوقوف علىوالنقا�ات والجامعات و 
دالة وحامین للحق والع ذا �عني ان نكون محامینما .المجتمع في تكو�ن أداة تغییر�ة أساسیة في

نا في والوطنیة وننّمي مهاراتَ  دون أن نعّمق معرفَتنا الحقوقیة للضمانات الدستور�ة والدولیةب
ومدافعین عن حقوق االنسان ان نساهم  االنسان؟ و�یف �مكن لنا �محامینالدفاع عن حقوق 

تّعمق ثقافتنا القانونیة على هیكلیة حقوقیة واضحة ت في إرساء نظام قانوني حقوقي ونعید تمكین
ذه الوطنیة لإلتفاقیات الدولیة التي صادق علیها لبنان؟ ه في مدى مواءمة ومالءمة قوانیننا

نتمّكن تنص علیها اإلتفاقیات و  ى نّبین مدى تطبیق اإللتزامات الدولیة التيحت  المعرفة ضرور�ة
  �ناوسلو  تطو�ر مواقفنا  ودفاعنا فنصل الى من المقار�ة العملیة لحقوق االنسان في مرافعاتنا

ى في قضا�ا تتعلق �انتهاكات حقوق االنسان، معتمدین عل من االجراءات القانونیة والمرافعة
 .القوانین الوطنیة المرعیة االجراء دولیة ولیس فقطاالتفاقیات ال
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هي األساس لحما�ة حقوق االنسان. الدولیة  تعتبر المعرفة �حقوق االنسان واآللیات
 يف والسالم والعدل للحر�ة االساس هي وثابتة متساو�ة حقوق  من البشر�ة لألسرة �ما االقرار
 في االعضاء الدول تحتاج ولهذا لالنسان، االصیلة الكرامة لضمان االساسي والمدخل ،العالم
نسان والحر�ات العامة عبر ضمان تعز�ز إحترام حقوق اإل على العمل الى المتحدة االمم
التزاماتها على المستوى الدولي من خالل المصادقة  الى تفعیل الضمان هذا �حتاج م.العال

الوطني من خالل تفعیل  والبروتو�الت الملحقة، وعلى المستوى  على االتفاقیات الدولیة
ئات ضمن ٌأنشئت هی االلتزامات هذه مع القوانین الداخلیة. لتفعیل االلتزامات ومواءمة االتفاقیات

متحدة، میثاق األمم ال �الهیئات القائمة على وُعرفت میثاق األمم المتحدة ُتعنى �حقوق اإلنسان
 المعاهدات الدولیة لحقوق اإلنسان �ما فیها مجلس حقوق اإلنسان، والهیئات المنشأة �موجب

 .�ةامتثال الدول األطراف اللتزاماتها التعاهد والمؤلفة من خبراء مستقلین مكلفین برصد مدى
�سّهل االستفادة من هذه الهیئات  واعتمادها و�یفیة تفعیلها معرفة اإلجراءات إن
 االتفاقیات تبیان الى المبحث هذا في ـنتطرق  ن.عن حقوق اإلنسا والدفاع تعز�ز و�ساعد على

دة األمم المتح او �میثاق اتاالتفاقی هذه لهیئات المنصوص �مقتضىوا الساسیة لحقوق االنسانا
هذه الهیئات واآللیات، سواء  تفعیل بهدف توضیح الخطوات العملیة الواجب اتباعها من أجل

 .الدول، أو المنظمات غیر الحكومیة، وحتى األفراد من طرف
 
١ 

 االنسان حقوق  تعر�ف
 
 وتغّیر تطور في دوما فهي اإلنسان حقوق  لمصطلح جامع تعر�ف وضع �مكننا ال

مهما �انت جنسیتهم، أو مكان  متأصلة في جمیع البشر،ال الحقوق «أنها  احد �ختلف ال ولكن
أي  لونهم، أو دینهم، أو لغتهم، أو إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي، أو

تهدف الى حما�ة اإلنسان من تدخل  وهي الضمانات القانونیة العالمیة التي »وضع آخر.
 .حفاظًا على الكرامة اإلنسانیة لزامها �القیام �أفعال�السلطات في الحر�ات األساسیة و 

القانون وفي شكل معاهدات،  كثیرا ما یتم التعبیر عن حقوق اإلنسان العالمیة بواسطة
الدولي األخرى. یرسي القانون  ادئ عامة، أو �مصادر القانون والقانون الدولي العرفي، ومب

�طرق معینة أو االمتناع عن أعمال  الدولي لحقوق اإلنسان التزامات على الحكومات �العمل



 ۱٥٥آلیات الدفاع وفاعلیتھا     
 

 

والحر�ات األساسیة الخاصة �األفراد أو  معینة، من أجل تعز�ز وحما�ة حقوق اإلنسان
 .الجماعات

٢ 
 االعالن العالمي لحقوق االنسان

 
 .رتحّدد نطاق الحقوق والحر�ات االساسیة المكفولة لجمیع البش أّول وثیقة عالمیة هو

والذي أصبح یوم حقوق  ١٩٤٨�انون أول  ١٠لألمم المتحدة في  إعتمدته الجمعیة العامة
  .مّوحد لالنجاز �النسبة لجمیع الشعوب وجمیع الدول الوثیقة معیار اإلنسان. وتعتبر هذه

هدة صفة االتفاقیة أو المعا عالمي لحقوق االنسان �توصیة غیر ملزمة ولم یتخذصدر االعالن ال
 تق دولبوصفه التزاما أخالقیا �قع على عا الدولیة ، إال أنه استقر التعامل ببنود هذا االعالن

 ضافةإ أصبح عملیا مرجعًا او نموذجًا لصیاغة نصوص أخرى أصبحت ملزمة، حتى ،العالم
الالحقة وما تبعه من تكر�س دولي لنصوص االعالن داخل  المعاهدات الدولیة في تضمینه الى

 االعالن راماحت �عد فلم ملزماً  مما جعل من بنود االعالن عرفاً دولیاً  الدساتیر والقوانین الداخلیة
ث وحی .او التصدیق التوقیع على �عتمد �عد ولم �المثل المقابلة شرط ألي �خضع �ه واالمتثال

المبادئ التي یتضمنها االعالن  الدولي مصدر من مصادر القانون الدولي فإن أن العرف
  .مقبولة عالمیا ولها قوة معنو�ة و شرعیة ال مثیل لهااضحت ملزمة لدول العالم و 

والحر�ات الرئیسیة  �عد هذا اإلعالن �مثا�ة االعتراف الدولي �أن الحقوق األساسیة
الجمیع في إطار من  غیر قابلة للتصرف وتنطبق علىتعتبر متأصلة لدى �افة البشر، وهي 

 كما �عتبر االعالن  .حر ومتساو من حیث الكرامة والحقوق  ن �ال منا قد ولد وهوأل المساواة،
ضخمة من معاهدات حقوق اإلنسان الدولیة ذات اإللزام القانوني،  مصدر إلهام لمجموعة

�أسره. أفضى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على صعید العالم  ولموضوع تطو�ر حقوق 
ما یز�د عن عشرات من معاهدات و�یانات حقوق اإلنسان الدولیة، إلى جانب  اإلنسان إلى إلهام

إتفاقیات حقوق اإلنسان اإلقلیمیة وصكوك حقوق اإلنسان المحلیة واألحكام  عدد �بیر من
 یة القانونیة فیما یتصل بتعز�زأ�ضًا، مما �شّكل نظامًا شامًال وملزمًا من الناح الدستور�ة

 .وحما�ة حقوق اإلنسان
 
 



خلود الخطیب     156 
 

٣ 
 االنسان لحقوق  الدولیة الشرعة

 
ة الدولی شكل االعالن العالمي لحقوق االنسان مغ غیره من الوثائق االساسیة الشرعة�ُ 

 :لحقوق االنسان وتضم
  لحقوق االنسان االعالن العالمي

 والسیاسیة الخاص للحقوق المدنیة  العهد الدولي
 للحقوق االقتصاد�ة واالجتماعیة والثقافیة العهد الدولي الخاص

ة والسیاسی الملحق للعهد الدولي الخاص �الحقوق المدنیة االول االختیاري  البروتو�ول
 ١٩٦٦عام  �م شكاوى فرد�ة) اعتمدد(الذي �سمح بتق

ذي والسیاسیة (ال االختیاري الثاني للعهد الدولي الخاص �الحقوق المدنیة البروتو�ول
 ١٩٨٩الغاء عقو�ة االعدام) اعتمد عام  یهدف الى
 واالجتماعیة االقتصاد�ة االختیاري الملحق للعهد الدولي الخاص �الحقوق  البروتو�ول

 ٢٠٠٨والثقافیة 
 
٤ 

 المصطلحات االساسیة
 

 الدولیة، تجدر اإلشارة إلى توضیح �عض قبل التطرق آللیات رقا�ة تطبیق االتفاقیات
 تلفةقانوناً أسماء مخ  ُ�طلق على الوثائق الملزمة المصطلحات وشرح �عض المفاهیم. علماً انه

كمصطلح عام  في مجال القانون الدولي لحقوق اإلنسان "صك" یتم استخدام مصطلح لكن
 .لإلشارة إلى وثیقة سواء �انت هذه الوثیقة ملزمة قانونیا أم ال

فقة والموا  قبولها المبدئي �مقتضیاتها �عني إتفاقیة على الدولة توقیع ان:  التوقیع
�االمتناع عن  الموّقعة الدولة  لتوقیع الزامل و�قتصر األثر القانوني االّولیة �االلتزام �االتفاقیة،

 .یتنافى مع موضوع والهدف من االتفاقیة المعنیة أي فعل
 



 ۱٥۷آلیات الدفاع وفاعلیتھا     
 

 

على الصعید الوطني  علیها،الدولة  تفاقیة �عد توقیعإ �كون التصدیق على: التصدیق
 (تختلف السلطة المختصة حسب القانون الدستوري)، -البرلمان هو في العادة مسؤولیة –

وتجعل �عض الدساتیر مقتضیات االتفاقیات المصادق علیها أعلى من  عندئذ تصبح ملزمة
لمصادقة و�عد ا أو االنضمام لدى األمین العام �قتضي إیداع صك التصدیقو  .القانون الداخلي

�مكن للتصدیق أن و  .القوانین المحلیة تتمتع االتفاقیة في غالب الدول �قوة إلزامیة أقوى من
 .�شمل �عض التحفظات

ضات االرتباط �مقتضیات إتفاقیة لم تشترك في المفاو  معناه أن الدولة قبلت: االنضمام
یتحقق  .االتفاقیة�صدر عنها و�التالي تصبح طرف في  الخاصة �إبرامها، عن طر�ق إعالن

ن خالف التصدیق، فإ لألمم المتحدة. وعلى  لدى األمین العام "صك انضمام" االنضمام �إیداع
ح القانوني للتصدیق إذ تصب االنضمام ال �قتضي أن �سبقه التوقیع. واالنضمام له نفس األثر

 .االلتزامات المقررة فیها الدولة طرفًا في االتفاقیة وملزمة قانونًا بتنفیذ
 تغییرها لألثر القانوني لبعض بیان من الدولة تعّبر �ه عن استبعادها أو: التحفظ

تفاقیة اال على عند التوقیع رسمیة تقدّمه �صورة أحكام المعاهدة في تطبیقها وعلى تلك الدولة ان
 كون � ال التحفظ ان ما، علالموافقة علیها او االنضمام الیها او التصدیق علیها او قبولها او

  :مقبول في الحاالت التالیة
 اذا �ان التحفظ محظورا في االتفاقیة

 اذا �انت االتفاقیة تجیز تحفظات معینة لیس من بینها ذلك التحفظ
 .اذا �ان التحفظ مخالفا لموضوع االتفاقیة او الغرض منها

ام �التوضیح أحك وثیقة قانونیة تعّدل أو تستكمل أو تتناول: االختیاري  البروتو�ول
ي إجراء قانوني تكمیل فهو .�مّكن الدول األطراف أن تصادق علیه أو تنضم إلیه اتفاقیة مما

ه تفعیل أحكام االتفاقیة التي سبقت �خضع إلى نفس قواعد المصادقة على اتفاقیات و�هدف إلى
 .االتفاقیة و�لى تفعیل آلیات حما�ة الحقوق التي أقرتها



خلود الخطیب     158 
 

٥ 
 آلیات الحما�ة

 
وآلیات  ،اعتمدها مجلس حقوق االنسان الحما�ة الى آلیات غیر تعاهد�ةتقسم آلیات 

 .تاالتفاقیا �موجب االجراءات المنصوص علیها فيتعاهد�ة 
 
٦ 

 حقوق اإلنسان مجلس
 

 عیم تعز�ز جمیع حقوق منظومة األمم المتحدة ُ�عنى بتد هیئة حكومیة دولیة داخل هو
 ت انتهاكات حقوق اإلنسان و�ّقدمحاال و�ناقش أرجاء العالم، اإلنسان وحمایتها في جمیع

 دولة عضوًا في األمم المتحدة تنتخبها الجمعیة ٤٧والمجلس مؤلف من   .توصیات �شأنها
 ٢٠٠٦آذار 15 في المتحدة لألمم العامة الجمعیة المجلس أنشأت ة.العامة لألمم المتحد

اعتمد  ن.اإلنسا لحقوق  ةالسا�ق المتحدة األمم لجنة وقد حل محل 251/60 القرار �موجب
 :ضمنها ومن لخاصة �ه لتوجیه عمله و إنشاء إجراءاته وآلیاته،إجراءات المجلس

�عتبر أحدث آلیات رصد مدى وفاء الدول �التزاماتها : االستعراض الدوري الشامل
وار وهو آلیة تعاونیة تستند الى ح .تعز�ز حقوق اإلنسان وفقا لمیثاق األمم المتحدةحما�ة و �

في  ااحتیاجاته اشتراكا �امال، مع مراعاة الدولة موضع االستعراض وتشترك �ه تفاعلي مع
و�قوم  ا.المعاهدات ال ان �كون ازدواجا لهالى استكمال أعمال  یهدف ت.مجال بناء القدرا

 الدول االعضاء في األمم المتحدة والبالغ عددها المجلس دور�ا �استعراض قیام �ل دولة من
 .الى المساواة في المعاملة بین جمیع البلدان الیها جنوب السودان). �ستند(اضیف  ١٩٣

الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان خبراء مستقلون في  اإلجراءات: الخاصة االجراءات
منظور لتقد�م تقار�ر ومشورة �شأن حقوق اإلنسان من  مجال حقوق اإلنسان مكلفون بوال�ات

ممثلین خاصین وخبراء مستقلین وأفرقة  الى الخبراء و�قسم دة.مواضیع أو خاص ببلدان محد
برصد القضا�ا المواضیعیة أو أوضاع حقوق اإلنسان في بلدان محددة  و�ضطلع هؤالء .عاملة

الخاصة عنصر  ونظام اإلجراءات. المشورة �خصوصها واإلبالغ علنًا عنها و�حثها وتقد�م
المدنیة والثقافیة  :جمیع حقوق اإلنسانأساسي في آلیات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان و�غطي 
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 موضوعیة وال�ة 41 ،٢٠١٥آذار/مارس  27 واالقتصاد�ة والسیاسیة واالجتماعیة. وتوجد، في
 .قطر�ة وال�ة ١٤و

رات للمجلس التي تزوده �الخب "الهیئة الفكر�ةها "ُتستخدم �اعتبار : االستشار�ة اللجنة
 .حقوق اإلنسان في مجال والمشورة �شأن القضا�ا المواضیعیة

قوق استرعاء انتباه المجلس إلى انتهاكات ح یتیح لألفراد والمنظمات: الشكاوى  إجراء
 .اإلنسان

واستخدام تكنولوجیا  الفرقة العاملة المعنیة �خدمات األمانة العامة و�مكانیة الوصول

الوصول المعنیة �خدمات األمانة العامة و�مكانیة  ُأنشئت الفرقة العاملة: المعلومات
. وهي مكلفة بدراسة القضا�ا ٢٠١١تموز/یولیه  واستخدام تكنولوجیا المعلومات في

األمانة العامة إلى المجلس وآلیاته، و�مكانیة  المتعلقة بتحسین الخدمات التي تقدمها
المجلس، و�مكانیة استخدام تكنولوجیا  وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى عمل

 .المعلومات
٧ 

 د�ةاآللیات التعاه
 

، على الدول التزامات عندما تصبح أطراف في معاهدات دولیة اآللیات التعاهد�ة تحّتم
في إطار حما�ة وتطبیق حقوق اإلنسان، فیمتنع علیها تقلیص  فتضطلع �التزامات وواجبات

ولة و�شترط علیها اتخاذ تدابیر ا�جابیة لحمایتها. فعندما تصادق الد التمتع �حقوق االنسان،
حما�ة الحقوق وتعدیل  حقوق االنسان االساسیة، یتوجب علیها وضع تدابیر معاهداتعلى 

 .وواجباتها التعاقد�ة لتتناسب وتتالءم مع التزاماتها المحلیة تشر�عاتها
یة لحقوق اإلنسان وتحدد المسؤولیات القانون تؤّسس المعاهدات الدولیة لإلطار الفكري 

لبة لألجهزة الرقابیة ولإلجراءات المترتبة ومنها مطا سللدول في ظل القانون الدولي �ما تؤس
علما ان �عض المعاهدات تسمح لألفراد بتقد�م شكاوى، وحتى  .الدول بتقد�م تقار�ر دور�ة
 .أساسیة لحقوق االنسان تار�خه توجد تسع معاهدات

 
 1966 الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة لعهد الدوليا .1
 ١٩٦٦االقتصاد�ة واالجتماعیة والثقافیة  الخاص �الحقوق  عهد الدوليال .2
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 ١٩٦٥االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري  .3
 ١٩٧٩المرأة  اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد .4
نیة المعاملة أو العقو�ة القاسیة أو الالإنسا اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب .5

 ١٩٨٤أو المهینة 
 ١٩٨٩الطفل  حقوق تفاقیة ا .6
 ٢٠٠٦االختفاء القسري  االتفاقیة الدولیة لحما�ة جمیع االشخاص من .7
 ١٩٩٠المهاجر�ن وأفراد أسرهم  االتفاقیة الدولیة لحما�ة حقوق جمیع العمال .8
 ٢٠٠٦اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  .9

 
 المعنیة اللجنة الملحق البروتو�ل االتفاقیة المعنیة �حقوق اإلنسان

�الحقوق المدنیة  لعهد الدولي الخاصا
 1966 والسیاسیة

 

OP1-ICCPR 
البروتو�ول االختیاري للعهد الدولي 

الذي ) الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة
�م شكاوى فرد�ة) اعتمد عام د�سمح بتق

١٩٦٦ 
OP2_ICCPR 

البروتو�ول االختیاري الثاني للعهد الدولي 
(الذي والسیاسیة  الخاص �الحقوق المدنیة

یهدف الى الغاء عقو�ة االعدام) اعتمد 
 ١٩٨٩عام 

 

 
 ة �حقوق اللجنة المعنی

 HRCاالنسان 

�الحقوق  العهد الدولي الخاص
االقتصاد�ة واالجتماعیة والثقافیة 

١٩٦٦ 

OP_ICESR 
للعهد الخاص  البروتو�ول االختیاري 

�الحقوق االقتصاد�ة واالجتماعیة 
 2008  والثقافیة

 

 االقتصاد�ة الحقوق  لجنة
 الثقافیة و واالجتماعیة

CESR 
 
 

االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع 
 أشكال التمییز

 ١٩٦٥العنصري 
 

  �اتفاقیة القضاء المعنیة اللجنة 
 عنصري  تمییز اي على

CERD 
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اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال 
 ١٩٧٩التمییز ضد المرأة

 

OP-CEDAW 
القضاء التفاقیة  البروتو�ول االختیاري 

 على جمیع اشكال التمییزضد المرأة
 

 �القضاء المعنیة اللجنة
 المرأة ضد التمییز على

CEDAW 

اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من 
ضروب المعاملة أو العقو�ة القاسیة 

 ١٩٨٤الالإنسانیة أو المهینة  أو
 

OP-CAT 
البروتو�ول االختیاري التفاقیة مناهضة 

 المعاملة أوالتعذیب وغیره من ضروب 
 العقو�ة القاسیة أو الالإنسانیة أو المهینة

 
 

 �مناهضة المعنیة اللجنة
 التعذیب
CAT 

 ١٩٨٩اتفاقیة حقوق الطفل 
 

1. OP-CRC-SC 
التفاقیة حقوق  البروتو�ول االختیاري 

الطفل �شأن اشتراك االطفال في النزاعات 
 المسلحة

 
2. OP-CRC-AC 

التفاقیة حقوق  البروتو�ول االختیاري 
الطفل �شأن بیع االطفال واستغالل االطفال 

 اال�احیة في البغاء وفي المواد
 

 البروتو�ول االختیاري  .3
2011 

 

 اتفاقیة لجنة
 الطفل حقوق 
CRC 

االتفاقیة الدولیة لحما�ة جمیع 
 ٢٠٠االشخاص من االختفاء القسري 

 �حاالت المعنیة اللجنة 
 القسري  االختفاء
CED 

حقوق جمیع  االتفاقیة الدولیة لحما�ة
 ١٩٩٠العمال المهاجر�ن وأفراد أسرهم 

 

 حقوق  �اتفاقیة المعنیة اللجنة 
 المهاجر�ن العمال

CMW 
 اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 
OP-CRPD 

البروتو�ول االختیاري التفاقیة حقوق 
 االشخاص ذوي االعاقة

 

 االشخاص حقوق 
 االعاقة ذو

CRPD 
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یتناول �التفصیل الحقوق المدنیة : ١٩٦٦والسیاسیة العهد الدولي للحقوق المدنیة 
التمییز والمساواة والحق في الحیاة وحظر الرق  تقر�ر المصیرومناهضة كحق والسیاسیة

التعبیر، وحر�ة  وحر�ة اإلنسان في النظام القانوني والتعذیب واالحتجاز التعسفي و حقوق 
و�قتضي العهد من جمیع . الشؤون العامةالتجمع، وحر�ة الدین والحق في المشار�ة في إدارة 

العهد  انبثقت عن لحقوق االنسان التي الدول االطراف ان تقدم تقار�ر دور�ة الى اللجنة المعنیة
ینص البروتو�ول االختیاري  ه. �مااقب تطبیقفتر   الدولي الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة

مقدمة إلى هیئة المعاهدة الخاصة �العهد البالغات أو الشكاوى الفرد�ة ال األول على عدد من
 للحقوق المدنیة والسیاسیة (اللجنة المعنیة �حقوق اإلنسان) والتي تخضع لشروط معینة الدولي
�جب أن تكون العملیة مكتو�ة و لمعالجة االنتهاكات، استنفاذ �افة الحلول المحلیة الرامیة فیجب

 .و�تكلفة مجانیة وأن تتم �سر�ة
ن یتضم: ١٩٦٦لخاص للحقوق االقتصاد�ة واالجتماعیة والثقافیة العهد الدولي ا

عمل، والثقافیة الرئیسیة �الحق في عدم التمییز، والحق في ال الحقوق االقتصاد�ة واالجتماعیة
عمل عادل، والحقوق النقابیة، والضمان االجتماعي، وحما�ة االسرة،  والحق في توفر اوضاع

والحق في االشتراك  والحق في التعلیم، والحق في الصحة،معیشي مالئم،  والحق في مستوى 
 .الثقافیة في الحیاة

االقتصادي  یتطّلب من جمیع الدول االطراف ان تقّدم التقار�ر �انتظام الى المجلس
إنشاء  لم ینص العهد الدولي للحقوق االقتصاد�ة واالجتماعیة والثقافیة على ي.واالجتماع

لصلة ااألخرى ذات  ة تنفیذ أحكامه، مثلما جاء في المواثیق الدولیةوتكو�ن لجنة تعاهد�ة لمراقب
تخذه والثقافیة �مقتضى قرار ا �حقوق اإلنسان. وقد نشأت لجنة الحقوق االقتصاد�ة واالجتماعیة

اللجنة إحدى األجهزة المتفرعة عن  . وهكذا تعتبر١٩٨٥المجلس االقتصادي واالجتماعي عام 
اللجنة مراقبة تطبیق العهد الدولي الخاص  هذه تتولىو  .اعيالمجلس االقتصادي واالجتم

اللجنة  وتتكون . االقتصاد�ة واالجتماعیة والثقافیـة و�قامة حوار بناء مع الدول األطراف �الحقوق 
 .سنوات قابلة للتجدید خبیرا ینتخبون من الدول األطراف لمدة أر�ع ١٨من 

التمییز : ١٩٦٥التمییز العنصري االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع اشكال 
او التفضیل على اساس العرق او النسب او اللون او  العنصري الذي �عتبر التمییز او التقیید

�ستتبع تعطیل االعتراف �حقوق االنسان.وتتعهد جمیع الدول  االصل القومي او االثني مما
صري عن التدابیر التي اتخذتها دور�ة الى لجنة القضاء على التمییز العن االطراف بتقد�م تقار�ر
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�جوز للدول ان تعترف �اختصاص اللجنة في  ١٤االتفاقیة.و�موجب المادة  لتنفیذ احكام
 .المقدمة من االفراد الشكاوى 

رقة التمییز هو اي تف: ١٩٧٩اتفاقیة القضاء على جمیع انواع التمییز ضد المرأة 
رأة آثاره او اغراضه إحباط االعتراف للم على اساس الجنس و�كون من او استبعاد او تقیید یتم

والحر�ات االساسیة. وتتطلب من الدول االطراف ان تقدم تقار�ر دور�ة الى  �حقوق االنسان
الدول  قیةالمعنیة �القضاء على التمییز ضد المرأة.كما �مّكن البروتو�ول االختیاري لالتفا اللجنة

 .االطراف من قبول االلتماسات الفرد�ة
 مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة اوالعقو�ة القاسیة او اتفاقیة

جسدي او  التعذیب هو اي عمل ینتج عنه ألم وعذاب شدید: ١٩٨٤المهینة  الالنسانیة او
 عقلي یلحق عمدا �شخص ما قصد الحصول على االعتراف من هذا الشخص او من شخص

، للتعذیب رع �أي ظروف من أي نوع �مبررثالث. تمنع االتفاقیة هذه الممارسات وال �جوز التذ
ب التعذیب.و�موج وتتطلب االتفاقیة من �ل دولة طرف ان تقدم تقار�ر دور�ة الى لجنة مناهضة

دمة �النظر في الشكاوى المق من االتفاقیة �جوز للدول ان تختار قبول اللجنة ٢٢و ٢١المادتین
 ةالبروتو�ول االختیاري التفاقیة مناهضاعتمد   ٢٠٠٢من دول اطراف اخرى او افراد. في عام 

في  نفاذه التعذیب وغیره من ضروب المعاملة اوالعقو�ة القاسیة او الالنسانیة اوالمهینة و�دء
یة الوطنیة والدول ، وهو�نص على نظام لز�ارات المنتنظمة من قبل االلیات٢٠٠٦حز�ران یونیو 

قوم بوصفها اآللیة الدولیة وت نع التعذیبلمنع التعذیب.كما ینشئ البروتو�ول لجنة فرعیة لمن
ل المشورة والمساعدة الى الدو  بز�ارة االماكن التي �حرم فیها االشخاص من حر�تهم، واسداء

 .االمم المتحدة ذات الصلة االطراف النشاء الیات وقائیة، والتعامل مع هیئات
 

 فل: عدمنصت على أر�عة مبادئ العمال حقوق الط: ١٩٨٩اتفاقیة حقوق الطفل 
وضعه.  التمییز ومصالح الطفل الفضلى والحق في الحیاة والبقاء والنمو وآراء الطفل �شان
االنسان.  تتطلب االتفاقیة من جمیع الدول االطراف ان تقدم تقار�ر دور�ة الى لجنة حقوق 

 : و�ضاف الیها ثالثة بروتو�الت
النزاعات المسلحة (عدم �شأن اشتراك االطفال في  2000 بروتو�ول اختیاري  -

 ).عشر الى التجنید االجباري في القوات المسلحة النظامیة خضوع اي شخص دون سن الثامنة
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ي االختیاري المتعلق ببیع االطفال و�غاء االطفال واستغالل االطفال ف البروتو�ول -
 اإل�احیة المواد

اري المتعلق البروتو�ول االختی ٢٠١١العامة في �انون اول  اعتمدت الجمعیة -
الذي یرسي الحق في تقد�م االلتماسات الفرد�ة واالستفسارات  �اجراءات تقد�م البالغات

 .والشكاوي بین الدول
 

تطلب ت: ١٩٩٠أسرهم   لحما�ة حقوق جمیع العمال المهاجر�ن وافراد یةاالتفاقیة الدول
�م المعنیة . وتتضمن حق تقدتقار�ر دور�ة للجنة  جمیع الدول االطراف ان تقدممن االتفاقیة 

الطرف  او من االفراد شرط ان تقبل الدولة  اطراف شكاوي من الدول االطراف ضد دول
 .المعنیة �اختصاص اللجنة في هذا الصدد
مصطلح ذوي االعاقة �شمل �ل من �عانون : ٢٠٠٦اتفاقیة حقوق االنسان ذوي االعاقة 

 یة او حسّیة، قد تمنعهم من المشار�ة �صورةعاهات طو�لة االجل بدنیة او عقلیة او ذهن من
 .كاملة وفّعالة في المجتمع

 وتهدف الى تعز�ز وحما�ة و�فالة تمّتع ٢٠٠٨دخلت االتفاقیة حیز التنفیذ عام 
االنسان  االشخاص ذوي االعاقة تمتعًا �امًال على قدم المساواة مع االخر�ن �جمیع حقوق 

االعاقة.  انشاء لجنة معنیة �حقوق االشخاص ذوي  والحر�ات االساسیة.وتنص االتفاقیة على
ح �من ٢٠٠٨عام  تقدم الیها الدول االطراف تقار�ر دور�ة . البروتو�ول االختیاري لالتفاقیة

انتهاكات الي من احكام  اللجنة سلطة تلقي البالغات من االفراد الذي یدعون انهم ضحا�ا
 .االتفاقیة

دخلت حیز : ٢٠٠٦من االختفاء القسري   االتفاقیة الدولیة لحما�ة االشخاص
النساني ااالحكام التقلید�ة لحقوق االنسان واحكام القانون  النفاذ �عد أر�ع سنوات وتجمع بین �ل

د قبلت قلالفراد تقد�م شكاوى الى اللجنة شرط ان تكون الدولة المعنیة  والقانون الجنائي .و�جوز
 .٣١اللجنة �موجب المادة  �اختصاص
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٨ 
 �المعاهدات الدولیة لحقوق االنسان (اللجان)  الهیئات المتعلقة

 
الدول األطراف (یتراوح عددهم ما بین  تتألف من خبراء مستقلین ومنتخبین من قبل

سنوات، وعضو�ة  ٤العمل في اللجان  )، �عملون �شكل مستقل عن دولهم، وتكون مدة٢٥-١٠
دول ال وتتولى اللجان رصد تنفیذ .المختلفة نیةاللجان ممثلة للتوز�ع الجغرافي وللنظم القانو 

تضیات إدراج هذه المق ومدى التزام الـدول األطراف �مقتضیاتها ومدى األطراف ألحكام االتفاقیة
ى تتوللجنة واحدة  تلقى الشكاوى، وتقوم �التحقیقات، علما انوهذه اللجان ت  في تشر�عاتها،

هضة اللجنة الفرعیة لمنا( فیها محرومون من الحر�ةوال�ة القیام بز�ارات االماكن التي یوجد 
 .وتتم الرقا�ة عن طر�ق تلقي تقار�ر من الدول األطراف ودراسة هـذه التقار�ر .یبالتعذ

 دراسة التقار�ر من خالل  مراقبة تطبیق بنود المعاهدات وتكون مهام هذه اللجان
ن قبل والتقار�ر الدور�ة المقدمة م ).للمعاهدة األولیة (خالل سنة أو سنتین من انضمام الدولة

دراسة الشكاوى ، و خالل فترات ال تتجاوز الخمس سنوات أو �ما تطلب اللجان الدول األعضاء
دات تقد�م التفسیرات والتوضیحات الخاصة �المعاه اللجان كما تتولى هذه الفرد�ة والمراسالت،

 .في قضا�ا ذات صلة �أوضاع حقوق اإلنسان المختلفة والبحث
�حیث ُتعرب الهیئات المنشأة �موجب  تقد�م توصیات عامة اللجان مهام ضمن یندرج

 ،نفیذالت بتقد�م التوصیات الالزمة لز�ادة فعالیة المعاهدات عن قلقها إزاء المشاكل، �ما تقوم
ار حو األمم المتحدة ومنظماتها ومنظمات المجتمع المدني لبناء  التعاون مع أجهزة مهامها ومن

سنو�ة عن أنشطتها للهیئة العمومیة من خالل المجلس  تقدم تقار�ر كما ل.ع الدو تفاعلي م
المتحدة ومن الممكن أن تدعو منظمات المجتمع المدني لتقد�م  االقتصادي االجتماعي لألمم

 :وتدرس التقار�ر الواردة تتلقى من ابرز مهام الهیئات انها .تقار�ر
اتخذتها إلعمال الحقوق المنصوص  من الدول األطراف، �شأن التدابیر التى -

 .علیها في العهد
  .�التزاماتها �موجب العهد ا أخرى ال تفيمن دولة طرف تزعم أن دولة طرفً  -
 .العهد انتهكت حقوقهم اإلنسانیة من األفراد الذین یزعمون أن دولة طرفا في -
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والمعاییر  الهدف الرئیسي من التقار�ر هو تسلیط الضوء على أداء الحكومة لتتماشى
ل بوجود المشاك الدولیة لحقوق االنسان �ما تهدف الى تقییم مستمر ألهداف الدولة واالقرار

ء والتشجیع على إجرا والفجوات، وتوفیر امكانیة مساءلة الدولة وتبادل المعلومات والخبرات
 .حوار بناء بین اللجنة وهذه الدول

 التصدیق على المعاهدة ورصداالتصال بهیئات المعاهدات على تشجیع �ساعد 
لى مكتو�ة ا امتثال الدول األطراف اللتزاماتها �شأن تقد�م التقار�ر، وتقد�م معلومات ومواد

ت من خالل االفادا هیئات معاهدات حقوق االنسان وتقار�ر مكتو�ة، والمشار�ة �صفة مراقب او
 المالحظات النهائیة �عةالشفو�ة للمنظمات غیر الحكومیة في جلسات هیئات المعاهدات، ومتا

المعاهدات، وتقد�م  الصادرة عن هیئات المعاهدات، وتقد�م الشكاوى الفرد�ة الى هیئات
ى (اللجنة المعنیة �القضاء عل معلومات من اجل اجراءات االنذار المبكر والتدابیر العاجلة

نة التعذیب ولج السر�ة (لجنة مناهضة التمییز العنصري)، وتقد�م معلومات لمساعدة التحقیقات
 .القضاء على التمییز ضد المرأة)

 ینبغي التأكد من ان الدولة إنضمت او صّدقت على االتفاقیة المعنیة ومن موعد
 التقر�ر ومن القضا�ا الرئیسیة التي �جري او جرى النظر فیها اضافة الى االطالع على

 .المبادئ التوجیهیة لكتا�ة التقار�ر
لحق البروتو�ول االختیاري الم المادة االولى من فقد نصت د�ةالفر  للشكاوى  �النسبة اما

 تعترف �ل دولة طرف في العهد، وتصبح طرفا  السیاسیة �أنو �العهد الدولي للحقوق المدنیة 
ن البرتو�ول، �اختصاص اللجنة في استالم ونظر الرسائل المقدمة من األفراد الداخلی في هذا

 یدعون أنهم ضحا�ا أي انتهاك من جانبها ألي حق من وال�ة تلك الدولة الطرف والذین في
كون تالعهد ال  رة في العهد، وال �جوز استالم أ�ة رسالة تتعلق �أ�ة دولة طرف فيالحقوق المقر 

 :التالیة الشروط توفر �جب الفرد�ة الشكوى  ولقبول .طرفا في هذا البروتكول
  .وتو�ول االختیاري األولوفي البر  أن تكون الدولة المشتكى منها طرفا في العهد •
ترسل من شخص أو مجموعة أشخاص  أن ال تكون الرسالة مجهولة المصدر، وأن •

 .�خضعون للوال�ة اإلدار�ة للدولة المشتكى منها
  .الداخلیة أن �ستنفد الشاكي أو الشاكین طرق الطعن •
 أخرى من هیئات األمم المتحدة أن ال �كون نفس الموضوع مطروحا على هیئة •
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الشكوى على اساءة استعمال لحق تقد�م الرسائل او ان تكون الشكوى  ال تحتوي ان  •
 العهد منافیة الحكام

 :اذا مقبولة غیر تكون  العكس وعلى
  .إذا �ان مصدر الشكوى مجهوال •
 .التقد�م إذا �انت الشكوى تمثل سوء استخدام لحق •
 .إذا لم تتوافق الشكوى مع فقرات المعاهدة •
 .إلجراء آخر من إجراءات التحقیق الدولیة �جري دراسته طبقا إذا �ان نفس الموضوع •
تغرق استنفذت، اال إذا �انت هذه الوسائل تس إذا لم تكن اإلجراءات العالجیة المحلیة قد •

 .وقتا طو�ال بدرجة غیر معقولة
*** 

اتفاقیات وهي االتفاقیة الدولیة  ثالث على �صادق لم لبنان ان نجد ان المعیب من
واالتفاقیة الدولیة لحما�ة حقوق جمیع ، ٢٠٠٦االختفاء القسري  جمیع االشخاص منلحما�ة 

، �ما ٢٠٠٦واتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ، ١٩٩٠وأفراد أسرهم  العمال المهاجر�ن
االمر الذي یدل على اننا  ،اي من البروتو�الت التي تجیز تقد�م شكاوى  انه لم �صادق على
من  الرغم� .اه الزام لبنان التخاذ خطوات ا�جابیة في هذا الصدد�اتج �حاجة الى الضغط

مل عالى ثقافة حقوق اإلنسان والى  �فتقر لبنان المصادقة على العدید من االتفاقیات، ما زال
لیات اآل هذهغیرالتعاقد�ة، فالوعي الحقوقي ب منهجي لتفعیل اآللیات الالزمة سواء التعاقد�ة أو

وجود منظومة دولیة حقوقیة  ظل في لمحلي والدولي أمر ال بد منهالدولیة على المستوى ا
وخیارات مهمة �مكن االستفادة منها في إعمال حقوق اإلنسان سواء حقوق  واسعة وفرص

 .الفرد�ة أم الجماعیة اإلنسان
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٦ 
 التزامات لبنان �حقوق اإلنسان 

 بین المواثیق الدولیة األساسیة والتشر�عات الوطنیة
 میر�ام یونسالد�توره 
 في جامعة بیروت العر�یة في قسم القانون الدولي العامأستاذة 

 
 
 
١ 

 واحترام حقوق االنسان وفق الدستور �ضمانالتزام لبنان 
 

الفصل الثاني من الباب  ،١٩٢٦أ�ار  ٢٣الصادر في  ،اللبناني الدستور خصص
ة على حما� ١٥الى  7"أحكام أساسیة" لتحدید حقوق وواجبات اللبنانیین. نصت المواد  :األول

للحما�ة الصر�حة والضمنیة التي  �كماالو صر�حة لعدد من حقوق اإلنسان والحر�ات العامة. 
یل هام وذلك جراء التعد لحق التشر�ع تطور ،تضمنها الدستور اللبناني لعدد من حقوق االنسان

نصت في الفقرة "ب" منها  ،الذي أضاف مقدمة الى الدستور ١٩٩٠-٩-٢١الدستوري في 
 على التالي:
 

 مواثیقها، وملتزم العر�یة الدول جامعة في وعامل مؤسس عضو وهو واالنتماء، الهو�ة عر�ي "لبنان
 اإلنسان. لحقوق  العالمي واإلعالن مواثیقها وملتزم المتحدة األمم منظمة في وعامل مؤسس عضو هو كما

 ."استثناء دون  من والمجاالت الحقوق  جمیع في المبادئ هذه الدولة وتجّسد

 
، لبنان جمهور�ة د�مقراطیة برلمانیةن "أكما نصت الفقرة "ج" من مقدمة الدستور على  

ماعیة وعلى العدالة االجتتقوم على احترام الحر�ات العامة وفي طلیعتها حر�ة الرأي والمعتقد، 
 والمساواة في الحقوق والواجبات بین جمیع المواطنین دون تمایز أو تفضیل".
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على  ١٩٩٧-٩-١٢تار�خ  ١استقر اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني في قراره رقم  

لدستور ان هذه المبادئ الواردة في مقدمة الدستور تتمتع �قوة دستور�ة شأنها شأن أحكام أاعتبار 
ي العهد الدول ا ال یتجزأ منه. �ما اعتبر المجلس أننفسه �حیث ُتعتبر مقدمة الدستور جزءً 

ة العهد الدولي الخاص �الحقوق المدنیو  الخاص �الحقوق االقتصاد�ة واالجتماعیـة والثقافیة
 مة لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان".والسیاسیة، "�شكالن حلقة متمّ 

غیر أنه رغم الحما�ة الصر�حة والضمنیة لعدد من حقوق اإلنسان التي تضمنها  
ال تزال ثمة ثغرات في الوفاء �االلتزامات القانونیة �موجب المعاهدات الدولیة " الدستور اللبناني

انین منها عدم �فا�ة إدماج الضمانات اإلجرائیة في القو لحقوق اإلنسان، وذلك �سبب عوامل 
١.الوطنیة والممارسات القائمة

 
٢ 

 اإلطار المؤسساتي لتفعیل التزامات لبنان �حقوق االنسان
 

، قام مجلس النواب اللبناني �اتخاذ �عض بهدف تحقیق حما�ة أشمل لحقوق اإلنسان
 :المبادرات، ومنها على سبیل المثال

العمل على ضمان الحقوق المدنیة في سبیل  حقوق اإلنسان النیابیة:إنشاء لجنة 
نیابي والسیاسیة واالقتصاد�ة واالجتماعیة والثقافیة، ُأنشئت لجنة حقوق اإلنسان في المجلس ال

اقتراحات من مهامها األساسیة القیام �األعمال التشر�عیة والرقابیة ودراسة المشار�ع و اللبناني. 
 ُتحال الیها من قبل مجلس النواب ومجلس الوزراء.القوانین التي 

أطلق مجلس النواب اللبناني  طالق الخطة الوطنیة لحقوق اإلنسان في لبنان:إ
 إلى الخطة تهدف. ٢٠١٢-١٢-١٠) في ٢٠١٩-٢٠١٣ان (الخطة الوطنیة لحقوق اإلنس

 اإلنسان حقوق  احترام تعز�ز أجل من الالزمة والتنفیذ�ة واإلجرائیة التشر�عیة الخطوات حدیدت
 منیرة "سا�قة نجاز هذه الخطة �شكلوحمایتها وتعز�زها. اعتبر مجلس النواب أن إ لبنان في
 التي العدیدة الدولیة والمعاهدات واالتفاقیات الدستور�ة األحكام إلى تضاف لبنان، تار�خ في

                                                           
(ب) من مرفق قرار مجلس ۱٥أعدتھ المفوضیة السامیة لحقـوق اإلنـسان، وفقـاً للفقرة  تجمیع للمعلومات. ۱

 .۲۰۱۰، االستعراض الدوري الشامل للبنان، مجلس حقوق االنسان، جنیف ۱/٥حقوق اإلنسان 
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 جمیع في ترجمتها ووجوب اإلنسان وحقوق  العامة الحر�ات لبنان التزام تعلن التي لبنان، أبرمها
 .١المجاالت"

 لجان �اقي مع �االشتراك النیابیة، اإلنسان حقوق  لجنةأتت هذه الخطة نتیجة جهود 
ك �التعاون األمنیة والقضاة، وذل األجهزة فیها المعنیة، �ما واإلدارات لنیابیة والوزاراتا المجلس

لحقوق اإلنسان وممثلي وممثالت مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب المفوض السامي 
نیة لحقوق منظمات المجتمع المدني العاملة في لبنان. یبقى من الضروري إقرار الخطة الوط

ى العامة لمجلس النواب ووضعها موضع التنفیذ وأن ال تبقى حبرًا عل اإلنسان من قبل الهیئة
 ورق.

 تشر�ن الثاني ٣بتار�خ  اقتراح قانون إنشاء الهیئة الوطنیة لحقوق اإلنسان:
 تقدم النائبان میشال موسى وغسان مخیبر �اقتراح قانون یهدف الى إنشاء هیئة وطنیة ،٢٠١١

 لحقوق اإلنسان في لبنان. و�حسب نص اقتراح القانون: 
 
ى لجنة تتمتع هذه الهیئة �الشخصیة المعنو�ة و�االستقاللیة المالیة واإلدار�ة وتتضمن لجنة دائمة تدع"
الدستور  حما�ة حقوق اإلنسان وتعز�زها في لبنان وفق المعاییر الواردة في التعذیب. وتعمل الهیئة علىالوقا�ة من 

لقوانین اللبناني واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واالتفاقیات والمعاهدات الدولیة المتعلقة �حقوق اإلنسان، وا
ي ذلك أن ولها ف هام الخاصة المحددة في هذا القانون. اللبنانیة المتفقة مع هذه المعاییر، �اإلضافة إلى أداء الم

  تتعاون �شكل مستقل مع الهیئات الدولیة والمحلیة المعنیة �حقوق اإلنسان".
 

على  التقار�ر األولیة والدور�ة المتوجبةمن مهام هذه الهیئة أ�ضا المساهمة في اعداد 
 قتراح التوصیات، ورصد تطبیقها. الدولة اللبنانیة �موجب اتفاقیات دولیة او إقلیمیة، وا

 ، أقرت لجنة حقوق اإلنسان النیابیة اقتراح الهیئة الوطنیة لحقوق ٢٠١٤-٤-٨بتار�خ 
نا من ه  المتضمنة لجنة دائمة للوقا�ة من التعذیب �ما عدلته لجنة اإلدارة والعدل.اإلنسان 

  اقرار مجلس النواب القتراح القانون �أسرع وقت ممكن. یبقى
ذات الطا�ع المؤسساتي بهدف حما�ة  قامت الدولة اللبنانیة ببعض المبادراتكما 

 ، نذ�ر منها على سبیل المثال:وتعز�ز حقوق اإلنسان
 

                                                           
 ، مجلس النواب، الجمھوریة اللبنانیة.)2013-2019(. الخطة الوطنیة لحقوق اإلنسان في لبنان ۱
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وسیط الجمهور�ة "شخصیة مستقلة  إنشاء مر�ز وسیط الجمهور�ة (األومبودسمان):
القانون، لتسهیل ال تتلقى التعلیمات من أي سلطة، وهو یتدخل ضمن الشروط المحددة في هذا 
ومن ضمنها  ،١التعامل مع اإلدارة والمساعدة على حّل الخالفات الناجمة عن هذا التعامل"

النظر في الخالفات واالنتهاكات المتعلقة �حقوق اإلنسان. غیر أنه رغم صدور القانون المتعلق 
 لم یوضع موضع التنفیذ حتى تار�خه.  ٢٠٠٥-٢-٤بوسیط الجمهور�ة في 

صادر عن مجلس  �قرار ١٩٩٤في العام  جلس األعلى لحقوق الطفلالم إنشاء
، "برئاسة وز�ر الشؤون االجتماعیة والمدیر العام للوزارة نائبًا للرئیس ٩٤/ ٢٩الوزراء رقم 

والمنظمات الدولیة المختصة في مجال  وعضو�ة ممثلي عدد من الوزارات والجمعیات األهلیة
 .٢الطفولة"

قـرارات ، وذلك عمًال �١٩٩٥في العام  لشؤون المرأة اللبنانیةاللجنة الوطنیة  نشاءإ
 .١٩٩٥المؤتمر العالمي الرا�ع المعني �المرأة، الذي ُعقد في �كین عام 

ومر�زها  ٢٠٠٠/ ٢٢٠وفقًا للقانون رقم  الهیئة الوطنیة لشؤون المعوقین إنشاء
 .٣االجتماعیةوزارة الشؤون 

المفتشیة العامة لألمن الداخلي في وزارة " في وحدة قسم حقوق اإلنسان" إنشاء
 .٢٠٠٨الداخلیة والبلد�ات عام 

ضمن مشروع  ٢٠١٢عام  لقوى األمن الداخلي" الخطة االستراتیجیة" إطالق
 والتواصل مع المواطنین. التخطیط االستراتیجي وحقوق اإلنسان

 
  

                                                           
 ).۱۰/۲/۲۰۰٥تاریخ  ٦(ج.ر. رقم  ٤/۲/۲۰۰٥تاریخ  ٦٦٤قم قانون ر. ۱
 ، موقع وزارة العدل، الجمھوریة اللبنانیة:المجلس األعلى للطفولة  ۲

http://ahdath.justice.gov.lb/partners-council.htm 
 ۲۰۱٤-۱۲-۱۰تاریخ الزیارة: 

تاریخ  ۲٥(ج. ر. رقم  ۲۹/٥/۲۰۰۰تاریخ  ۲۲۰ قانون رقم ،حقوق األشخاص المعوقین قانون  ۳
 ، مجلس النواب، الجمھوریة اللبنانیة.)۲۰۰۰/٦/۸
 



 ۱۷۳آلیات الدفاع وفاعلیتھا     
 

 

٣ 
 التزام لبنان �ضمان واحترام حقوق االنسان وفق المواثیق الدولیة

 
الذي أقرته الجمعیة العامة لألمم المتحدة  ،ُ�عتبر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

، �أنه "المستوى المشترك الذي ینبغي ان تستهدفه الشعوب واألمم ١٩٤٨�انون األول  ١٠في 
. وهو �شمل الحقوق المدنیة والسیاسیة واالقتصاد�ة واالجتماعیة والثقافیة األساسیة التي ١كافة"

 العالمي اإلعالن بوضع ساهم دون أي تمییز. و�فخر لبنان �أنهبن یتمتع بها �ل البشر �جب أ
     مالك. شارل الد�تور الراحلوالمفكر اللبناني  الدبلوماسي عبر اإلنسان لحقوق 

�شكل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان �اإلضافة الى العهد الدولي الخاص �الحقوق  
وتو�ولیه االقتصاد�ة واالجتماعیة والثقافیة والعهد الدولي الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة و�ر 
عاهدات ماالختیار�ین الشرعة الدولیة لحقوق اإلنسان. وُتعتبر هذه المواثیق �اإلضافة الى سلسلة 

 واتفاقیات دولیة الر�یزة األساسیة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان. 
�انضمامها الى ا الدولیة تجاه المجتمع الدولي. �قع على الدول واجب الوفاء �التزاماته 

"تتعهد الحكومات، والمعاهدات الدولیة تتعهد الدول �احترام وحما�ة وتعز�ز حقوق اإلنسان. 
، �أن تضع موضع التنفیذ تدابیر  المعاهدات الدولیة لحقوق اإلنسان من خالل التصدیق على

تسقة مع االلتزامات والواجبات التعاهد�ة. وحیثما تعجز اإلجراءات القانونیة وتشر�عات محلیة مُ 
إلنسان، فإن ثمة آلیات و�جراءات �شأن الشكاوى المحلیة عن التصدي النتهاكات حقوق ا

الفرد�ة متاحة على الصعیدین اإلقلیمي والدولي للمساعدة في �فالة احترام المعاییر الدولیة 
 .٢لحقوق اإلنسان وتنفیذها و�نفاذها على الصعید المحلي فعلیا"

لیـة زاماته الدو تشكل االتفاقیات الدولیة التي صادق علیها لبنان جزءًا أساسیًا من الت 
 أصول قانون  اللبناني المشترع وقد ضّمنوتسمو على القوانین الوطنیة وتلزم المحاكم بها. 

 عند الوطني القانون  أحكام علىالدولیة  المعاهدات أحكام �غلبّ  نّصا المدنیة المحاكمات
  :ما حرفّیته المذ�ور القانون  من الثانیة المادة في جاء وقد بینهما، التعارض

 

                                                           
 :موقع مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  ۱

http://www.ohchr.org/ar/UDHR/Pages/Introduction.aspx 
 ۲۰۱٤-۱۲-۱۰تاریخ الزیارة 

 األمم المتحدة. ،المفوضیة السامیة لحقوق االنسان ،القانون الدولي لحقوق اإلنسان  ۲
 

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx
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على المحاكم أن تتقید �مبدأ تسلسل القواعد. عند تعارض أحكام المعاهدات الدولیة مع أحكام القانون  "
العادي، تتقدم في مجال التطبیق األولى على الثانیة. ال �جوز للمحاكم أن تعلن �طالن أعمال السلطة االشتراعیة 

 .١ولیة"لعدم انطباق القوانین العاد�ة على الدستور أو المعاهدات الد

 
قدین. "العقد شر�عة المتعا  ١٩٦٩من إتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات  ٢٦ا للمادة وفقً  

س من نف ٢٧كل معاهدة نافذة ملزمة ألطرافها وعلیهم تنفیذها �حسن نیة".  �ما وتنص المادة 
االتفاقیة على أنه "ال �جوز لطرف في معاهدة أن �حتج بنصوص قانونه الداخلي �مبرر 

صادق  من هنا �كمن دور البرلمان في تفعیل بنود االتفاقیات التي إلخفاقه في تنفیذ المعاهدة".
ة علیها لبنان من خالل مواءمة تشر�عاته الوطنیة مع أحكام هذه االتفاقیات الدولیة ومراقب

 تنفیذها.
دق من هنا �قع على الدولة واجب أن تبذل جهدها لتطبیق االتفاقیات الدولیة التي صا 

خلیة علیها لبنان وتفعیلها على المستوى الوطني. وذلك من خالل الغاء أو تعدیل القوانین الدا
وطنیة التي تتعارض مع أحكام اإلتفاقیة او استحداث قوانین جدیدة �حیث یتم مواءمة القوانین ال
 مواردمع االتفاقیات الدولیة التي صادق علیها لبنان. و�توجب على الدولة تأمین وتخصیص ال

 الالزمة وتفعیل اآللیات الوطنیة للوفاء �التزاماتها الدولیة. 
← 
  

                                                           
 .۱٦/۹/۱۹۸۳صادر في  ،۹۰مرسوم اشتراعي رقم  ،قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني  ۱



 ۱۷٥آلیات الدفاع وفاعلیتھا     
 

 

٤ 
 *موقف لبنان من اإلتفاقیات الدولیة األساسیة لحقوق اإلنسان

 
 واقع تصدیق أو انضمام لبنان الى االتفاقیات الدولیة األساسیة  – ١جدول 

 التحفظات حیثما ُوجدتو لحقوق االنسان 
 

األساسیة لحقوق المعاھدات الدولیة  
 االنسان

تاریخ االعتماد 
من قبل 

الجمعیة العامة 
 لألمم المتحدة

تاریخ  توقیع
التصدیق أو 

 اإلنضمام

 التحفظات

االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال  ۱
 التمییز العنصري

۲۱-۱۲-۱۹٦٥ 
 

 ۱۲-۱۱-
۱۹۷۱ 

 

تحفظ على 
 ۲۲المادة 

االقتصادیة العھد الدولي الخاص بالحقوق  ۲
 واالجتماعیة والثقافیة

۱٦-۱۲-۱۹٦٦  
 

 ۳-۱۱-
۱۹۷۲ 

 
 

 ال توجد

 العھد الدولي الخاص بالحقوق  ۳
 المدنیة والسیاسیة

۱٦-۱۲-۱۹٦٦  
 

 ۳-۱۱-
۱۹۷۲ 

 

 ال توجد

اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز  ٤
 ضد المرأة

۱۸-۱۲-۱۹۷۹ 
 

 ۱٤-٦-
۱۹۹۷ 

 

تحفظ على 
 المواد:

۹-۱٦-۲۹ 
 ۱۹۸۹-۱۱-۲۰ اتفاقیة حقوق الطفل ٥

 
۲٦-۱-

۱۹۹۰ 
 

۱٥-٤-
۱۹۹۱ 

 

 ال توجد

 اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره  ٦
 من ضروب المعاملة أو العقوبة 
 القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة

۱۰-۱۲-۱۹۸٤ 
 
 
 

 ٥-۱۰-
۲۰۰۰ 

 
 

 ال توجد

االتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع  ۷
 العمال المھاجرین وأفراد أسرھم 

۱۸-۱۲-۱۹۹۰ 
 

لم یوقع 
 علیھا لبنان

لم یصادق 
 علیھا لبنان

 

-٦-۱٤ ۲۰۰٦-۱۲-۱۳ اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  ۸
۲۰۰۷ 

لم یصادق 
 علیھا لبنان

 

االتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع األشخاص  ۹
 القسريمن االختفاء 

۲۰-۱۲-۲۰۰٦ ٦-۲-
۲۰۰۷ 

لم یصادق 
 علیھا لبنان

 

                                                           
 .۲۳/۱۲/۲۰۱٤حتى تاریخ  * 
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٥ 
 **موقف لبنان من البروتو�والت األساسیة لحقوق االنسان

 
 وتو�والت األساسیة لحقوق اإلنسانواقع تصدیق لبنان على البر  -٢جدول 

تاریخ االعتماد  معاھدة حقوق اإلنسان 
من قبل 

الجمعیة العامة 
 لألمم المتحدة

تاریخ  توقیع
 تصدیقال

أو 
 اإلنضمام

البروتوكول االختیاري األول  ۱
 الملحق بالعھد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 
 والسیاسیة   

 (الذي یسمح بتقدیم الشكاوى
 الفردیة)

۱٦-۱۲-
۱۹٦٦ 

 

لم یوقع 
 علیھ لبنان

لم یصادق 
 علیھ لبنان

البروتوكول االختیاري الثاني  ۲
للعھد الدولي الخاص بالحقوق 

(الھادف إلى المدنیة والسیاسیة 
   إلغاء عقوبة اإلعدام)

۱٥-۱۲-
۱۹۸۹ 

 

لم یوقع 
 علیھ لبنان

لم یصادق 
 علیھ لبنان

البروتوكول االختیاري التفاقیة  ۳
 القضاء 

على جمیع أشكال التمییز ضد 
 (الذي المرأة 

 الشكاوى الفردیة)یسمح بتقدیم 

۹-۱۰-۱۹۹۹ 
 

لم یوقع 
 علیھ لبنان

لم یصادق 
 علیھ لبنان

البروتوكول االختیاري التفاقیة  ٤
 حقوق 

الطفل المتعلق ببیع األطفال وبغاء 
 األطفال 

واستغالل األطفال في المواد 
 اإلباحیة

۲٥-٥-۲۰۰۰ 
 

۱۰-۱۰-
۲۰۰۱ 

 

۸-۱۱-
۲۰۰٤ 

 

                                                           
 .۲۰۱٤-۱۲-۲۰حتى تاریخ  ** 



 ۱۷۷آلیات الدفاع وفاعلیتھا     
 

 

البروتوكول االختیاري التفاقیة  ٥
الطفل المتعلق باشراك حقوق 

 األطفال في النزاعات المسلحة

۲٥-٥-۲۰۰۰ 
 

۱۱-۲-
۲۰۰۲ 

 

لم یصادق 
 علیھ لبنان

البروتوكول االختیاري التفاقیة  ٦
مناھضة التعذیب وغیره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة 
(الذي ینشئ آلیات رصد على 

 المستوى الدولي والوطني)

۱۸-۱۲-
۲۰۰۲ 

 

 ۲۲-۱۲-
۲۰۰۸ 

البروتوكول االختیاري التفاقیة  ۷
 حقوق 

(الذي  األشخاص ذوي اإلعاقة
 یسمح 

 بتقدیم الشكاوى الفردیة)

۱۳-۱۲-
۲۰۰٦ 

 

۱٦-٤-
۲۰۰۷ 

 

لم یصادق 
 علیھ لبنان

البروتوكول االختیاري الملحق  ۸
 بالعھد 

الدولي الخاص بالحقوق 
 االقتصادیة 

(الذي یسمح واالجتماعیة والثقافیة 
 بتقدیم 

 الشكاوى الفردیة)

۱۰-۱۲-
۲۰۰۸ 

لم یوقع 
 علیھ لبنان

لم یصادق 
 علیھ لبنان

 
← 
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٦ 
 ۱موقف لبنان من الصكوك الدولیة الرئیسیة األخرى واإلقلیمیة لحقوق اإلنسان

 
ادق صالصكوك الدولیة الرئیسیة األخرى واإلقلیمیة لحقوق اإلنسان التي  -٣جدول 

 لبنانالیها أو انضم 
 

 التصدیق او اإلنضمام الصكوك الدولیة الرئیسیة األخرى لحقوق اإلنسان

ا اتفاقیة منع جر�مة اإل�ادة الجماعیة والمعاقبة علیه
)٠٨٣٧( 

 نعم

 ١٩٤٩آب  ١٢اتفاقیات جنیف المؤرخة 
 والبروتو�والت اإلضافیة الملحقة بها

     نعم                                 
البروتو�ول اإلضافي (�استثناء 

 الثالث)
 ال )٠٨٤٠(االتفاقیة الدولیة الخاصة بوضع الالجئین 

اتفاقیة الیونسكو لمكافحة التمییز في مجال التعلیم 
)٠٨٥ْ( 

 ال

نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 
)٠٨٨٧( 

 ال

بروتو�ول منع وقمع ومعاقبة  -بروتو�ول �الیرمو 
االتجار �األشخاص، و�خاصة النساء واألطفال، 
المكمل التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجر�مة 

١ْ(المنظمة عبر الوطنیة  ْ ْ ( 

 نعم

 نعم االتفاقیات األساسیة لمنظمة العمل الدولیة
 )٨٧(�استثناء االتفاقیة رقم 

 

                                                           
(ب) من مرفق قرار مجلس ۱٥تجمیع للمعلومات أعدتھ المفوضیة السامیة لحقـوق اإلنـسان، وفقـاً للفقرة   ۱

 .۲۰۱۰، االستعراض الدوري الشامل للبنان امام مجلس حقوق اإلنسان، جنیف،  ٥ /۱حقوق اإلنسان 



 ۱۷۹آلیات الدفاع وفاعلیتھا     
 

 

، الذي ٢٠١١-٥-٨العر�ي لحقوق االنسان" في كما صادق لبنان على "المیثاق  
عتمد من قبل جامعة الدول العر�یة خالل القمة العر�یة السادسة عشرة المنعقدة في تونس في ا 

وذلك مع "احتفاظ لبنان �حق تطبیق قوانینه الداخلیة أو أحكام المواثیق الدولیة  ٢٠٠٤-٥-٢٣
حقوقًا أفضل و�ما ال یتعارض مع القوانین لحقوق اإلنسان التي صادق علیها والتي تمنح 

 . ١)"٢٠٠٨-٩-٥تار�خ  ١والمواثیق المذ�ورة (القانون رقم 
والتي  ٤٣من المواد األساسیة التي تضمنها المیثاق العر�ي لحقوق االنسان المادة  

ینتقص من الحقوق والحر�ات التي تنص على عدم جواز تفسیر أو تأو�ل المیثاق على نحو "
یة القوانین الداخلیة للدول األطراف أو القوانین المنصوص علیها في المواثیق الدولتحمیها 

شخاص واإلقلیمیة لحقوق اإلنسان التي صدقت علیها أو أقرتها �ما فیها حقوق المرأة والطفل واأل
  .المنتمین إلى األقلیات"

، قدم نالمیثاق العر�ي لحقوق االنسامن  ٤٨٢، و�مقتضى المادة في هذا اإلطار 
لبنان تقر�ره األول الى لجنة حقوق اإلنسان العر�یة، على أن ُیناقش التقر�ر خالل الدورة السا�عة 

 في مقر جامعة الدول العر�یة في القاهرة. ٢٠١٥التي نیسان 
 

٧ 
 واقع تعاون لبنان مع آلیات حقوق االنسان

 
المكتب اإلقلیمي  في إطار التعاون مع آلیات حقوق اإلنسان الدولیة، �ستضیف لبنان

 نعرض في ما یلي واقع تعاون لبنان مع اآللیات الدولیةلمفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان. ل
 لحقوق اإلنسان، التعاقد�ة منها وغیر التعاقد�ة.

یتم رصد لبنان والدول األطراف اآلخر�ن في االتفاقیات   . اآللیات التعاقد�ة:١
معاهدات حقوق اإلنسان. وهي لجان من الخبراء األساسیة لحقوق اإلنسان من قبل هیئات 

المستقلین �كون من أدوارها رصد وفاء الدول األطراف اللتزاماتها التعاقد�ة عبر استعراض 

                                                           
التقریر الرسمي الجامع للتقریرین الدوریین الرابع  والخامس حول اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز   ۱

 .۲۰۱٤ ،نانیة، بیروتضد المرأة، الھیئة الوطنیة لشؤون المرأة اللب
تتعھد الدول األطراف بتقدیم تقاریر بشأن التدابیر التي اتخذتھا إلعمال الحقوق والحریات المنصوص علیھا "  ۲

في ھذا المیثاق، وبیان التقدم المحرز للتمتع بھا. ویتولى األمین العام لجامعة الدول العربیة بعد تسلمھ التقاریر 
 فیھا.التھا إلى اللجنة للنظر إح
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التقار�ر األولیة والدور�ة المقدمة من قبلهم. �ما �كون من مهام هیئات المعاهدات استالم 
   لتحقیقات.جراء اإ، و�قوم �عض منها �ودراسة الشكاوى الفرد�ة

اللجنة الفرعیة لمنع التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقو�ة القاسیة أو تتمیز  
بوال�ة "القیام بز�ارات الى األماكن التي الالإنسانیة أو المهینة (اللجنة الفرعیة لمنع التعذیب) 

لبنان اللجنة . وقد استقبل ١، من أجل منع التعذیب"قد یوجد فیها أشخاص محرومون من الحر�ة
الفرعیة لمنع التعذیب وسهل لها الدخول الى أماكن االحتجاز التي اختارتها في الفترة ما بین 

 .٢٠١٠حز�ران  ٢أ�ار و  ٢٤
 

 الصقوك الدولیة لحقوق االنسان – ٤جدول 
  هیئة معاهدة حقوق اإلنسان معاهدة التأسیس 
االتفاقیة الدولیة للقضاء على  ١

 جمیع أشكال التمییز
 العنصري 

)١٩٦٥( 

لجنة القضاء على التمییز 
 العنصري 

 )١٩٧٠ُأنشئت عام (

Committee on the 
Elimination of Racial 
Discrimination (CERD)  

العهد الدولي الخاص  ٢
االقتصاد�ة  �الحقوق 

واالجتماعیة والثقافیة 
)١٩٦٦( 

لجنة الحقوق االقتصاد�ة 
 واالجتماعیة والثقافیة

 )١٩٨٥(ُأنشئت عام 

Committee on Economic, 
Social and Cultural Rights 
(CESCR) 

العهد الدولي الخاص  ٣
 �الحقوق 

 )١٩٦٦(المدنیة والسیاسیة 

 اللجنة المعنیة �حقوق االنسان
 )١٩٧٧(ُأنشئت عام 

Human Rights Committee 
- (CCPR) 

اتفاقیة القضاء على جمیع  ٤
أشكال التمییز ضد المرأة 

)١٩٧٩( 

اللجنة المعنیة �القضاء على 
 التمییز ضد المرأة 

 )١٩٨٢(ُأنشئت عام 

Committee on the 
Elimination of 
Discrimination against 
Women - (CEDAW) 

 اتفاقیة مناهضة التعذیب  5
 وغیره من ضروب 

 التعذیبلجنة مناهضة 
 ) ١٩٨٧(ُأنشئت عام 

Committee against Torture 
- (CAT) 

                                                           
، مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان، العمل مع برنامج األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،دلیل للمجتمع المدني  ۱

 .۲۰۰۸ ،جنیف
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 المعاملة أو العقو�ة القاسیة 
 أو الالإنسانیة أو المهینة 

)١٩٨٤( 
اتفاقیة حقوق الطفل  6

)١٩٨٩( 
 لجنة حقوق الطفل

 )١٩٩١(ُأنشئت عام 
Committee on the Rights of 
the Child - (CRC) 

االتفاقیة الدولیة لحما�ة  ٧
حقوق جمیع العمال 
المهاجر�ن وأفراد أسرهم 

)١٩٩٠( 

حقوق جمیع العمال لجنة حما�ة 
 المهاجر�ن وأفراد أسرهم

 )٢٠٠٤(ُأنشئت عام 

Committee on Migrant 
Workers -(CMW) 

 البروتو�ول االختیاري  8
التفاقیة مناهضة التعذیب 

 وغیره 
من ضروب المعاملة أو 

 العقو�ة 
القاسیة أو الالإنسانیة أو 

 المهینة
)٢٠٠٢(  

 اللجنة الفرعیة لمنع التعذیب
 )٢٠٠٦عام (ُأنشئت 

Subcommittee on 
Prevention of Torture - 
(OPCAT) 

اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي  9
 )٢٠٠٦(اإلعاقة 

لجنة حقوق األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

 )٢٠٠٨(ُأنشئت عام 

Committee on the Rights of 
Persons with Disabilities -
(CRPD) 

ج   لحما�ة الدولیة االتفاقیة 10
االختفاء  من األشخاص میع

 )٢٠٠٦(القسري 

اللجنة المعنیة �حاالت االختفاء 
 القسري 

 )٢٠٠٨(ُأنشئت عام 

Committee on Enforced 
Disappearances  -  (CED) 

 
نعرض في ما یلي واقع تعاون لبنان مع آلیات األمم . اآللیات غیر التعاقد�ة: ٢

واالجراءات الخاصة  ،من جهةالمتحدة غیر التعاقد�ة في إطار االستعراض الدوري الشامل 
 من جهة أخرى:
 Universal( االستعراض الدوري الشامل االستعراض الدوري الشامل:أ. 

Periodic Review-UPR( المؤرخ    ٦٠/٢٥١، الُمنشأ �موجب  قرار الجمعیة العامة  رقم
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، و"هو آلّیة لحقوق اإلنسان �ستطیع  مجلس حقوق اإلنسان، من ٢٠٠٦آذار/مارس   ١٥
األعضاء في األمم  ١٩٣اللها، أن یراجع  �شكل دورَي، مدى وفاء �ل دولة  من الدول  الـ خ

 المتحدة  �التزاماتها  وتعّهداتها  في مجال حقوق  اإلنسان".
جرى االستعراض الدوري الشامل للبنان في الجلسة الخامسة عشرة لمجلس حقوق 

في جنیف. اعتمد الفر�ق العامل  ١٠/١١/٢٠١٠المعقودة في  التا�ع لألمم المتحدةاإلنسان 
. ١٢/١١/٢٠١٠المعني �االستعراض الدوري الشامل تقر�ر لبنان في جلسته المعقودة في 

  والتزم لبنان �عدد �بیر من التوصیات التي ُقدمت له ولم تحظ التوصیات األخرى بتأییده. 
اإلنسان، في الجلسة الثالثة والعشر�ن من لبنان من جدید أمام مجلس حقوق  �تم استعراضو 

 الدورة الثانیة.
 

استقبل لبنان خالل السنوات الماضیة عددًا من المقرر�ن  الجراءات الخاصة:ا ب.
 نذ�ر منـهم:
المقرر الخاص المعني �الجوانب المتعلقة �حقوق اإلنسان لضحا�ا االتجار �البشر  -

 .٢٠٠٥شباط  -و�خاصة النـساء واألطفال 
  -المقررة الخاصة المعنیة �أشكال الرق المعاصرة، �ما في ذلك أسبابها وعواقبها  -

  .٢٠١١تشر�ن األول 
 -اإلنسان  حقوق  عن بوضع المدافعین المعني المتحدة لألمم الخاص المقرر -

 .٢٠١٢نیسان 
قامت الحكومة اللبنانیة بتوجیه  ٢٠١٠في إطار االستعراض الدوري الشامل للبنان 

ت فتوحة لكافة المقـرر�ن الخاصین والمكلَّفین بوال�ات في إطار حقوق اإلنسان، وأبددعوة م
 .للتعاون مع أي من المقرر�ن الخاصین الراغبین في ز�ارة لبنان استعدادها

*** 
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اللبنانیة مز�دًا من الجهود للوفاء �التزاماتها الدولیة  الحكوماتضرورة بذل نستنتج 
المتعلقة �حقوق االنسان من خالل تفعیل اآللیات الوطنیة ومواءمة القوانین الداخلیة مع 

مع أهمیة تخصیص  ،االتفاقیات الدولیة التي صادق علیها لبنان وتفعیلها على المستوى الوطني
مع اإلشارة الى أهمیة تعاون الدولة اللبنانیة مع و�االت  الموارد الالزمة لتحقیق هذه الغا�ة.

األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في لبنان بهدف التشاور والتنسیق وتعز�ز 
من  لكلّ  بدّ  الوعي الجمهور حول االتفاقیات التي صادق علیها لبنان. وفي هذا السیاق   "

 النصوص تلك مضمون  یلتزموا أن الشعب جمهورو  القضائیة والسلطة التنفیذ�ة السلطة
 .١وروحّیتها"

 

                                                           
.مرجع سابق، )۲۰۱۳-۲۰۱۹الخطة الوطنیة لحقوق اإلنسان في لبنان (    
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٧ 
 ضمانات المحاكمة العادلة في قانون حقوق االنسان �عض

 نضال الجرديالد�تور 
 المفوضیة السامیة لحقوق االنسان، منطقة الشرق األوسط

 
 
 

 �عض الحقوق �النسبة للمحاكمة العادلة
 البراءةافتراض  •
  استثنائیة االعتقال ومحدود�ة التوقیف االحتیاطي •
 مبدأ الخصوصیة •
 عدم جواز قبول األدلة عبر التعذیب •
  الحق في استدعاء  ومواجهة الشهود •
 عالنیة وعدالة المحاكمات •
 استقاللیة ونزاهة  الهیئة القضائیة المشكلة تبعا للقانون  •
 الحق �المترجم •
 الحق �الدفاع •
 حق التقاضي على درجتین ( الحق �االستئناف) •

 
 المصادر الدولیة لحما�ة الحق في المحاكمة العادلة

 المصادر االتفاقیة أو التعاهد�ة ( االتفاقیات الدولیة) •
 األعراف الدولیة •
 المبادئ القانونیة المعترف فیها في الدول المتحضرة   •
 األحكام القضائیة الدولیة  •
 الهیئات ولجان المراقبة الدولیةتصر�حات ومواقف  •
 (Soft Law) االعالنات والمبادئ الدولیة التي تبنتها الدول •



 نضال الجردي     ١٨٦
 

  االتفاقیات الدولیة
 )١١و ١٠اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ( المادتان 

 
 : العهد الدولي الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة .1

 )١٤و  ١٠،  ٩، ٧لمواد :   (ا
  : لمناهضة التعذیباتفاقیة األمم المتحدة  .2

 ) ١٦و ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١المواد:(
 اتفاقیة حقوق الطفل .3
 اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة   .4
 اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري  .5
 االتفاقیة الخاصة �حما�ة األشخاص من االختفاء القسري   .6
    الملحقة بها اتفاقیات جنیف األر�ع والبروتو�والت  .7

 
 االعالنات والمبادئ الدولیة

 القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة األشخاص المحرومین من حر�تهم •
  مدونة المبادئ األساسیة الخاصة بدور المحامین •
 المبادئ التوجیهیة الخاصة بدور أعضاء النیا�ة العامة •
 المبادئ األساسیة الستقالل القضاء •
 �حما�ة حقوق األشخاص الذین یواجهون عقو�ة اإلعدامالمبادئ المتعلقة  •

 
 قرارات األجهزة الدولیة المعنیة �حقوق اإلنسان

  : رارات اللجان التعاهد�ة للرقا�ة على حقوق اإلنسانق •
 التعلیقات العامة  •
 آراؤها  وتوصیاتها في البالغات الفرد�ة •
  المالحظات الختامیة على تقار�ر الدول •
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 : مم المتحدةاعمال أجهزة األ
 وصیات مجلس حقوق اإلنسانت -  

  : تقار�ر وتوصیات المقرر�ن الخاصیین والفرق العاملة -
 ب�التعذیالمقرر الخاص  -
 المقرر الخاص �اإلعدام خارج القضاء -
 لمقرر الخاص �استقالل القضاة والمحامینا -
 فر�ق العمل الخاص �االختفاء القسري  -

  �االحتجاز التعسفيفر�ق العمل الخاص  - 
 

 أحكام المحاكم الدولیة
 المحاكم اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان •
 المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة والدائمة •
 المحاكم الوطنیة •

 
 افتراض البراءة

 لكل متهم الحق في افتراض البراءة •
  المتهم بريء حتى  تثبت ادانته •
 عبء اإلثبات على اإلدعاء العام ولیس المتهم •
 الحر�ة هي األساس واإلحتجاز هو اإلستثناء •

 
 حقوق مرتبطة �قر�نة البراءة

 العهد الدولي الخاص) ١٤,٢الحق �إالتزام الصمت (المادة  •
 العهد الدولي الخاص) ١٤الحق �عدم اإلجبار على ادانة الذات (المادة  •

 
، ١٣( العلیق  ال �كون الدلیل الناتج عن اجبار الشخص على ادانة نفسه مقبوال

 . اللجنة المعنیة �حقوق اإلنسان)
 



 نضال الجردي     ١٨٨
 

 حقوق مرتبطة �قر�نة البراءة
 

 :١٣رقم  (HRC) تعلیق اللجنة المعنیة
 

د ض�عتبر انتهاكا لهذه المادة أي إجبار للمتهم على االعتراف أو على الشهادة  -
 .نفسه

األدلة المقدمة عن طر�ق هذه األسالیب أو أي شكل آخر من أشكال اإلكراه   -
 .مقبولة على اإلطالقغیر 

نیة المبادئ والمبادئ التوجیهیة �شأن الحق في محاكمة عادلة والمساعدة القانو 
 ایأفر�قفي 

من االعتقال / السجن إلجبار المشتبه أو المتهم على االعتراف، أو  حظر االستفادة
 .7Nعلى تجر�م نفسه أو على الشهادة ضد أي شخص آخر. القسم 

 
  ومحدود�ة التوقیف االحتیاطياستثنائیة االعتقال 

ر ذ�ر أنه من الطبیعي في ما یتعلق �قرا ٣٥اللجنة الى أنه في تعلیقها رقم  وتشیر •
التوقیف ان �مارس من قبل سلطة مستقلة وموضوعیة وغیر متحیزة، و�ذلك ال �مكن اعتبار 

من العهد  )٣( ٩المدعي العام ممارسة �سلطة قضائیة مستقلة �المعنى المقصود في المادة 
الدول الخاص. و�ناء على ذلك، تخلص اللجنة الى أنه، في ظروف هذه القضیة، �حق لصاحب 

 من العهد في المثول أمام قاض �عد اعتقاله... ٩) ٣البالغ �موجب المادة (
 

Viktor Timoshenko vs Belarus, 29 June-24 July 2015, HRC 
 

 ٢االحتیاطي استثنائیة االعتقال ومحدود�ة التوقیف 
 

، الذي ینص على الحق التظلم �النسبة ٣٥وتشیر اللجنة إلى تعلیقها العام رقم  •
للتوقیف من لحظة االعتقال.  و�جب ان یتم الفصل في هذه القضیة �جب أن تتم �أسرع وقت 

یوما للمدعي  ١٠ممكن. في ضوء ذلك، ترى اللجنة أنه في ظروف هذه القضیة، فإن تأخیر 
 .) من العهد٤( ٩حیل استئناف مقدم البالغ هو انتهاك �موجب المادة العام لكي �
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Viktor Timoshenko vs Belarus, 29 June-24 July 2015, HRC 

 
 احترام مبدأ الخصوصیة

ي یلتزم أعضاء النیا�ة العامة، في أداء واجباتهم، �المحافظة على سر�ة المسائل الت
 .واجبهم أو دواعي العدالة خالف ذلك�عهد إلیهم بها، ما لم یتطلب أداء 

 .)من  المبادئ توجیهیة �شأن دور أعضاء النیا�ة العامة ١٣المبدأ (
 

 عدم جواز قبول األدلة عبر التعذیب
إذا أصبحت في حوزة أعضاء النیا�ة العامة أدلة ضد أشخاص مشتبه فیهم وعلموا 

جرى �أسالیب غیر مشروعة تشكل أو اعتقدوا، استنادا إلى أسباب وجیهة، أن الحصول علیها 
لة انتهاكا خطیرا لحقوق اإلنسان �النسبة للمشتبه فیه، وخصوصا �استخدام التعذیب أو المعام
ان، أو المعاقبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المهنیة، أو بواسطة انتهاكات أخرى لحقوق اإلنس

 .وجب علیهم رفض استخدام هذه األدلة
 یة �شأن دور أعضاء النیا�ة العامة).، مبادئ توجیه١٦(المبدأ 

 
 تجر�م التعذیب �موجب اتفاقیة مناهضة التعذیب

، تكون جر�مة محددة �موجب القانون ١التعذیب، على النحو المحدد في المادة  •
 الجنائي المحلي (ولیس: القانون المدني، إدار�ة أو تأدیبیة)

عقلیا، �شخص لغرض معین (مثل تعمد إلحاق ألم أو عذاب شدید، جسد�ا �ان أم  •
 استخراج اعتراف أو معلومات والترهیب والتمییز)

 صفة الموظف الرسمي او سكوته او تحر�ضه او �علمه •
 التزام لتجر�م فعل التعذیب، ومحاولة لممارسة التعذیب وجمیع أشكال المشار�ة في •

 التعذیب (التحر�ض، موافقة، موافقة والتواطؤ)
 ناسبة مع جسامة جر�مة التعذیب: عقو�ات مالعقاب

  
  



 نضال الجردي     ١٩٠
 

 عبء االثبات في التحقیق �التعذیب
تشیر اللجنة إلى أن عبء اإلثبات ال �مكن أن �قع  فقط على صاحب البالغ،  ...

صول وال سیما �النظر إلى أن مقدم البالغ والدولة الطرف ال یتمتعون دائما �المساواة في الح
األحیان تكون  الدولة الطرف وحدها قادرة على الوصول إلى على األدلة والتي في �ثیر من 

  ...المعلومات ذات الصلة
وتذ�ر اللجنة الدولة الطرف �مسؤولیتها عن أمن جمیع األشخاص المحتجز�ن رهن  ...

لطرف ااالعتقال، وأنه عندما تكون هناك مزاعم التعذیب وسوء المعاملة، فإنه یتعین على الدولة 
 ادعاءات مقدم البالغ. �االضافة الى ذلك، �جب على الدولة الطرف القیام تقد�م أدلة تدحض

 .بتحقیق سر�ع ونز�ه �ضمن تقد�م المسؤولین عن التعذیب للعدالة
 

Khadzhiev vs. Turkmanistan, April 2015, HRC 
 
 سبیل انتصاف فعال 
 

ة إلتهامات هل قانون أصول المحاكمات الجزاء�ة اللبناني یؤمن سبل انتصاف فعال -
 التعذیب؟

 هل في الممارسة المحلیة اللبنانیة هناك سبل انتصاف فعالة؟ ما هي العوائق؟ -
 

  الحق في استدعاء ومواجهة الشهود
 

هدف هذا الحق هو ضمان  امتیازات مواز�ة للمتهم إللزام الشهود على الحضور 
  اء.االدعواستجوابهم  استجوا�ا مضادأ أو استجواب أي شاهد أخر �ما 

 )HRC  ١٢، الفقرة ١٣التعلیق العام.( 
 

  الحق في استدعاء ومواجهة الشهود
 ماذا عن الشهود المجهولین؟ •
 ICTY ٧٥والمادة  ICTR ، ٦٩المادة   -

 المحكمة الجنائیة الدولیة (قضیة تادیتش وحاالت أخرى)- 
 انتقادات شدیدة -
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  الحق في استدعاء ومواجهة الشهود
• Kostovoski V. Netherlands Case ،محكمة حقوق اإلنسان األورو�یة) ،

١٩٨٩( 
الشهادات المجهولة المصدر �شكل عام ال �مكن ان تحقق التوازن بین حقوق  •

 المتهم ومتطلبات العدالة
 التسامح في حاالت استثنائیة •

 
 )٢٧/٠٨/٢٠٠١لجنة حقوق اإلنسان (مالحظات لجنة حقوق اإلنسان الختامیة: هولندا 

ت اللجنة �قلق �الغ إزاء التوسع في  استخدام شهود مجهولین في اإلجراءا تشعر   •
 .الجنائیة للدولة الطرف

 
وتالحظ اللجنة أن استماع الشهود خالل التحقیق األولي قبل المحاكمة، دون  معرفة 

 .أو حضور المتهم،  أو المحامي أو المدعي العام و هو أمر مقلق
ود المجهولین في المطلق ومع ضمانات معینة،  فإن مع عدم استبعاد استخدام الشه  

 من ١٤اللجنة ترى أن هذه الممارسة واسعة للغا�ة وتثیر تحد�ات  في احترام أحكام المادة 
 .العهد

ینبغي للدولة الطرف بذل المز�د من الجهد لحما�ة حق المتهم في محاكمة عادلة من 
الحاجة، ومن جهة أخرى ، توفر فرصة  خالل الوسائل التي من جهة تحمي هو�ة الشهود عند

 .أكبر لفحص األدلة والطعن فیها
 

 الحق �اإلجراءات القانونیة
 

 من العهد الدولي الخاص) ١٤,٣الحق �محاكمة عادلة (المادة  •
 عدالة في مجمل اجراءات المحاكمة •
 .العبء على السلطات الوطنیة لتأمین هذا الحق •
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  عالنیة المحاكمات
 المحاكمات تساعد على ضمان اجراء محاكمات عادلة عالنیة -
إن علنیة المحاكمات هي وسیلة وقائیة هامة لمصلحة الفرد والمجتمع �أسره  -

 ، اللجنة المعنیة �حقوق اإلنسان)١٣(تعلیق 
�خالف �عض الظروف االستثنائیة، �جب أن تكون المحاكمات مفتوحة للجمهور  -

 عادة
 متسمح لمراقبة الرأي العا -

 
 سرعة المحاكمات

 

 .�حاكم المتهم دون تأخیر ال مبرر له •
لذي اال تتعلق هذه الضمانة  �التار�خ الذي تبدأ فیه المحاكمة، بل أ�ضا �التار�خ  •

 .ینبغي أن تنتهي فیه هذه المحاكمة وأن �صدر فیه الحكم
 ."تتم جمیع المراحل "دون تأخیر ال مبرر له  •

 

 الحق �الدفاع
 الدفاع عن نفسه او عبر محامحق المتهم في  •
 حق المتهم وو�یله �منحه الوقت الكافي إلعداد دفاعه •
 حق المتهم �التواصل مع مو�له �سر�ة �املة •
حق الشخص المحتجز أو المسجون في أن یزوره محامیه وفى أن �ستشیر محامیه  •

 و�تصل �ه، دون تأخیر أو مراقبة و�سر�ة �املة، إال في ظروف استثنائیة �حددها
مرا ال القانون أو اللوائح القانونیة( عندما تعتبر سلطة قضائیة أو سلطة أخرى ذلك أ

 مفر منه للمحافظة على األمن وحسن النظام)
 ١٩٨٨، مجموعة المبادئ ١٨المبدأ 
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�جوز مشاهدة المقابالت بین الشخص المحتجز أو المسجون ومحامیه من أحد  •
 أن تكون على مسمع منهموظفي إنفاذ القوانین، ولكن ال �جوز 

�عطى المتهم من الوقت ومن التسهیالت ما �كفیه إلعداد دفاعه ولالتصال �محام  •
 .�ختاره بنفسه

الوقت الكافي یتوقف على ظروف �ل قضیة، لكن التسهیالت �جب أن تشمل إمكانیة  •
الع على الوثائق وغیرها من اإلثباتات التي �طلبها المتهم إلعداد دفاعه، و  لك �ذاالطِّ

فرصة تعیین محام واالتصال �ه. وعندما ال یر�د المتهم أن یدافع عن نفسه شخصیًا 
 .أو �طلب شخصًا أو جمعیة �ختارهما هو، �جب أن یتمكن من اللجوء إلى محام

اتصاالتهما.  على أن یتصل المحامي �المتهم في أوضاع تضمن التقید الكامل �سر�ة •
ًا قدموا المشورة إلى مو�لیهم وأن �مثلوهم وفقو�نبغي أن �كون �إمكان المحامین أن �

ال  لمعاییرهم وأفكارهم المهنیة الثابتة دون أ�ة قیود أو تأثیرات أو ضغوط أو تدخالت
 .مبرر لها من أي جهة

 ، اللجنة المعنیة �حقوق االنسان١٣علیق ت •
 

 استقالل ونزاهة الهیئة القضائیة
 

 .وتنظیمیا مالیا، : ادار�ا،االستقالل المؤسسي
 

 االستقالل الفردي
 

  استقالل السلطة القضائیة
مبادئ أساسیة �شأن استقالل السلطة القضائیة �موجب قراري الجمعیة العامة لألمم 

 :١٩٨٥للعام  ١٤٦/٤٠و ٤٠/٣٢المتحدة 
 استقالل السلطة القضائیة -
 تكون للسلطة القضائیة الوال�ة على جمیع المسائل ذات الطا�ع القضائي -
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ال �جوز أن تحدث أ�ة تدخالت غیر الئقة، أو ال مبرر لها، في اإلجراءات  -
 .القضائیة وال تخضع األحكام القضائیة التي تصدرها المحاكم إلعادة النظر

بق لكل فرد الحق في أن �حاكم أمام المحاكم العاد�ة أو الهیئات القضائیة التي تط - 
 . اإلجراءات القانونیة المقررة

القضاة، سواء أكانوا معینین أو منتخبین، �ضمان �قائهم في منصبهم إلى  یتمتع -
 .حین بلوغهم سن التقاعد اإللزامیة أو انتهاء الفترة المقررة لتولیهم المنصب

ینبغي أن �ستند نظام ترقیة القضاة، حیثما وجد مثل هذا النظام، إلى العوامل  -
 .ةالموضوعیة وال سیما الكفاءة والنزاهة والخبر 

 .�كون القضاة ملزمین �المحافظة على سر المهنة - 
 .یتمتع القضاة �الحصانة الشخصیة ضد أي دعاوى مدنیة  -

 
 حق التقاضي على درجتین ( الحق �االستئناف)

على أن لكل شخص أدین �جر�مة حق اللجوء، وفقًا  ١٤من المادة  ٥تنص الفقرة  •
قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم �ه للقانون، إلى محكمة أعلى �ي تعید النظر في 

الـواردة في  (Crime) "علیه. و�لفت االنتباه بوجه خاص إلى ترجمة �لمة "جر�مة
، مما یدل على أن ("infraction" "delito" "prestuplenie") اللغات األخرى 

 .الضمانة ال تنحصر فقط �الجرائم األكثر جسامة
  الستئناف؟این النظام القضائي اللبناني من حق ا •

 
 بطة �حق التقاضي على درجتین (الحق �االستئناف)تموجبات على القضاء مر  
 

ُتذّ�ر اللجنة �أن حق الشخص في المطالبة �إعادة النظر في اإلدانة الصادرة ضده 
�قتضي أن �كون من حق الشخص المدان الحصول على حكم �تابي معلل حسب األصول 

ة والحصول على الوثائق األخرى الالزمة لالستفادة �فعالیمن المحكمة التي نظرت في قضیته، 
 .من حق االستئناف، مثل محاضر المحاكمات

 .24 July 2014 (HRC)جیرت جان تیمر ضد هولندا 
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 بین الفعالیة والعجزلحقوق االنسان المحاكم اإلقلیمیة 

 المحكمة األورو�یة لحقوق االنسان
 والمحكمة العر�یة لحقوق االنسان

 نضال الجردي
 طدكتور في الحقوق، المفوضیة السامیة لحقوق االنسان، منطقة الشرق األوس

 
 
 
 

  االنسانالمحكمة االورو�یة لحقوق 
 (1953) ترتكز على االتفاقیة االورو�یة لحقوق االنسان •
تحمي �المجمل الجقوق المدنیة والسیاسیة ( الحق في الحیاة، الحق �المحاكمة  •

ة الحق �الخصوصیة واحترام االسرة، حما� العادلة، حر�ة التعبیر، حر�ة المعتقد،
 .واالعتقال التعسفي، والتمییزالملكیة الفرد�ة، وحظر التعذیب والعمل القسري، 

 
 المحكمة األورو�یة لحقوق االنسان 

 تقد�م الشكوى 
 من االفراد ( الضحا�ا) ، شر�ات، منظمات مجتمع مدني •
 الدول ( قلما استعملت) •
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  المحكمة االورو�یة لحقوق االنسان
 شروط قبول الدعوى 

 
 : على الشكوى ان تستوفي شروط

 المقبولیة .1
 األساس .2
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 ١٩المادة 
 ١ –حق اللجوء للمحكمة 

 
�حق للدولة الطرف التي یدعي أحد رعا�اها أنه ضحیة انتهاك حق من حقوق  . 1

 اإلنسان اللجوء للمحكمة �شرط أن تكون الدولة الشاكیة والدولة المشكو في حقها طرًفا في
 !!...النظام األساسي

األعضاء عند المصادقة أو االنضمام للنظام األساسي أو في أي �جوز للدول  .٢
وقت الحق قبول أن تقوم منظمة أو أكثر من المنظمات الوطنیة غیر الحكومیة المعتمدة 
 والعاملة في مجال حقوق اإلنسان لدى ذات الدولة التي یدعي أحد رعا�اها أنه ضحیة انتهاك

 .حقوق اإلنسان �اللجوء إلى المحكمة حق من
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 األورو�یةنقاط تشا�ه المحكمة العر�یة مع نظام المحكمة 
 في المرجع الناظر في دفوع االختصاص = قاضي فرد تشا�ه -
مع جواز إعادة النظر في  –تشا�ه في نهائیة االحكام وعدم قبولها الطعن  -

 الحكم
 شهور ٦ –تشا�ه في المدة الزمنیة القصوى لتقد�م الشكوى  -

 
 العر�یة مع نظام المحكمة األورو�یةنقاط تباعد المحكمة 

 الفرد�ة غیر مسموحة الشكاوى  -
 جمعیة أطراف مقابل الجمعیة البرلمانیة لمجلس أورو�ا -
 منظمة إقلیمیة دولیة مقابل هیئة تا�عة لمنظمة إقلیمیة -
 قوة تنفیذ مباشرة للقرارات واالحكام لكن �طرق مختلفة -
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 الخطة الوطنیة لنقل صالحیة إدارة السجون الى وزارة العدل

 القاضي رجا ابي نادر
 مدیر�ة السجون في وزارة العدل المشرف على

 
 
 

 
 
 

  



 رجا ابي نادر     ٢٠٦
 

 اإلطار العام
 ٢٠١١/٨/٢تار�خ  ٥٦قرار مجلس الوزراء رقم 

 
اشرة مع وز�ر الداخلیة والبلد�ات لوضع اآللیة الالزمة للمبتكلیف وز�ر العدل التنسیق   

 بنقل صالحیة االشراف على السجون الى وزارة العدل ورفع إقتراحاته الى مجلس الوزراء
 

قرار مجلس الوزراء   تشكیل لجنة مشتر�ة بین الوزارتین وضعت اآللیة وتّم تكر�سها �موجب
 .٢٠١٢آذار  ٧تار�خ  ٣٤رقم 

 
 صالحیة إدارة السجون الى وزارة العدلآلیة نقل 

  تخصّص وتدّرج
 

استحداث مؤسسة عقابیة متخصصة في إدارة السجون تا�عة لوزارة العدل وخاضعة أ. 
 لوصایتها

 را�ط إداري مع مدیر�ة السجون في وزارة العدل •
 میزانیة خاصة •
ص التأهیل مجلس إدارة مكّون من مختلف اإلختصاصات المتعّلقة �السجون فیما خ •

الصحي والتر�وي واالجتماعي (الصحة، التر�یة والتعلیم المهني والتقني، الشباب 
 والر�اضة والشؤون االجتماعیة  والمدیر�ة العامة لقوى االمن الداخلي)

 حرّ�ة التعاقد مع ذوي اإلختصاص والكفاءة •
 السجون سلسلة رواتب ونظام عمل ودوام یتالئم والمهام المطلو�ة إلدارة  •

 .قبول الهبات من الجهات المانحة وفقًا لألصول والقوانین المرعیة االجراء •
 

  أبرز مهام مدیر�ة السجون 
 تتولى مدیر�ة السجون في وزارة العدلب. 
 اإلشراف عل المؤسسة العقابیة •
 مراقبة السجون وتفتیشها •
 عقابیة وطنیة شاملةوضع الدراسات وسائر اإلحصائیات اآلیلة إلى رسم سیاسة  •
 إعداد مشار�ع النصوص القانونیة والتنظیمیة المتعلقة �السجون  •
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 تدر�ب  العاملین في السجون  •
 التنسیق الممنهج مع سائر اإلدارات والمؤسسات العامة وقطاع المجتمع المدني •
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حیة قوى السجناء ستبقى من صالعند اكتمال تنفیذ الخّطة، الحراسة الخارجیة وعملیة نقل 
 األمن الداخلي

 
لخدمات امن االسفل الى االعلى بدءاً �األعمال المدنیة �تأمین  تدر�جیاً وهرمیاً العمل 

إجتماعیة وتر�و�ة وطعام وصحة...، على ان �ستتبعها ما تیسر من وظائف اخرى هامة 
 .ومكملة �المراقبة الداخلیة واإلدارة
هذا اإلطار ستكون مباشرة وزارة العدل بتكلیف موظفیها للعمل أول خطوة عملیة في 
 في األقالم العدلیة في السجون.

 
 اإلدارة
 
⇑ 
 

 األقالم العدلیة
 

← 
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← 
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 االنجازات حتى الیوم
 

تفعیل مدیر�ة السجون في وزارة العدل وتكلیف القاضي رجا أبي نادر بتار�خ  -
القضاء األعلى، لوضع الدراسات واألسس والنصوص  و�عد موافقة مجلس ٣٠/١٠/٢٠١٢

ذلك  الالزمة لقیام مدیر�ة السجون في وزارة العدل و�ّلف مؤقتًا القیام �مهام هذه المدیر�ة،
 .١٤٥٥/٢٠١٢�موجب قرار وز�ر العدل رقم 

ًا �اتبًا اضافی ٣٥اتخاذ مجلس الوزراء قرارًا بناء لطلب وز�ر العدل �قضي �الحاق  -
ل حین في المباراة التي أجر�ت لملئ المراكز الشاغرة لوظیفیتي �اتب ومباشر، للعممن الناج

  .ون السجكمساعدین قضائیین في األقالم العدلیة في 



 رجا ابي نادر     ٢١٢
 
 

 اإلنجازات حتى الیوم
 

  ثةمواكبة مشار�ع بناء السجون المستحدثة ومراقبة تنفیذها وفًقا للمعاییر الحدی -
 في معهد الدروس القضائیة وفي الخارجتأمین التدر�ب للعاملین في السجون  -
  یاتالقیام بز�ارات میدانیة دور�ة للسجون �افة و�عداد تقار�ر مفّصلة مرفقة بتوص -
 العمل تدر�جًیا على الفصل التام بین الموقوف والمحكوم  -

 
 اإلنجازات حتى الیوم

 تدر�ب موظفي وزارة العدل و�دء العمل في األقالم العدلیة في السجون  -
   لًیا في السجون)حا ١٩(

 إعداد الملّف الصّحي لكّل سجین -
وضع مشار�ع النصوص التشر�عیة المتعّلقة �المؤسسة العقابیة، مرسوم تنظیم  -

 السجون واألنظمة الداخلیة، التدابیر البدیلة للعقو�ة
 وضع أسس آللّیة تنسیق ممنهج مع الجمعّیات األهلیة -
 طرابلسإنشاء وتشغیل مشاغل خیاطة في سجني رومیة و  -
  إنشاء نظام شكاوى موضوعي وفّعال ووضعه حّیز التنفیذ -

 
 االنجازات حتى الیوم

تكلیف فر�ق من المساعدین االجتماعیین من وزارة الشؤون االجتماعیة الستالم  -
عملیة استقبال النزالء في سجن رومیه المر�زي وسجون النساء �مرحلة أولى: 

دد وتوز�ع المجموعة الصحیة المؤلفة تعبئة الملف االجتماعي مع الداخلین الج
من الحاجات األساسیة (منشفة، صابونة، صحن، شرشف، غطاء، ثیاب 

 .داخلیة، لیفة، فرشاة ومعجون أسنان...)
ه تكلیف أساتذة من وزارة التر�یة والتعلیم العالي لتعلیم األحداث في سجن رومی -

 .مهنة المیكانیك و�هر�ة السیارات، والكومبیوتر
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قار�ر دور�ة من برنامج ادارة السجون الممكنن "�اسم" �طلب من وز�ر اصدار ت -
أشهر  ٤العدل، حول السجناء الذین لم یتم سوقهم الى المحاكم منذ أكثر من 

سراع واحالة هذه التقار�ر الى التفتیش القضائي إلتخاذ التدابیر الالزمة لجهة اإل
  .في المتا�عة القضائیة والمحاكمات

 
 حتى الیوماالنجازات 

 
 تفتیش السجون: وضع آلیة للتفتیش والعمل على إنفاذها ضمن مدیر�ة السجون  -

من خالل استحداث برنامج معلوماتي خاص بتفتیش السجون، البدء بز�ارات تفتیش في �عض 
 .السجون، واصدار تقار�ر عن وضع السجون 

الدروس  وضع برنامج التدر�ب للمراقبین في السجون في صیغته النهائیة (معهد -
المدرسة الوطنیة الدارة السجون في فرنسا). تدر�ب العاملین في  –القضائیة 

 السجون �غیة تمكینهم من العمل في السجون والتعاطي مع النزالء �طر�قة مهنیة.
 :طالت هذه التدر�بات

 المساعدین االجتماعیین من وزارة الشؤون االجتماعیة؛  -
 الفر�ق الطبي العامل في السجون؛   -
 الكتاب الملحقین للعمل في األقالم العدلیة في السجون   -
 أساتذة وزارة التر�یة العاملین في السجون   -
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1 
 االتفاقیات الدولیة لحقوق االنسان:

 *فاعلیتها وآلیات الدفاع والتطبیق
 انطوان مسّرهالد�تور 

 عضو المجلس الدستوري 
 
 
ما هي فاعلیة االتفاقیات الدولیة حول حقوق االنسان وسبل وآلیات الدفاع من قبل  

 المحامین والقضاة ومنظمات المجتمع المدني واألفراد؟ 
) المؤسسة ١١/٩/٢٠١٥-٩تسد الدورة التدر�بیة التي عقدتها طیلة ثالثة أ�ام ( 

 المحامین في بیروت ومؤسسةاللبنانیة للسلم األهلي الدائم ومعهد حقوق االنسان في نقا�ة 
ي فكونراد ادیناور "فراًغا في المعرفة والممارسة"، حسبما جاء في مداخلة ممثل وز�ر العدل 

ا الدورة القاضي برنار شو�ري.  شارك في الدورة أكثر من أر�عین من المحامین. ُعرضت خالله
ال قضا�ا األحداث واألطفوقائع لبنانیة ُتعّبر عن وجع ومعاناة وظلم، �خاصة في السجون وفي 

 وتحتاج الى إهتمام وتعبئة والتزام ودفاع.
تمحورت المداخالت والمناقشات حول ثالث قضا�ا: االتفاقیات الدولیة لحقوق  

ما العمل االنسان في طبیعتها وعالمیتها والزامیتها، وآلیات الدفاع والتطبیق وطنًیا وعالمًیا، و 
 في سبیل مز�د من الفاعلیة؟

 
١ 

 تفاقیات الدولیة لحقوق االنسان: طبیعتها وعالمیتها والزامیتهااال 
 
) وهي عالمیة الیزابیت زخر�ا سیوفيمبادئ حقوق االنسان "نا�عة من �رامة االنسان" ( 

لثالثة اعتبارات على األقل: �ون البشر �حملون ذات التكو�ن البیولوجي، ووحدة القیم األساسیة 

                                                           
 .۱۱/۹/۲۰۱٥-۹ي فورشة العمل لالنص ھو خالصة ختامیة  * 
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والفلسفات الكبرى (االنسان قیمة ذاتیة مطلقة، و�ائن حر، واالخوة التي ُتجمع علیها �ل األد�ان 
بین البشر) و�ون البشر �عیشون على �و�ب واحد. من المفترض تالًیا عدم التناقض بین 

 عالمیة المبادئ وخصوصیة األداء حسب تقالید وتنّوع األنظمة. 
 ابر للحدود وارتباطما یدعم الیوم عالمیة المبادئ إنتشار حروب �الو�الة و�رهاب ع

تجاه  السالم العالمي بترسیخ الد�مقراطیة. قد تتناقض مقار�ات ایدیولوجیة لحقوق االنسان ولكن
حاالت ظلم هناك إجماع عالمي على إعتبارها ظلًما یتخطى أي نص قانون وضعي. أصبحت 

. وفي �عض )نضال الجرديتالًیا الحقوق "مقّیدة �ما هو ُمتعارف علیه في نظام د�مقراطي" (
المخالفات الصارخة، �خاصة في مصر، تم اللجوء الى المراجع الدولیة في حال نزع الجنسیة 

ل وهي ). الزامیة الشرعات الدولیة واردة في مقدمة الدستور اللبناني المعدّ وهبه عیاشوالنفي (
وني أ القانالیوم عالمًیا جزء أساسي من الكتلة الدستور�ة وال ضرورة لنص خاص لدى توفر المبد

 ).میسم النو�ري (
 

٢ 
 آلیات الدفاع والتطبیق وطنًیا وعالمًیا

 
مع ) من خالل الدولة وهیئات المجتر�تا �رمالحاجة الى العمل "قضائًیا واجتماعًیا" ( 

لمساندة وأبرزها نقا�ة المحامین وأ�ًضا األفراد. من واجبات السلطة المر�ز�ة اصدار التشر�عات ا
الدولیة التي صادقت علیها حیث ان هذه االتفاقیات ال تتضمن تفاصیل اجرائیة لالتفاقیات 
)، مما ال �منع القاضي �االجتهاد. وُ�الحظ وجود مجموعة الیزابیت زخر�ا سیوفيومعاقبة (

عمال. مشار�ع في مجلس النواب مكّملة ومساندة لالتفاقیات الدولیة ولم یتم ادراجها في جدول األ
ات. ، فهي تتا�ع التطور في بیروت امین، و�خاصة معهد حقوق االنسان في النقا�ةاما نقا�ة المح

 ). خلود الخطیب�شأن مراجعة األفراد لم یوقع لبنان على أي بروتو�ول �سمح �شكوى فرد�ة (
فاذ ). �قتضي تالًیا العمل على استنمیر�ام یونسال �عني ذلك انتفاء سبل المراجعة الوطنیة (

 افة.األطر الوطنیة �
تم التر�یز في الدورة التدر�بیة على إتفاقیة مناهضة التعذیب، و�خاصة بروتو�ول  

اسطنبول، و�تفاقیة حقوق الطفل. من أبرز وسائل العقاب هي غالًبا على مستوى الدول ر�ط 
 العدید من المساعدات �مدى تطبیق الدولة المعنیة لالتفاقیات الدولیة.
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 سنة لم ُ�قدم تقر�ر حول ١٥م التقار�ر الدور�ة. منذ ُیالحظ تقاعس لبناني في تقد� 
سة )، �الرغم من صدور تقر�ر حول لبنان ُذكر فیه ممار خلود الخطیباتفاقیة مناهضة التعذیب (

). تسعى هیئات دولیة الى بناء نمط آخر من العالقة مع الدول سوزان جبورتعذیب ممنهج (
 ).سوزان جبورة (تقوم على التعاون ولیس �اطالقیة على االدان

ُطرحت خالل الدورة أهمیة اعتماد المعاییر في الصیاغة التشر�عیة ودور مجلس  
). وعرضت تفاصیل انشاء الیزابیت زخر�ا سیوفيالنواب في المسائلة حول تطبیق القوانین (

ول المحكمة العر�یة لحقوق االنسان ومقرها البحر�ن والتي اعتمدتها الجامعة العر�یة في ایل
شرط ان تصادق علیها سبع دول على األقل، ودور مجلس حقوق االنسان في جنیف  ٢٠١٤

عضًوا، مع التأكید على ان "الفرد صار له شخصیة معنو�ة وصرنا �أفراد  ٤٧المؤلف من 
نلجأ الى مرجعیات، ولكن مع ضوا�ط �عد استنفاذ الوسائل المحلیة وعلى أساس ثالث قواعد: 

 ).نضال الجردي" (respect, protect, fulfillیتها، وتطبیقها احترام حقوق االنسان، حما
ا استأثر واقع السجون والتي �قتضي الحاقها بوزارة العدل ولیس بوزارة الداخلیة قسمً  

في  كبیًرا من الدورة. أشیر ان العدید من الدول ُتسمي السجون أماكن تنفیذ العقو�ة. الحاجة
یق بدون تعذیب. في حاالت من التهم �اعداد عملیات هذا المجال الى تنمیة تقنیات التحق

 آلخذ منه االعتراف"؟ �ان الجواب: واذا لم �عترف اغّنجهارهابیة سأل أحد المحققین: "هل 
المتهم من خالل التعذیب؟ واذا اعترف تحت ضغط التعذیب فما هي مصداقیة االعتراف؟" 

ي حال احتمالیة تعرضهم الى ). وعرضت اجتهادات في عدم ترحیل أجانب فسوزان جبور(
 ).ادیب زخورتعذیب في بالدهم (

حول فعالیة القوانین و�رساء سلطة المعاییر ُعرضت �نموذج مذ�رة وز�ر الداخلیة  
یات أحمد فتفت حول دقائق التطبیق االداري في وزارة الداخلیة لنظام العلم والخبر حول الجمع

). وعرض دور ٢٥/٥/٢٠٠٦تار�خ  ٢٦عدد  ، الجر�دة الرسمیة،٢٠٠٦ا م//١٠(تعمیم رقم 
محكمة التمییز �إجماع أعضائها في إعتبار محكمة األحداث هي الصالحة لحما�ة األحداث 
�الرغم من �عض التماس بین تشر�ع األحداث وتشر�عات األحوال الشخصیة المذهبیة وفي 

 ).فوزي خمیسحاالت حیث غالًبا األحداث یتحولون الى متار�س (
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٣ 
 العمل في سبیل مز�د من الفعالیة؟ما 

 
 ُ�ستخلص من الدورة التدر�بیة مجموعة اقتراحات تطبیقیة أبرزها التالیة: 
 

: عقد ورشة متا�عة واستدامة مع المشار�ین الذین ُ�شكلون فر�ق عمل في . متا�عة١
رسات سبیل عرض �ل منهم ماذا فعل شخصًیا دفاًعا عن االتفاقیات الدولیة وماذا رصد من مما

 ).النقیب جورج جر�ججیدة قضائًیا واجتماعًیا، اذ "�عد الدورة تبدأ األعمال" (
: الضغط على الجهات الرسمیة في سبیل التوقیع والمصادقة . توقیع ومصادقة٢

على �عض االتفاقیات، �خاصة على المجلس النیابي في سبیل ادراج العدید من المشار�ع 
ة، ألعمال، والضغط على الحكومات الصدار المراسیم التطبیقیالمّكملة لالتفاقیات على جدول ا

 مع االعتبار ان ما ینقص غالًبا هو االرادة والنّیة ولیس النص الوضعي.
: ر�ط �ل توصیة واقتراح �خر�طة طر�ق ُتحدد اآللیة والمسار . خر�طة طر�ق٣

 ).سوزان جبور(
 : العمل على اعتماد نظام شكاوى في السجون.السجون . ٤
ة، : حقوق االنسان مرتبطة �سلم القیم و�الثقافة االجتماعی. الثقافة االجتماعیة٥

تمع التي �خاصة في ما یتعلق لبنانًیا �التنشئة القانونیة والعالقات في البنیات التحتیة في المج
ة، تقوم غالًبا على النفوذ ولیس على قواعد معیار�ة ناظمة. والحاجة، �خاصة في شؤون العائل

على حساب  subjectivisation du droitجنب االنجراف في مفهوم فرداني للقانون الى ت
 الصلة االجتماعیة وحما�ة االسرة حیث ان القانون أساًسا یبني عالقة.

: ُذكرت مراًرا صالحیات قاضي األحداث الذي یتحرك عفًوا، . االتصال والتحرك٦
ات االنمائیة في وزارة الشؤون ودور مصلحة األحداث في وزارة العدل، ومراكز الخدم

 Noعلى الفا�سبوك في وزارة الشؤون االجتماعیة �عنوان  ١٤/١٧االجتماعیة، والرقم 
violence against children in Lebanon حالة  ٥٤،٠٠٠. ترد الى الوزارة سنوً�ا حوالي

مر�ًزا في �ل  ٥٧). و�شمل المجلس األعلى للطفولة ر�تا �رم"ألن الناس أصبحت تتكلم" (
 ).سوزان جبورلبنان. الحاجة "لیس فقط ان نخبر بل نرفع الصوت" (
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�ة : غالًبا ما یتدخل االعالم لیس للتوعیة بل لالثارة مع خرق موجب السر . االعالم٧
 )، مما یتطلب التر�یز على موجب السر�ة.ر�تا �رمفي قضا�ا األحداث واألسرة (

ت والممارسات الجیدة ونشرها وتعمیمها، مع : رصد القرارا. الممارسات الجیدة٨
 العمل على مكننة وزارة العدل.

*** 
افتتحت ورشة العمل �مشار�ة القاضي برنار شو�ري ممثال وز�ر العدل، ونقیب  

 المحامین في بیروت االستاذ جورج جر�ج، ومدیرة معهد حقوق االنسان في نقا�ة المحامین في
صر سیوفي، وممثالن عن مؤسسة �ونراد ادیناور السیدة هنا نابیروت االستاذة الیزابیت زخر�ا 

ن واندره سلیمان، ومنسق البرنامج االستاذ ر�یع قیس، وعضو المجلس الدستوري الد�تور انطوا
 هنا ناصر). دولة ( ١٢٠مسّره. تدعم مؤسسة �ونراد ادیناور برامج لتعز�ز حكم القانون في 

 ُتختزل �آلیات، بل تتطلب التزاًما �قضیة: جاء في المداخالت ان حقوق االنسان ال
"من لیس له قضیة لیس لد�ه شيء. راهنت على ناس ال أحد یراهن علیهم! وال أحمل عشر�ن 

). تخص هذه القضیة "أناًسا �عیشون �الصدفة سوزان جبورقضیة وأفشل بل قضیة واحدة" (
و�ل انسان، مع االقرار ) وتخص محامین وقضاة النقیب جورج جر�جو�موتون بدون تشییع" (

 ). القاضي برنار شو�ري ان "لقب في مرسوم ال �جعل االنسان قاضًیا" (
اختتمت الدورة �مشار�ة المدیرة العامة لوزارة العدل القاضیة میسم النو�ري التي 

�ع عرضت دور الوزارة في تفعیل آلیات تطبیق االتفاقیات الدولیة، �خاصة من خالل هیئة التشر 
ات وز�ارة قضاة للسجون والعمل على اعادة تأهیل المساجین وانشاء مر�ز الطب واالستشار 

، مع ضرورة توفیر أدوات خاصة للطب الشرعي. وقالت: "الوزارة طرابلسالشرعي والنفسي في 
تجیب على �ل االستفسارات التي تردها من جهات دولیة. طالما تتوفر االرادة نصل الى 

 ا�حث عن تعاون!" الهدف. واذا لم یتوفر تعاون 
اظهرت الخبرات المختلفة ان الدفاع عن حقوق االنسان یتطلب "حیو�ة د�مقراطیة  

یة هي غالًبا مفقودة، مما ُ�فسر سبب فعالیة المنظومة االورو�یة وحتى االفر�قیة وضعف فاعل
 ).نضال الجرديالمنظومة العر�یة"  (

المؤسسات المنظمة  وزعت في ختام الدورة شهادات على المشار�ین �حضور 
 والهیئات الحقوقیة الرسمیة.
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٢ 
 السجون، مناهضة التعذیب، المرأة، االحداث...

 *لبنانتطبیق االتفاقیات الدولیة أمام المحاكم في 
 انطوان مسّرهالد�تور 

 عضو المجلس الدستوري 
 

 
 
ما هي أصول تطبیق االتفاقیات الدولیة المتعلقة �حقوق االنسان أمام المحاكم  

الوطنیة؟ وما هي اآللیات في سبیل فاعلیة هذه االتفاقیات، �خاصة في مجاالت السجون 
 المعرضین للخطر؟ومناهضة التعذیب وحقوق المرأة وحما�ة األحداث واألطفال 

ُتشكل ورشة العمل التي عقدها معهد الدروس القضائیة والمؤسسة اللبنانیة للسلم  
األهلي الدائم بدعم من مؤسسة �ونراد ادیناور في معهد الدروس القضائیة، �مشار�ة جمیع 

ذي الالقضاة المتدرجین في المعهد، اطاًرا منهجًیا وتطبیقًیا في سبیل التعر�ف �االتفاقیات 
 صادق علیها لبنان والبحث في فاعلیتها الوطنیة وتطو�ر الممارسات التطبیقیة واالجتهاد�ة

 �شأنها.
تمحورت األعمال والمناقشات وأر�ع مجموعات عمل حول خمسة قضا�ا: جذور  

ت االتفاقیات الدولیة، موقعها في المنظومة الوطنیة، المحاكمة العادلة وآلیاتها، عرض حاال
السجون ومناهضة التعذیب وحقوق المرأة وحما�ة األحداث واألطفال الُمعرضین في قضا�ا 

 للخطر، واستشراف مجاالت العمل المستقبلیة.
 

  

                                                           
 .٦/۱۱/۲۰۱٥-٥النص ھو خالصة ختامیة في ورشة العمل، في  * 
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١ 
 جذور االتفاقیات الدولیة

 
 تم التر�یز على أر�عة مرتكزات لهذه االتفاقیات: 
 
القانون.  : ارتباطها �مفهوم الحق والكرامة االنسانیة في ما یتخطى ُمجردالحق. ١ 

رئیسة معهد الدروس ، القاضیة ندى د�روبورشة العمل هي في "صلب مهمة المعهد" (
 ). القضائیة

ة اصالتها في المنظومة الحقوقیة في لبنان "أم الشرائع"، و�فضل مساهماألصالة: . ٢ 
 يلبنان الفاعلة في االعالن العالمي لحقوق االنسان من خالل شارل مالك وغیره من الرواد ف

 )، القاضي جان فهد، رئیس مجلس القضاء األعلىلبنان حیث "حما�ة الحر�ات هي سر لبنان" (
: مبادئ حقوق االنسان عالمیة لثالثة إعتبارات عالمیة مبادئ حقوق االنسان. ٣ 

لیها ععلى األقل: �ون البشر �حملون ذات التكو�ن البیولوجي، وحدة القیم األساسیة التي ُتجمع 
ر)، الفلسفات الكبرى (االنسان قیمة ذاتیة ُمطلقة، و�ائن حر، واألخوة بین البشكل األد�ان و 

و�ون البشر �عیشون على �و�ب واحد. من المفترض تالًیا عدم التناقض بین عالمیة المبادئ 
 وخصوصیة األداء حسب تقالید وتنّوع األنظمة.

ط عابر للحدود و�رتبا وما یدعم الیوم عالمیة المبادئ إنتشار حروب �الو�الة و�رهاب 
كن السالم العالمي بترسیخ الد�مقراطیة. قد تتناقض ُمقار�ات إیدیولوجیة لحقوق االنسان، ول

تجاه حاالت ظلم هناك إجماع عالمي على اعتبارها ظلًما یتخطى أي نص قانون وضعي. 
جردي، نضال الأصبحت تالًیا الحقوق "ُمقّیدة �ما هو ُمتعارف علیه في نظام د�مقراطي" (

 . والزامیة الشرعات الدولیةمسؤول حقوق االنسان في مفوضة األمم المتحدة لحقوق االنسان)
 تور�ة.واردة في مقدمة الدستور اللبناني المعّدل وهي الیوم عالمًیا جزء أساسي من الكتلة الدس

: القضاة الُمتدرجون المشار�ون في ورشة العمل هم "الجیل الواعد دور القضاة. ٤ 
ستقبل وسوف ُ�مارسون مهامهم لغا�ة منتصف هذا القرن �استقاللیة هي �األحرى حق للم

 ).جان فهد، رئیس مجلس القضاء األعلى القاضيللمواطن وواجب للقاضي" (
 
← 
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٢ 
 موقع االتفاقیات الدولیة في المنظومة الحقوقیة

 
تعلو االتفاقیات الدولیة على القانون، ولكنها هل تعلو على الدستور في الهرمیة  

الحقوقیة؟ یتضح في عرض لخبرات و�جتهادات ُمقارنة ضرورة إنسجام االتفاقیات الدولیة مع 
یل الدستور. �قتضي في حال التعارض العمل على إجراء التعدیالت الدستور�ة والقانونیة في سب

جوز، االنسجام ُمفترض اساًسا ألن المجالس النیابیة ُتصادق على االتفاقیات و�االنسجام. هذا 
 في حال التعارض، الطعن بها أمام العدالة الدستور�ة. 

ة ُ�مكن التمییز في هذا السیاق في فرنسا بین مراقبة االتفاقیة والمراقبة الدستور�
contrôle de conventionalité et contrôle de constitutionnalité التزم لبنان في .

�افة  ، دستورً�ا وقانونًیا، �الشرعات الدولیة "وتجسیدها في١٩٩٠ُمقدمة الدستور المعّدل سنة 
قدمة المجاالت". ُ�ستخلص من قرارات المجلس الدستوري تقیده التام بهذا االلتزام و�عتبار الم

ى توسیع حق مراجعة المجلس في مجال جزًءا ال یتجزأ من الدستور. لكنه �قتضي العمل عل
والتي قد یتعارض �عضها مع التزامات  ١٩٩٠الدفع �القوانین، و�خاصة تلك السا�قة لسنة 

 ordreعام دولیة. من المزالق التي تهدد االلتزام �االتفاقیات الدولیة التوسع في مفهوم النظام ال
public للمبادئ الدولیة في صیاغة  على حساب حقوق االنسان "وال �مكن للدول التنكر

 رئیس المجلس الدستوري).، عصام سلیمانالدساتیر" (
 

٣ 
 المحاكمة العادلة وآلیات الدفاع

 
ق ُمكّونات المحاكمة العادلة في الدولة المتحضرة ُمالزمة لمفهوم حكم القانون. حقو  

ضمن القائمة". تت االنسان هي "جملة الحقوق التي یتمتع بها األفراد والمجموعات تجاه السلطة
نضال ( respect, protect, fulfillهذه الحقوق ثالثة التزامات في االحترام والحما�ة واال�فاء 

 الجردي).
) ُمعضلة حما�ة الشهود مر�ام یونس، جامعة بیروت العر�یةُتطرح في آلیات الدفاع ( 

وفر التوازن في حق ومدى اإلعتماد على الشهود المجهولین. ُ�عتد �الشهود المجهولین شرط ت
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 Kostovski v. Netherlandsالدفاع، حسبما ورد �خاصة في قرار المحكمة االورو�یة 
case. 

جواً�ا على تساؤالت حول المحكمة العسكر�ة وردت االجا�ة ان "القاضي الطبیعي 
هو أفضل مكان للمساءلة". اما �شأن المجلس العدلي، ُطرح تساؤل حول معیار إحالة قضیة 

دلي لمجلس العدلي الذي �ان أساًسا مجلًسا استثنائًیا. اما رتبة القضاة في المجلس الععلى ا
 وغیره فال ُتشّكل �الضرورة و�ذاتها الضمانة القضائیة التي تتخطى في جوهرها االعتبارات
 الشخصیة. مكّونات المحاكمة العادلة ثالثة: افتراض البراءة وحق الدفاع والحق �مترجم في

 ).عصام الجرديرة (حال الضرو 
یتأخر لبنان في تقد�م تقار�ره الدور�ة. في �عض القضا�ا حصل تأخیر لعشر�ن سنة، 
�خاصة حول الحقوق االقتصاد�ة االجتماعیة، مما ُ�ضعف صورة لبنان أمام المجتمع الدولي. 

الى ولم ُتقر �عد رسمًیا  ٢٠١٢تسعى تالًیا الخطة الوطنیة لحقوق االنسان التي وضعت سنة 
ا سد ثغرات عدیدة. یؤدي التقاعس الى حجب مساعدات دولیة. اما اآللیات لتقد�م الشكوى دولیً 

 ).میر�ام یونسفتفترض إستنفاذ الوسائل الداخلیة �افة (
 

٤ 
 حاالت ومعاناة وممارسة

 
شملت ورشة العمل حاالت السجون (القاضي رجا أبي نادر) ومناهضة التعذیب  

حقوق المرأة (القاضیان جاد معلوف وحسن حمدان) وحما�ة األحداث (القاضي ز�اد مكّنا) و 
 واألطفال المعرضین للخطر (القاضیة غادة شمس الدین). 

سجًنا  ٢٣عرضت إحصاءات تبّین حالة السجون ومدى االكتظاظ. في لبنان الیوم  
 % ٥٨سجین مما یؤدي الى اكتظاظ له سلبیات ال تحصى. الموقوفون  ٦٤٠٠تضم حوالي 

محكومون مؤ�ًدا. عدد السجناء األحداث  ٤٠محكومون إعدام و ٧٠% محكومون، بینهم ٤٢ و
موزعة على أر�عة سجون.  ٢٨٠سجیًنا، وعدد النساء السجینات  ١٤٧سنة:  ١٨أي ما دون الـ 

% لهم ١٥% وهي نسبة عالیة، وحوالي ٣٣سنة تبلغ  ٢٥الى  ١٩مجموعة المساجین من 
سجین، وفي  ١٠٠٠سجین في حین ُبني لـ  ٣١٠٠سجن رومیه عالقة �جرائم ارهابیة. في 
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... یؤثر ذلك سلًبا ٤٠وسعته  ١٠٣، وفي سجن تبنین ٣٢٥سجین وسعته  ٨٠٠سجن زحله 
 على نمط العیش والنزهات والز�ارات.

یًقا الحق الوحید للسلطة العامة هو الحرمان من الحر�ة للمتهم والباقي �له واجبات تحق 
هي ثالثة: العقاب، إعادة التأهیل، الردع. ُ�شكل تخفیض المشترع للسنة ألهداف العقو�ة و 

الجزائیة الى تسعة أشهر بهدف الحد من الكثافة في السجون هروً�ا من معضالت أساسیة 
 تتعلق على األقل بثالث قضا�ا:

 
: �قتضي ان �قتصر على الحاالت حیث یتوجب حما�ة المجتمع التوقیف. ١ 

dangerosité de la personne نسبة �بیرة من التوقیفات ُ�ستغنى عنها وأسبابها غیر .
. %٦١واضحة. یتوجب ان �كون قرار التوقیف معلًال. نسبة الذین أوقفوا ألقل من ثالثة أشهر 

ا�ام في رومیه؟ "تشاجر مع زوجته وساء صیته بین اقرانه"!  ٨ماذا فعل هذا الموقوف في 
 ).القاضي رجا أبي نادر(
جلسة لم تعقد �سبب عدم نقل الموقوف. ُیوفر قانون أصول  ٩٣٨حوالي  ٢٠١١سنة  

نع من المحاكمات الجزائیة بدائل عن التوقیف: الكفالة، الرقا�ة القضائیة، تسجیل االقامة، الم
ارتیاد مؤسسات... هدف القاضي الجزائي "حما�ة مجتمعه ولیس تجنب االكتظاظ في السجون، 

د بقى من قوة العقو�ة الرادعة". في سبیل تصحیح هذا المسار تعمأشهر تدمیر لما ت ٩فقانون 
ت وزارة العدل �ل ثالثة أشهر الى إعداد الئحة �أسماء الموقوفین والمحكومین حسب المحافظا

 وترسلها الى الوز�ر والتفتیش القضائي حیث ان  "للموقوف حق في ان �حكم في مهلة معقولة"
 (القاضي رجا ابي نادر).

الحكم  : نسبیته وتنفیذه والسرعة فيب المكونات الثالثة للهدف الرادع للعقابغیا. ٢ 
proportionnalité, certitude de la peine, célérité du jugement ونادًرا ما �كون .

 التكرار في لبنان سبًبا مشدًدا للعقو�ة.
غالبیتهم سیخرج من السجن "ونلتقي بهم في الحي والشارع  تأهیل السجناء:. ٣ 

والحیاة العامة". ورد في العرض ان طر�قة تعامل ُمجتمع مع مساجینه هو دلیل على حضارته 
شخًصا دخلوا سجوننا  ٦،٣٤٠حوالي  ٢٠١٥الى  ٢٠١٠). من القاضي رجاد ابي نادر(

 ات. مر  ١٠مرة وثالثة دخلوا  ١١وعادوا الیها. احدهم دخل 
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د من قانون العقو�ات انه ال ُ�عت ١٥ورد في المادة  �مناهضة التعذیبفي ما یتعلق  

ة �أي أقوال ناتجة عن أعمال تعذیب، اذ �ختلف االعتراف في القضا�ا الجزائیة "حیث المالحق
هي مالحقة واقع". االعتراف هو مجّرد احدى وسائل االثبات في القضا�ا الجزائیة. تحمي 

ع �سلطة الدولیة المحقق من الخضوع ألوامر تعذیب. لكنه ُذكر ان النائب العام ال یتمت االتفاقیة
رز مسلكیة تجاه الضا�طة العدلیة. وغالًبا ال �طرح أصحاب العالقة مسألة التعذیب أو ال ُیب

الطبیب الشرعي حاالت التعذیب. لكن تقر�ر الطبیب الشرعي ال ُیلزم القاضي الذي �مكنه 
 سه.التحقق بنف

ممارسة "تعذیب ممنهج". �قول �عض  ٢٠١١ورد في تقر�ر رسمي حول لبنان سنة  
المحققین: "نأتي لكم بتحقیقات"! لكن هل یتساءلون: "ما النتیجة في االعتراف من خالل 
التعذیب؟" قامت �عض الجمعیات بتنظیم تدر�ب على تقنیات التحقیق مما أدى الى تطو�ر 

سنوات وسبق ان إعترف تحت التعذیب. وذ�ر  ٨شخص �عد  الممارسة. وُذكر انه أعلن براءة
إجتهاد لمحكمة استئناف بیروت �حمي سوداني من الترحیل �سبب احتمال تعرضه الى تعذیب 

 في وطنه. 
ُ�ستخلص من هذه الحاالت انه "مهما بلغت خطورة الجر�مة ال �مكن إضعاف 

المحاكمات الجزائیة سبل إنصاف ). تؤمن أصول القاضي ز�اد مكناالضمانات المثبتة لها" (
فعالة التهامات التعذیب، لكن الممارسة قد تكون مختلفة. �حل الوصول الى محامي في أول 

 ).عصام الجرديلحظة توقیف مشكلة التعذیب (
حول حما�ة النساء من العنف األسري  ٢٩٣، ُ�عّدل قانون �النساءفي ما یتعلق  

ائم الشرف الغي من قانون العقو�ات. ورد في إحدى �عض النصوص الجزائیة. وما ُ�عرف �جر 
المداخالت ان العمل مع �عض التنظیمات �جب ان �كون حذًرا وانه یتوجب على القاضي 

 ).القاضي جاد معلوفااللمام �القضا�ا االجتماعیة (
سنوات یرمي رفیقه من  ٨: قاصر �عمر األحداثعرضت عدة حاالت في محكمة  

سنة یتعرى على الروشة، وآخر أوقف ألنه ال �حمل �طاقة هو�ة،  ١٥الشرفة، وآخر �عمر 
وآخر في حالة سكر، وقاصرة ترمي على رفیقتها المسالمة في الصف مواًدا قاتلة للحشرات، 

سنة تسرق من  ١٦وطفل لم �سجله أهله وُ�رفض تسجیله في مدرسة، وقاصرة في عمر 
تها، وقاصرون في الحراك المدني سو�رمار�ت، وقاصرة تتعرض للتحرش الجنسي في عائل

 ).القاضیة غاده شمس الدیناألخیر یتعدون على أمالك عامة وخاصة... (
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تم التشدید على ضرورة االبتعاد قدر االمكان عن توقیف القاصر، بل التعامل معه  
من خالل الحوار والزامه �عمل تأهیلي في الخدمة العامة، حیث المهم البحث عما حّرك لدى 

ر الفعل غیر المألوف. وعرضت حاالت حیث ُ�شارك القاصر مع الراشد في قضا�ا القاص
جزائیة. الهدف من قضاء األحداث "عالجي ووقائي وتوفیر السبل لیكبر الحدث �شكل صحیح" 

 ).القاضیة غاده شمس الدین(
 
٥ 

 استشراف مجاالت العمل والتطبیق
 
 مستقبل:ُ�ستخلص من ورشة العمل ستة إقتراحات تطبیقیة لل 
 
 : متا�عة الدورات التدر�بیة �خاصة لصالح القضاة والمحامین والعاملینالتدر�ب. ١ 

 في المجتمع األهلي دفاًعا وحما�ة لحقوق االنسان، و�ذلك التدر�ب لصالح الضا�طة العدلیة
 في ما یتعلق بتقنیات التحقیق.

ف لعدل مع حصر التوقی: نقل إدارة السجون من وزارة الداخلیة الى وزارة االسجون . ٢ 
االحتیاطي في الحاالت المبررة �الخطورة وضرورات التحقیق. ُوضع مشروع مرسوم النشاء 

 مدیر�ة السجون في وزارة العدل في إطار مؤسسة مختصة.
اء  : نشر الممارسات اال�جابیة الجّیدة والنموذجیة في القضالممارسات النموذجیة. ٣ 

 ل التمكین والتماثل واالقتداء.وفي االجتهاد وتعمیمها في سبی
احات : العدید من االتفاقیات ومشار�ع واقتر التصدیق على االتفاقیات والتشر�عات. ٤ 

 القوانین والُمكملة التفاقیات دولیة هي ُمدرجة في المجلس النیابي وتحتاج الى تصدیق.
: توسیع أطر مراجعة المجلس صالحیات المجلس الدستوري وحق الدفع .٥ 

ته توري من خالل إعتماد حق الدفع، �خاصة في القوانین السا�قة للتعدیل الدستوري ومقدمالدس
 والتي قد �كون �عضها مخالًفا لمبادئ حقوق االنسان والتفاقیات دولیة. ١٩٩٠سنة 

: حیث ان الردع وحده ال �حمي المجتمع من العنف التنشئة الحقوقیة والتوعیة. ٦ 
ون، الحقوقیة في معاهد الحقوق، فتكون معاهد حقوق ولیس مجرد قانفالحاجة الى تنمیة الثقافة 

 وأ�ًضا في التر�یة المدنیة في المدارس وفي االعالم عامة واالعالم القضائي والحقوقي.



 أنطوان مسّره     ٢٣٠
 

*** 
مج، اختتمت ورشة العمل �مشار�ة الممثل المقیم لمؤسسة �ونراد ادیناور الداعمة للبرنا 

، الذي تحدث عن دور المؤسسة في دعم دولة الحق، Peter Remmele بیتر ر�میلي
القاضي سهیل ، ومدیر المعهد القاضیة ندى د�روبومشار�ة رئیسة معهد الدروس القضائیة 

 ،المحامي ر�یع قیس، ومنسق ورشة العمل في المؤسسة اللبنانیة للسلم األهلي الدائم عبود
 .الد�تور انطوان مسّرهوعضو المجلس الدستوري 
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 صدر في منشورات المؤسسة اللبنانیة للسلم األهلي الدائم
 إشراف انطوان مسّره

 
 ص. ٢٦٠، ١٩٨٨، �التعاون مع مر�ز المؤتمرات في ا�انا�ا (قبرص)، الحق في الذاكرة. ١
بیروت،  (من المعاناة الى المواطنیة)، �التعاون مع مر�ز المؤتمرات في ا�انا�ا (قبرص)، العبور الى الدولة. ٢

 ص. ٢٨٠، ١٩٩٢
 �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور، االشكالیة والتخطیط للبنان ما �عد الحرب)البناء الد�مقراطي (. ٣

Konrad Adenauer Stiftung- KAS ،ص.  ٢٤٠ ،١٩٩٤ 
 National ج في الثقافة المدنیة)، الجزء االول، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�موقراطیة(نماذ مواطن الغد. ٤

Endowment for Democracy-NED ،ص. ١٩٩٥،٤٩٦ 
 دولي(االشكالیة والتخطیط)، �التعاون مع مر�ز البحوث لالنماء البناء السیاسات االجتماعیة في لبنان . ٥

CRDI، ،(كندا) ص. ٣١٢،  ١٩٩٥ اوتاوا 
ول، �التعاون (التزام واستراتیجیة سالم ود�موقراطیة للمستقبل)، الجزء األاالحزاب والقوى السیاسیة في لبنان . ٦

         ص. ٥٩٢، ١٩٩٦،  KAS ادیناور مع مؤسسة �ونراد
 ،NED ، الجزء الثاني، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�موقراطیةمواطن الغد: الحر�ات وحقوق االنسان. ٧

 .ص ٣٦٨ ،١٩٩٨
 KAS یناورالجزء الثاني، �التعاون مع مؤسسة �ونراد اداالحزاب والقوى السیاسیة في لبنان: تجدد والتزام، . ٨

 ص. ٢٨٨ ،١٩٩٧، 
سة الوطنیة (نماذج في المعامالت واالعالم االداري)، الجزء األول، �التعاون مع المؤسعالقة المواطن �االدارة . ٩

 ص. ٣٨٨، ١٩٩٨، NED للد�مقراطیة
 ص. ٢٩٦، ١٩٩٨،  KAS ، �التعاون مع مؤسسة �ونراد أدیناوراقتصاد في سبیل العدالة االجتماعیة. ١٠
 ،NED الجزء الثالث، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�موقراطیة مواطن الغد: نعیش مًعا في مجتمع،. ١١

 ص. ٣٦٨ ،١٩٩٧
ؤسسة مراتیجیة مشار�ة ود�موقراطیة اجتماعیة)، �التعاون مع (است النقا�ات والهیئات المهنیة في لبنان. ١٢

 ص. ٢٥٦، ١٩٩٩،  KAS كونراد أدیناور
ؤسسة (نماذج في المعامالت واالعالم االداري)، الجزء الثاني، �التعاون مع الم عالقة المواطن �االدارة. ١٣

 ص.  ٣٨٤، ١٩٩٩ ،NED الوطنیة للد�موقراطیة
 Mercy Corps (منظومة قیم ومبادرة وتواصل وتدر�ب)، �التعاون مع  ي لبنانتنمیة المجتمع المدني ف. ١٤

International ،ص. ٧٥٢، ٢٠٠٠ 
 ،٢٠٠٠،  KAS ، الجزء الثاني، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناورالنقا�ات والهیئات المهنیة في لبنان. ١٥

 ص. ٢٥٦



٢٣٢      
 

)، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة في لبنان(مبادرة ومشار�ة ومواطنة في المجال المحلي  الحكمیة المحلیة. ١٦
 ص ٥٧٦، ٢٠٠٢الجزء االول ،  ،NEDللد�مقراطیة 

،   KASر ، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناو الجغرافیة االنتخابیة في لبنان: شروط التمثیل الد�مقراطي. ١٧
 ص. ٣٧٦، ٢٠٠٢الجزء االول، 

، NEDطیة ، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�مقراحكمیة المحلیة: النقاش المحلي في القضا�ا المشتر�ةال .١٨
 ص. ٤٧٢، ٢٠٠٣الجزء الثاني، 

، KASدیناور ا، �التعاون مع مؤسسة �ونراد الجغرافیة االنتخابیة في لبنان: تار�خیة القضاء وتقسیم الدوائر. ١٩
 ص, ٦٢٤، ٢٠٠٤الجزء الثاني، 

راد ومؤسسة �ون ، �التعاون مع مر�ز المؤتمرات في ا�انا�ا قبرصمرصد السلم االهلي والذاكرة في لبنان .٢٠
 ص. ٢٠٠٤،٦٥٦، KASادیناور

مقراطیة (قواعد العمل الد�مقراطي البلدي في لبنان)، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�الحكمیة المحلیة . ٢١
NED ص. ٥٩٢، ٢٠٠٤، ٣، جزء 

هو�تها  (سیرة ذاتیة في العمل السیاسي والمقاومة المدنیة أو �یف استعادت صقلیة مقاومة المافیاا اورلندو، لیولو�. ٢٢
الحقوقیة"  و"برنامج الثقافة Sicilian Renaissance Instituteالمسلو�ة)، تعر�ب افلین ابو متري مسّره، �التعاون مع

 ص. ٢٤٨، ٢٠٠٥لبنان، -وامیدست

وطنیة (التواصل بین التشر�ع والمجتمع)، الجزء االول، �التعاون مع المؤسسة ال لبنان مرصد التشر�ع في. ٢٣
 ص. ٥٥٢، ٢٠٠٥، NEDللد�مقراطیة 

سسة (القواعد الحقوقیة في الصیاغة والسیاسات التشر�عیة)، �التعاون مع المؤ  مرصد التشر�ع في لبنان. ٢٤
 ص. ٦٤٠، ٢٠٠٦، الجزء الثاني، NEDالوطنیة للد�مقراطیة 

-١٩٧٥ (بناء ثقافة المناعة في المجتمع اللبناني: نزاعات الداخل وحروب الخارج ، طوني جورج عطاهللا. ٢٥
 ص.  ٦٢٤، ٢٠٠٧)، ٢٠٠٧

، NED(اشكالیة ومنهجیة وتطبیق)، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�مقراطیة  مرصد التشر�ع في لبنان. ٢٦
 ص. ٣٤٠، ٢٠٠٧الجزء الثالث، 

)، (اعالم و�لوغیة وتمكین في سبیل د�مقراطیة قر�بة من الناس حقوق االقتصاد�ة االجتماعیةمرصد ال. ٢٧
 ص ٥٠٤، ٢٠٠٨، NED�التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�مقراطیة 

عاون (تضامن ومشار�ة ومواطنة في المجال المحلي)، �الت دعم المجتمع األهلي للعمل البلدي في لبنان. ٢٨
 ٢٥٦، ٢٠٠٩، Westminwster Foundation for Democracy لد�مقراطیةمع مؤسسة وستمنستر ل

 ص.
یة جل مواطنة فاعلة)، �التعاون مع المؤسسة العر�أ(بناء ثقافة المواثیق في لبنان من  اتفاق الدوحة. ٢٩

  ص. ٣٧٧، ٢٠٠٩للد�مقراطیة، بیروت، 
، (رؤ�ة اخالقیة تغیر الشعوب والمجتمعات) المصالحة القائمة على اإل�مان، Brian Cox. بر�ان �و�س ٣٠

 ص. ٢٠٨، ٢٠١٢تعر�ب افلین ابو متري مسّره، 
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مشار�ة (مبادرة و  الشأن العام في الحیاة الیومیة المحلیة في لبنان. انطوان مسّره ور�یع قیس (ادارة)، ٣١
، ٢٠١٣، Foundation for the Futureومواطنة دعًما للعمل البلدي)، �التعاون مع مؤسسة المستقبل 

 ص. ٥٣٢
 ص. ١٤+  ٩٤، ٢٠١٣(تشر�ع وحقوق وتوصیات)،  السجون في لبنان. ر�یع قیس، ٣٢
)، (إطار إ�ماني لصنع السالم وحل النزاعاتالمصالحة القائمة على اإل�مان ، Brian Cox. بر�ان �و�س ٣٣

 ص. ١٣٢، ٢٠١٤تعر�ب افلین ابو متري مسّره، 
لدولیة من (الخبرات العر�یة وا صیاغة الدساتیر في التحّوالت العر�یةراف)، . انطوان مسّره ور�یع قیس (اش٣٤

 ص. ٤٣٢، ٢٠١٤، KASمنظور مقارن)، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور 
 اییر،مرصد السلم االهلي والذاكرة في لبنان: استعادة سلطة المع. انطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، ٣٥

 ص. ٦١٢، ٢٠١٥، RYACOوسف عساف الخیر�ة جمعیة رمزي ی�التعاون مع 
برات)، (برامج وخ تعلیم وثقافة حقوق االنسان في الجامعات العر�یة. انطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، ٣٦

 ص. ٣٣٦، ٢٠١٥، KAS�التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور 
لتعاون مع مؤسسة ، �االكشاف الحز�ي في لبنان من منظور جندري منار زعیتر ومصطفى عاصي،   .٣٧

 ص. ٦٤، ٢٠١٥، KASكونراد ادیناور 
لوطنیة، التزامات لبنان �حقوق االنسان بین المواثیق الدولیة األساسیة والتشر�عات ا. میر�ام یونس، ٣٨

 ص. ٦٤، ٢٠١٥، KAS�التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور 
لحما�ة (آلیات افاعلیة االتفاقیات الدولیة أمام المحاكم الوطنیة . أنطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، ٣٩

 ومعهد حقوق االنسان في نقا�ة KASوفعالیتها)، وقائع ورشات عمل �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور 
 .٢٠١٦المحامین في بیروت ومعهد الدروس القضائیة، 

ع مبادرة ، �التعاون مراطیة لدى الشباب الرائدینتعز�ز القیم الد�مق. انطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، ٤٠
 .٢٠١٦وجمعیة التعلیم الجل لبنان،  MEPIالشرق أوسطیة األمیر�یة الشراكة 

41. Lamia Hitti, La pédagogie de la mémoire au Liban (Guerres des années 1975-
1990 : problémtatique mémorielle et expérience éducative), Préface de Antoine 
Messarra, 2017, 230 p. 

 
 Documentsصدر في سلسلة "وثائق" 

 
ق وفي مكتبة �لیة الحقو ،سلسلة "وثائق" محدودة اإلصدار �عضها متوفر في المكتبة الشرقیة

 مكتبات جامعیة. فيوالعلوم السیاسیة واإلدار�ة في جامعة القد�س یوسف، وغیرها ر�ما 
 �مكن توفیرها �االتصال �المؤسسة اللبنانیة للسلم األهلي الدائم.

 
1. Irène Lorfing, Antoine Messarra, Abdo Kahi (dir.), Linking Civil Society to 

Sustainable Development (A training Manual for Institutional Strengthening), in 
cooperation with Mercy Corps International, 1999, 120 p. 

، طبعة ١٩٩٩،  KAS�التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور ، فاعلون في السیاسات االجتماعیة في لبنان. ٢
 ص. ٣٠٠، ٢٠٠٧جدیدة مضافة، 



٢٣٤      
 
التعاون (نماذج أحكام قضائیة مختارة)، � اء: دفاًعا عن العدالة واإلنصاف والحر�ات في لبنان. مرصد القض٣

 ص. ١٦٨، ٢٠٠٦، MEPIمع مبادرة الشراكة األمیر�یة الشرق أوسطیة 
والتعدیل ) ٥/١١/١٩٨٩و ٢٢/١٠/١٩٨٩( الطائف –جذور وثیقة الوفاق الوطني اللبناني  انطوان مسّره،. ٤

 ص. ٥٢٠، ٢٠١٥)، طبعة را�عة مضافة، ٢١/٩/١٩٩٠( الدستوري 
 ص. ٢٥٠ ،٢٠١٢)، ١٩٨٢-١٩٧٥( الفدرالیة الجغرافیة والفدرالیة الشخصیة: ٤/٢، رقم ٢وجزء    
 .ص ١٢٠ ،٢٠٠٦عولمة السالم من خالل الد�مقراطیة،  الحر�ة العالمیة للد�مقراطیة:. انطوان مسّره، ٥
وندوة اللجنة الوطنیة للتر�یة  ٢٠٠١-١٩٩٩نهار الشباب سات شبابیة، سیا. انطوان مسّره (جمع وتنسیق)، ٦

 ص. ٢٠٠، ٢٠٠٦، ٢٧/١١/١٩٩٩الیونسكو في  –والعلم والثقافة 
ع مبادرة ، اعداد انطوان مسّره و�ول مرقص، �التعاون ممرصد القضاء في لبنان: نماذج احكام قضائیة مختارة. ٧

 ص. ٢٧٢، ٢، جزء ٢٠٠٧، MEPIالشراكة االمیر�یة الشرق اوسطیة 
لشأن العام، المواطنیة الطالبیة: مندو�و الصف في المدارس وممثلوا الطالب في الجامعات او التر�یة على ا. ٨

  ص. ١٤٢، ٢٠٠٦،  KAS�التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور 
ن مع مؤسسة ان)، �التعاو (مضامینها وسیاقها التطبیقي والخبرات للبنان ومن لبن التر�یة على القاعدة الحقوقیة. ٩

 ص. ٢٣٠، ٢٠٠٦، KASكونراد ادیناور 
، نسانوانعكاساتها على المجتمع اللبناني وحقوق اال  ٢٠٠٦تموز  ١٢تأثیرات حرب . طوني عطاهلل (اعداد)، ١٠

 ص. ١٥٣، ٢٠٠٦مرصد السلم االهلي والذاكرة في لبنان، 
،  KASناور ، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادید�مقراطیةالمواطنیة الطالبیة: نماذج في التنظیم والثقافة ال. ١١

 ص. ١٩٤ ،٢٠٠٦
-١٩٦٤(دراسات ومقاالت ومداخالت في مؤتمرات،  االعالم في لبنان: قانون وخلقیة. انطوان مسّره، ١٢

 ص. ٧٥٦، ٢٠٠٦)، ٢٠٠٦
13. Antoine Messarra (documentation fondamentale classée et colligée par), Les 

systèmes consensuels de gouvernement : Documentation fondamentale- Consensual 
model of Democracy : Fundamental Documentation, 3 vol., 2007, 594, 370 et 712 
p. 

لیا ت الع، اعداد طالب الدراساالطائف �ما نرو�ها الوالدنا-وثیقة الوفاق الوطني. انطوان مسّره (اشراف)، ١٤
 ص. ١٩٠، ٢٠٠٧، UL/Liban et CFPJ-IFP/Parisصحافة في الجامعة اللبنانیة، 

صالح) ، الشبكة العر�یة لالصالح الد�مقراطي (اتطو�ر ا�حاث الد�مقراطیة عر�ًیا. انطوان مسّره (اشراف)، ١٥
 ص. ٣١٠ ،٢٠٠٧�التعاون مع المؤسسة اللبنانیة للسلم االهلي الدائم ومر�ز االردن الجدید للدراسات، 

�العر�یة ( االرشاد الرسولي: مقار�ة تطبیقیة في سبیل مرصد االرشاد الرسولي في لبنان . انطوان مسّره، ١٦
 ص. ٥٤، ٢٠٠٧والفرنسیة)، 

حو ن(خالصة ا�حاث و�رامج تطبیقیة وتوجهات مستقبلیة:  هواجس وتطلعات الشباب اللبناني. انطوان مسّره، ١٧
 ص. ٢٥٨، ٢٠١٢، طبعة ثانیة مضافة، ٢٠٠٧بناء سیاسات شبابیة)، 

، �التعاون ؟لماذا طرابلس؟ استغالل االوضاع االقتصاد�ة االجتماعیة في احداث االرهاب والعنف. ما العمل. ١٨
 ص. ٤٢، ٢٠٠٧، NEDمع المؤسسة الوطنیة للد�مقراطیة 

 ص. ٥٠، ٢٠٠٧، NED، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�مقراطیة بناء رأي عام اقتصادي اجتماعي. ١٩
وعة وثائق مجم قضا�ا اخالقیة: هدفیة الشرع المهنیة وصیاغتها وتطبیقاتها،. انطوان مسّره (اعداد وتنسیق)، ٢٠

 .٢٠٠٨لبرنامج "الماستر في العالقات المسیحیة االسالمیة"، معهد العلوم الدینیة، جامعة القد�س یوسف، 
(دراسات وتقار�ر  مرصد السلم االهلي والذاكرة في لبنانسیق)، . انطوان مسّره وطوني عطاهللا (اعداد وتن٢١

 Observatoire de la paix civile et de، ٢٠٠٨-٢٠٠٥ومداخالت في مؤتمرات وورشات عمل)، 
la mémoire au Liban, 2005-2008/ Monitoring Civil Peace and Collective Memory 

in Lebanon, 2005-2008 ،قبرص ومنتدى التنمیة والثقافة -�التعاون مع مر�ز المؤتمرات في ا�انا�ا
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، ٢٠٠٨، MEATRC  ورا�طة مراكز التدر�ب والر�اضات الروحیة في الشرق األوسط  FDCDوالحوار 
 ص. ٦٥٦

، اشرف ١٩٩٧-١٩٤٧، وثائق من التار�خ: نصف قرن دفاًعا عن حقوق المرأة في لبنان. لور مغیزل، ٢٢
ها وتبو�بها والتقد�م لها انطوان مسّره وطوني عطاهلل، مؤسسة جوزف ولور مغیزل، على تنسیق

Machreq/Maghreb Gender Linking and Information Project المؤسسة اللبنانیة للسلم ،
 ٣دائم، االهلي الدائم، الجمعیة اللبنانیة للعلوم السیاسیة، منشورات المؤسسة اللبنانیة للسلم االهلي ال

 ص. ٤٥٠ ص. + ٥٠٠ص +  ٤٩٣ ،٢٠٠٨زاء، اج
لتعاون مع ، بیروت، �ا: وثائق للذاكرة والثقافة المیثاقیة والمواطنیة٢١/٥/٢٠٠٨جذور اتفاق الدوحة، . ٢٣

ا المؤسسة العر�یة للد�مقراطیة، اعداد طوني جورج عطاهللا �التعاون مع �اسكال موصللي وعلي حسون ور�ت
 ص. ٣٩٣، ٢٠٠٩ه ور�یع قیس، روسل متى، وتنسیق انطوان مسرّ 

، لناسامرصد الحقوق االقتصاد�ة االجتماعیة: اعالم و�لوغیة وتمكین في سبیل د�مقراطیة قر�بة من . ٢٤
 ص. ٤٩٢، ٢٠٠٩،  NED�التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�مقراطیة 

*** 
 لمسار الدستوري):األهلي ودعم اعاًما من الحوار اللبناني في سبیل ثبات السلم  ٢٥( ذاكرة الحوارات اللبنانیة

 ص. ٥٧٢، ٢٠٠٩، ٢٣/٣/١٩٨٤-١١ مؤتمر لوزان :١. الجزء ٢٥
ق ، والفر�٢٠٠٧، والحوار اللبناني في سو�سرا ١٩٨٤�حث جامعة الروح القدس الكسلیك  :٢. الجزء ٢٦

 ص. ٥٩، ٢٠٠٩ ،٢٠٠٨العر�ي للحوار االسالمي المسیحي 
، ٢٠٠٩-٢٠٠٦، واجتماعات مؤتمر الحوار الوطني ٢٠٠٧فرنسا -لقاءات سان �لو :٣. الجزء ٢٧

 ص. ٢٩٧، ٢٠٠٩، ٢٠٠٩وتحر�ات المجتمع المدني 
 ص. ١٢٠، ٢٠٠٩، ١٩٨٤وثائق للمؤتمر المسیحي  :٤. الجزء ٢٨

*** 
ل �التعاون عم اعداد وتنسیق انطوان مسّره لورشاتجمعیات ومبادرات دعًما للعمل البلدي في لبنان الیوم، . ٢٩

 ص. ١١٩، ٢٠١٠، Foundation for the Futureمع 
وان ، الجزء الثالث، اعداد لیلى سلوم سعد، افلین ابو متري مسّره، انطیوسف سعد: المجموعة الكاملة. ٣٠

 .٢٠١٠مسّره، 
ؤسسات، م(الحالة البحثیة:  قیاس الد�مقراطیة واالصالح الد�مقراطي في الدول العر�یة. انطوان مسّره، ٣١

 ص. ٥٤+  ٧٠، ٢٠١٠مؤشرات، حاجات، اولو�ات، منهجیات، استشراف)، 
 ص. ٥٢، ٢٠١١، ٢٤/٥/٢٠١١عشاء -، لقاءر�ع قرن في سبیل السلم االهلي والذاكرة في لبنان. ٣٢
ان مسّره ، مجموعة وثائق جمعها انطو االمام موسى الصدر في ذاكرة اللبنانیین للسلم االهلي والمیثاق. ٣٣

 ص. ٨٠، ٢٠١١اعدة السیدة ر�اب الصدر ومؤسسات االمام موسى الصدر، �فضل مس
34. Antoine Messarra, Des repères pour le dialogue interculturel (Synthèses de 

rencontres et débats à la Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le 
dialogue entre les cultures-FAL), 100 ,2011-2008 ,معاییر في سبیل الحوار الثقافي p. 
2012. 

 Monitoring Civil ٢٠١٢-٢٠٠٨، مرصد السلم االهلي الذاكرة في لبنان. انطوان نصري مسّره، ٣٥
Peace and Collective Memory in Lebanon, 2005-2008 الجزء الثالث: تقار�ر ودراسات ،

�التعاون مع جمعیة رمزي یوسف عساف  ٢/٩/٢٠١٢-٣١/٨اكرة في ووثائق لندوة مرصد السلم االهلي والذ
(�العر�یة  ٢٠١٢، Youssef Assaf Charitable Organisation – RYACO Ramzi الخیر�ة

 والفرنسیة واالنكلیز�ة).
(حاالت ونماذج)، مقتطفات من منشورات المؤسسة اللبنانیة للسلم االهلي  الذاكرة المدنیة للحرب في لبنان. ٣٦

وجمعیة رمزي یوسف  LAUالدائم)، �التعاون مع مر�ز التراث اللبناني في الجامعة اللبنانیة األمیر�یة 
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، ٢٠١٣، Ramzi Youssef Assaf Charitable Organisation-RYACOعساف الخیر�ة 
 للعرض على الشاشة. CDص و ٦٥ص. + ملحق  ١٦٣، ٢٠١٢، ص، اعداد انطوان مسّره ١٩٢

 /Woman Empowermentمبادرة المرأة ومشار�تها في صنع القرار على الصعید المحلي . ٣٧
Capacitation des femmes, documents choisis et rassemblés par Sofia Agosta, avec 
le soutien de A. Messarra, dans le cadre du programme avec Diakonia, 2013, 368 

p. 
38. Antoine Messarra, Lebanon: A Users Guide (Civil and Internal War, Post-

Internal War, Political System and Democratic Mangement of Religious and 
Cultural Pluralism in Lebanon), Curriculum Caravan, Faculté des sciences 
religieuses et Master en relations islamo-chrétiennes, Université Saint-Joseph, 
2013, 100 p. 

صوص (المجتمع والقدرة الوطنیة)، مجموعة ن االستراتیجیة الوطنیة: البعد االجتماعي. انطوان مسّره، ٣٩
 ص. ١٣٣، ١٩٩٧لمحاضرات في �لیة القیادة واألر�ان، 

ع: السلم االهلي في لبنان في برامج ومشار�اد) ودانییال فیاض (توثیق وتبو�ب)، . انطوان مسّره (اعد٤٠
٢٠١٤-١٩٨٤ 

Paix civile et droits de l’homme au Liban en programmes et projets: 1984-
 ص. ٢٠١٤،١٢٦٨، 2014

 ٢٢٨، ٢٠١٤)، ١٩٩٤-١٩٨٠(كتا�ات متفرقة:  النظام السیاسي اللبناني خالل االزمات. انطوان مسّره، ٤١
 ص.

، ر�ةالدولة والمجال الدیني في الدساتیر والتشر�عات واالجتهادات الدستو . انطوان مسّره (اشراف)، ٤٢
 ١٢٨، ٢٠١٣، ٥/٩/٢٠١٣-٣مجموعة وثائق لورشة عمل ودورة تدر�بیة لمجموعة "د�ار"، عمان، 

 ص.
 .ص ٨٢، ١٩٩٩-١٩٩٨ى المناهج الجدیدة في التر�یة المدنیة، التدر�ب عل. انطوان مسّره (اشراف)، ٤٣
اطنیة (دراسات ومقاالت في الدستور والمو قواعد الحكم في النظام الدستوري اللبناني . انطوان مسّره، ٤٤

 ص. ٧٩٤، ٢٠١٤)، ٢٠٠٨-١٩٧٨والمجتمع المدني، 
-١٩٢٠باب، ن الكبیر في ذاكرة جیل الشوجوه میثاقیة في تار�خ لبنان واللبنانیین: لبنا. انطوان مسّره، ٤٥

 .٢٠١٥، طبعة ثانیة، Gladic(مجموعة وثائق)، �التعاون مع جمعیة تصالح   ١٩٤٣
46. Maé Kurkjian, Rapport de stage (1 juillet au 18 août 2013) à la Fondation 

libanaise pour la paix civile permanente, 2014, 40 p. 
 (مشار�ع ومناقشات ومراجع)، مجموعة وثائق، األحوال الشخصیة االختیار�ة(اعداد)، . انطوان مسّره ٤٧

 ص. ١٠٥، ٢٠١٤
 ،٢٠٠٨-٢٠٠٢(اشكالیة وتمكین ومبادرات لبرامج تطبیقیة)،  كتا�ات حول حقوق المرأة. انطوان مسّره، ٤٨

 ص. ٦٤٠، ٢٠١٥
 ،(تعر�ب �عض الفصول)، تعر�ب ایلیت سیمون شحاده قلب ثائر، Ingrid Betancourt. انغر�د بتانكور ٤٩

 ص. ٨٥، ٢٠١٥الكسلیك، -مذ�رة �حث للحصول على دبلوم في الترجمة، جامعة الروح القدس
، ٢٠١٤-٢٠٠١، في لبنان تقار�ر مرصد السلم االهلي والذاكرة مجموعة. انطوان مسّره (اشراف)، ٥٠

 ص. ٣٧٠، ٢٠١٥، RYACO�التعاون مع جمعیة رمزي یوسف عساف الخیر�ة 
جماعي  ، وقائع �حثمرصد الد�مقراطیة في لبنان: المواثیق ود�مقراطیة القر�ى. انطوان مسّره (اشراف)، ٥١

، ٢٠٠٢-١٩٩٧وار�ع ندوات عقدتها مؤسسة جوزف ولور مغیزل �التعاون مع االتحاد االورو�ي، 
 ص. ٣٦٦، ٢٠١٥

52. A. Messarra (dir.), Observatoire de la démocratie au Liban : Démocratie de 
proximité, actes d’une recherche collective et de quatre séminaires organisés 
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en 2001 par la Fondation Joseph et Laure Moghaizel en coopération avec 
l’Union européenne, 2015, 130 p. 

عي وقائع �حث جما ،٢٠٠١طیة في لبنان: تحوالت واستشراف، مرصد الد�مقرا. انطوان مسّره (اشراف)، ٥٣
 ص. ٢٥٨، ٢٠١٥وأر�ع ندوات عقدتها مؤسسة جوزف ولور مغیزل �التعاون مع االتحاد االورو�ي، 

 (صدقیة الخبر وخلقیة حق المواطنین في االعالم: شهادات وخبرات مهنیة. انطوان مسّره (اشراف)، ٥٤
دید)، الدولیة وفي الممارسة المهنیة الیومیة لالعالمیین من الجیل الج االعالم استناًدأ الى الشرعات

�التعاون مع االتحاد  ٢٠٠١وقائع �حث جماعي وندوات عقدتها مؤسسة جوزف ولور مغیزل سنة 
 ص. ٢٨٣، ٢٠١٥، ١/٢االورو�ي، الجزء 

 قیة الخبر وخلقیة(صد حق المواطنین في االعالم: شهادات وخبرات مهنیة. انطوان مسّره (اشراف)، ٥٥
دید)، االعالم استناًدا الى الشرعات الدولیة وفي الممارسة المهنیة الیومیة لالعالمیین من الجیل الج

مؤسسة جوزف ولور مغیزل �التعاون مع االتحاد  ٢٠٠٣وقائع �حث جماعي وندوات عقدتها سنة 
 ص. ٣٠٨، ٢٠١٥، ٢/٢االورو�ي، الجزء 

 ٤٦٢ ،٢٠١٥)، ٢٠١٤-١٩٩٢( لثقافة المدنیة والذاكرة المشتر�ة للمستقبلكتا�ات في ا. انطوان مسّره، ٥٦
 ص.

57. A. Messarra, Le régime constitutionnel libanais en perspective comparée 
(Recueil d’études et documents), 2015, 2 vol., 756 p.    

المسؤولون ( للعمل البلدي والنقاش العام المحليدعم المجتمع االهلي . انطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، ٥٨
االنتخا�ات في ) وملحق: Let’s Communicate: let’s solve itوالمواطنون سوا بیالقوا الحل 

 - National Democratic Institute، وقائع ورشات العمل �التعاون مع مواعیدها الدستور�ة
NDI ،ص. ١٠٣، ٢٠١٥ 

 Promoting Women تمكین المرأة محلًیا في صنع القرار. انطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، ٥٩
Participation in Decision Making at Local Level Through Community Based 

Initiatives"وقائع ورشات عمل �التعاون مع مؤسسة "د�اكونیا ، Diakonia، ٢٠١٤-٢٠١٢ ،
 ص. ٣٥٠، ٢٠١٥

60. Antoine Messarra, La sauvegarde du tissu religieux pluraliste arabe 
(Perspectives juridiques et repères pour le dialogue interculturel), 2016, 125 
p. 

ومیة وذاكرة (استقاللیة وتو�ة ق بناء الثقافة المواطنیة في لبنان: من الساحة الى الوطن. انطوان مسّره، ٦١
 ص. ٢٦٨، ٢٠١٦، ٢٠١٥-٢٠٠٥للمستقبل)، مجموعة محاضرات ومقابالت، 

موعة (مج البناء القومي �المواثیق واألنظمة البرلمانیة التعدد�ة. افلین أبو متري مسّره (تعر�ب)، ٦٢
 .٢٠١٦نصوص)، 

63. Liban, notre mémoire, travaux des étudiants de la Faculté d’information et de 
Documentation, sect. II, Université Libanaise, 1994, dir. A. Messarra, 2 vol., 
2016, pp. 966-1782. 

الثة ، ث٢٠١٦-١٩٨٦أرشیف المؤسسة اللبنانیة للسلم األهلي الدائم، . انطوان مسّره (توثیق وتبو�ب)، ٦٤
 ص. ٨٦٦، ٣و ٢ءان ص والجز  ٢٧٨، الجزء األول، ٢٠١٦اجزاء، 

ة وثائق، إعداد واشراف انطون مجموع، Constitution et partis politiquesالدستور واألحزاب . ٦٥
(متوفر في  Introduction générale par A. Messarraمسّره �التعاون مع ر�تا سعادة عواد، 

 ص. ٣٦٢+  ٢٥، ٢٠١٣مكتبة المجلس الدستوري، بیروت)، 
، ٢٠١٥ -٢٠٠٢(مجموعة أ�حاث ومقاالت)، المجتمع المدني والمشار�ة المواطنیة في لبنان . انطوان مسّره، ٦٦

 ص. ٥٠٠، ٢٠١٦
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-١٩٧٧ثائق، (مجموعة دراسات ومقاالت وو النظام البرلماني التعددي والثقافة الدستور�ة والمواطنیة . انطوان مسّره، ٦٧
 ص. ٥٧٠، ٢٠١٦)، ٢٠١٦

ثائق عدیدة (نقًال عن مواقع االنترنت وو  مجموعة دساتیر الدول العر�یةسعادة عواد، . انطوان مسّره �التعاون مع ر�تا ٦٨
ص (متوفر في مكتبة  ١١١٦، ٢٠١٦أجزاء،  ٣) مع مقدمة انطوان مسّره، ٢٠١٦ونیسان  ٣٠/٧/٢٠١٣في 

 المجلس الدستوري، بیروت).
 

 المكتبة الشرقیة، بیروت: توز�ع
 )٠١( ٢١٦٠٢١فاكس:  -) ٠١( ٢١٧٣٦٤/٤٩٢١١٢/  ٢٠٠٨٧٥/٣٣٣٣٧٩ت 

libor@cyberia.net.lb 
*** 

Lebanese Foundation for Permanent Civil Peace  - P.O.Box 16-5738  
Beirut-Lebanon    1100  -  2070 

E-mail : antoine@messarra.com 
info@lfpcp.org 

http: //antoine.messarra.com  -  http : //www.lfpcp.org  

mailto:antoine@messarra.com
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1 
L’effectivité de la protection 
des droits civils et politiques 
Le droit sans effectivité ou l’injustice douce 
Antoine Messarra 
Membre du Conseil constitutionnel 
 
 
 
 
 1. L’effectivité et ses composantes, 3-6 
 2. Des droits civils et politiques en suspens, 7-8 
 3. Les détournements de la loi et du droit, 9-12 
 4. Neuf exemples législatifs et constitutionnels au Liban, 13 
            5. L’effectivité et ses implications dans les jurisprudences 

constitutionnelles comparées, 14-24 
 6. Que faire ?, 25-31 
 

1. L’étude de l’effectivité du droit exige une profonde culture 
juridique qui souvent fait défaut, malgré tout l’apport de la science du 
droit, des jurisprudences constitutionnelles et des avancées de la société 
civile dans des sociétés démocratiques. La raison ? La propension 
aujourd’hui à l’instrumentalisation de la loi, la judiciarisation du droit, 
l’inflation juridique dans des sociétés de plus en plus complexes avec 
un droit sans frontières, et l’exploitation politique de la symbolique de 
la loi pour donner l’illusion que toute législation est synonyme de 
réforme et de changement.  

Or la limite est, ontologiquement, au cœur de la notion de droit 
lequel ne peut pas régler tous les problèmes de société, d’où la notion 
d’abus de droit, inhérente à tout droit sans exception. C’est de la limite 
que se dégage, et doit se dégager, la notion d’effectivité, au cœur des 
relations entre droit et société.  

Le droit sans effectivité n’est pas du droit normatif, mais de 
l’injustice douce pratiquée avec tout un arsenal d’argumentation 
technique dans des sociétés dites évoluées. La technicité contentieuse 
en droit est un moyen et non une fin. Quand, dans une haute instance 
juridique, vous parlez d’effectivité, on vous objecte que vous faites de 
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la « politique », c’est l’indicateur d’une crise profonde dans la culture 
même du droit. 

La justice constitutionnelle, presque partout dans le monde, a 
déployé un effort considérable de normativité juridique, qui se situe au 
niveau supérieur de la pratique du droit. Il s’agit, à tous les niveaux, de 
repenser, réfléchir, appliquer le droit, légiférer et juger, avec l’obsession 
de l’effectivité. C’est l’obsession de justice et l’esprit de justice. 

 
2. La professionnalisation à outrance de l’enseignement et de la 

pratique du droit garantit certes la rigueur et la justesse du droit, mais 
aussi l’intègre dans les normes du marché aux dépens de sa fonction 
suprême de justice en société.  

La pratique du droit se déroule dans trois sphères à propos des 
mêmes règles en principe générales, la sphère du droit effectif, celle des 
violations flagrantes que des observatoires des droits de l’homme 
inventorient avec diligence et minutie, et celle du contournement de la 
loi, de son instrumentalisation, de son inobservation dans la vie 
quotidienne et en sourdine avec des injustices douces et rampantes mais 
qui, avec le temps, s’aggravent et s’amplifient. C’est la barbarie 
moderne sous des apparences courtoises et civilisées. Qui s’occupe de 
cette troisième sphère d’ineffectivité qui exige un esprit de justice dans 
la formation comme dans la pratique du droit à tous les niveaux. Le 
droit n’est pas une technique comme une autre. C’est une science 
humaine, oui humaine, dont la finalité est la justice. 

 
1 

L’effectivité et ses composantes 
 
 3. L’effectivité peut être définie comme le degré de réalisation, 
dans les pratiques sociales, des règles énoncées par le droit, ainsi que 
tout effet de toute nature qu’une loi peut avoir, et aussi les 
correspondances entre les règles de droit et les comportement1. Elle est 
donc le fait pour des normes, d’une part, d’«être appliquées et obéies en 

                                                           
1. P. Lascoumes, « Effectivité », in Dictionnaire encyclopédique de théorie et de 
sociologie du droit, Paris, LGDJ, 2e éd., 1993, pp. 218-219. 
Jacques Commaille, « Effectivité », ap. A. Alland et S. Rials (dir.), Dictionnaire de 
la culture juridique, Paris, Lamy/ PUF, 2003, p. 583. 
Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Paris, PUF, 7e éd., 
1998, p. 312. 



Effectivité des conventions     9 
 

 
 

gros et de façon générale »2 et, d’autre part, la prise en compte de 
l’adéquation des effets produits par rapport « aux effets recherchés »3. 
 

4. L’effectivité du droit dépend de cinq facteurs dont le premier 
seulement relève du droit positif : la qualité de la légifération, les 
rapports de force en société, les capacités financières et administratives 
des institutions publiques, l’état de la magistrature en tant que garant de 
la bonne application du droit, et la culture dominante en société 
(Tableau 1). 

Sur le plan purement légal, l’effectivité d’une norme, en tant que 
respect de la loi par ses destinataires, dépend de quatre facteurs : le 
contenu de la norme plus ou moins contraignant ; la nature et les 
destinataires des obligations qu’elle crée ; l’existence et la nature de la 
sanction en cas de non-respect de la norme ; l’effectivité de la sanction 
elle-même4. 

 
5. La notion d’effectivité n’est pas aisée à comprendre par des 

personnes rôdées exclusivement et pour longtemps dans le contentieux 
juridique et judiciaire, et moins dans le processus de légifération et de 
l’application du droit dans la société globale. Je relève de mon 
expérience au Liban dans des débats publics sur l’adéquation du droit 
avec des réalités sociales, favorables ou défavorables, trois observations 
qui montrent la difficulté de légalistes à appréhender le droit sous 
l’angle de son effectivité :  

 
a. Au cours d’un débat au sein d’un comité restreint de juristes 

au Parlement libanais pour l’étude de la décentralisation administrative, 
quand je soulève l’exigence d’une investigation de terrain sur les 
difficultés et obstacles que rencontrent les conseils municipaux dans 
leur rapport avec l’administration centrale et sur l’application effective 
de nombre de clauses décentralisées dans la loi municipale en vigueur, 
je me vois objecter avec assurance : « Mais il y a les décrets 
d’application ! » C’est dire que nous parlons toujours de lois et décrets, 
et non de droit et d’effectivité. C’est le légalisme sans le droit. 
                                                           
2. Hans Kelsen, La théorie pure du droit, Paris, Dalloz, 1962, p. 280. 
3. E. Millard, Théorie générale du droit, Paris, Dalloz, « Connaissance du droit », 
2006, p. 53 et sq. 
4. J.-B. Auby, « Prescription juridique et protection juridique », Revue du droit public, 
1988, no 3, p. 673. 
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Tableau 1 – Cinq composantes et conditions de l’effectivité du droit 
Pour que la justice soit effectivement rendue 

 
A. La qualité de la légifération 1. L’obligation et nécessité de 

légiférer. 
2. La concertation publique dans 

l’élaboration des lois. 
3. La légistique matérielle 

(cohérence du contenu) et 
formelle (qualité 
rédactionnelle). 

 4. La communication publique 
dans les circulaires et 
communiqués quant au 
contenu, surtout en droit public 
et en matière de prestations 
diverses. 

5. Le contrôle parlementaire des 
processus d’application et du 
suivi d’application des lois.  

 
B. Les rapports de force en  
     société 

1. Loi instrumentale ou fonction 
normative du droit 

2. Niveau de légitimité du pouvoir 
politique. 

3. Situation des organisations 
syndicales et professionnelles, et 
des partis politiques en tant que 
contrepoids face au risque 
éventuel de partitocratie. 

  
C. Les capacités financières 

et administratives des 
institutions publiques 

1. Capabilités administratives de 
gestion et de contrôle et habilité 
du personnel. 

2. Capabilités budgétaires 
 

D. L’état de la magistrature 
en tant que garant de la 
bonne application du 
droit 

1. Magistrature indépendante par 
rapport au pouvoir politique. 

2. Qualité normative des sentences 
judiciaires. 
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3. Rapidité ou lenteur, « l’injustice 
étant souvent dans les délais et 
moins dans le jugement » 
(Montesquieu). 

4. Magistrature concernée par les 
problèmes de société, l’obligation 
de réserve ayant une signification 
limitative et n’étant pas une 
obligation de paresse.  

5. Justice constitutionnelle concernée 
non seulement par la validité de la 
norme, mais aussi par l’ordre 
juridique en société, et donc 
l’effectivité.  

 
E. La culture dominante en  
    société 

1. Les processus de socialisation 
juridique populaire. 

2. Le niveau d’acculturation du 
droit : Tradition et changement. 

3. La qualité de l’information 
publique en vue de la légitimation 
populaire de la légifération. 

4. La défense (advocacy) des droits 
par la société civile, les 
associations et organisations 
syndicales et professionnelles.  
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b. Au cours d’un débat académique sur la constitutionnalité 
d’une nouvelle loi, et face à l’objection sur ses effets, un juriste 
rétorque : « Ce que le Parlement, l’administration, les tribunaux… vont 
faire cela ne concerne pas sa constitutionnalité… » C’est dire que la 
notion d’ordre juridique en société est étrangère à une approche 
exclusivement contentieuse du droit. 
 c. La médiatisation des droits de l’homme et les débats 
polémiques télévisés propagent la perception symbolique de la loi en 
tant que moyen de changement. En conséquence, des amendements 
législatifs cumulent avec d’autres amendements ultérieurs sans que la 
réalité ne soit affectée par l’inflation législative. La loi, la Constitution, 
ne sont en fin de compte qu’une ordonnance, au sens médical. Est-ce 
que le patient a observé les prescriptions de l’ordonnance ? A-t-il 
observé le dosage prescrit ? A-t-il trouvé en pharmacie la médication 
proposée ? C’est le problème de l’effectivité du droit.  
 
 6. Efficacité (efficax, efficace, puissant) ou effectivité (effectus, 
influence, qui se traduit par des actes réels, tangibles, solides…) du 
droit ? Alors que l’efficacité implique un résultat matériel, objectif et 
immédiat qui assure un résultat tangible souvent par des moyens 
répressifs, l’effectivité, notion davantage sociologique, implique un fait 
qui prend effet, débouche sur une mutation des comportements et non 
une simple observation contraignante et qui opère un changement dans 
les structures sociales.  

Une loi est efficace quand le résultat a été obtenu en raison de 
son caractère impératif et contraignant et de la capacité du pouvoir à en 
assurer l’application. Cette loi efficace est-elle profondément effective 
avec de fortes chances d’application et de durabilité en raison même de 
sa légitimation et de son acculturation en société, sans qu’un lourd 
appareil administratif répressif et contraignant ne soit nécessaire pour 
la généralité de son application ? Nombre de régimes totalitaires ont 
longtemps vécu le dilemme de l’efficacité en tant que résultat répressif 
et l’effectivité démocratique résultant d’un processus de légitimation et 
d’acculturation du droit.  
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2 
Des droits civils et politiques en suspens 

 
 7. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
(Résolution 2200 A-XXI du 16 décembre 1966), entré en vigueur le 23 
mars 1976, stipule :  
 
 Art. 2-2- Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à prendre, en accord 
avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du Présent Pacte, les 
arrangements devant permettre l’adoption de telles mesures d’ordre législatif ou 
autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient 
pas déjà en vigueur » (souligné par nous dans le texte).  
 

Nombre de clauses posent des problèmes aigus d’effectivité : 
« le droit égal des hommes et des femmes » (art. 3), la 
« discrimination » culturelle (art. 4), « les coutumes » incompatibles 
avec les dispositions du Pacte (art. 5-2), la séparation dans les prisons 
entre « prévenus » et « condamnés » et la différenciation de traitement 
(art. 10-2 et 3), le « droit d’entrer » dans le pays de nationalité (art. 12-
4), la « présomption d’innocence » (art. 14-2), le droit à un jugement 
« sans retard excessif » (art. 14-3c), la liberté « de conscience et de 
religion » (art. 18-1), « l’éducation religieuse et morale » (art. 18-4), la 
liberté syndicale (art. 22-1), « l’égalité de droits et de responsabilités 
des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa 
dissolution » (art. 23-4), le droit de l’enfant « d’acquérir une 
nationalité » (art. 24-3), le droit à des élections périodiques » (art. 25-
b)… 

Le problème des droits culturels, en vertu de l’art. 27 du Pacte, 
est fortement lié, non seulement à des dispositions juridiques, mais à 
des problèmes de gestion, d’organisation, d’acculturation du droit et de 
culture du pluralisme : 

 
Art. 27- Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou 

linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du 
droit d’avoir, en commun avec les autres membres de  leur groupe, leur propre vie 
culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre 
langue. » 
 
 8. Aussi le Pacte a envisagé la création d’un Comité des droits 
de l’homme (art. 28) qui a pour fonction de publier des rapports sur 
« les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en œuvre des 
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dispositions du présent Pacte » (art. 40-2) et d’adresser chaque année à 
l’Assemblée générale des Nations Unies, par l’intermédiaire du Conseil 
économique et social, un rapport sur ses travaux (art. 45).  
 

3 
Les détournements de la loi et du droit 

 
9. Pour la démocratisation concrète d’une société, il faut éviter 

les dérives du juridisme, notion non encore introduite dans les 
dictionnaires de droit et de culture juridique. Le juridisme est largement 
pratiqué par des régimes totalitaires aujourd’hui et même dans des 
démocraties consolidées ou menacées.  

Le juridisme, tout le contraire du droit, exploite à des fins 
privées la formulation juridique d’un problème, alors que la règle de 
droit, en tant que norme (norma), est par essence une disposition 
impersonnelle, générale et impérative.  
 Le plus souvent on objecte qu’il faut une loi, rien que pour 
bloquer, saboter, faire traîner, ou introduire dans un réseau de 
clientélisme une opération purement administrative de sélection 
rationalisée et de bonne gouvernance. Lors d’un débat au Liban pour la 
détermination des normes de recrutement à des postes, soit 37 environ 
de 1re catégorie, certains relèvent « qu’il faut une loi » à ce propos5. Or 
il ne s’agit pas des conditions légales du recrutement, ni de la 
modification de ces conditions, mais de la détermination des critères de 
sélection, et plutôt le profil des candidats dans le cadre des lois 
existantes.   

 
10. L’expérience en perspective comparée permet de dégager 

dans la praxis trois formes de juridisme : 
 
 a. La symbolique de la loi : Comme la loi jouit dans une 
idéologie en vogue des droits de l’homme d’une perception positive, on 
exploite en politique la symbolique de la loi pour donner l’illusion du 
changement et, au niveau international, des instances et organisations 
« étudient » la conformité des Etats aux chartes internationales, en 
s’arrêtant aux seules dispositions formelles. La symbolique de la loi, en 
même temps qu’elle témoigne d’une acculturation du droit, risque 
d’être exploitée pour donner l’illusion que tout va pour le mieux dans 
                                                           
5. Compte rendu de la réunion, an-Nahar (Beyrouth), 2/12/2008. 
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la meilleure des lois. Or tel n’est pas le cas, du temps de Sophocle, avec 
son Antigone, comme aujourd’hui. Déjà Montaigne (1533-1592) 
dénonçait les procédures et le caractère arbitraire de lois « qui se 
maintiennent à crédit, non parce qu’elles sont justes, mais parce que ce 
sont des lois» et qu’il s’agit là du « vrai témoignage de l’humaine 
imbécillité »6.  
 
 b. L’inflation juridique : Plus on dévie des normes de la 
légistique (normes de rédaction des lois) et de l’exigence de sécurité 
juridique (stabilité des prescriptions), plus on a tendance à produire des 
lois successives et des amendements à des amendements antérieurs. Il 
en découle une inflation qui favorise l’exploitation et l’utilisation 
instrumentale de la loi. 
 
 c. La dénormalisation à travers les jurisprudences internes : 
Les Cours de Cassation et d’Appel assurent la cohérence des normes 
dans les litiges qui leur sont soumis. Dans tous les autres rapports 
sociaux, notamment à travers des administrations publiques, il arrive 
souvent que la même disposition juridique soit appliquée de plusieurs 
façons différentes, suivant les régions et les fonctionnaires, sans que les 
jurisprudences internes, les circulaires et les interprétations officielles 
ne soient consignées dans un document unique, disponible et accessible 
à la fois aux fonctionnaires eux-mêmes, aux usagers, à leurs défenseurs 
et aux tribunaux.  
 
 11. Dire, en toute situation, qu’il faut légiférer, c’est 
présupposer que tous les magistrats, tous les organes parajudiciaires, 
toutes les administrations publiques vivent dans une démocratie 
consolidée et que chacun porte avec lui les recueils de législation et les 
recueils Dalloz pour décider et que, s’il y a une inapplication ou 
mauvaise application, c’est donc la « responsabilité » de la loi ! 

La loi, en tant que texte, n’est pas responsable. La responsabilité 
est humaine, responsabilité du moins pour interpréter la loi, la changer, 
militer pour son changement, et non justifier la démission, la 
discrimination et l’injustice. 

                                                           
6. Montaigne (1533-1592), Les Essais, cité in “Relire Montaigne”, Sciences humaines, 
entretiens avec Antoine Compagnon, Pierre Manent et Edgar Morin, no 262, août-
sept. 2014, pp. 60-65. 



16     Antoine Messarra 
 

 Le président de la Commission parlementaire des Travaux 
publics et des Transports au Liban, le député Muhammad Kabbani, 
soulignait à propos de la propension aux recommandations législatives :  
 

« J’ai revu des recommandations formulées en 2003, plus précisément en 
octobre, puis en 2004, et j’ai constaté que nous pouvons reproduire les mêmes 
recommandations en changeant la date. Et la situation demeure comme elle l’est. »7 

 
 12. Il ressort de l’investigation historique et documentaire que 
l’œuvre législative au Liban depuis l’Accord de Taëf en 1989 a été 
abondante, substantielle, ciblée, souvent normative, mais l’effectivité de 
la législation n’a pas suivi le même rythme et évolution. Il faudrait donc 
remettre en question la propension à présenter des listes de 
recommandations juridiques de plusieurs mètres, avec la bonne 
conscience d’avoir opéré un bon diagnostic.  

On a tendance à considérer l’effectivité avec dénigrement, 
comme relevant de la « sociologie » ! Certes, mais un travail sérieux de 
légifération ne peut se pencher sur l’élaboration d’une loi ou de son 
amendement sans tenir compte de tout son contexte, avec le souci que 
la  loi soit effectivement appliquée et que la justice soit effectivement 
rendue et en assurant les conditions optimales pour l’application. Sinon, 
on donne l’illusion de la justice et l’illusion de la réforme. 

 
4 

Neuf exemples législatifs et constitutionnels au Liban 
 

 13. Neuf exemples législatifs et constitutionnels au Liban sont 
pertinents.  
 
 a. La protection des délinquants : La loi no 422 du 6/6/2002 
relative à la protection des délinquants a connu partiellement un suivi, 
notamment par l’Institut des droits de l’homme au Barreau de Beyrouth, 
le Conseil national de l’enfance, et par des associations, dont la 
Fondation libanaise pour la paix civile permanente8. 

 

                                                           
7. an-Nahar (Beyrouth), 2/12/2008, p. 6. 
8. A. Messarra (dir.), Observatoire libanais de législation (Normes juridiques de 
légistique et de politique législative), Fondation libanaise pour la paix civile 
permanente et National Endowment for Democracy, Beyrouth, Librairie Orientale,  
2 vol., vol. 2, pp. 327-425 (textes en arabe et partiellement en français). 
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b. La protection du consommateur : Pour le Code du 
consommateur (loi no 659, JO du 10/2/2005), dont les mérites sont 
souvent vantés, un grand travail d’effectivité doit être entrepris. Pour 
l’effectivité de quatre droits fondamentaux ou 4 M (Maskan, Madrasa, 
Mustashfa, Mustahlek : Logement, Ecole, Hospitalisation, 
Consommateur) un programme a été entrepris9. 

 
c. La loi antitabac : La loi 174 antitabac a dû être modifiée ou 

interprétée avec laxisme au profit des restaurants et des cafés. Que 
signifie « lieux fermés » ? Est-ce que les matières textiles ou en nylon 
utilisées pour fermer des espaces ouverts comme les balcons ou les 
terrasses, notamment en hiver, sont considérées dans le cadre de la loi 
de la lutte contre le tabac comme étant des lieux fermés où, par 
conséquent, il est interdit de fumer ? Il s’agissait de « légitimer de 
multiples infractions à la loi, au grand dam des non-fumeurs ». Rania 
Baroud, vice-présidente de Tobacco Free Initiative (TFI), association 
qui a lutté en faveur de la promulgation de la loi 174 observe :  

 
« Cette consultation est contradictoire avec la loi. La loi 174 est claire. Un 

endroit où l’air ne peut pas filtrer est considéré comme fermé quelles que soient les 
matières utilisées, puisque, dans de tels endroits, la fumée nocive de la cigarette 
stagne. Les industries du tabac, qui continuent d’exercer un lobbying auprès des 
ministères concernés par l’application de la loi (les ministères de la Santé, du 
Tourisme, de l’Intérieur, et de l’Economie et du Commerce) comme auprès de la 
justice, pour que soient émises des consultations en contradiction avec la loi, viennent 
de gagner une nouvelle bataille. Leurs efforts pour faire échouer la loi semblent porter 
leurs fruits… face à un gouvernement apathique. »10 

 
 d. La liberté d’association : Un exemple pleinement positif 
d’effectivité du droit est fourni dans l’expérience de la liberté 
d’association au Liban. Après maints détournements du régime du 
récépissé qui régit les associations au Liban, et à la suite d’un arrêt du 
Conseil d’Etat sur les exigences du récépissé, le ministre de l’Intérieur, 
Ahmad Fatfat, afin d’éviter de nouveaux détournements administratifs 
sous le couvert de la « loi », diffuse la circulaire relative aux conditions 

                                                           
9. A. Messarra (dir.), Observatoire des droits socio-économiques (Législation, 
information et administration pour une démocratie de proximité), Beyrouth, 
Fondation libanaise pour la paix civile permanente et National Endowment for 
Democracy, Beyrouth, Librairie Orientale, 2008, 520 p. (en arabe et français). 
10. L’Orient-Le Jour (Beyrouth), 3 et 9 sept. 2014. 
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pratiques d’application administrative du régime du récépissé 
(Circulaire no 10/AM / 2006 du 19/5/2006, Journal officiel, no 26 du 
25/5/2006). Le processus est aujourd’hui poursuivi avec le plus haut 
souci d’effectivité au niveau institutionnel et par des associations 
actives. 
 
 e. La décentralisation et le projet de loi sur la décentralisation : 
Tout système de décentralisation dans une perspective démocratique est 
ineffectif à défaut d’une culture décentralisée dans des pratiques 
citoyennes de légalité, de participation et de contrôle du pouvoir. La loi 
municipale en vigueur au Liban est déjà, à plus de 80%, décentralisée, 
mais son application est fort centralisée. Un projet de loi en 147 articles 
a été élaboré en 2014, en application de l’Accord d’entente nationale de 
Taëf de 1989. A défaut d’une culture  de participation au niveau local 
et d’une politique d’effectivité, la décentralisation purement législative 
risque de faire passer le Liban d’un centralisme national à un 
centralisme local régi par des féodalités locales et clientélistes, bien plus 
dominatrices que le pouvoir central relativement lointain. Dans toute 
l’histoire du Liban, la population se plaignait moins de l’hégémonie du 
pouvoir central que de l’oppression des féodalités locales. Aussi faudra-
t-il associer toute légifération à une politique d’effectivité, au 
Parlement, dans les administrations publiques et au sein des 
collectivités locales, y compris des programmes de culture municipale 
participative11.   
 
 f. Le statut personnel et la règle de discrimination positive : Le 
système constitutionnel libanais, appelé globalement confessionnel ou 
communautaire par des auteurs qui n’ont pas suivi les travaux depuis 
les années 1980 sur la gestion démocratique du pluralisme religieux et 
culturel ou régimes parlementaires pluralistes12, n’est pas en fait 
pleinement appliqué. Il est certes positif qu’aucun droit communautaire 

                                                           
11. Le programme: La gouvernance locale (Initiative, participation et citoyenneté au 
niveau local au Liban), Fondation libanaise pour la paix civile permanente, Beyrouth, 
Librairie Orientale, 5 vol., 2002-2014. 
- Mashrû, qânûn al-lâmarkaziyya al-idâriyya (Projet de loi sur la décentralisation 
administrative), Beyrouth, 2014, 142 p. (www.decentralization-lb.org). 
12. A. Messarra, Théorie juridique des régimes parlementaires pluralistes 
(Constitution libanaise et Pacte national en perspective comparée), Beyrouth, 
Librairie Orientale, 2012, 246 p. et version arabe plus développée à paraître en déc. 
2016. 
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ne jouit au Liban d’une suprématie par rapport à un autre13. Cependant 
l’arrêté 60 LR du 13 mars 1936 prévoyant la création d’une 
communauté de droit commun, en conformité avec l’art. 9 de la 
Constitution : « La liberté de conscience est absolue… », n’est pas 
appliqué en dépit d’une campagne continue de la part d’organisations 
de la société civile. Des pratiques d’évasion et de contournement d’un 
régime par essence fort judicieux de fédéralisme personnel se 
développent et s’étendent, ce qui ne contribue nullement à promouvoir 
l’esprit du droit en société14.  

En outre l’art. 95 de la Constitution relatif à la participation au 
pouvoir, en vertu de la règle du quota ou de discrimination positive, est 
souvent appliqué hors norme, pour des mobiles de clientélisme, alors 
que la discrimination positive est régie par des normes de légalité15. 
 
 g. Le code de la route : Le code de la route au Liban, 
nouvellement amendé, comporte des dispositions en conformité 
parfaite avec les exigences de sécurité. Cependant ses dispositions sont 
peu connues, peu respectées et ne font pas l’objet d’interrogation lors 
de la présentation de l’examen officiel du permis de conduite16.  
 
 h. La loi de 2014 régissant les anciens loyers : Un problème 
d’effectivité se pose à la suite de la décision du Conseil constitutionnel, 
à la majorité de sept sur dix, considérant incompatibles avec la 
Constitution trois articles de la loi sur un total de 58 articles17. Un 

                                                           
13. Pierre Gannagé, Le pluralisme des statuts personnels dans les Etats 
multicommunautaires (Droit libanais et droits proches-orientaux), Bruxelles-Bruylant 
et Beyrouth-Presses de l’Université Saint-Joseph, 2001, 400 p. 
14. Marie-Claude Najm, Principes directeurs du droit international privé et conflit de 
civilisations (Relations entre systèmes laïques et systèmes religieux), Paris, Dalloz, 
2005, XIX + 705 p. 
15. A. Messarra, “La gestion du pluralisme religieux et culturel dans les jurisprudences 
constitutionnelles (Le Liban en perspective comparée) », Conseil constitutionnel, 
Liban, Annuaire 2011, pp. 99-173, et version synthétique en français : ccliban.org 
16. Cf. Le programme du Ministère d’Etat pour la réforme administrative, sous la 
direction du ministre Fouad el-Saad, en coopération avec l’Union européenne : Les 
chartes du citoyen (Rapports avec l’administration, Santé, Education, Patrimoine, 
Argent public, Environnement, Sécurité publique), coord. par A. Messarra et gestion 
par Leila Barakat, 2002-2004. 
17. Cf. notamment al-Mufakkara al-qânûniyya (Beyrouth), no 20, août 2014, et al-
Akhbâr (Beyrouth), 8/9/2014. 
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problème plus général concerne l’effectivité de décision du Conseil 
constitutionnel quant à l’ordre juridique en société. 
 La loi sur les loyers est une loi programme, ou très partiellement 
loi expérimentale. L’expérimentation législative permet de tester une 
loi dans le cadre d’un délai limité. On évalue, à l’issue de l’expérience, 
les résultats et on décide de parfaire la législation ou de la généraliser, 
le but étant d’assurer l’efficacité de la loi, de déterminer si la loi a atteint 
ses objectifs et de remédier aux carences constatées.  
 Dans sa décision 93-322 du 28 juillet 1993 relative à la loi sur 
les établissements publics à caractère scientifique, culturel et 
professionnel, le Conseil constitutionnel français considère « qu’il est 
même loisible au législateur de prévoir la possibilité d’expériences 
comportant des dérogations (…) de nature à lui permettre d’adopter par 
la suite, au vu des résultats de celles-ci, des règles nouvelles » (consid. 
9)18.  
 
 i. L’acculturation du droit constitutionnel libanais et sa 
jurisprudence : Le droit constitutionnel libanais et sa jurisprudence font 
souvent l’objet de débats débridés et de dérives, dus à un défaut 
d’acculturation de ce droit dans la recherche spécialisée et 
l’enseignement universitaire du droit. La classification du régime 
constitutionnel libanais en tant que régime parlementaire pluraliste, 
donc régi par toutes les normes de ce régime, mais qui associe à la fois 
des processus compétitifs et coopératifs (les six articles 9, 10, 19, 49, 
65 et 95 : fédéralisme personnel, cabinet de coalition, majorité qualifiée 
pour certaines décisions, discrimination positive…) n’est pas 
parfaitement intégrée dans la recherche spécialisée, la culture 
constitutionnelle et les processus de socialisation, en dépit de 
l’expérience séculaire et endogène du Liban et en perspective 
comparée19. 

                                                           
18. J. Chevallier, “Les lois expérimentales. Le cas français », ap. C.-A. Morand (dir.), 
Evaluation législative et lois expérimentales, Aix-en Provence, Presses universitaires 
d’Aix-Marseille, 1993, p. 119 et sq. 
C. Mamontoff, « Réflexion sur l’expérimentation en droit », in Revue du droit public, 
no 2, 1998, p. 361 et sq. 
19. A. Messarra, « Authenticité et aliénation dans la culture constitutionnelle : Liban-
France depuis la Révolution », ap. A. Messarra, La gouvernance d’un système 
consensuel (Le Liban après les amendements constitutionnels de 1990), Beyrouth, 
Librairie Orientale, 2003, 600 p., pp. 123-134. 
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 On peut étudier toute la législation libanaise sous l’angle de son 
effectivité. Il ne s’agit donc pas exclusivement de neuf cas. Cela exige 
des contributions de juristes, de sociologues et de militants pour la 
démocratie. 
 

5 
L’effectivité et ses implications 

dans les jurisprudences constitutionnelles comparées 
 
 14. La plupart des jurisprudences constitutionnelles aujourd’hui 
sont régies par un souci de cohérence du système normatif, la loi devant 
être le « courroie de transmission » des valeurs constitutionnelles. 
L’émergence du contrôle de constitutionnalité des lois permet de passer 
du légicentrisme à la concrétisation juridique20. J. Chevallier relève : 
 
 « Le contrôle constitutionnel des lois est (…) la condition essentielle de 
l’Etat de droit puisqu’elle garantit la suprématie effective de la Constitution, acte 
juridique suprême sur lequel s’appuie l’ordre juridique tout entier : en son absence, la 
Constitution n’a plus qu’une portée symbolique et l’édification normative se trouve 
déstabilisée21. » 
 
 François Terré écrit :  
 
 « La notion d’effectivité signifie de manière très générale que la règle de 
droit n’est pas destinée à demeurer une simple création de l’esprit, une proclamation 
abstraite et inconsistante et qu’il est au contraire de sa nature de se réaliser22. » 
 
 15. Aussi la notion d’effectivité est-elle explicitement 
mentionnée par le juge constitutionnel, notamment en France par la 
décision 98/397 DC (6 mars 1998, loi relative au fonctionnement des 
Conseils régionaux) dans laquelle le Conseil constitutionnel explique 
que la disposition de la loi « loin de porter atteinte au principe de libre 
administration des collectivités locales… tend au contraire à le rendre 
effectif » (cons. 12) et aussi dans des décision relatives au pluralisme 
(Déc. 2001-456 DC (cons. 37) et 86-210 DC (cons. 16). La notion 

                                                           
20. Vito Marinese, L’idéal législatif du Conseil constitutionnel. Etude sur les qualités 
de la loi, thèse de doctorat en droit, dir. Guy Carcassonne, Université Paris X-
Nanterre, soutenue le 19/12/2014. 
21. J. Chevallier, L’Etat de droit, Clef, Montchrestien, 3e éd., 1999, p. 83. 
22. F. Terré, Introduction générale au droit, Paris, Dalloz, 2003, p. 378. 
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d’incompétence négative dans des jurisprudences constitutionnelles 
vise à sanctionner des dispositions législatives n’offrant pas les 
garanties nécessaires à l’effectivité d’un droit.  
 
 16. La Question prioritaire de constitutionnalité en France 
(QPC), avec les possibilités d’invalidation de lois en vigueur, amène le 
Conseil constitutionnel à prendre en considération les effets de 
l’invalidation et en conséquence de moduler la date d’entrée en vigueur 
de la décision en fonction des effets déjà produits par la loi contestée. 
 
 17. La gestion des recours internes par la Cour européenne des 
droits de l’homme pose presque tous les dilemmes de l’effectivité, de 
la centralité de ce problème et de l’exigence impérative d’associer 
justice et effectivité dans la justice constitutionnelle en perspective 
comparée. 
 Le système européen des droits de l’homme est menacé 
d’étouffement, encombré par un flux gigantesque de requêtes, le plus 
souvent répétitives. A travers les quarante-six Etats parties, la surcharge 
est qualifiée « d’insupportable », suivant le président d’honneur de 
l’Institut Cassin :  
 
 « Si le système de Strasbourg est perçu comme victime de son propre succès, 
cela est du à la défaillance des Etats qui n’ont pas su garantir les droits énoncés dans 
la Convention comme des droits effectifs au sein de l’ordre national (…). 
 « Le contentieux devant la Cour de Strasbourg s’est accru et cette surcharge 
risque de mettre en péril la crédibilité et la survie même du système de protection (…).  
 « Sa réussite est subordonnée à l’amélioration de la formation et de 
l’information sur la Convention, telle qu’elle est interprétée par la jurisprudence de la 
Cour dans ses fondements essentiels (…). On espère surtout que les Etats membres 
s’acquitteront avec plus d’effectivité des obligations qu’ils ont acceptées pour garantir 
les droits de l’homme et les standards démocratiques (…). Parmi celles-ci la priorité 
doit être accordée à l’amélioration de recours internes effectifs23. » 
  
 Le président de la Cour européenne des droits de l’homme, 
Luzius Wildhaber relève, commentant le Protocole no 14 de la Cour 
européenne des droits de l’homme :  
 

                                                           
23. Gérard Cohen-Jonathan, Jean-François Flauss et Elizabeth Lambert Abdelgawad 
(dir.), De l’effectivité des recours internes dans l’application de la Convention 
européenne des droits de l’homme, Nemesis et Bruyland, 2006, 314 p., pp. 19-28. 
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 « La Convention (européenne des droits de l’homme) n’a pas besoin de 
textes ou de systèmes parallèles pour être efficace, elle a besoin de recours effectif en 
droit national24. » 
 
 O. Jacot Guillarmod relève :  
 
 « L’essentiel de la tâche de protection des droits de l’homme incombe aux 
juges nationaux. Mais la réalité de demain, c’est que la fonction juridictionnelle 
nationale sera toujours plus intimement liée à la fonction juridictionnelle 
internationale25. » 
 
 18. Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, déjà dans 
sa Résolution RES (2004-3) du 12 mai 2004 lors de sa 114e session, à 
propos « d’arrêts qui révèlent un problème structurel sous-jacent » 
rappelle « l’engagement à prendre des mesures visant à garantir 
l’efficacité à long terme du système de contrôle institué par la 
Convention » (européenne des droits de l’homme). Il relève « l’intérêt 
d’aider l’Etat concerné à identifier les problèmes sous-jacents et les 
mesures d’exécution nécessaires. » 
 Dans la Résolution 2004-6 du 12 mai 2004, le Conseil souligne 
que « les Etats ont l’obligation générale de remédier aux problèmes 
sous-jacents aux violations constatées », que les recours internes 
doivent être « effectifs en droit et en pratique et qu’ils puissent aboutir 
à une décision sur le bien-fondé du grief et à un remède approprié de 
toute violation constatée. » L’Annexe à la Recommandation Rec 2004-
6 développe ce point. L’art. 13 de la Convention européenne des droits 
de l’homme garantit l’existence en droit interne d’un recours effectif 
permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention.  
 
 19. Le 19 mai 2006, le Comité des ministres du Conseil de 
l’Europe a adopté, à sa 116e session ministérielle, une déclaration 
« Pour une action soutenue afin d’assurer l’efficacité de la mise en 
œuvre de la Convention européenne des droits de l’homme aux niveaux 
national et européen ». Cette déclaration s’appuie sur les rapports du 
Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH) et des délégués 
des ministres. 

                                                           
24. Ibid. 
25. O. Jacot Guillarod, « La nouvelle Cour européenne des droits de l’homme dans la 
perspective du juge national », Revue suisse de droit international européen, 1999,  
p. 45. 
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 La Commission européenne pour l’efficacité de la Justice 
(CEPEJ) du Conseil de l’Europe a aussi élaboré une « Checklist » pour 
la gestion du temps en matière de procédure, comprenant des 
indicateurs pour l’analyse des délais de procédure dans les systèmes 
judiciaires des Etats membres du Conseil de l’Europe. On parle de 
« rapatrier » les garanties conventionnelles, c’est-à-dire de les intégrer 
dans les systèmes juridiques nationaux.  
 
 20. Les exemples de violations établies sont-elles spécifiques ou 
structurelles, c’est-à-dire représentatives d’un nombre important 
d’autres affaires ? Les notions employées sont ceux de « moyenne 
spécificité », « diligence attendue », « temps utile », « arrêt pilote », 
c’est-à-dire qui révèle des défaillances structurelles ou générales dans 
le droit ou la pratique de l’Etat. Un « arrêt pilote » comprend trois 
caractéristiques : 1) une violation tirant son origine d’un problème à 
grande échelle et à caractère systémique, 2) touchant un grand nombre 
de personnes avec un constat de la Cour, 3) le devoir de l’Etat défendeur 
de garantir  par des mesures générales, législatives ou autres, la mise en 
œuvre du droit en question pour les autres requérants existants ou 
potentiels.  
 On cite l’intervention rapide de la Cour et du Comité des 
ministres dans l’affaire Broniowski et les délais brefs imposés dans 
l’arrêt Xenides-Arestis26. 
 A la suite d’un arrêt pilote, il y a souvent un gel des affaires 
« clones » (répétitives, dérivées, semblables). 
 
 21. C’est surtout la détension provisoire qui constitue la 
gangrène dans tous les systèmes de justice pénale en Europe où elle 
pose des problèmes théoriques et pratiques aigus. Problème par nature 
fort complexe pour toute sociologie pénale. Françoise Tulkens, juge à 
la Cour européenne des droits de l’homme, observe :  
 
 « Toute réglementation de la détention provisoire relève en définitive de 
l’exercice de la quadrature du cercle.  
 « Comment en effet créer un corps de normes garantissant en même temps 
les droits fondamentaux de l’individu et les impératifs de la société, la bonne 
administration de la justice et la répression efficace de la criminalité ? (…) Ce sont 
donc moins les textes que les pratiques qu’il faut changer27. » 

                                                           
26. Ibid., p. 273. 
27. Ibid., pp. 85-86. 
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 22. Le CDDH (Comité directeur pour les droits de l’homme) a 
proposé dans le Document 2006-8 que le Comité des ministres adopte 
un rapport annuel sur l’exécution et que des réunions annuelles 
tripartites, entre le Comité des ministres, l’Assemblée parlementaire et 
le Commissaire, soient organisées aux fins de discuter les questions 
liées à l’exécution. Le CDDH a aussi proposé des réunions annuelles 
des agents des gouvernements à cette même fin. 
 
 23. Des Etats membre de la Convention ont introduit un recours 
général, par exemple devant la Cour constitutionnelle, susceptible 
d’être utilisé pour les plaintes qui n’ont pas pu être traitées par un 
recours spécifique. Des Etats membres ont ajouté l’exigence que la 
mesure soit contestée au motif qu’elle violerait grossièrement les droits 
constitutionnels et que des conséquences graves et irréparables pour le 
requérant découleraient du refus d’instruire une telle requête. 
 
 24. Un tableau reproduit les principaux cas de réouverture du 
procès au niveau national, surtout en matière pénale28. L’appréciation 
de cette réouverture est incomplète si on ne fait pas mention des 
résultats de la réouverture. La réouverture constitue-t-elle au regard de 
la pratique une réparation satisfaisante ?29 Aussi des affaires reviennent 
à Strasbourg au motif que la réouverture n’a pas effacé les 
conséquences subies par les requérants. Elizabeth Lambert Abdelgawad 
relève :  
 
 « La réouverture des procédures judiciaires fait place à un paysage juridique 
éclaté tant au niveau européen qu’au niveau national30. » 
 
  

                                                           
28. Elizabeth Lambert Abdelgawad, « Les procédures de réouverture devant le juge 
national en cas de condamnation par la Cour européenne », ibid., pp. 197-258, et 
tableau pp. 243-258 (Liste des principales réouvertures intervenues au niveau 
national).  
29. Régis de Gouttes, “La procédure de réexamen des décisions pénales après un arrêt 
de condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme », in Libertés, justice, 
Tolérance, Mélanges en hommage au doyen Gérard Cohen-Jonathan, Bruyland, vol. 
1, pp. 563-568. 
30. Ibid. 
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6 
Que faire ? 

 
 25. La notion d’effectivité du droit peut être considérée comme 
tautologique. C’est l’effectivité de la loi qui peut se justifier, car le droit 
bien compris et vécu en tant que gestion de relations sociales déborde 
la loi. Selon un adage français connu : « Il faut sortir de la loi pour entrer 
dans le droit. » 
 Il y a un grand risque à juger de la validité de la norme en 
fonction de son application, confondant ainsi les essences, à savoir le 
principe et sa praxis. La norme juridique non effective n’est pas moins 
une norme et s’intègre dans un système valoriel. Cependant elle n’est 
pas pleinement du droit tant que son effectivité est ébranlée.  
 
 26. Il y a toujours dans l’essence même du droit, pour des 
raisons liées à la nature humaine, une échelle d’effectivité et 
d’ineffectivité. Jean Carbonnier écrit :  
 
 « L’effectivité, prise en elle-même, n’a pas d’histoire. C’est l’ineffectivité 
qui est sociologiquement la plus intéressante. Mais on raisonne comme si elle n’était 
jamais que l’absence totale d’effectivité, ce qui supposerait que l’effectivité de son 
côté est toujours parfaite, alors qu’il y a, en réalité, toute une série d’états 
intermédiaires. »   
 
 Selon J. Carbonnier, considérer que si une règle ne réussit pas à 
se faire obéir, « il n’y a qu’à la changer (…) mène à une caricature du 
raisonnement législatif ». Il écrit cependant :  
 
 « Il peut être important de maintenir une règle, même violée, si elle répond à 
un intérêt social évident31. » 
 
 27. Il faudra aujourd’hui revenir à cette évidence : l’édifice 
constitutionnel le mieux élaboré et les lois les mieux mûries ne 
garantissent pas le droit, ni l’Etat de droit. Le processus législatif 
constitue un cheminement allant de la loi qui établit une norme, au droit 
dont la finalité est de régir des rapports humains harmonieux, à la justice 
dont la finalité est la réalisation d’un principe moral qui exige le respect 
du droit et de l’équité dans un monde de besoins et de rapports de force.  

                                                           
31. Jean Carbonnier, « Effectivité et ineffectivité de la règle de droit », in L’année 
sociologique, 1957, pp. 3 et 17.  
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 Il en est ainsi depuis les origines avec Antigone de Sophocle, la 
distinction romaine entre lex (loi) et jus (justice), L’Esprit des lois de 
Montesquieu, jusqu’à L’Esprit démocratique des lois32 aujourd’hui. 
Gebran Khalil Gebran (1883-1931) écrit dans Le Prophète :  
 
 « Puis un juriste dit : Mais qu’en est-il de nos Lois, maître ?  
 Et il répondit :  
 Vous vous délectez à établir des lois,  
 Mais vous éprouvez un délice plus grand encore à les violer.  
 Tels des enfants, jouant au bord de l’océan, qui construisent avec 
persévérance des châteaux de sable, puis les détruisent en riant.  
 Mais pendant que vous construisez vos châteaux de sable, l’océan apporte 
d’avantage de sable à la plage,  
 Et quand vous les détruisez, l’océan rit avec vous… »33 
 
 28. Face à la « mondialisation de l’indifférence », suivant 
l’expression du Pape François, il faudra repenser le droit, en considérant 
que le juge n’est pas la seule institution garante de l’effectivité du droit, 
ni toujours la mieux armée face à des conditions extra-légales de culture 
juridique et d’acculturation du droit. Il ressort d’une thèse que des 
femmes, dans certains pays arabes, bien que jugées innocentes, sont 
maintenues en détention pour les protéger contre des crimes dit 
d’honneur34. Durant plus d’un demi-siècle, Laure Moghaizel a défendu 
les droits de la personne, en joignant l’action, tant au niveau de 
l’épuration des textes juridiques que de l’advocacy des droits avec 
stratégie, détermination et continuité35. 
 
 29. L’effectivité du droit implique des considérations qui 
débordent les techniques juridiques. On le constate pleinement à travers 
les recours internes devant la Cour européenne des droits de l’homme, 

                                                           
32. Dominique Schnapper, L’esprit démocratique des lois, Paris, Gallimard, 2014. 
33. Gebran Khalil Gebran, Le prophète, 1923. 
34. Zaghloula Salem Sakr, Difâ’ al-mar’a al-urduniyya ‘an huqûqiha. Hâlat al-Urdun 
(La femme arabe et la défense de ses droits. Le cas de la Jordanie), thèse en sociologie, 
dir. A. Messarra, Université Libanaise, 2000. 
35. Laure Moghaizel, Nisf qarn difâ’an ‘an huqûq al-mar’a fî Lubnan. Arshiv Laure 
Moghaizel, 1947-1997 (Un demi-siècle de lutte pour les droits de la femme au Liban. 
Archives Laure Moghaizel, 1947-1997), documents classés et colligés par A. 
Messarra et Tony Atallah, Beyrouth, Librairie Orientale, Fondation J. et L. Moghaizel 
et Fondation libanaise pour la paix civile permanente, 3 vol., 2008.  
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surtout en matière pénale36 par le canal des « arrêts pilotes » qui 
comportent une violation tirant son origine d’un problème structurel. 
 
 30. Quatre perspectives de travail en vue de l’effectivité du 
droit, ou plutôt de la justice effectivement rendue, sont prioritaires dans 
les sociétés d’aujourd’hui où, à la suite de progrès considérables dans 
la démocratisation et la normativité constitutionnelle, des dérives se 
multiplient avec l’instrumentalisation du droit, sa judiciarisation 
effrénée, sa subjectivisation individualiste37, et son enseignement 
exclusivement technique et contentieux souvent au détriment de l’esprit 
de justice et, du moins, du lien social. 
 
 a. Obligation et nécessité de légiférer et de bien légiférer : Il est 
des Parlements dans le monde où la légifération est bloquée, où des lois 
d’intérêt vital, mûrement élaborées par des ministères et des spécialistes 
de haut niveau, traînent depuis des années dans des parlements, avec 
des députés qui considèrent leur représentation en tant que prestige. 
 L’incompétence négative sanctionne le législateur lorsqu’il n’a 
pas exercé pleinement la compétence que lui confère l’art. 34 de la 
Constitution en France. Le Conseil constitutionnel français, à travers 
cette technique, impose une véritable « obligation de légiférer »38 et une 
« obligation de bien légiférer39 », avec cependant le souci constant de 
ne pas verser dans la symbolique de la loi et l’inflation juridique, car : 
 

« Le préalable à toute volonté de légiférer consiste à s’interroger sur la 
nécessité de légiférer40. » 
  
 Il est certes les lois dans certains pays dont la lecture pourrait 
amener le lecteur à dire qu’elles organisent leur propre ineffectivité, 

                                                           
36. Gerard Cohen-Jonathan, Jean-François Flauss et Elizabeth Lambert Abdelgawad 
(dir.), De l’effectivité des recours internes dans l’application de la Convention 
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37. Coll., L’individu contemporain, Paris, éd. Sciences Humaines, 2014  
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40. Vito Marinese, « Légistique et effectivité », ap. Véronique Champeil-Desplats et 
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mais déjà la formulation législative pourrait servir de tremplin normatif 
en vue d’exiger la pleine application.  
 Le contrôle parlementaire de l’exécutif devrait être conçu dans 
une perspective plus large. Des Parlements aujourd’hui dans le monde, 
après l’adoption d’une loi, forment une commission ad hoc pour suivre 
l’application de la loi. Plus généralement, une loi ne devrait être 
amendée qu’à la lumière d’un diagnostic du suivi de son application, 
des failles, des opportunités et des résistances réelles dans cette 
application.  
 
 b. Les évaluations d’impact : Quelle est l’efficacité des études 
d’impact au regard des droits de l’homme ? S’agit-il de mesurer le 
degré de violation et le respect des droits de l’homme ou de justifier les 
politiques économiques internationales ?41 
 Le Parlement européen, dans sa « Résolution sur le rapport 
annuel sur les droits de l’homme dans le monde 2005 et la politique de 
l’Union européenne à cet égard », demandait à la Commission 
européenne. 
 

« de faire des évaluations d’impact sur les droits de l’homme, une partie 
intégrante et entièrement mise en œuvre de toute gestion des cycles de projet de l’UE, 
à la fois a priori et a posteriori, de telle sorte que ces évaluations influencent tant la 
politique et les programmes futures que les programmes en cours. » 
 
 Les études d’impact entreprises par des organisations 
internationales, des observatoires des droits de l’homme, des 
associations militantes pour les droits de l’homme ne peuvent se limiter 
à la dimension du droit objectif sans prendre en considération des 
données extrajuridiques au sens où elles dépendent de facteurs externes 
au droit positif. La propension à privilégier des données quantitatives 
aux dépens des approches qualitatives, humaines, comportementales et 
de terrain, débouche sur une bureaucratisation des études d’impact sous 
couvert de transparence et d’accountability. Toute bureaucratisation 
excessive constitue une corruption légalisée qui sert à justifier les 

                                                           
41. Edwige Michaud, “Les études d’impact des politiques économiques internationales 
sur les droits de l’homme », ap. Véronique Champeil-Desplats et Danièle Lochak 
(dir.), op.cit., pp. 229-243, p. 229. 
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honoraires d’experts, de chercheurs et d’académiques sans rapport avec 
la société vivante42. 
 
 c. La légitimation sociale de la législation à travers le dialogue 
social : Plus une loi est le fruit d’un dialogue social à travers les acteurs 
sociaux, et plus elle est suivie d’une communication publique pour en 
expliquer les avantages et le mécanisme, avec des programmes de 
culture légale populaire, plus s’élargit le champ de son effectivité, sans 
qu’il soit nécessaire de déployer un lourd appareil administratif et 
exclusivement répressif.  
 L’exercice, dans une perspective culturelle et pédagogique, du 
caractère impératif de la loi peut prendre deux formes différentes : la 
potestas qui consiste à imposer une conduite en recourant à la force, et 
l’auctoritas, « synonyme d’influence, d’ascendant, de crédit et qui 
permet d’obtenir l’obéissance sans recours à la menace ou à la 
violence43. » 
 Face à deux risques juridiques d’aujourd’hui, ceux de la 
subjectivation du droit dans un individualisme forcené, de l’étatisation 
du droit au service d’un pouvoir despotique, il s’agit de revenir à 
l’essence du droit, c’est-à-dire sa fonction sociale consistant par essence 
à régir une relation, à faire société (socius, compagnon), à favoriser le 
lien social, et même la fraternité, principe marginalisé par rapport à la 
liberté et à l’égalité. Ce que dit Jean-Jacques Rousseau est fort actuel : 
 
 « La seule étude qui convienne à un bon peuple est celle de ses Lois. Il faut 
qu’il les médite sans cesse pour les aimer, pour les observer, pour les corriger 
même44. » 
 
 d. L’enseignement à la fois juridique et sociologique du droit : 
Depuis les années 1980, l’enseignement du droit dans la plupart des 
universités dans le monde, en raison surtout de la complexité croissante 
du droit et de la multiplication de ses branches de spécialisation, a été 
concentré sur les dimensions techniques et professionnelles, en 
négligeant la philosophie, la sociologie et l’histoire du droit, en 
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marginalisant dans la formation les sources valorielles du droit. Les 
facultés de droit aujourd’hui sont-elles des facultés de droit ou de loi ? 
 C’est dans le champ des droits de l’homme que les risques 
d’écart sont fréquents entre l’existence de la norme et la réalité de son 
application et où ces écarts sont les plus ressentis45. Aussi l’effectivité 
du droit doit-elle être au cœur de la réflexion juridique, de 
l’enseignement du droit et des jurisprudences judiciaires et 
constitutionnelles. La solution des problèmes de l’effectivité est par 
nature pluridisciplinaire, à la croisée des rapports entre droit et société, 
ne pouvant en aucun cas se limiter à des dispositifs législatifs et 
contentieux. 
 En outre, la propension aujourd’hui au dialogue interculturel 
comporte des risques de relativisme à outrance, sans boussole, ni repère, 
ce qui menace des acquis de la civilisation et l’universalité des droits de 
l’homme, universalité sérieusement menacée dans des démocraties 
dites consolidées et dans des démocraties émergentes ou en transition46. 
La recherche pragmatique sur l’effectivité montre l’importance des 
cultures et des croyances dans la force performative du droit et dans sa 
capacité à transformer par sa seule existence les situations sociales47.   
 L’effectivité du droit, qui comporte certes des dimensions de 
technique juridique, surtout quant à la qualité de la légifération, ne peut 
être appréhendée avec des aménagements appropriés que par la 
sociologie juridique, discipline elle-même en régression depuis les 
travaux pionniers de Jean Carbonnier, surtout en raison du 
cloisonnement universitaire des disciplines et d’une auto-suffisance 
légaliste en rupture avec les pères fondateurs et la finalité humaniste du 
droit.  

*** 
   31. L’effectivité, le niveau d’effectivité du droit aujourd’hui, 
aux niveaux national, communautaire et international, dégage un 
malaise dans la démocratie, malaise dû à l’oubli ou la marginalisation 
des principes fondateurs, surtout auprès d’une nouvelle génération de 
consommateurs de démocratie qui n’a pas vécu l’engagement et le 
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32     Antoine Messarra 
 

combat pour la démocratie et qui sollicite des droits comme des produits 
dans un hôtel haut standing ou un supermarché. Montesquieu, qui 
dénonce « la liberté extrême » et « l’égalité extrême », le soulignait 
clairement :  
 
 « Lorsque les principes du gouvernement sont une fois corrompus, les 
meilleures lois deviennent mauvaises, et se tournent contre l’Etat ; lorsque les 
principes en sont sains, les mauvaises ont l’effet des bonnes, la force du principe 
entraîne tout48. » 
 
 Le malaise dans la démocratie fait l’objet de nombreux écrits 
récents avec des titres variés et concordants49. 
 La garantie de l’effectivité comporte certes des aménagements 
multiples de technique juridique. Elle ne peut être assurée à un niveau 
humainement acceptable que si, dans un monde ravagé par 
l’instrumentalisation, la judiciarisation, et l’inflation du droit et, surtout, 
la manipulation sophistiquée d’un droit déconnecté de l’esprit de 
justice, que si on reprend, à tous les niveaux, à repenser, réfléchir, 
appliquer le droit, légiférer et juger, avec l’obsession de l’effectivité. 
Sans effectivité, le droit se réduit à des lois, et n’est plus du droit. Le 
malheur est que souvent, lorsque vous parlez aujourd’hui d’effectivité, 
dans nombre de milieux légalistes et de faculté dites de droit, on vous 
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regarde avec surprise comme si vous êtes étranger au droit. C’est 
finalement un problème de culture juridique et d’humanisme et donc de 
justice effectivement rendue.  
 Après le recul des idéologies, une religion du droit se répand 
malgré les multiples dérives humaines de la loi et du droit, et cela aux 
dépens de l’esprit de justice. La complexité du droit aujourd’hui incite, 
tant les facultés de droit que les professionnels du droit, à privilégier les 
dimensions exclusivement techniques du droit. Or le droit n’est pas une 
technique comme une autre dans les sciences de la nature. Sa finalité 
est la justice, dont la philosophie, les exigences, les implications, la 
pluridisciplinarité exigent un retour en force aux sources valorielles des 
pères fondateurs. Le droit seul ne peut fonder une société. 
L’apprentissage et l’exercice du droit, avec modestie et conscience des 
limites, nous introduit dans un humanisme intégral.  
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The Effectiveness of Protecting  
Civil and Political Rights 
The Law with no Efficiency or the Soft Injustice 
Summary* 
Antoine Messarra 
Member of Constitutional Council 

 
 
 
The effectiveness, or the level of effectiveness of the law today, 

at national, communitarian and international levels, reveals a 
democratic malaise due to the neglect or the marginalization of the 
founding principles, particularly with a new generation of consumers of 
democracy who do not know the commitment to and struggle for 
democracy and who seek  rights as if they seek products in a five star 
hotel or a supermarket; which Montesquieu, who denounced “extreme 
freedom” and “extreme equality”, clearly emphasized:  

“When once the principles of government are corrupted, the 
very best laws become bad and  turn against the State; when the 
principles are sound, even the bad laws have the effect of good ones. 
The force of the principle carries everything with it.” 

The malaise in democracy has been the focus of several recent 
writings with different and consistent titles.  
 
 

 
 
 

  

                                                           
* Summary of the Paper in French. 
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Table I- The Five components and Conditions of the Effectiveness 
of the Law For Justice to Be Done Effectively  

 
A. Quality of Lawmaking 1. Obligation and need to 

legislate 
2. Public consultation in the 

lawmaking process 
3. Material legistic (consistency 

of the content) and formal 
legistic (drafting quality) 

4. Public communication in 
circulars and press release 
(statements as for the content 
particularly in public law and 
in terms of various benefits). 

5. Parliamentary supervision and 
monitoring of the process of 
law enforcement. 

 
B. Balance of power within  
     society 

1. Instrumental law or normative 
function of the law. 

2. Level of political power’s  
    legitimacy. 
3. Situation of labor and 

professional organizations 
and political parties as a 
counterbalance against 
potential risk of partitocracy. 

 
 

C. Financial and Administrative 
Capabilities of Public 
institutions 

1. Administrative capabilities of 
management and staff 
empowerment. 

2. Budgetary capabilities 
 

D. The State of the Judiciary as a 
guardian of the proper 
implementation of the law 

1. The independence o 
    the judiciary from political 

power 
2. The normative quality of 

judicial sentences 
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3. Speed or slowness, “Injustice 
is often in the deadlines and 
less in the sentences” 
(Montesquieu) 

4. Judiciary concerned with 
societal issues, the obligation 
of discretion has a restrictive 
meaning and is not an 
obligation of laziness.  

5. Constitutional justice is 
concerned not only with the 
validity of the regulations but 
with the domestic legal order, 
hence its effectiveness. 

E. The Dominant Culture in any     
    Society 

1. The processes of popular legal 
socialization  

2. Legal transplants level: 
Tradition and changes 

3. The quality of public 
information in order to 
promote democratic 
legitimacy of lawmaking.  

4. Civil society, associations, 
unions and professional 
organizations’ advocacy for 
rights 
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Antoine Messarra 
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 Quelle est l’effectivité des Conventions internationales des 
droits de l’homme et quels sont les moyens de défense de la part des 
avocats, des magistrats, de la société civile et des particuliers ?  
 La session de formation organisée durant trois jours par la 
Fondation libanaise pour la paix civile permanente, l’Institut des droits 
de l’homme au Barreau de Beyrouth et la Fondation Konrad Adenauer 
« comble une lacune dans la connaissance et la praxis », selon les 
propos du magistrat Bernard Chouéri, représentant le ministre de la 
Justice. Plus de quarante avocats ont participé à la session au cours de 
laquelle des cas poignants de souffrance et d’injustice ont été présentés, 
notamment dans les prisons et à propos de délinquants et d’enfants, des 
cas qui exigent mobilisation, engagement et défense.  
 Les interventions et débats sont centrés autour de trois volets : 
les Conventions internationales des droits de l’homme quant à leur 
nature, leur universalité et leur caractère impératif ; les moyens de 
défense et de mise en œuvre aux niveaux national et mondial ; et que 
faire en vue d’un surplus d’effectivité ? 
 
 1. Nature, universalité et impérativité des Conventions 
internationales : La source des droits de l’homme est la « dignité 
humaine » (Elizabeth Zakaria Sioufi). Les principes sont universels 
pour trois considérations au moins : le fait que le genre humain a la 
même structure biologique, la communauté des valeurs fondamentales 
à propos desquelles toutes les religions et grandes philosophies sont 
unanimes (la personne est une valeur absolue en soi, elle est libre, et la 
fraternité humaine), et le fait que nous vivons sur la même planète. Il 
                                                           
*Le texte est une synthèse de la conférence de clôture, 9-11/9/2015. 
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en découle l’universalité des principes, mais la variété des 
aménagements concrets en fonction des cultures et de la nature des 
régimes.  
 Ce qui renforce encore aujourd’hui l’universalité des principes, 
c’est l’extension de guerres par procuration, le terrorisme transétatique 
et la corrélation étroite entre paix internationale et démocratie. Des 
approches idéologiques et dogmatiques des droits de l’homme peuvent 
être source de controverses, mais face à des cas d’injustice, il y a 
toujours unanimité qui va au-delà de la loi positive. Les droits de 
l’homme sont désormais « tributaires des principes reconnus dans un 
régime démocratique » (Nidal al-Jurdi). Dans des cas flagrants, 
notamment en Egypte, il y eut un recours devant des instances 
internationales à l’encontre du retrait de la nationalité et d’exil (Wehbé 
Ayyache). Le caractère impératif des Conventions internationales est 
explicité dans le Préambule de la Constitution libanaise amendée en 
1990 et, sur le plan international, il fait partie intégrante du bloc de 
constitutionnalité, sans nécessité d’un texte quand le principe est 
évident (Maysam Nouéri).  
 
 2. Les moyens de défense sur les plans interne et international : 
Il s’agit d’œuvrer « aux niveaux judiciaire est social » (Rita Karam) par 
le canal de l’Etat, de la société civile, dont principalement l’Ordre des 
avocats, et aussi les particuliers. Il est du devoir de l’autorité centrale 
d’élaborer les législations complémentaires et de soutien aux 
Conventions ratifiées, du fait que ces Conventions ne contiennent pas 
de détails exécutifs et des sanctions (Elizabeth Zakaria Sioufi). Cela 
n’empêche pas cependant le travail jurisprudentiel.  

On constate que nombre de projets sont en suspens au 
Parlement. Quant à l’Ordre des avocats, il poursuit avec continuité les 
développements. Le Liban n’a ratifié aucun protocole permettant le 
recours individuel (Khulud al-Khatib). Mais les moyens nationaux de 
recours sont nombreux et diversifiés (Myriam Younès). Il faudra épuiser 
les moyens internes avant toute autre extension. Les travaux sont 
concentrés sur la Convention de lutte contre la torture, notamment le 
Protocole d’Istambul, et la Convention des droits de l’enfant. Le 
principal moyen de sanction est le conditionnement de l’aide 
internationale à la mise en application effective des Conventions par les 
Etats.  
 On observe aussi une défaillance libanaise dans la présentation 
de rapports périodiques. Depuis 15 ans le rapport sur la Convention de 
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lutte contre la torture n’a pas été présenté (Khulud al-Khatib), en dépit 
de la publication d’un rapport sur le Liban où se pratique une « torture 
programmée » (Suzanne Jabbour). Des instances internationales 
cherchent à établir avec les Etats une relation de coopération et non 
fondée sur la condamnation (Suzanne Jabbour). 
 On soulève le problème des normes de légistique et le rôle du 
Parlement dans le contrôle de l’effectivité des lois (Elizabeth Zakaria 
Sioufi). On expose aussi les détails de la création de la Cour arabe des 
droits de l’homme, adoptée par la Ligue arabe en 2014 et dont le siège 
est à Bahreïn, à condition que sept Etats au moins y adhèrent, ainsi que 
le rôle du Conseil des droits de l’homme à Genève composé de 47 
membres, avec l’assurance que « l’individu est devenu personne morale 
et nous avons des recours en tant que particuliers, avec cependant des 
limites et après épuisement des moyens nationaux sur le fondement de 
trois principes : respect des droits, protection, exécution » (Nidal al-
Jurdi). 
 La situation des prisons, qui doivent relever du ministère de la 
Justice et non de l’Intérieur, occupe une grande partie des débats. 
Nombre de pays ont renoncé à la dénomination de prisons pour adopter 
l’appellation de lieux d’exécution des peines. Le besoin dans cette 
perspective est de développer les techniques d’investigation sans 
recours à la torture. Dans des cas d’accusation d’actes terroristes, un 
enquêteur demande : « Dois-je donc l’amadouer pour son aveu ? » La 
réponse est la suivante : « S’il n’avoue pas sous le torture ? Et s’il 
avoue sous la torture, quelle est la crédibilité de l’aveu ? » (Suzanne 
Jabbour). On expose aussi des jurisprudences relatives au refus 
d’extradition d’étrangers s’ils risquent la torture dans leur pays (Adib 
Zakhour). 
 A propos aussi de l’effectivité du droit et la consolidation de 
l’autorité des normes, on présente en tant que modèle la circulaire du 
ministre de l’Intérieur Ahmad Fatfat à propos des détails d’application 
par le ministère du régime du récépissé relatif à la liberté d’association 
(circulaire no 10/AM/2006, Journal officiel, no 26 du 25/5/2006). Il faut 
aussi souligner le rôle de la Cour de Cassation au Liban qui, à 
l’unanimité, a considéré que le tribunal des délinquants est 
exclusivement habilité à leur protection, sans considération des 
interférences éventuelles entre la législation civile et les statuts 
personnels communautaires, le plus souvent dans des cas où les enfants 
deviennent « des lignes de démarcation » (Fawzi khamis). 
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 3. Que faire en vue d’un surplus d’effectivité ? Il ressort de la 
session nombre de perspectives concrètes :  
 
 1. Suivi : Il s’agit d’organiser une session de suivi avec les 
participants qui constituent un groupe d’acteurs, session centrée sur la 
présentation de ce que chacun a fait personnellement en vue de 
l’effectivité des Conventions et sur ce qu’il a recensé comme bonnes 
pratiques, car « c’est après la session que commencent les travaux » 
(bâtonnier Georges Jreige).  
 2. Signature et ratification : La pression sur les autorités 
officielles en vue de la signature et ratification des Conventions, surtout 
sur le Parlement où nombre de projets sont en suspens, et sur les 
gouvernements pour la publication des décrets, en considérant 
cependant que ce qui manque souvent, c’est la volonté et moins le texte 
formel.  
 3. Feuille de route : Lier toute recommandation à une feuille de 
route qui détermine la procédure et le cheminement (Suzanne Jabbour). 
 4. Les prisons : Œuvrer pour l’adoption d’un régime de plaintes. 
 5. La culture de légalité : Les droits de l’homme sont tributaires 
de la culture dominante, surtout en ce qui concerne au Liban la 
socialisation juridique et les rapports socio-familiaux fondés sur des 
rapports de pouvoir plutôt que sur des normes. Il faudra cependant 
éviter la dérive de la subjectivisation à outrance du droit aux dépens du 
lien social et de la protection de la famille, du fait que le droit par 
essence organise une relation.  
 6. Les recours : On relève le rôle du juge des délinquants qui 
agit de sa propre initiative, celui du Service des délinquants au ministère 
de la Justice, des Centres de développement au ministère des Affaires 
sociales, le code 17/14 sur Facebook au même ministère : No violence 
against children in Lebanon. Le ministère reçoit par an près de 54.000 
plaintes, car « les gens commencent à en parler » (Rita Karam). En 
outre le Conseil supérieur de l’enfance coopère avec 57 centres au 
Liban. Il s’agit « non seulement d’informer, mais aussi de hausser la 
voix » (Suzanne Jabbour). 
 7. Les médias : Souvent les médias interviennent moins pour 
informer, mobiliser et sensibiliser que par souci de sensationnel et en 
violation de l’exigence du secret (Rita Karam). Il en découle une 
exigence d’éthique.  
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 8. Bonnes pratiques : Il faudra recenser les bonnes pratiques et 
les diffuser, en œuvrant aussi à l’informatisation des jurisprudences.  

*** 
 La session est ouverte avec la participation du magistrat Bernard 
Chouéri, représentant le ministre de la Justice ; du bâtonner de l’Ordre 
des avocats de Beyrouth, Georges Jreige ; de la directrice de l’Institut 
des droits de l’homme au Barreau de Beyrouth, Elizabeth Zakaria 
Sioufi ; de deux représentants de la Fondation Konrad Adenauer, Hana 
Nasser et André Sleiman ; du coordonnateur du programme, Rabih 
Kays ; et du membre du Conseil constitutionnel, Antoine Messarra. La 
Fondation Konrad Adenauer soutient des programmes de consolidation 
de l’Etat de droit dans 120 pays (Hana Nasser).  

Il ressort des interventions que les droits de l’homme ne sont pas 
réductibles à des mécanismes, mais exigent un engagement : « Celui 
qui ne défend pas une cause, n’a rien. J’ai parié sur des personnes sur 
lesquelles personne ne parie ! Je ne porte pas vingt causes et j’échoue, 
mais une seule ! » (Suzanne Jabbour). Cette cause concerne des gens 
« qui vivent par hasard et meurent sans cérémonial » (Bâtonnier 
Georges Jreige), ainsi que des avocats, des magistrats et toute personne, 
en considérant aussi « qu’un décret de nomination d’un magistrat ne 
fait pas le magistrat » (Bernard Choueri).  
 La session est clôturée par la directrice générale du ministère de 
la Justice, Maysam al-Noueri qui expose le rôle du ministère dans la 
mise en œuvre des Conventions internationales, surtout à travers le 
Département de législation et de consultation, la visite des prisons par 
des magistrats, la réhabilitation des anciens prisonniers, et la création 
du Centre de médecine légale et psychiatrique à Tripoli, avec l’exigence 
d’un équipement spécifique en médecine légale. Elle souligne : « Le 
ministère répond à toutes les demandes d’explication qui lui 
parviennent d’organismes internationaux. Par la volonté, nous 
atteignons le but et, à défaut de coopération, nous recherchons la 
coopération ! » 
 Les expériences dans la défense des droits de l’homme montrent 
que ces droits exigent « une vitalité démocratique qui fait souvent 
défaut, ce qui explique l’effectivité du système européen, et même 
africain, et la carence exécutive du système arabe » (Nidal al-Jurdi).  
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2 
The Effectiveness  
of International Human Rights Conventions* 
Antoine Messarra 
Member of Constitutional Council 
 
 
 

How effective are international human rights conventions ? 
What are the means of defence from lawyers, magistrates, civil society 
and individuals ? 

The training programme organized during three days by the 
Lebanese Foundation for Permanent Civil Peace (LFPCP), the Human 
Right Institute at the Beirut Bar and the Konrad Adenauer Foundation 
« fils a gap in knowledge and praxis », according to Magistrate Bernard 
Chouéri, Ministery of Justice official. 

More than 40 lawyers participated in this program in which 
striking cases of injustice and suffering were presented. Most of the 
cases happened in prisons and involved offenders and children; matters 
which require mobilisation, engagment and defence. 

Debates and interventions focus on three points : 
1. nature, universality and compulsory character of International 

Human right convention, 
2. available defences and means of implementation at the 

national and international level, 
3. measures to prevent an effectiveness surplus. 

 
1. Nature, universality and imperative of International 

Conventions : the source of human rights is «the human dignity » 
(Elizabeth Zakaria Sioufi). Principles have a universal value for at least 
three reasons : 

- the human race has the same biological activity, 
- the full range of fundamental values stipulating that all 

religions and great philosophies are unanimous ( a person is an absolute 
value in itself, free, universal brotherhood), 
                                                           
* Translated from French to English by Margot Lacoeuilhe. 
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- the fact that we all share this planet. 
 
It implies universal principles but also the variety of concrete 

developments according to cultures and to the nature of political 
regimes. 

Even now, extension of « proxy wars », transnational terrorism 
and close correlation between international peace and democracy are 
strengthening the universality of principles. 

Ideological and dogmatic standpoints of human rights can be 
source of controversies. However in case of injustice, there is always 
unanimity beyond the positive law. Henceforth, « human rights are 
dependent on principles recognised in a democratic regime » (Nidal al-
Jurdi). In striking cases, including Egypt, there was a remedy before 
courts of international law against the withdrawal of nationality and exil 
(Wehbé Ayyache). The imperative nature of international conventions 
is highlighted in the Preamble of the Lebanese Constitution amended in 
1990. At an international level, this imperative nature is an integral part 
of the body of constitutional rules and principles as there is no need for 
a subsidiary legal instrument when the principle is obviously clear 
(Maysam Nouéri). 

 
2. Available defences and means of implementation at the 

national and international level: it means “deploy efforts at judiciary 
and social level” (Rita Karam) through the State, civil society, mainly 
the Ordre des avocats and also individuals. The Central Authority has 
the duty to elaborate subsidiary legislation and support to ratified 
Conventions given that such Conventions do not include the 
implementation of the principles and its sanctions (Elizabeth Zakaria 
Sioufi). It doesn't prevent the case-law. 

It can be stated that number of projects are still pending in 
Parliament. Concerning the law society, it constantly pursues 
developments. Lebanon still had not ratified protocol enabling an 
individual appeal (Khulud al-Khatib). However, various measures to 
get recourse are possible (Myriam Younès). Should be exhausted 
internal resources before any extension. The work will concentrate on 
the Convention against torture, in particular the Istanbul Protocol and 
the Convention on the Rights of the Child. The main mean of 
punishment is the conditioning of international aid on the effective 
implementation of Conventions by States.  
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In addition, a lebanese failure is observed in the presentation of 
periodic reporting. For 15 years, the report on the Convention against 
Torture has not been released (Khulud al-Khatib). And this in spite of a 
report published about “planned torture” happening in Lebanon 
(Suzanne Jabbour). Some international bodies seek to establish a 
cooperative relationship not based on conviction (Suzanne Jabbour). 

We raise the problem of the logistical norms and the role of 
parliament in the control of law effectiveness (Elizabeth Zakaria 
Sioufi). We also expose details about the creation of the Arab Court of 
human rights, adopted by the Arab league in 2014 with headquarters in 
Bahrein, provided that at least 7 States adhere. Furthermore, we explain 
the role of the human rights Council in Geneva composed of 47 
members States with confidence that “an individual became a legal 
person and we have remedies as individuals but with limits and after 
national means exhausted on the basis of 3 principles: respect for human 
rights, projection and execution”(Nidal al-Jurdi). 

The situation surrounding prisons, must fall within the field of 
the Ministry of Justice and not the Ministry of the Interior, taking up a 
large proportion of debates. Number of countries renounced to the “jail” 
appellation to adopt “place of penalty execution”. In this context we 
need to develop technical investigations without resorting to torture. In 
case of allegation that involve terrorism activity, an investigator asks: 
“Should I appease this person accused in order to get his confession ?” 
The answer being :” What happen if he doesn't confess guilt ? And if 
he confesses with use of torture, what is his acknowledgement 
credibility ?” (Suzanne Jabbour). We also expose case-law relating to 
refusals to extradite foreigners if they risk being tortured in their own 
country (Adib Zakhour). Concerning the law effectiveness and 
entrenching quality standards, we present as a model the former Interior 
Minister's circulaire, Ahmad Fatfat, about the implementation by the 
Ministry of the receipt regarding the freedom of association (circulaire 
n° 10/AM/2006, Journal officiel, n°26 du 25/5/2006). It should also be 
noted the role of the “Cour de Cassation” in Lebanon. It unanimously 
considered that the tribunal of juvenile offenders is exclusively entitled 
to their protection, without consideration of eventual interferences 
between the civil legislation and personal community status, most often 
children become “dividing lines” (Fawzi Khamis). 
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3. What can we do with a view of an effectiveness surplus ? 
It has emerged from the program number of concrete perspectives: 

 
1. Follow-up: Organizing a follow-up session with participants 

that constitute a group of actors. This session will be focused on each 
participants contribution to ensure effectiveness of Conventions and 
what they have identified as instances of good practice because “after 
the session begin works” (Batonnier Georges Jreige). 

 
2. Signature and ratification: Putting pressure on the official 

authorities in view to get signature and ratification of Conventions, 
particularly on the Parliamant where number of projects are still 
pending and on governments for publication of decrees, however 
believing that what is often lacking is our passion more than our formal 
text. 

3. Roadmap: Link any recommendation to a road map which 
determines the procedure and progression (Suzanne Jabbour). 

 
4. Prisons: Work for the adoption of the plan's complaint 

processing policy. 
 
5. Culture of equality: Human rights are dependent on the 

mainstream culture, especially concerning the “legal socialization” and 
social-family relationships in Lebanon, based on power relations rather 
than standards. However we must avoid the drift of subjectivism to an 
excessive emphasis of law at the expense of social link and family 
protection, given that the law in essence create a relationship. 

 
6. Remedies: It has also been observed the role of the offenders' 

judge which does on its own initiative, that of offenders service of the 
Ministry of Justice, that of development centers of the Social Ministry, 
code 17/14 on Facebook on this latter: No violence against children in 
Lebanon. 

Ministry receives each year around 54 000 complaints because 
people “begin are starting to talk about it” (Rita Karam). Furthermore, 
the National Council for Children cooperate with 57 centres in 
Lebanon. This is about “not only to inform but also having a stronger 
voice” (Suzanne Jabbour). 
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7. Mass Medias: Often, mass medias intervene less for inform, 
mobilize and sensitize than by sensational interest and in a violation of 
secrecy (Rita Karam). All this leads to a moral requirement. 

 
8. Good practices: It will be necessary to identify good practices 

and diffusing them, also by working toward the computerisation of 
national jurisprudence. 

*** 
Session is open with the participation of Magistrate Bernard 

Chouéri, representative of the Ministry of Justice; Batônnier of Beirut, 
Georges Jreige; Director of the human rights Institute of Beirut Bar, 
Elizabeth Zakaria Sioufi; two representatives of Konrad Adenauer 
Foundation, Hana Nasser and André Sleiman; programme Coordinator, 
Rabih Kays; and the member of Constitutional Council, Antoine 
Messarra. The Konrad Adenauer Foundation supports programs of 
State of rights'consolidation in 120 countries (Hana Nasser). 

Presentations showed that human rights cannot be reduced to 
mechanisms but require a commitment: “ That one who does not defend 
a cause has nothing. I put my faith on people for which nobody bets on 
! I'm not supporting twenty causes and I fail but only one !” (Suzanne 
Jabbour). This cause concerns people “who live by chance and die 
without ceremonial” (Batônnier Georges Jreige), and lawyers, 
magistrates and anyone considering also that “a decree of Magistrate 
nomination does not make the Magistrate” (Bernard Choueri). 

The session has been closed by the executive director of 
Ministry of Justice, Maysam al-Noueri, who exposes the role of the 
Ministry in the implementation of international Conventions, especially 
across the legislative department and consultation, prison visits by 
Magistrate, reintegration of former prisoners and creation of a forensics 
and psychiatric centre in Tripoli which will be soon inaugrated, with a 
specific requirement of legal medecine. She underlines:” The Ministry 
answers to all explications demand from international organism. By 
passion, we success and reach the goal and, by default of cooperation, 
we are looking for cooperation!”. Experiences in human rights defense 
show that these rights require “a democratic vitality which often defect, 
that explain effectiveness of european system and even african system, 
and the executive deficiency of the arab system “ (Nidal al-Jurdi). 

 





53 
 

3 
Prisons, torture, femmes, enfants, délinquants… 
Effectivité des conventions internationales  
devant les tribunaux* 
Antoine Messarra 
Membre du Conseil constitutionnel 
 
 
  
 Quelles sont les procédures d’application devant les tribunaux 
nationaux des conventions internationales relatives aux droits de 
l’homme ? Que faire en vue d’une meilleure effectivité, notamment en 
ce qui concerne les prisons, la lutte contre la torture, les droits des 
femmes et la protection des enfants à risque et délinquants ? 
 Le séminaire de formation, organisé par l’Institut d’études 
judiciaires (IEJ), la Fondation libanaise pour la paix civile permanente, 
et la Fondation Konrad Adenauer, avec la participation de tous les 
magistrats stagiaires à l’Institut, fournit un cadre méthodologique et 
pragmatique en vue de faire connaître les conventions ratifiées par le 
Liban et pour sonder les perspectives d’une plus grande effectivité.  
 Les interventions, débats et quatre groupes de travail s’orientent 
dans cinq perspectives : sources des conventions internationales, 
positionnement dans l’édifice juridique national, jugement équitable, 
étude de cas en ce qui concerne les prisons, la lutte contre la torture, les 
droits des femmes, la protection des enfants à risque et délinquants, et 
perspectives d’action.  
 

→ 
 

                                                           
* Le texte est la conférence de synthèse du séminaire, 5-6/11/2015. 
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1 
Sources des conventions internationales 

 
 Les interventions sont centrées sur quatre fondements des 
conventions :  
 
 1. Droit : Les conventions sont liées aux concepts de droit et de 
dignité humaine, donc bien au-delà de la loi positive. Dans cette 
perspective, elles sont « au cœur de la mission de l’Institut d’études 
judiciaires » (Magistrat Nada Dakroub, présidente de l’IEJ).  
 2. Authenticité : Elles sont expression d’authenticité dans notre 
pays, « mère des lois » et grâce à la contribution effective du Liban dans 
la Déclaration universelle des droits de l’homme, avec Charles Malek 
et d’autre pionniers au Liban où « la garantie des libertés est le secret 
du Liban » (Magistrat Jean Fahd, président du Conseil supérieur de la 
magistrature-CSM).  
 3. Universalité des principes des droits de l’homme : 
L’universalité s’explique par trois considérations : Le fait que 
l’humanité a la même structure biologique, la communauté des valeurs 
fondamentales auxquelles souscrivent toutes les religions et grandes 
philosophies (la personne est une valeur absolue, elle est libre, et la 
fraternité humaine), et le fait que nous vivons tous sur la même planète. 
Il en découle qu’il ne doit pas y avoir de contradiction entre 
l’universalité des principes et la diversité des aménagements concrets 
en fonction de la culture des peuples et de la diversité des régimes.  
 Ce qui renforce encore aujourd’hui l’universalité des principes, 
c’est l’extension de guerres par procuration et de terrorisme 
transétatique et la corrélation étroite entre la démocratie et la paix 
internationale. Des approches idéologiques des droits de l’homme 
pourraient s’avérer discordantes, mais face à des cas d’injustice, il y a 
toujours unanimité qui dépasse tout légalisme. Il en découle que les 
droits sont désormais « tributaires de ce qui est reconnu dans un régime 
démocratique » (Nidal al-Jurdi, responsable des droits de l’homme au 
Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme). 
L’engagement du Liban en faveur des conventions internationales est 
explicité dans le Préambule de la Constitution libanaise amendée en 
1990. Ces conventions sont aujourd’hui partie intégrante du bloc de 
constitutionnalité » (Issam Sleiman, président du Conseil 
constitutionnel).  
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 4. Rôle des magistrats : Les magistrats stagiaires qui participent 
à la session sont « la génération prometteuse pour demain, surtout qu’ils 
vont exercer leurs fonctions jusqu’au milieu du siècle avec une 
indépendance qui est un droit pour le citoyen et un devoir pour le juge » 
(Magistrat Jean Fahd, président du CSM). 
 

2 
Position des conventions internationales  

dans le système juridique 
 
 Les conventions internationales sont supérieures à la loi, mais 
le sont-elles par rapport à la Constitution dans la hiérarchie juridique ? 
Il ressort de la présentation d’expériences et de jurisprudences 
comparées l’obligation d’harmoniser les conventions internationales 
avec la Constitution. En cas d’incompatibilité, il faudra amender des 
dispositions constitutionnelles et légales. La compatibilité est 
présupposée du fait que les Parlements ratifient les conventions et, en 
cas d’incompatibilité, il est possible de saisir le Conseil constitutionnel.  
 On peut distinguer dans cette perspective en France entre le 
contrôle de conventionalité et le contrôle de constitutionnalité. Le Liban 
s’est engagé dans le Préambule de la Constitution amendée en 1990 à 
« concrétiser dans tous les domaines » ces conventions. Il ressort des 
décisions du Conseil constitutionnel son plein engagement et sa 
considération du Préambule comme partie intégrante de la Constitution. 
Il faudra cependant élargir les attributions du Conseil constitutionnel en 
matière de recours par voie d’exception, notamment à propos des lois 
antérieures à 1990 et dont certaines pourraient être incompatibles avec 
la Constitution.  

Parmi les dérives qui compromettent l’engagement en faveur 
des conventions internationales l’extension dans l’interprétation de 
l’ordre public aux dépens des droits de l’homme. Dans tous les cas, « les 
Etats ne peuvent méconnaître les principes internationaux dans la 
rédaction des Constitutions » (Issam Sleiman, président du Conseil 
constitutionnel).  
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3 
Jugement équitable et moyens de défense 

 
 Quelles sont les composantes du jugement équitable dans un 
Etat de droit ? Les droits de l’homme sont « l’ensemble des droits dont 
jouissent les individus et groupes face à l’autorité établie ». Ces droits 
comportent trois engagements : respect, protection, effectivité (Nidal 
al-Jurdi). 
 A propos des moyens de défense (Myriam Younes, Université 
arabe de Beyrouth), se pose le dilemme de la protection des témoins et 
la crédibilité des témoins anonymes. Ces derniers témoins ne sont qu’un 
moyen de preuve sous condition d’équilibre dans le droit à la défense, 
comme il ressort d’un arrêt Kostovski v. Netherlands de la Cour 
européenne.  
 En réponse à des questions relatives au Tribunal militaire, il a 
été précisé que le « juge ordinaire représente le cadre préférable 
d’accountability ». Quant à la Cour de justice, des questions ont été 
formulées à propos du critère de transmission d’une affaire à cette Cour 
qui, au départ, était une institution d’exception. Quant au rang des 
magistrats dans la Cour de justice et autre, il ne constitue pas 
nécessairement une garantie, qui par nature déborde les considérations 
personnelles. Les trois composantes du jugement équitables sont : la 
présomption d’innocence, le droit à la défense, et le droit en cas de 
besoin à un traducteur (Issam al-Jurdi). 
 Bien souvent le Liban tarde à présenter ses rapports périodiques, 
et dans certains cas pour vingt ans, notamment à propos des droits 
socio-économiques, ce qui compromet l’image du Liban. Le Plan 
national des droits de l’homme établi en 2012 et non encore entériné 
officiellement se propose de combler des lacunes. Les retards et la 
défection font que le Liban ne bénéficie pas de quelques aides 
internationales. Quant aux mécanismes de plainte individuelle devant 
des instances internationales, ils impliquent que les voies nationales de 
recours ont été toutes épuisées.  
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4 
Cas, injustices et pratiques 

 
 La session de formation a englobé les problèmes des prisons 
(Magistrat Raja Abi Nader), la lutte contre la torture (Magistrat Ziad 
Mekanna), les droits des femmes (Magistrats Jad Maalouf et Hassan 
Hamdane), et la protection des enfants à risque et délinquants 
(Magistrat Ghada Chamseddine).  
 On expose des chiffres qui montrent l’état des prisons et la 
densité d’occupation. Il y a aujourd’hui au Liban 23 prisons qui 
comptent près de 6.400 prisonniers, et donc avec une densité fort 
préjudiciable. On compte 58% de détenus provisoires et 42% de 
condamnés, dont 70 condamnés à mort et 40 à perpétuité. Le nombre 
des délinquants prisonniers, donc de moins de 18 ans, est de 147. Le 
nombre des prisonnières est de 280 réparties dans quatre prisons. On 
compte 33% de prisonniers entre 19 et 25 ans, ce qui constitue une 
proportion élevée, dont 15% en rapport avec des actions terroristes. La 
prison de Roumié compte 3.100, alors que sa capacité est de 1000, celle 
de Zahlé compte 800 prisonniers alors que sa capacité est de 325, celle 
de Tebnine compte 103 alors que sa capacité est de 40... La densité 
carcérale influe sur tout le mode de vie, les récréations, les visites.  
 Le droit unique de l’autorité publique est la privation de liberté 
du prisonnier et tout le reste constitue des obligations qui visent à 
remplir les trois finalités de la peine : la sanction, la réhabilitation, la 
dissuasion. La réduction par le législateur de l’année carcérale à neuf 
mois, sous prétexte de limiter la densité carcérale, constitue une évasion 
par rapport à des dilemmes de fond sur trois problèmes au moins : 
 
 1. La détention provisoire : Il faudra qu’elle se limite aux cas de 
« dangérosité de la personne ». On peut éviter nombre de détentions 
provisoires dont les motifs sont peu explicites, alors que la détention 
provisoire doit être motivée. Les détenus provisoires pour moins de 
trois mois représentent 61% des détenus. Qu’a fait ce détenu provisoire 
en huit jours à Roumié ? « Il s’est bagarré avec son épouse et sa 
réputation a été salie dans son entourage » (Magistrat Raja Abi Nader). 
 En 2011, près de 938 séances judicaires n’ont pas eu lieu à cause 
du défaut de transport du détenu. Le Code pénal fournit des alternatives 
à la détention provisoire : garantie, contrôle judiciaire, domiciliation, 
interdiction de fréquenter certains lieux… Le but du juge pénal est « la 
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protection de la société et non d’éviter la densité carcérale : L’année 
carcérale réduite à neuf mois est un coup fatal contre le caractère 
dissuasif de la peine. » 
 Afin de corriger nombre de défaillances, le ministère de la 
Justice établit tous les trois mois la liste exhaustive des détenus 
provisoires et des condamnés suivant les mohafazats, envoie cette liste 
au ministre de la Justice et à l’Inspection judiciaire, « le prisonnier ayant 
le droit d’être jugé dans un délai raisonnable » (Magistrat Raja Abi 
Nader). 
 2. Défaut des trois composantes de la finalité dissuasive de la 
peine : Il s’agit des trois conditions : Proportionnalité, exécution de la 
peine, et célérité.  En outre, rarement la récidive constitue une 
cause d’aggravation de la peine. 
 3. Réhabilitation des prisonniers : La plupart vont sortir de 
prison et « nous allons les rencontrer dans le quartier, la rue, la vie 
publique ». Il a été souligné que le comportement d’un peuple avec ses 
prisonniers constitue un indicateur de sa culture et civilisation 
(Magistrat Raja Abi Nader). De 2010 à 2015 près de 6.340 personnes 
sont entrés dans les prisons et y sont revenus. Un prisonnier y est entré 
11 fois et trois y sont entrés 10 fois. 
 
 En ce qui concerne la lutte contre la torture, l’article 15 du Code 
pénal dispose clairement que l’aveu sous la torture est inopérant. De 
fait, l’aveu en matière pénale implique une investigation factuelle, et 
donc l’aveu n’est qu’un moyen de preuve. La convention internationale 
protège le préposé à l’enquête contre les ordres de son supérieur. On 
souligne cependant que le procureur général ne dispose pas d’une 
autorité disciplinaire sur la brigade judiciaire. En outre, les ayant-droits 
soulèvent rarement les cas de torture et le médecin légiste occulte des 
fois des cas de torture. Cependant le rapport du médecin légiste ne 
s’impose pas nécessairement au magistrat, lequel peut procéder à une 
vérification. 
 Il ressort d’un rapport officiel en 2011 à propos du Liban le 
reproche d’une « torture programmée ». Des enquêteurs rapportent : 
« Nous vous apportons des résultats » ! Mais est-ce qu’ils se 
demandent : « Et quel est l’effet d’un aveu sous la torture ? » Des 
associations ont entrepris des sessions de formation sur les techniques 
d’enquête, ce qui a amélioré les pratiques. On rapporte aussi qu’un 
prisonnier a été innocenté après huit ans de prison, suite à un aveu 
soutiré sous la torture. On cite aussi une jurisprudence de la Cour 
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d’appel de Beyrouth empêchant l’expulsion d’un Soudanais parce qu’il 
sera en danger dans son pays d’origine. Il ressort de ces cas que « quelle 
que soit la gravité du crime on ne peut réduire les garanties qui en 
constituent la preuve » (Magistrat Ziad Mekanna).  
 Les procédures pénales assurent l’équité à l’encontre de la 
torture, mais la pratique peut être discordante. C’est la présence de 
l’avocat dès le moment de la détention qui résoudrait le recours à torture 
(Issam al-Jurdi). 
 En ce qui concerne les droits des femmes, la loi 293 sur la 
protection des femmes contre la violence domestique amende des 
dispositions du Code pénal. Ce qu’on appelait crimes d’honneur a été 
supprimé. On relève que le travail avec quelques organisations de la 
société devrait être prudent et qu’il faudra que le juge soit versé dans 
les problèmes sociaux (Magistrat Jad Maalouf). 
 On présente nombre de cas au tribunal des délinquants : un 
mineur de 8 ans qui pousse son compagnon sur une vitre brisée, un autre 
de 15 ans qui se déshabille sur la plage à Raouché, un autre arrêté parce 
qu’il ne porte pas un document d’identité, un autre en état d’ivresse, une 
écolière qui jette sur la figure de sa compagne en classe des insecticides, 
un enfant non scolarisé parce que ses parents décédés ne l’avait pas 
inscrit à l’Etat civil, une adolescente qui vole des produits d’un 
supermarché, une autre soumise à des violences sexuelles dans sa 
famille, des mineurs au cours des dernières manifestations qui ont 
endommagé des édifices publics et privés… (Magistrat Ghada 
Chamseddine). 
 On a insisté sur le fait qu’il faut éviter dans toute la mesure du 
possible d’arrêter le mineur, agir avec lui à travers le dialogue, et lui 
proposer la réhabilitation dans le cadre d’un service communautaire et 
d’intérêt général. L’investigation doit surtout porter sur le mobile 
psychologique de l’acte. On présente des cas où le mineur participe 
avec l’adulte à un acte criminel. La finalité du tribunal des délinquants 
est « la thérapie, la prévention, et la recherche des moyens pour qu’il 
grandisse de façon saine » (Magistrat Ghada Chamseddine). 
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5 
Perspectives d’action 

 
 Il ressort de la session six perspectives d’action : 
 

1. Formation : Poursuite des sessions de formation en faveur des 
magistrats, avocats, acteurs dans la société civile et brigades 
d’investigation judiciaire.  

2. Prisons : Transfert de la direction des prisons du ministère de 
l’Intérieur à celui de la Justice, en limitant la détention provisoire aux 
cas fortement motivés et pour les besoins de l’enquête. Un projet de 
décret a été établi pour la création d’une Direction des prisons au 
Ministère de la Justice, en tant qu’institution spécialisée et autonome. 

3.  Bonnes pratiques : Publication et diffusion de bonnes 
pratiques judiciaires et jurisprudentielles en vue de la capacitation 
(empowerment) et de l’extension de ces pratiques.  

4. Ratification et approbation : Ratifications et vote de nombre 
de conventions et de projets de loi en suspens au Parlement. 

5. Conseil constitutionnel et recours par voie d’exception : 
Elargissement des voies de saisine du Conseil constitutionnel, 
notamment par l’adoption du recours par voie d’exception, notamment 
à propos des lois antérieures à l’amendement constitutionnel de 1990 et 
dont certaines pourraient être incompatibles avec la Constitution. 

6. Socialisation juridique : La dissuasion n’étant pas à elle seule 
opérante et ne protège pas la société contre la violence, il faudra 
développer la culture juridique notamment dans les facultés de Droit – 
qui ne doivent pas être des facultés de loi -, et aussi à travers la culture 
civique dans les écoles et à travers les médias en général et 
l’information légale et judiciaire. 

*** 
 La session a été clôturée avec la participation du représentant 
résident de la Fondation Konrad Adenauer, Peter Remmele, qui a 
présenté le rôle de la Fondation dans la promotion de l’Etat de droit ; la 
présidente de l’IEJ, le magistrat Nada Dakroub ; le directeur de l’IEJ, 
le magistrat Souheil Abboud ; le coordonnateur de la session à la 
Fondation libanaise pour la paix civile permanente, Me Rabih Kays ; le 
membre du Conseil constitutionnel, prof. Antoine Messarra. 



61 
 

4 
Synthèse du séminaire avec les doyens  
et directeurs des facultés de droit 
Les droits de l’homme 
 dans les universités au Liban : 
Authenticité et engagement 
Antoine Messarra* 
 
 
 
 Comment enseigner et transmettre les principes et la culture des 
droits de l’homme dans les universités au Liban, surtout aujourd’hui où 
on relève une régression de l’autorité des normes et, ailleurs dans le 
monde, une inflation juridique et des enchevêtrements du droit aux 
dépens de la justice ? 
 Le séminaire organisé par l’Ecole doctorale de droit et des 
sciences politiques, administratives et économiques à l’Université 
Libanaise, la Fondation libanaise pour la paix civile permanente et la 
Fondation Konrad Adenauer, le 16/12/2015, avec la participation de 
plus de trente doyens, directeurs et professeurs de droit des différentes 
universités au Liban, constitue un cadre méthodologique et prospectif 
en vue de la détermination des contenus et des méthodes et pour 
l’échange et l’extension des expériences. 
 Le séminaire, dont la coordination est assurée par Me Rabih 
Kays, fait suite à la conférence régionale arabe organisée par la 
Fondation libanaise pour la paix civile permanente et la Fondation 
Konrad Adenauer et dont les actes ont paru dans un ouvrage 
(Enseignement et culture des droits de l’homme dans les universités 
arabes, Beyrouth, Librairie Orientale, 2015, 336 p.). 
 Les interventions et débats ont été centrés sur trois volets : 
Problématique culturelle et pédagogique des droits de l’homme, 
pratiques en cours dans les Universités au Liban, et perspectives 
d’action. 

                                                           
* Membre du Conseil constitutionnel. Titulaire de la Chaire Unesco pour l’étude 
comparée des religions, de la médiation et du dialogue, Université Saint-Joseph. 
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 1. Problématique actuelle : Un dossier documentaire est 
distribué aux participants portant sur les mutations et les dérives 
éventuelles dans l’enseignement et la culture des droits de l’homme. 
 On y insiste sur l’universalité des principes pour trois 
considérations au moins : 1. Le fait que tous les êtres humains ont la 
même constitution biologique, avec certes des singularités 
individuelles, ce qui rend possible la science médicale, 2. L’universalité 
de trois valeurs humaines fondamentales auxquelles souscrivent les 
religions et grandes philosophies : l’homme est un être libre, il est une 
valeur absolue, et la fraternité humaine. 3. Le fait que nous vivons sur 
une même planète avec donc des intérêts communs et partagés.  

Des divergences dans la transmission de la culture des droits de 
l’homme découlent généralement de la propension à l’individualisme 
aux dépens du lien social et le recul de l’engagement de la jeune 
génération qui n’a pas lutté pour ces droits et qui réclame des droits en 
tant que produits de consommation sur le marché.  

La question est posée : Sommes-nous des facultés de loi ou des 
facultés de droit ? En raison de la complexité et de l’extension de la 
légifération à tous les domaines, la plupart des facultés de droit durant 
les vingt dernières années ont davantage professionnalisé 
l’enseignement du droit aux dépens de la culture juridique qui exige des 
approches globales quant à la philosophie, l’histoire et la sociologie du 
droit.  

Les équivoques notamment dans le monde arabe à propos de la 
sharia (prescription religieuse) découlent de la méconnaissance du 
processus historique, anthropologique et universel, de l’émergence de 
la loi en tant que production exclusivement humaine qui se propose la 
protection contre les abus du politique et aussi contre les abus du 
religieux s’il devient pouvoir, avec donc l’éventualité du recours à la 
contrainte. 
 
 2. Les pratiques en cours : Les résultats d’une enquête 
préliminaire sur l’état de l’enseignement des droits de l’homme sont 
présentés au début du séminaire (Mira Fayyad). Nombre d’étudiants 
relèvent qu’ils « ne profitent pas de cet enseignement », surtout en 
raison d’un enseignement formaliste, alors que la matière est liée aux 
libertés (Issa Bayram). Quel est donc l’impact de l’enseignement sur le 
comportement et l’engagement des jeunes ? On distingue entre 
l’enseignement au niveau de la Licence en tant que culture liée à la 
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citoyenneté et l’enseignement à un niveau supérieur qui comporte une 
exégèse jurisprudentielle (Myriam Younes, Mahmoud Osman). 
 On présente des expériences dans l’enseignement des droits de 
l’homme avec des cas concrets et vécus concernant le droit de 
déplacement, l’annulation d’une décision du Conseil des ministres, 
l’arrêt de diffusion d’une chaîne télévisée, l’adjudication de travaux 
publics, la liberté d’association… (Tony Attallah). On présente aussi 
des travaux pratiques en ce qui concerne des cliniques de droit en 
coopération avec 28 associations et l’Ordre des avocats de Beyrouth, la 
visite des prisons, avec l’exigence que les étudiants rédigent un rapport 
(Maroun Boustany).  

Il ressort d’une intervention : « Je ne peux pas transmettre les 
droits de l’homme en tant que discipline semblable à toute autre, sans 
être envahi d’ennui bien plus que les étudiants. Ce que nous leur 
transmettons, ils le vivent au quotidien. Nous invitons à l’université des 
personnes actives qui viennent exposer leurs expériences concrètes 
dans le cadre d’un contexte de société » (Lara Karam Boustany).  

L’enseignement des droits de l’homme englobe toutes les 
institutions de l’Université Libanaise (Akram Yaghi), ce qui exige de 
mieux cibler l’apprentissage (Hassan Jouni), la corrélation entre droit 
et liberté (Issa Bayram), le développement de l’esprit critique, de la 
logique et de la conviction intime avec spiritualité, du fait que la foi 
dans les droits fait souvent défaut » (Caroline Youssef) et l’adoption de 
la méthode socratique (Rabih Barakat). 
 
 3. Que faire ? Il ressort du séminaire trois perspectives d’action 
pour l’avenir : 
 a. Un contenu transdisciplinaire : Les droits de l’homme 
englobent toutes les disciplines. La consécration d’un horaire déterminé 
ne dispense pas tous les enseignants d’intervenir pour la promotion de 
la culture des droits (Bilal Abdalah, Hussein Obeit). 
 b. Plonger dans l’essentiel : Les droits de l’homme diffèrent des 
autres matières d’enseignement par trois caractéristiques au moins: ils 
impliquent la lutte contre l’injustice, l’engagement citoyen et, à l’instar 
des autres domaines du droit, ils se fondent sur des principes et normes. 
Comme les droits de l’homme exigent courage et engagement, il faudra 
cibler sur des cas pratiques, l’expérience et l’interaction, en application 
du principe : Quand j’écoute j’oublie ; quand je vois, je me souviens ; 
quand j’expérimente, j’apprends. Il s’agit en conséquence de diversifier 
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les méthodes, en humanisant l’enseignement et donc sans circonscrire 
l’approche à des techniques formelles. 
 Le retour au processus historique de l’émergence du principe de 
légalité et des droits de l’homme montre que les droits sont le fruit de 
l’expérience et d’un combat mondial (Ghada Ayoub). On a besoin dans 
la culture des droits de l’homme de dépasser l’approche exclusivement 
positiviste de la loi en vue de la philosophie du droit (Georges Naffah). 
Les approches soulèvent des questions prioritaires : « Qui enseigne ? 
Quoi ? Pour qui ? » (Janane Khoury).  
 c. Inventorier les bonnes pratiques : Les bonnes pratiques sur le 
terrain et dans les jurisprudences suscitent l’exemplarité et fournissent 
un matériel didactique endogène. Quand des cas étrangers sont transmis 
aux étudiants, ceux-ci diront : Tel est le cas au Canada, en Suisse, en 
Grande-Bretagne…, mais nous sommes au Liban ! Les cas libanais 
normatifs et pionniers suscitent au contraire la conviction intime et la 
confiance dans le pouvoir citoyen même dans les pires contextes. 

*** 
 Ces perspectives s’inscrivent dans le cadre des programmes de 
la Fondation libanaise pour la paix civile permanente et des objectifs de 
la Fondation Konrad Adenauer pour l’édification de l’Etat de droit et 
pour ouvrir les voies de recours des citoyens en faveur des droits de 
l’homme » (Peter Remmele, représentant résident de la Fondation 
Konrad Adenauer) et instituer un « état d’urgence pour les droits de 
l’homme » (André Sleiman).  
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