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 ٧تمهید ومنهجیة، 
 
 ٩حقوق اإلنسان وفق الدستور،  حترام�. التزام لبنان �ضمان و ١
 ١٣فعیل التزامات لبنان �حقوق االنسان، . االطار المؤسساتي لتُ ٢
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 ٣٠اآللیات غیر التعاقد�ة، 

 ٣٣. مدى التزام لبنان �االتفاقیات الدولیة االساسیة لحقوق االنسان، ٦

 ٣٣. العهد الدولي الخاص �الحقوق االقتصاد�ة واالجتماعیة والثقافیة، ١
  ٣٨تفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة، إ. ٢
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  ٤٨، المهینةروب المعاملة او العقو�ة القاسیة او الالانسانیة او مناهضة التعذیب وغیره من ضتفاقیة . ا٤

  ٥٣. المقترحات، ٧

 ٥٣مجلس النواب، 
 ٥٤مجلس الوزراء واالدارات العامة، 

  ٥٧المصادر، 
 



 منشورات المؤسسة اللبنانیة للسلم األهلي الدائم
 KAS�التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور 

 
 �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور، االشكالیة والتخطیط للبنان ما �عد الحرب)البناء الد�مقراطي (. ٣

Konrad Adenauer Stiftung- KAS ،ص.  ٢٤٠ ،١٩٩٤ 
 �ونراد(التزام واستراتیجیة سالم ود�موقراطیة للمستقبل)، الجزء األول، �التعاون مع مؤسسة االحزاب والقوى السیاسیة في لبنان . ٦

         ص. ٥٩٢، ١٩٩٦،  KAS ادیناور
 ص. ٢٨٨ ،١٩٩٧،  KAS الجزء الثاني، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناوراالحزاب والقوى السیاسیة في لبنان: تجدد والتزام، . ٨

 ص. ٢٩٦، ١٩٩٨،  KAS ، �التعاون مع مؤسسة �ونراد أدیناوراقتصاد في سبیل العدالة االجتماعیة .١٠
�التعاون مع مؤسسة �ونراد  الجزء األول، (استراتیجیة مشار�ة ود�موقراطیة اجتماعیة)، النقا�ات والهیئات المهنیة في لبنان. ١٢

 ص. ٢٥٦، ١٩٩٩،  KAS أدیناور
 ص. ٢٥٦، ٢٠٠٠،  KAS ، الجزء الثاني، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناورالنقا�ات والهیئات المهنیة في لبنان. ١٥
،  الجزء االول،  KASادیناور  ، �التعاون مع مؤسسة �ونرادرافیة االنتخابیة في لبنان: شروط التمثیل الد�مقراطيالجغ. ١٧

 ص. ٣٧٦، ٢٠٠٢
، الجزء الثاني،  KAS، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور الجغرافیة االنتخابیة في لبنان: تار�خیة القضاء وتقسیم الدوائر. ١٩

 ص, ٦٢٤، ٢٠٠٤
(الخبرات العر�یة والدولیة من منظور مقارن)،  صیاغة الدساتیر في التحّوالت العر�یة. انطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، ٣٤

 .٢٠١٤، KAS�التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور 
ور ، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناالكشاف الحز�ي في لبنان من منظور جندري . منار زعیتر ومصطفى عاصي، ٣٧

KAS ،ص. ٦٤، ٢٠١٥ 
�التعاون مع مؤسسة التزامات لبنان �حقوق االنسان بین المواثیق الدولیة األساسیة والتشر�عات الوطنیة، . میر�ام یونس، ٣٨

 ص. ٦٤، ٢٠١٥، KASكونراد ادیناور 
 Documentsصدر في سلسلة "وثائق" 

، طبعة جدیدة مضافة، ١٩٩٩،  KAS�التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور ، فاعلون في السیاسات االجتماعیة في لبنان. ٢
 ص. ٣٠٠، ٢٠٠٧

�التعاون مع المواطنیة الطالبیة: مندو�و الصف في المدارس وممثلوا الطالب في الجامعات او التر�یة على الشأن العام، . ٨
  ص. ١٤٢، ٢٠٠٦،  KASمؤسسة �ونراد ادیناور 

(مضامینها وسیاقها التطبیقي والخبرات للبنان ومن لبنان)، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور  قوقیةالتر�یة على القاعدة الح. ٩
KAS  ،ص. ٢٣٠، ٢٠٠٦ 

 ص. ١٩٤ ،٢٠٠٦، KAS ،، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناورالمواطنیة الطالبیة: نماذج في التنظیم والثقافة الد�مقراطیة. ١١
 بیروتالمكتبة الشرقیة، : توز�ع

 )٠١( ٢١٦٠٢١فاكس:  -) ٠١( ٢١٧٣٦٤/٤٩٢١١٢/  ٢٠٠٨٧٥/٣٣٣٣٧٩ت 
E-Mail: 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 
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 تمهید ومنهجیة 
        

  
 
 جهود�تضافر و  مكتب لبنان -أدیناور مؤسسة �ونراد بدعم مننجاز هذه الدراسة إتم  

اعتمدت الدراسة على مقابالت  قوق اإلنسان.في مجال ح الخبراء المتخصصینعدد �بیر من 
ن. ممثالت وممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة في لبناانیة أجر�ت مع عدد من فرد�ة ومید

 التي تشمل: المصادر القانونیة، إلى�ان من الضروري العودة  هذه الدراسة حقها، عطين ولكي
ادق لتي صااألساسیة لحقوق االنسان  ات الدولیةیتفاقاالالمعاهدات و  ،تور والقوانین اللبنانیةالدس

  علیها لبنان.
والبروتو�والت الدولیة األساسیة لحقوق  تفاقیاتإلموقف لبنان من ا الدراسة نبیّ تُ   

اإلنسان، والصكوك الدولیة الرئیسیة األخرى لحقوق اإلنسان. �ما تعكس واقع تطبیق لبنان 
ولة . وتدرس مدى التزام الدلالتفاقیات واالعالنات والتوصیات الدولیة الخاصة �حقوق اإلنسان

 .عاقد�ة�حقوق اإلنسان أمام اآللیات الت ةالمتعلقاللبنانیة بتقد�م التقار�ر األولیة والدور�ة 
�ما  أهمیة ترجمة المعاییر الدولیة الى قوانین ولوائح وسیاسات وطنیة.ظهر الدراسة تُ  

ة شددة على ضرورة قیام الدولة اللبنانیة �االجراءات الضرور�من المقترحات، مُ  اتطرح عددً 
  حقوق اإلنسان �شكل فعال على أرض الواقع.   تطبیقلتخطي �عض التحد�ات التي تعترض 
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١ 
 لدستورنسان وفق اإل حقوق ا التزام لبنان �ضمان واحترام

 
 
 
الفصل الثاني من الباب  ،١٩٢٦أ�ار  ٢٣الصادر في  ،اللبناني الدستور خصص 

ة على حما� ١٥الى  7نصت المواد  "أحكام أساسیة" لتحدید حقوق وواجبات اللبنانیین. :األول
 منها: ،صر�حة لعدد من حقوق اإلنسان والحر�ات العامة

 
متعون : "كل اللبنانیین سواء لدى القانون وهم یت٧المادة  - المساواة أمام القانون 

 ".م�السواء �الحقوق المدنیة والسیاسیة و�تحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بینه
 الحر�ة الشخصیة مصونة وفي حمى القانون وال �مكن": ٨المادة  - الشخصیةالحر�ة 

ین قًا ألحكام القانون وال �مكن تحدید جرم أو تعیعلى أحد أو �حبس أو یوقف إال وف أن �قبض
 ".عقو�ة إال �مقتضى القانون 
فروض  حر�ة االعتقاد مطلقة والدولة بتأدیتها : "٩المادة  - المعتقد حر�ة الدین أو

تها حمای اإلجالل هلل تعالى تحترم جمیع األد�ان والمذاهب وتكفل حر�ة إقامة الشعائر الدینیة تحت
م على أن ال �كون في ذلك إخالل في النظام العام وهي تضمن أ�ضًا لألهلین على اختالف ملله

 ".لدینیةاحترام نظام األحوال الشخصیة والمصالح ا
اآلداب  : " التعلیم حر ما لم �خل �النظام العام أو ینافي١٠المادة  - الحق في التعلم

أو یتعرض لكرامة أحد األد�ان أو المذاهب وال �مكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء 
قًا لألنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن ا الخاصة، على أن تسیر في ذلك وفمدارسه

 ".المعارف العمومیة



 التزامات لبنان �حقوق اإلنسان   ١٠

: "لكل لبناني الحق في تولي الوظائف ١٢المادة  - الحق في تولي الوظائف العامة
العامة ال میزة ألحد على اآلخر إال من حیث االستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ینص 

  ".علیها القانون 
: ١٣المادة  - التجمع السلمي حر�ة تكو�ن الجمعیات وحر�ة ،والتعبیر الرأي حر�ة

حر�ة إبداء الرأي قوًال و�تا�ة وحر�ة الطباعة وحر�ة االجتماع وحر�ة تألیف الجمعیات �لها "
 ".مكفولة ضمن دائرة القانون 

للمنزل حرمة وال �سوغ الحد الدخول إلیه إال في  : " 14 المادة - المنزل حرمةحما�ة 
 ".لمبینة في القانون األحوال والطرق ا
الملكیة في حمى القانون فال �جوز أن ینزع عن : "١٥ المادة - الفرد�ة الملكیة حرمة

أحد ملكه إال ألسباب المنفعة العامة في األحوال المنصوص علیها في القانون و�عد تعو�ضه منه 
  ".تعو�ضًا عادالً 

*** 
الضمنیة التي تضمنها الدستور اللبناني لعدد من حقوق و لحما�ة الصر�حة ل إكماال 

الذي أضاف  ٢١/٩/١٩٩٠التشر�ع تطور هام وذلك جراء التعدیل الدستوري في  لحق ،االنسان
 نصت في الفقرة "ب" منها على التالي: ،مقدمة الى الدستور

 
 كما مواثیقها، وملتزم العر�یة الدول جامعة في وعامل مؤسس عضو وهو واالنتماء، الهو�ة عر�ي "لبنان

 الدولة وتجّسد .اإلنسان لحقوق  العالمي واإلعالن مواثیقها وملتزم المتحدة األمم منظمة في وعامل مؤسس عضو هو
 ".استثناء دون  من والمجاالت لالحقو  جمیع في المبادئ هذه

 
لبنان جمهور�ة د�مقراطیة برلمانیة، ن "أعلى من مقدمة الدستور  )ج(كما نصت الفقرة  

الرأي والمعتقد، وعلى العدالة االجتماعیة تقوم على احترام الحر�ات العامة وفي طلیعتها حر�ة 
 والمساواة في الحقوق والواجبات بین جمیع المواطنین دون تمایز أو تفضیل".

على  ١٢/٩/١٩٩٧تار�خ  ١في قراره رقم  استقر اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني 
 شأن أحكام الدستور قدمة الدستور تتمتع �قوة دستور�ة شأنهان هذه المبادئ الواردة في مُ أاعتبار 



نصوص الدستور   11  

 
 

العهد الدولي  نأ�ما اعتبر المجلس  منه.ال یتجزأ  ُتعتبر مقدمة الدستور جزءا�حیث  نفسه
�الحقوق المدنیة العهد الدولي الخاص و  الخاص �الحقوق االقتصاد�ة واالجتماعیـة والثقافیة

 ."تممة لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان�شكالن حلقة مُ والسیاسیة، "
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 
 لحقوق اإلنسان، وذلك �سبب عوامل منها عدم �فا�ة إدماج الضمانات اإلجرائیة في القوانین

 .١ممارسات القائمة"وال الوطنیة

                                                           
(ب) من مرفق قرار مجلس حقوق ۱٥اإلنـسان، وفقـاً للفقرة تجمیع للمعلومات أعدتھ المفوضیة السامیة لحقـوق   ۱

 .۲۰۱۰ ،، االستعراض الدوري الشامل للبنان، مجلس حقوق االنسان، جنیف۱/٥اإلنسان 
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٢ 
 طار المؤسساتي لتفعیل التزامات لبنان �حقوق االنسان اإل

 

  
 

النواب اللبناني �اتخاذ �عض ، قام مجلس بهدف تحقیق حما�ة أشمل لحقوق اإلنسان
 :المبادرات، ومنها على سبیل المثال

 

 العمل على ضمان الحقوق المدنیةفي سبیل  لجنة حقوق اإلنسان النیابیة:نشاء إ
 نیابيوالسیاسیة واالقتصاد�ة واالجتماعیة والثقافیة، ُأنشئت لجنة حقوق اإلنسان في المجلس ال

ت اقتراحاالقیام �األعمال التشر�عیة والرقابیة ودراسة المشار�ع و من مهامها األساسیة  اللبناني.
 القوانین التي ُتحال الیها من قبل مجلس النواب ومجلس الوزراء.

أطلق مجلس النواب اللبناني الخطة  طالق الخطة الوطنیة لحقوق اإلنسان في لبنان:إ
 تحدید إلى الخطة تهدف .١٠/١٢/٢٠١٢في  )٢٠١٩-٢٠١٣(الوطنیة لحقوق اإلنسان 

 لبنان في اإلنسان حقوق  احترام تعز�ز أجل من الالزمة والتنفیذ�ة واإلجرائیة التشر�عیة الخطوات
 تار�خ في منیرة "سا�قة شكلنجاز هذه الخطة �ُ تعز�زها. اعتبر مجلس النواب أن إو  وحمایتها

 لبنان، أبرمها التي العدیدة الدولیة والمعاهدات واالتفاقیات الدستور�ة األحكام إلى تضاف لبنان،
 .٢"المجاالت جمیع في ترجمتها ووجوب اإلنسان وحقوق  العامة الحر�ات لبنان التزام تعلن التي

 لجان �اقي مع �االشتراك النیابیة، اإلنسان حقوق  لجنةجهود تت هذه الخطة نتیجة أ 
�التعاون مع  ذلكو األمنیة والقضاة،  األجهزة فیها �ما، المعنیة واإلدارات الوزاراتالنیابیة و  المجلس
األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان وممثلي وممثالت  برنامج

من الضروري إقرار الخطة الوطنیة لحقوق یبقى  المجتمع المدني العاملة في لبنان. منظمات
 .اإلنسان من قبل الهیئة العامة لمجلس النواب ووضعها موضع التنفیذ

                                                           
 ، مجلس النواب، الجمھوریة اللبنانیة.)۲۰۱۳-۲۰۱۹الخطة الوطنیة لحقوق اإلنسان في لبنان (  ۲



 التزامات لبنان �حقوق اإلنسان   ١٤

 ،٢٠١١ تشر�ن الثاني ٣بتار�خ  قانون إنشاء الهیئة الوطنیة لحقوق اإلنسان: اقتراح
نشاء هیئة وطنیة لحقوق إ تقدم النائبان میشال موسى وغسان مخیبر �اقتراح قانون یهدف الى 

 �حسب نص اقتراح القانون:  .اإلنسان في لبنان
 

لجنة دائمة تدعى لجنة  تتضمندار�ة و إلوا المعنو�ة و�االستقاللیة المالیة الهیئة �الشخصیةتتمتع هذه "
 في الدستورحما�ة حقوق اإلنسان وتعز�زها في لبنان وفق المعاییر الواردة  الوقا�ة من التعذیب. وتعمل الهیئة على

�حقوق اإلنسان، والقوانین اللبنانیة والمعاهدات الدولیة المتعلقة  واالتفاقیاتاللبناني واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
ولها في ذلك أن تتعاون  هذا القانون. ى أداء المهام الخاصة المحددة في المتفقة مع هذه المعاییر، �اإلضافة إل

 . ٣"اإلنسان والمحلیة المعنیة �حقوق �شكل مستقل مع الهیئات الدولیة 
 

 ة علىاألولیة والدور�ة المتوجبر التقار�في اعداد المساهمة  أ�ضا من مهام هذه الهیئة
 قلیمیة، واقتراح التوصیات، ورصد تطبیقها.دولیة او إ اتفاقیاتالدولة اللبنانیة �موجب 

  

�میثاق األمم المتحدة وقراراتها، والسیما قرار الهیئة م لبنان إلتزا�عكس اقتراح هذا القانون  
  .لتعز�ز وحما�ة حقوق اإلنسانطنیة حول إنشاء مؤسسات و  ١٩٩٣لعام  ١٣٤ -٤٨العامة رقم 

المؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان للمبادئ المتعلقة �مر�ز المؤسسات الوطنیة  تمتثل 
في "تعز�ز ورصد التنفیذ الفعال للمعاییر  حاسماً  والمعروفة �اسم مبادئ �ار�س، وتلعب دوراً 

 .٤المجتمع الدولي �ه" اعتراف�الدولیة لحقوق اإلنسان على الصعید الوطني، وهو دور یتزاید 
أقرت لجنة حقوق اإلنسان النیابیة اقتراح الهیئة الوطنیة لحقوق اإلنسان  ،٨/٤/٢٠١٤بتار�خ 

اقرار  من هنا یبقى  ا عدلته لجنة اإلدارة والعدل.ممن التعذیب � المتضمنة لجنة دائمة للوقا�ة 
  .�أسرع وقت ممكنقانون المجلس النواب القتراح 

ز الطا�ع المؤسساتي بهدف حما�ة وتعز� ذات المبادراتكما قامت الدولة اللبنانیة ببعض 
 ، نذ�ر منها على سبیل المثال:حقوق اإلنسان

                                                           
  .قانون الھیئة الوطنیة لحقوق اإلنسان المتضمنة لجنة الوقایة من التعذیب إقتراح   ۳
 المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان والمؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان، موقع المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان:  ٤

http://www.ohchr.org/AR/Countries/NHRI/Pages/NHRIMain.aspx 
 ۱۰/۱۲/۲۰۱٤تاریخ الزیارة: 



المؤسساتياإلطار    15  

 
 

وسیط الجمهور�ة "شخصیة مستقلة ال  وسیط الجمهور�ة (األومبودسمان):مر�ز  إنشاء
هذا القانون، لتسهیل حددة في تتلقى التعلیمات من أي سلطة، وهو یتدخل ضمن الشروط المُ 

ومن ضمنها النظر  ،٥التعامل مع اإلدارة والمساعدة على حّل الخالفات الناجمة عن هذا التعامل"
غیر أنه رغم صدور القانون المتعلق بوسیط  .في الخالفات واالنتهاكات المتعلقة �حقوق اإلنسان

 حتى تار�خه. یوضع موضع التنفیذلم  ٤/٢/٢٠٠٥الجمهور�ة في 

  ا�ًضا:ونذ�ر 

صادر عن مجلس الوزراء  �قرار ١٩٩٤في العام  المجلس األعلى لحقوق الطفلإنشاء 
، "برئاسة وز�ر الشؤون االجتماعیة والمدیر العام للوزارة نائبًا للرئیس وعضو�ة ٩٤/ ٢٩رقم 

 .٦الدولیة المختصة في مجال الطفولة" والمنظمات األهلیةممثلي عدد من الوزارات والجمعیات 
، وذلك عمًال �قـرارات ١٩٩٥في العام  اللجنة الوطنیة لشؤون المرأة اللبنانیةإنشاء 

 .١٩٩٥المؤتمر العالمي الرا�ع المعني �المرأة، الذي ُعقد في �كین عام 
ومر�زها وزارة  ٢٠٠٠/ ٢٢٠ وفقًا للقانون رقم الهیئة الوطنیة لشؤون المعوقینإنشاء 

 .٧االجتماعیةالشؤون 
 

اخلیة في وحدة المفتشیة العامة لألمن الداخلي في وزارة الد قسم حقوق اإلنساننشاء إ
 .٢٠٠٨والبلد�ات عام 

ضمن مشروع التخطیط  ٢٠١٢لقوى األمن الداخلي عام  االستراتیجیةالخطة  طالقإ
 .ل مع المواطنینوالتواص وحقوق اإلنسان االستراتیجي
 

 
                                                           

 ).۱۰/۲/۲۰۰٥تاریخ  ٦(ج.ر. رقم  ٤/۲/۲۰۰٥تاریخ  ٦٦٤قانون رقم   ٥
 ، موقع وزارة العدل، الجمھوریة اللبنانیة:المجلس األعلى للطفولة  ٦

http://ahdath.justice.gov.lb/partners-council.htm 
 ۱۰/۱۲/۲۰۱٤تاریخ الزیارة: 

،  )۸/٦/۰۰۰۲تاریخ  ،۲٥(ج. ر. رقم  ۲۹/٥/۲۰۰۰تاریخ  ۲۲۰ قانون رقم ،حقوق األشخاص المعوقین قانون  ۷
 مجلس النواب، الجمھوریة اللبنانیة.
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٣ 
 حقوق االنسان وفق المواثیق الدولیة �ضمان واحترامالتزام لبنان 

      
 
 
الذي أقرته الجمعیة العامة لألمم المتحدة في  ،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ُ�عتبر 

الشعوب واألمم نه "المستوى المشترك الذي ینبغي ان تستهدفه �أ ،١٩٤٨�انون األول  ١٠
یة والثقافیة األساسیة التي . وهو �شمل الحقوق المدنیة والسیاسیة واالقتصاد�ة واالجتماع٨كافة"

 العالمي اإلعالن بوضع ساهم ه�أني تمییز. �فخر لبنان دون أب�جب أن یتمتع بها �ل البشر 
     مالك. شارل الد�تور الراحلوالمفكر اللبناني  الدبلوماسي عبر اإلنسان لحقوق 

العهد الدولي الخاص �الحقوق  الى �اإلضافةشكل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان �ُ  
لیه وتو�و العهد الدولي الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة و�ر االقتصاد�ة واالجتماعیة والثقافیة و 

 عاهداتسلسلة موُتعتبر هذه المواثیق �اإلضافة الى  الشرعة الدولیة لحقوق اإلنسان. االختیار�ین
  واتفاقیات دولیة الر�یزة األساسیة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

�انضمامها الى  تزاماتها الدولیة تجاه المجتمع الدولي.ل�قع على الدول واجب الوفاء �ا 
  :المعاهدات الدولیة تتعهد الدول �احترام وحما�ة وتعز�ز حقوق اإلنسان

 
، �أن تضع موضع  المعاهدات الدولیة لحقوق اإلنسان التصدیق علىتتعهد الحكومات، من خالل "

التنفیذ تدابیر وتشر�عات محلیة متسقة مع االلتزامات والواجبات التعاهد�ة. وحیثما تعجز اإلجراءات القانونیة المحلیة 
تهاكات حقوق اإلنسان، فإن ثمة آلیات و�جراءات �شأن الشكاوى الفرد�ة متاحة على الصعیدین عن التصدي الن

اإلقلیمي والدولي للمساعدة في �فالة احترام المعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان وتنفیذها و�نفاذها على الصعید المحلي 
 .٩"فعلیا

                                                           
 :موقع مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  ۸

http://www.ohchr.org/ar/UDHR/Pages/Introduction.aspx 
 ۱۰/۱۲/۲۰۱٤تاریخ الزیارة: 

 األمم المتحدة. ،المفوضیة السامیة لحقوق االنسان ،لحقوق اإلنسانالقانون الدولي   ۹

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx
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من التزاماته الدولیـة  أساسیاً  شكل االتفاقیات الدولیة التي صادق علیها لبنان جزءاً تُ  
 أصول قانون  اللبناني المشترع وضّمن وتسمو 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

 
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 
 .١٠المعاهدات الدولیة"لعدم انطباق القوانین العاد�ة على الدستور أو 

 

"العقد شر�عة المتعاقدین.  :١٩٦٩من إتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات  ٢٦ا للمادة وفقً  
 من نفس ٢٧كل معاهدة نافذة ملزمة ألطرافها وعلیهم تنفیذها �حسن نیة".  �ما وتنص المادة 

قه الداخلي �مبرر إلخفاتفاقیة على أنه "ال �جوز لطرف في معاهدة أن �حتج بنصوص قانونه اال
یها من هنا �كمن دور البرلمان في تفعیل بنود االتفاقیات التي صادق عل في تنفیذ المعاهدة".

 ذها.لبنان من خالل مواءمة تشر�عاته الوطنیة مع أحكام هذه االتفاقیات الدولیة ومراقبة تنفی
الدولیة التي صادق من هنا �قع على الدولة واجب أن تبذل جهدها لتطبیق االتفاقیات  

وذلك من خالل الغاء أو تعدیل القوانین الداخلیة  ،نان وتفعیلها على المستوى الوطنيعلیها لب
ستحداث قوانین جدیدة �حیث یتم مواءمة القوانین الوطنیة إالتي تتعارض مع أحكام اإلتفاقیة او 

تأمین وتخصیص الموارد الدولة  �توجب علىو  تفاقیات الدولیة التي صادق علیها لبنان.اال مع
 الالزمة وتفعیل اآللیات الوطنیة للوفاء �التزاماتها الدولیة. 

                                                           
 .۱٦/۹/۱۹۸۳صادر في  ،۹۰مرسوم اشتراعي رقم  ،قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني  ۱۰
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٤ 
 ١١موقف لبنان من اإلتفاقیات الدولیة لحقوق اإلنسان

 
 

نسان نضمام لبنان الى االتفاقیات الدولیة األساسیة لحقوق اإل إواقع تصدیق او  -١جدول 
 ُوجدتحیثما التحفظات و 

 
المعاهدات الدولیة األساسیة لحقوق  

 االنسان
تار�خ االعتماد من 
قبل الجمعیة العامة 

 لألمم المتحدة

تار�خ التصدیق  توقیع
 أو اإلنضمام

 التحفظات

االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع  ١
 أشكال التمییز العنصري 

٢١/١٢/١٩٦٥ 
 

 ١٢/١١/١٩٧١ 
 

تحفظ على المادة 
٢٢ 

الدولي الخاص �الحقوق العهد  ٢
 واالجتماعیة والثقافیةاالقتصاد�ة 

١٦/١٢/١٩٦٦ 
 

 ٣/١١/١٩٧٢ 
 

 ال توجد

 العهد الدولي الخاص �الحقوق  ٣
 المدنیة والسیاسیة

١٦/١٢/١٩٦٦ 
 

 ٣/١١/١٩٧٢ 
 

 ال توجد

جمیع أشكال  اتفاقیة القضاء على ٤
 التمییز ضد المرأة 

 تحفظ على المواد ١٦/٤/١٩٩٧  ١٨/١٢/١٩٧٩
٢٩-١٦-٩ 

 ال توجد ١٤/٥/١٩٩١ ٢٦/١/١٩٩٠ ٢٠/١١/١٩٨٩ اتفاقیة حقوق الطفل ٥

 اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره  ٦
 من ضروب المعاملة أو العقو�ة 
 القاسیة أو الالإنسانیة أو المهینة

١٠/١٢/١٩٨٤ 
 

 ٥/١٠/٢٠٠٠ 
 
 

 ال توجد

  —< 
 

                                                           
 .۲۳/۱۲/۲۰۱٤حتى تاریخ   ۱۱
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االتفاقیة الدولیة لحما�ة حقوق جمیع  ٧
 العمال المهاجر�ن وأفراد أسرهم 

١٨/١٢/١٩٩٠ 
 

لم یوقع علیها 
 لبنان

لم �صادق علیها 
 لبنان

 

 ١٣/١٢/٢٠٠٦ اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ٨
 

١٤/٦/٢٠٠٧ 
 

لم �صادق علیها 
 لبنان

 

  جمیع لحما�ة الدولیة االتفاقیة ٩
 القسري االختفاء  من  األشخاص

٢٠/١٢/٢٠٠٦ 
 

٦/٢/٢٠٠٧ 
 

لم �صادق 
 علیها لبنان

 

 
 12جدول ٢- موقف لبنان من البروتو�والت األساسیة لحقوق اإلنسان

 
تار�خ االعتماد من  معاهدة حقوق اإلنسان 

قبل الجمعیة العامة 
 لألمم المتحدة

تار�خ التصدیق  توقیع
 أو اإلنضمام

 البروتو�ول االختیاري األول الملحق �العهد  ١
 الدولي الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة   

 الفرد�ة) (الذي �سمح بتقد�م الشكاوى 

١٦/١٢/١٩٦٦ 
 

لم یوقع علیه 
 لبنان

لم �صادق علیه 
 لبنان

البروتو�ول االختیاري الثاني للعهد الدولي  ٢
إلى (الهادف الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة 

   إلغاء عقو�ة اإلعدام)

١٥/١٢/١٩٨٩ 
 

لم یوقع علیه 
 لبنان

لم �صادق علیه 
 لبنان

 البروتو�ول االختیاري التفاقیة القضاء  ٣
 (الذي على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 

 �سمح بتقد�م الشكاوى الفرد�ة)

٩/١٠/١٩٩٩ 
 

لم یوقع علیه 
 لبنان

لم �صادق علیه 
 لبنان

 البروتو�ول االختیاري التفاقیة حقوق  ٤
 الطفل المتعلق ببیع األطفال و�غاء األطفال 

 واستغالل األطفال في المواد اإل�احیة

٢٥/٥/٢٠٠٠ 
 

١٠/١٠/٢٠٠١ 
 

٨/١١/٢٠٠٤ 
 

                                                           
 .۲۰/۱۲/۲۰۱٤حتى تاریخ   ۱۲
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البروتو�ول االختیاري التفاقیة حقوق الطفل  ٥
 المتعلق �اشراك األطفال في النزاعات المسلحة

٢٥/٥/٢٠٠٠ 
 

١١/٢/٢٠٠٢ 
 

لم �صادق علیه 
 لبنان

البروتو�ول االختیاري التفاقیة مناهضة التعذیب  ٦
وغیره من ضروب المعاملة أو العقو�ة القاسیة أو 

(الذي ینشئ آلیات رصد  الالإنسانیة أو المهینة
 على المستوى الدولي والوطني)

١٨/١٢/٢٠٠٢ 
 

 ٢٢/١٢/٢٠٠٨ 

 البروتو�ول االختیاري التفاقیة حقوق  ٧
 (الذي �سمح  األشخاص ذوي اإلعاقة
 بتقد�م الشكاوى الفرد�ة)

١٣/١٢/٢٠٠٦ 
 

١٤/٦/٢٠٠٧ 
 

لم �صادق علیه 
 لبنان

 البروتو�ول االختیاري الملحق �العهد  ٨
 الدولي الخاص �الحقوق االقتصاد�ة 

 (الذي �سمح بتقد�م واالجتماعیة والثقافیة 
 الشكاوى الفرد�ة)

لم یوقع علیه  ١٠/١٢/٢٠٠٨
 لبنان

لم �صادق علیه 
 لبنان
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 ١٣لحقوق اإلنسان واالقلیمیة األخرى الرئیسیة  الدولیة موقف لبنان من الصكوك -٣جدول 
 تي صادق أو انضم الیها لبنانال

  
 التصدیق او اإلنضمام الصكوك الدولیة الرئیسیة األخرى لحقوق اإلنسان

 علیهااتفاقیة منع جر�مة اإل�ادة الجماعیة والمعاقبة 
)١٩٤٨( 

 نعم

والبروتو�والت  ١٩٤٩آب  ١٢اتفاقیات جنیف المؤرخة 
 اإلضافیة الملحقة بها

   نعم                                   
 تثناء البروتو�ول اإلضافي الثالث�اس

 ال )١٩٥١(االتفاقیة الدولیة الخاصة بوضع الالجئین 
اتفاقیة الیونسكو لمكافحة التمییز في مجال التعلیم 

)١٩٦٠( 
 ال

 ال )١٩٩٨( نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
بروتو�ول منع وقمع ومعاقبة  - بروتو�ول �الیرمو

االتجار �األشخاص، و�خاصة النساء واألطفال، المكمل 
التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجر�مة المنظمة عبر 

 ) ٢٠٠٠(الوطنیة 

 نعم

 نعم االتفاقیات األساسیة لمنظمة العمل الدولیة
 ٨٧�استثناء االتفاقیة رقم 

 
  

                                                           
(ب) من مرفق قرار مجلس حقوق ۱٥تجمیع للمعلومات أعدتھ المفوضیة السامیة لحقـوق اإلنـسان، وفقـاً للفقرة   ۱۳

 .۲۰۱۰، االستعراض الدوري الشامل للبنان امام مجلس حقوق اإلنسان، جنیف،  ٥ /۱اإلنسان 
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عتمد ا ، الذي ٨/٥/٢٠١١العر�ي لحقوق االنسان" في كما صادق لبنان على "المیثاق  
في  المنعقدة في تونس القمة العر�یة السادسة عشرة جامعة الدول العر�یة خالل من قبل

وذلك مع "احتفاظ لبنان �حق تطبیق قوانینه الداخلیة أو أحكام المواثیق الدولیة  ٢٣/٥/٢٠٠٤
أفضل و�ما ال یتعارض مع القوانین  لحقوق اإلنسان التي صادق علیها والتي تمنح حقوقاً 

 . ١٤)"٥/٩/٢٠٠٨تار�خ  ١والمواثیق المذ�ورة (القانون رقم 
والتي  ٤٣ومن المواد األساسیة التي تضمنها المیثاق العر�ي لحقوق االنسان المادة  

ینتقص من الحقوق والحر�ات التي و تأو�ل المیثاق على نحو "لى عدم جواز تفسیر أتنص ع
یة انین الداخلیة للدول األطراف أو القوانین المنصوص علیها في المواثیق الدولتحمیها القو 

 شخاصواإلقلیمیة لحقوق اإلنسان التي صدقت علیها أو أقرتها �ما فیها حقوق المرأة والطفل واأل
  .المنتمین إلى األقلیات"

قدم لبنان ، المیثاق العر�ي لحقوق االنسانمن  ٤٨١٥، و�مقتضى المادة في هذا اإلطار 
تقر�ره األول الى لجنة حقوق اإلنسان العر�یة، على أن ُیناقش التقر�ر خالل الدورة السا�عة في 

 في مقر جامعة الدول العر�یة في القاهرة. ٢٠١٥نیسان 
 

                                                           
ضاء على جمیع أشكال التمییز ضد التقریر الرسمي الجامع للتقریرین الدوریین الرابع  والخامس حول اتفاقیة الق  ۱٤

 .۲۰۱٤ ،المرأة، الھیئة الوطنیة لشؤون المرأة اللبنانیة، بیروت
تتعھد الدول األطراف بتقدیم تقاریر بشأن التدابیر التي اتخذتھا إلعمال الحقوق والحریات المنصوص علیھا في "  ۱٥

التھا یر إحمھ التقارعد تسلعام لجامعة الدول العربیة بھذا المیثاق، وبیان التقدم المحرز للتمتع بھا. ویتولى األمین ال
 "إلى اللجنة للنظر فیھا...
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٥ 
 واقع تعاون لبنان مع آلیات حقوق االنسان

        
 
 
�ستضیف لبنان المكتب اإلقلیمي  ،في إطار التعاون مع آلیات حقوق اإلنسان الدولیة 

 نعرض في ما یلي واقع تعاون لبنان مع اآللیات الدولیة لحقوق اإلنسان. ةالسامی یةللمفوض
 لحقوق اإلنسان، التعاقد�ة منها وغیر التعاقد�ة.

 
١ 

 اآللیات التعاقد�ة
 
یتم رصد لبنان والدول األطراف اآلخر�ن في االتفاقیات األساسیة لحقوق اإلنسان من  

قبل هیئات معاهدات حقوق اإلنسان. وهي لجان من الخبراء المستقلین �كون من أدوارها رصد 
ن قدمة مالتقار�ر األولیة والدور�ة الم ستعراضإوفاء الدول األطراف اللتزاماتها التعاقد�ة عبر 

نها و�قوم �عض م ،قبلهم. �ما �كون من مهام هیئات المعاهدات استالم ودراسة الشكاوى الفرد�ة
   جراء التحقیقات.إ�
اللجنة الفرعیة لمنع التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقو�ة القاسیة أو  تتمیز 

بوال�ة "القیام بز�ارات الى األماكن التي قد لفرعیة لمنع التعذیب) الالإنسانیة أو المهینة (اللجنة ا
استقبل لبنان اللجنة الفرعیة  .١٦، من أجل منع التعذیب"یوجد فیها أشخاص محرومون من الحر�ة

أ�ار و  ٢٤ل لها الدخول الى أماكن االحتجاز التي اختارتها في الفترة ما بین وسهّ  التعذیب علمن
 .٢٠١٠حز�ران  ٢

                                                           
، مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان، العمل مع برنامج األمم المتحدة لحقوق اإلنساندلیل للمجتمع المدني:   ۱٦

 .۲۰۰۸ ،جنیف



 التزامات لبنان �حقوق اإلنسان   ٢٦

 هیئات معاهدات حقوق 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)  

 عهد الدولي الخاص �الحقوق ال ٢
 واالجتماعیة والثقافیةاالقتصاد�ة 

)١٩٦٦( 

لجنة الحقوق االقتصاد�ة 
 واالجتماعیة والثقافیة

 )١٩٨٥(ُأنشئت عام 

Committee on  
Economic, Social 
and Cultural Rights 
(CESCR) 

 العهد الدولي الخاص �الحقوق  ٣
 )١٩٦٦( المدنیة والسیاسیة

 المعنیة �حقوق االنساناللجنة 
 )١٩٧٧(ُأنشئت عام 

Human Rights 
 Committee  - 
(CCPR) 

على جمیع اتفاقیة القضاء  ٤
 ضد المرأة أشكال التمییز 

)١٩٧٩( 

 اللجنة المعنیة �القضاء على
  التمییز ضد المرأة 

 )١٩٨٢(ُأنشئت عام 

Committee on the 
Elimination of  
Discrimination 
against Women - 
(CEDAW) 

 اتفاقیة مناهضة التعذیب  5
 المعاملة أووغیره من ضروب 

العقو�ة القاسیة أو الالإنسانیة أو 
 )١٩٨٤( المهینة

 لجنة مناهضة التعذیب
  )١٩٨٧عام (ُأنشئت 

Committee against 
Torture (CAT) 

 لجنة حقوق الطفل )١٩٨٩(اتفاقیة حقوق الطفل  6
 )١٩٩١(ُأنشئت عام 

Committee on the 
Rights of the Child 
(CRC) 
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االتفاقیة الدولیة لحما�ة حقوق  ٧
جمیع العمال المهاجر�ن وأفراد 

 )١٩٩٠(أسرهم 

العمال لجنة حما�ة حقوق جمیع 
 وأفراد أسرهم المهاجر�ن

 )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
 )٢٠٠٦(ُأنشئت عام 

Subcommittee on 
 Prevention of 
 Torture (OPCAT) 

اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي  9
 )٢٠٠٦( اإلعاقة

 األشخاص لجنة حقوق 
 ذوي اإلعاقة
 )٢٠٠٨(ُأنشئت عام 

Committee on the 
Rights of Persons 
with Disabilities 
(CRPD) 

 جمیع   لحما�ة الدولیة االتفاقیة 10
 االختفاء القسري  من األشخاص

)٢٠٠٦( 

اللجنة المعنیة �حاالت االختفاء 
 القسري 

 )٢٠٠٨(ُأنشئت عام 

Committee on  
Enforced 
Disappearances  
(CED) 

 
قار�ر دور�ة تیتوجب على لبنان تقد�م : التعاقد�ة لآللیات التقار�ر مقد�في ت لبنان واقع

مدى  خاصة �االتفاقیات الدولیة األساسیة لحقوق اإلنسان التي صادق علیها. تعكس هذه التقار�ر
ة حما�ام و جراءات التي یتخذها بهدف احتر التفاقیات واإلحكام هذه اوفاء والتزام لبنان بتطبیق أ

قر�ر الت وتقییم بدراسة دور�اً  هیئات معاهدات حقوق اإلنسان�ل من تقوم وتعز�ز حقوق اإلنسان. 
یتم ذلك من  . مشارك حكومي �حضور وفد رسمي تفاقیةإالخاص �كل  للدولة اللبنانیة الوطني

ا تخذهإالتي خالل حوار تفاعلي بین الطرفین للبحث في مختلف التدابیر التشر�عیة واالدار�ة 
واجه تلى تسلیط الضوء على التحد�ات التي �اإلضافة إ ،أرض الواقع علىلبنان لتفعیل االتفاقیة 

 حكام االتفاقیة موضع التنفیذ. في وضع أالدولة اللبنانیة 



 التزامات لبنان �حقوق اإلنسان   ٢٨

في  لتقار�ر المقدمةللمعلومات واتعطي هیئات معاهدات حقوق اإلنسان أهمیة �بیرة  اكم 
 �كون . و نظمات المجتمع المدني العاملة في لبنانو�االت األمم المتحدة ومُ  قبل من هذا المضمار
نسان خاصة �حقوق اإل تفاقیةإكتمال المعلومات حول الواقع الفعلي لتنفیذ أحكام �ل إذلك بهدف 

 . التزم بها لبنان
تعتمد �ل من هیئات معاهدات حقوق اإلنسان  من خالل هذه العملیة التفاعلیة 

لى "الجوانب اإل�جابیة في تنفیذ الدولة شیر من خاللها إلدولة اللبنانیة تُ "مالحظات ختامیة" ل
دولة �اتخاذ مز�د من ن تقوم الالتي توصي فیها هیئة المعاهدة �أ للمعاهدة والمجاالت

 . ١٧اإلجراءات"
التزام لبنان بتقد�م التقار�ر الدور�ة الخاصة �اتفاقیة القضاء على جمیع لى ُ�شیر الواقع إ 

د�م تفاقیة حقوق الطفل. غیر أنه هناك تقصیر ظاهر في الوفاء بتق�أشكال التمییز ضد المرأة و 
الى  وخاصة �التقار�ر الواجب تقد�مهاعدیدة،  ا سنوات�ستمر أحیانً ، التقار�ر الدور�ة األخرى 

 اللجان التالیة:
 قتصاد�ة واالجتماعیة والثقافیةلجنة الحقوق اال

 اللجنة المعنیة �حقوق االنسان
 لجنة القضاء على التمییز العنصري 

 .لجنة مناهضة التعذیب
لى �عود إ تأخیردون �و  من أهم أسباب تقصیر لبنان في الوفاء بتقد�م هذه التقار�ر دور�اً  

ر لك عبذوالتي �كون من مهامها إعداد هذه التقار�ر. و�تم  الوطنیة لحقوق اإلنسان" الهیئةغیاب "
تخصصة ؤهلة ومُ هیل �وادر �شر�ة مُ تجمیع وتنسیق المعلومات من الوزارات المعنیة وعبر تأ

 للمبادئ التوجیهیة التي تضعها األمم المتحدة. عداد هذه التقار�ر وفقاً �إ
  

                                                           
 .۲۹ص  ،مرجع سابق، اإلنسانالعمل مع برنامج األمم المتحدة لحقوق : دلیل للمجتمع المدني. ۱۷
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 ساسیة واقع تقد�م لبنان للتقار�ر الدور�ة الخاصة �اتفاقیات حقوق اإلنسان األ -٥جدول 
 التي صادق علیها

 
آخر تقر�ر قدم  هیئة المعاهدة 

 ونظر فیه
آخر مالحظات 

 ختامیة
 حالة االبالغ

لجنة الحقوق االقتصاد�ة واالجتماعیة  ١
 والثقافیة

منذ  تأخر تقد�م التقر�ر الثاني ١٩٩٣ ١٩٩٠
 سنة) ٢٠( ١٩٩٥

تأخر تقد�م التقر�ر الثالث  ١٩٩٧ ١٩٩٦ اللجنة المعنیة �حقوق االنسان ٢
 سنة) ١٤( ٢٠٠١منذ 

تأخر تقد�م التقر�ر الثامن  ٢٠٠٤ ٢٠٠٢ لجنة القضاء على التمییز العنصري  ٣
  ٢٠٠٦عشر منذ 

 سنوات) ٩(

لجنة القضاء على جمیع أشكال التمییز  ٤
 ضد المرأة 

قدم لبنان التقر�ر الدوري  ٢٠٠٨ ٢٠٠٦
(الجامع للتقر�ر�ن الرا�ع 

   ٢٠١٤والخامس) 

 ٢٠١٠منذ  تأخر تقد�م لبنان ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ لجنة حقوق الطفل ٥
 سنوات) ٥(

لم یتقدم لبنان �التقر�ر األولي  - - لجنة مناهضة التعذیب ٦
        ٢٠٠٠وال الدوري منذ 

 سنة) ١٥(

 البروتو�ول االختیاري التفاقیة  ٧
 حقوق الطفل المتعلق ببیع األطفال 
 و�غاء األطفال واستغالل األطفال 

 في المواد اإل�احیة

 لم یتقدم لبنان بتقر�ر - -

 
  



 التزامات لبنان �حقوق اإلنسان   ٣٠

 المحددة مواعیدها في هالبنان عن تقد�م تأخروالدور�ة التي  األولیة عدد التقار�ر -٦جدول 
 

  إجمالي عدد التقار�ر عدد التقار�ر الدور�ة المتأخرة المتأخرةعدد التقار�ر األولیة 
 األولیة والدور�ة المتأخرة

٦ ٤ ٢ 

 
 والدور�ة �السنوات األولیة تقد�م التقار�ر فيواقع تأخر لبنان  -٧جدول 

 عدد التقار�ر المتأخرة 
 سنوات ٥أقل من 

 عدد التقار�ر المتأخرة 
 سنوات ١٠و  ٥ بین

 عدد التقار�ر المتأخرة 
 سنوات ١٠أكثر من 

٣ ٢ ١ 

 
ن عدم وفاء دولة لبنان بتقد�م التقار�ر الدور�ة في ألى ستدل من هذه الجداول إ�ُ  

ضعف صورة لبنان "العضو المؤسس والفاعل في األمم المتحدة" والملتزم مواعیدها المقررة �ُ 
�فضي الى واقع سلبي یتمثل �عدم االستفادة من لى ذلك �الوفاء �التزاماته الدولیة. �اإلضافة إ

ن تساعد الدولة اللبنانیة على ولیة والمساعدات التقنیة والتي �إمكانها أالخبرات والتوصیات الد
 تحصین وتفعیل حقوق اإلنسان على أرض الواقع.  

 
٢ 

 اآللیات غیر التعاقد�ة
 

یلي واقع تعاون لبنان مع آلیات األمم المتحدة غیر التعاقد�ة في إطار  نعرض في ما
 . واالجراءات الخاصة من جهة أخرى  ،االستعراض الدوري الشامل من جهة
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هذا ، )Universal Periodic Review-UPR( اإلستعراض الدوري الشاملأ. 
، ٢٠٠٦آذار/مارس  ١٥المؤرخ  ٦٠/٢٥١الُمنشأ �موجب قرار الجمعیة العامة رقم االستعراض 

 هو آلّیة لحقوق اإلنسان �ستطیع  مجلس حقوق اإلنسان، من خاللها، أن یراجع  �شكل دورَي،
تها  في األعضاء في األمم المتحدة  �التزاماتها  وتعّهدا ١٩٣مدى وفاء �ل دولة  من الدول  الـ 

 ."إلنسانمجال حقوق  ا
جرى اإلستعراض الدوري الشامل للبنان في الجلسة الخامسة عشرة لمجلس حقوق 

 في جنیف.  ١٠/١١/٢٠١٠المعقودة في  التا�ع لألمم المتحدةاإلنسان 
الدوري الشامل تقر�ر لبنان في جلسته  اعتمد الفر�ق العامل المعني �اإلستعراض

. التزم لبنان �عدد �بیر من التوصیات التي ُقدمت له ولم تحظ ١٢/١١/٢٠١٠المعقودة في 
 التوصیات األخرى بتأییده. 

، وذلك في الجلسة ٢٠١٥لبنان من جدید أمام مجلس حقوق اإلنسان، عام  ستعراضإیتم 
 الثالثة والعشر�ن من الدورة الثانیة.

 
ذ�ر ناستقبل لبنان خالل السنوات الماضیة عددًا من المقرر�ن  االجراءات الخاصة: ب.

 منـهم:
 المقرر الخاص المعني �الجوانب المتعلقة �حقوق اإلنسان لضحا�ا االتجار �البشر -

 .٢٠٠٥شباط  ،خاصة النـساء واألطفال�و 
 ،أسبابها وعواقبهاالمقررة الخاصة المعنیة �أشكال الرق المعاصرة، �ما في ذلك  -

 .٢٠١١تشر�ن األول 
نیسان  ،اإلنسان حقوق  عن بوضع المدافعین المعني المتحدة لألمم الخاص المقرر -

٢٠١٢. 
قامت الحكومة اللبنانیة بتوجیه  ٢٠١٠االستعراض الدوري الشامل للبنان  في اطار 

دعوة مفتوحة لكافة المقـرر�ن الخاصین والمكلَّفین بوال�ات في إطار حقوق اإلنسان، وأبدت 
 .ستعدادها للتعاون مع أي من المقرر�ن الخاصین الراغبین في ز�ارة لبنانإ
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٦ 
 مدى التزام لبنان �االتفاقیات الدولیة األساسیة لحقوق اإلنسان

 
 

 
، ال یزال واقع احترام حقوق رغم الجهود المبذولة من قبل الدولة اللبنانیة 

لتي ایلي االنجازات  نعرض في ما االنسان �عیدًا عن مستوى مالقاة المعایییر الدولیة.
 ساسیةتمت والتحد�ات التي تعترض وفاء لبنان لاللتزاماته الدولیة وفقا لالتفاقیات األ

   في المجاالت التالیة: ،التي صادق علیها لحقوق اإلنسان
 االقتصاد�ة واالجتماعیة والثقافیةالعهد الدولي الخاص �الحقوق  .1
 المرأة اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد  .2
 اتفاقیة حقوق الطفل .3
 .أو المهینة اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقو�ة القاسیة أو الالإنسانیة .4

 
١ 

 العهد الدولي الخاص �الحقوق االقتصاد�ة واالجتماعیة والثقافیة
  عتمد وعرض للتوقیع والتصدیق واالنضمام �موجب قرار الجمعیة العامةإ 

 ١٩٦٦�انون األول/د�سمبر  ١٦) المؤرخ في ٢١-ألف (د 2200 المتحدةلألمم 
 ٢٧، وفقا للمادة ١٩٧٦�انون الثاني/ینایر  ٣تار�خ بدء النفاذ: 

 
على أن  العهد الدولي الخاص �الحقوق االقتصاد�ة واالجتماعیة والثقافیةنصت دیباجة  

"السبیل الوحید لتحقیق المثل األعلى المتمثل، وفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، في أن 
تحرر�ن من الخوف والفاقة، هو سبیل تهیئة الظروف الضرور�ة لتمكین �ل �كون البشر أحرارا ومُ 
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 .١٨ة والسیاسیة"إنسان من التمتع �حقوقه االقتصاد�ة واالجتماعیة والثقافیة، و�ذلك �حقوقه المدنی
 واجتماعیاً  ثقافیاً  للمناطق المتوازن  من مقدمة الدستور اللبناني "اإلنماء )ز(الفقرة كما �رست 

 ."النظام واستقرار الدولة وحدة أر�ان من اً أساسی اً �نًا �ر واقتصاد�
 العمل خطة"، ٢٠١٢في أیلول  ،قد أطلقتزراء اللبناني و كانت رئاسة مجلس ال

 : أساسیة محاور سبعة" والتي ترتكز على  ٢٠١٥-٢٠١٢ واإلجتماعي اإلقتصادي لإلصالح
 

 العامة. المالیة و�صالح العام الدین إدارة .1
 .الخاص القطاع تنمیة .2
  .التحتیة نیةالبُ  تأهیل إعادة .3
 ةقدر  ورفع اإلجتماعي والتكافل الدمج تحفیز خالل من البشر�ة التنمیة برنامج تعز�ز .4

 اإلجتماعیة والحما�ة والتعلیم الصّحة مجاالت في والبرامج الخدمات على الحصول
 .الحاجة لذوي 

 .اللبنانیة المناطق مختلف تشمل و�جتماعیة إقتصاد�ة تنمو�ة، الستراتیجیة الترو�ج .5
 المدنیة الخدمة وقدرات مستوى  رفع إلى یهدف شامل و�داري  مؤسسي إصالح تنفیذ .6

 .العام القطاع مؤسسات صعید على الحو�مة وتحسین
 للدولة، اإلحصائیة القدرات تحسین خطة تنفیذ مثل لإلصالح، مساِعدة عوامل إدخال .7

 عن فضالً  اإلجتماعي، الضمان إدارة ومجلس األسعار ومجلس المؤّشر لجنة وتدعیم
  .١٩اإلقتصاد في الفساد محار�ة

 
اللبنانیة المتعاقبة الحكومات آلیات التطبیق التي تعتمدها ال تزال ، هذه المبادراترغم  

االقتصاد�ة واالجتماعیة غیر �افیة الحترام الحقوق االقتصاد�ة  في ما یتعلق �السیاسات
                                                           

 :موقع مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان ،العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة  ۱۸
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 

 .۱۰/۱۲/۲۰۱٤تاریخ الزیارة: 
 ، موقع رئاسة مجلس الوزراء اللبناني: ۲۰۱٥-۲۰۱۲واإلجتماعي  اإلقتصادي لإلصالح العمل خطة  ۱۹

http://www.pcm.gov.lb/arabic/ListingAndPDFWithDropdown.aspx?pageid=2199 
 .۲۰/۱۲/۲۰۱٤تاریخ الزیارة: 
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م التدر�جي �اتجاه والثقافیة للمواطنین ول واالجتماعیة هذه فعلي ل تطبیقلمقیمین في لبنان، وللتقدُّ
االنعدام المستمّر لالستقرار �النظر إلى ما �شهده لبنان من  الحقوق، األمر الذي یزداد صعو�ةً 

  .٢٠السیاسي واألمني
قد قام  ٢٠١٠عام بلبنان  الفر�ق العامل المعني �االستعراض الشامل الخاصو�ان 

نان ، قبل منها لباالقتصاد�ة واالجتماعیة والثقافیةحقوق الالتوصیات تتعلق �عدد من  بتوجیه
 التالي:

 
افیة والثق تتعلق �الحقوق االقتصاد�ة واالجتماعیةما قبله لبنان من التوصیات التي  -٨جدول 

 ).٢٠١٠والتي قدمها الفر�ق المعنى �االستعراض الشامل الخاص بلبنان (
 

 توصیة الفر�ق العامل
 مع ذ�ر الدول التي أعطت التوصیات

 واقع تنفیذ التوصیة

تطبیق االستراتیجیات والخطط المتعلقة �التنمیة االجتماعیة 
 واالقتصاد�ة للبلد 

�ئ) م ق ) 
مواصلة تدعیم البرامج والتدابیر االجتماعیة األساسیة 
المعتمدة الرامیة إلى مكافحة الفقر واالستبعاد االجتماعي، 
واتخاذ اإلجراءات التي تعزز تقد�م الخدمات االجتماعیة، 

للقطاعات األشد حرمانا في المجتمع، ومواصلة و�یالء أولو�ة 
 السعي إلى تحقیق أعلى مستوى ممكن من الرفاه لشعبه 

 (غضذه�إل)
مواصلة الجهود لضمان التمتع �الحقوق االقتصاد�ة 

 لم تتحقق اتتوصی
 فشلت الحكومات المتعاقبة في 
 لبنان على معالجة التحد�ات 
 المتعلقة �التنمیة االجتماعیة 

 واالقتصاد�ة للبنان.
         :من أهم هذه التحد�ات

وضعف القطاعات والفقر "البطالة المزمنة 
 االنتاجیة 

 وعدم المساواة المتزاید 
 والفوارق الجغرافیة وانعدام   

 .٢١الحما�ة االجتماعیة"

                                                           
بیروت،  ، CCSOL - نظمات المجتمع المدني العاملة على االستعراض الدوري الشامل للبنانتقریر تحالف مُ   ۲۰

۲۰۱۰. 
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 واالجتماعیة والثقافیة 
 )مصر(

% من ٢٤من الجدیر ذ�ره أن نسبة  
أو تحت خط سكان لبنان تعیش عند 

 .٢٢الفقر
ُ�ضاف الى ذلك عدم اإلستقرار السیاسي 
واألمني األمر الذي �حدو �الدولة �التر�یز 
على "األجندات األمنیة الضیقة والتأهیل 
المتعلق �الحاجات المباشرة بدال من بناء 
نهج شامل لألمن اإلنساني �عمل على دمج 

 سیاسات التنمیة في المدى الطو�ل".
العمل في إطار �حمي �رامة العاملین تنظیم عالقات 

 وحقوقهم و�تسق مع المعاییر الدولیة 
م)  (ؤيدئ

 توصیة لم تتحقق:
 من المهم تصدیق الدولة 

 اللبنانیة على اتفاقیة منظمة 
 ١٩٤٨لعام  ٨٧لعمل الدولیة الرقم ا

 حول الحر�ة النقابیة 
 وحما�ة حق التنظیم.

النهوض �كفاءة ونوعیة مواصلة السیاسات والبرامج من أجل 
الخدمات االجتماعیة األساسیة المقدمة للمواطنین، �خدمات 

 الصحة والتعلیم
م)  قحئئ �ئ ) 

مواصلة تنفیذ البرامج والتدابیر الرامیة إلى ضمان توفیر 
 -خدمات الصحة والتعلیم الجیدة لجمیع المواطنین (كو�ا)؛ 

 توصیات لم تتحقق
"�كاد �كون االلتحاق �التعلیم االبتدائي معممًا 

) �ما %٨٨وهو شبه متساو بین الجنسین (
 ١٢أن التعلیم مجاني والزامي حتى سن ال 

ولكن في الواقع ال یزال عدد �بیر من 
األطفال في سن التمدرس خارج المدرسة 

                                                                                                                                               
، توصیات االستعراض الدوري الشامل األول للبنان، تحالف الحقوق االقتصادیة تقریر التقییم النصفي  ۲۱

  .۹ ص ،۲۰۱۳، بیروت، أیلول -ANND واالجتماعیة، شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة لحقوق اإلنسان
، التقریر الوطني لمؤتمر األمم المتحدة للتنمیة المستدامة ،التنمیة المستدامة في لبنان: الوضع الراھن والرؤیا  ۲۲

 موقع وزارة البیئة : ،۲۰۱۲حزیران   +،۲۰ریو 
http://www.moe.gov.lb/getattachment/9c5d9e51-3f70-41b4-adfa-
c8763339e0c3/NATIONAL-REPORT-TO-THE-UNITED-NATIONS-CONFERENCE-
O.aspx 

 .۲۰/۱۲/۲۰۱٤تاریخ الزیارة: 
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إنجاز وضع خطة العمل الوطنیة المعنیة بتوفیر التعلیم 
 للجمیع وتحسین نوعیته 

 (فضد)
تحسین نوعیة التعلیم العام من أجل المحافظة على المعاییر 
الممتازة التي اتسمت بها مختلف مستو�ات التعلیم في لبنان 

 على مدى عقود 
 (ئكنصك)

ضمان أن �شمل التعلیم جمیع مناطق البلد، �ما في ذلك 
ة المناطق التي �عیش فیها الالجئون، مع مراعاة أن وال�ة و�ال

 األونروا تشمل االحتیاجات التعلیمیة لالجئین الفلسطینیین 
 (ئكنصك)

دالت التسرب مرتفعة �سبب ضعف عوم
 . ٢٣أنظمة الرقا�ة"

 
 فاوت في �ضاف الى ذلك الت

 التعلیم بین  وجودة نوعیة
المدارس الرسمیة والمدارس الخاصة مما 
�خلق "مز�د من عدم المساواة في التمتع في 

 ٢٤الحق في التعلیم"

مواصلة الجهود الرامیة إلى وقف هجرة األدمغة إلى البلدان 
األجنبیة وتعز�ز معاییر التعلیم المهني المتعلق �األنشطة 

 یة في البلد االقتصاد�ة الرئیس
ؤ) م�  (ئك�

 توصیة لم تتحقق:
 لم تتمكن السیاسات الحكومیة على توجیه
 التعلیم في لبنان �شكل متناسب مع حاجات 
ومتطلبات سوق العمل. و�شكل عدم التوازن 
بین العرض والطلب أهم أسباب هجرة 

ى األدمغة الى البلدان األجنبیة. ُ�ضاف ال
 ذلك عدم االستقرار األمني والسیاسي 

والذي یدفع �الطاقات الشا�ة الى البحث عن 
 االستقرار خارج لبنان.

 
  

                                                           
، التقریر الوطني لمؤتمر األمم المتحدة للتنمیة المستدامة ،التنمیة المستدامة في لبنان: الوضع الراھن والرؤیا  ۲۳

 مرجع سابق.  +،۲۰ریو 
، توصیات االستعراض الدوري الشامل األول للبنان، تحالف الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة، تقریر التقییم النصفي 

 مرجع سابق.24 
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٢ 
 اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

 لألمم المتحدة رضت للتوقیع والتصدیق واالنضمام �موجب قرار الجمعیة العامةاعتمدت وعُ 
 ١٩٧٩�انون األول  ١٨المؤرخ في  ١٨٠/٣٤

 ).١( ٢٧، وفقا ألحكام المادة ١٩٨١أیلول  ٣تار�خ بدء النفاذ: 
 
ساسیین من حقوق اإلنسان هما: المساواة حترام لمبدأین أإد المرأة هو عدم التمییز ض 

فس نعلى ، ا أمام المرأة في مشار�تها الرجلشكل حاجزً واحترام �رامة اإلنسان. وهو �التالي �ُ 
عیة جتماالمستوى و�المساواة، في أمور البلد �افة على الصعد المدنیة والسیاسیة واالقتصاد�ة واال

طاقات  ا أمام رخاء المجتمع واألسرة ونموهما و�حد من تنمیة وتفعیلعائقً ذلك شكل والثقافیة. �ُ 
 المرأة وامكانیاتها في العمل لوطنها وللعالم.

ع أشكال التمییز ضد المرأة لتدین یاتفاقیة القضاء على جممن هذا المنطلق، جاءت  
 التمییز ضد المرأة �جمیع أنواعه وأشكاله ولتحث الدول األطراف على انتهاج سیاسات وطنیة

 دون أي تأخیر.�تسهم في القضاء على التمییز ضد المرأة وذلك �كل الوسائل المالئمة و 
ع أشكال التمییز ضد المرأة أن یعلى جمتدرك الدول األطراف في اتفاقیة القضاء  
حقیق المساواة الكاملة بین الرجل والمرأة �قتضي إحداث تغییر في الدور التقلیدي للرجل و�ذلك ت

 .٢٥في دور المرأة في األسرة وفي المجتمع
تتخذ الدول ، ع أشكال التمییز ضد المرأة یتفاقیة القضاء على جمإمن  ٢�حسب المادة  

المناسب من التدابیر، تشر�عیة وغیر تشر�عیة، �ما في ذلك ما یناسب من جزاءات، األطراف "
فرض حما�ة قانونیة لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، و  لحظر �ل تمییز ضد المرأة،

وضمان الحما�ة الفعالة للمرأة، عن طر�ق المحاكم ذات االختصاص والمؤسسات العامة األخرى 
 .٢٦"عمل تمییزي  في البلد، من أي

                                                           
 ، موقع األمم المتحدة:القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة اتفاقیة  ۲٥

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf 
 .۲۰/۱۲/۲۰۱٤تاریخ الزیارة: 

 ، المرجع السابق.اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة  ۲٦
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، من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة  ٤في ضوء ما جاء في المادة  
ي ال ُتعتبر اإلجراءات الخاصة والمؤقتة، التي تتخذها الدول األطراف ساعیة الى التعجیل ف

ال أ ضرورة مع ،ةتنتهجه هذه االتفاقیوفق المفهوم الذي  تحقیق المساواة بین الرجل والمرأة، تمییزاً 
یر �قاف هذه التدابیتوجب إ �ستتبع ذلك اإل�قاء على معاییر منفصلة وغیر متكافئة. علما أنه

 لى التكافؤ في الفرص والمعاملة بین المرأة والرجل.لمرحلیة عند تحقق الوصول الفعلي إا
نصت . من حیث الدستور، تتمتع المرأة في لبنان �جمیع الحقوق التي یتمتع بها الرجل 

ة لبنان جمهور�ة د�مقراطیة برلمانیة، تقوم على "العدالة االجتماعیمقدمة الدستور على أن 
 ٧ادة �ما �رست الم .أو تفضیل" والمساواة في الحقوق والواجبات بین جمیع المواطنین دون تمایز

ة سیاسیمن الدستور مساواة اللبنانیین أمام القانون "وهم یتمتعون �السواء �الحقوق المدنیة وال
المرأة  رغم هذا التكر�س الدستوري لمساواة  .و�تحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بینهم"

جال األحوال الشخصیة ، غیر أننا نجدها على صعید �عض القوانین (�خاصة في ممع الرجل
 وفي قانون العقو�ات) محرومة من العدید من الحقوق التي یتمتع بها الرجل.

برمها لبنان تمییز ضد المرأة (سیداو)، والتي أاتفاقیة القضاء على جمیع أشكال الُتعتبر  
 ، اإلطار القانوني لسن وتعدیل القوانین٢٤/٧/١٩٩٦الصادر بتار�خ  ٥٧٢�موجب القانون رقم 

 حفظ فيقد تمع العلم أن لبنان  ،في مستو�ات الحیاة �افةالمتعلقة بتطبیق المساواة بین الجنسین 
 االتفاقیة على المواد التالیة: 

 
ء لحق الرجل لجهة إعطا مساو�اً  ) المتعلق �منح المرأة حقاً ٢) البند (٩المادة ( -

 الجنسیة ألوالدها .
قوق ) الفقرات (ج)، (د)، (و)، (ز) المتعلقة �التساوي في الح١) البند (١٦المادة ( -

في  تساوي والمسؤولیات في الزواج واألمومة والوال�ة والقیمومة والوصا�ة على األطفال والتبني وال
 حق اختیار إسم األسرة. 

أو تطبیق  ) المتعلق �عرض الخالفات بین الدول حول تفسیر١) البند (٢٩المادة ( -
 االتفاقیة على محكمة العدل الدولیة. 
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 اللبنانیة تعمل لجنة المرأة والطفل النیابیة �الشراكة مع الهیئة الوطنیة لشؤون المرأة   
عطاء المرأة المز�د من لى تعدیل القوانین �اتجاه إ والمجتمع المدني وو�االت األمم المتحدة ع

الحقوق المدنیة والسیاسیة واالقتصاد�ة واالجتماعیة والثقافیة. رغم الجهود التي ُبذلت خالل 
غیر أن هذا األمر لم  المساواة الفعلیة بین الرجل والمرأة السنوات الماضیة بهدف الوصول الى 

 في مجلس النواب.  الجدي صل �عد إلى مرحلة النقاش الوطني�
) ٢٠١٠هذا ما حدى �الفر�ق العامل المعني �االستعراض الشامل الخاص بلبنان (عام  

  التالي:، قبل منها لبنان توجیه عدد من التوصیات تتعلق �حقوق المرأة الى 
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امل ق العما قبله لبنان من التوصیات التي تتعلق �حقوق المرأة والتي قدمها الفر� -٩جدول 
 )٢٠١٠�االستعراض الشامل الخاص بلبنان (المعني 

 
 توصیة الفر�ق العامل

 مع ذ�ر الدول التي أعطت التوصیات
 واقع تنفیذ التوصیة

 

 وضع سیاسة شاملة على الصعید الوطني 
 وفقا ألحكام اتفاقیة القضاء على جمیع 
 أشكال التمییز ضد المرأة، �غیة تحقیق 

  المساواة بین الجنسین
 (ؤزٮئمنئ)
 

 القضاء على التمییز ضد المرأة في إطار 
 القانون وفي الممارسة العملیة

ث)   (ئكضده�
 

 تمكین المرأة في المجتمع
ب) ب ئكحمذ� �ن ب ئكعد مذ� تصه د�ك)، (ئك ث  (ئكٮ

 
 وضع قوانین واستحداث عملیات ومؤسسات 

 لحما�ة حقوق المرأة 
ب) د�ن لن ثتب ئآل ة ئكصئ �ئ  (ئكمإل

 
 

اعتماد مشروع القانون المقدم إلى البرلمان 

 :اإلنجازات
قانون معاقبة جر�مة اإلتجار أقر المجلس النیابي 

 �األشخاص 
 .٢٠١١-٨-٢٤تار�خ  - ١٦٤قانون رقم 

 
أعدت الهیئة الوطنیة لشؤون المرأة اللبنانیة 

في لبنان"  العشر�ة للمرأة "اإلستراتیجیة 
 ) وساهمت ٢٠٢١-٢٠١١(

نجاز ون مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة �إ�التعا
نذ�ر   ٢٠١٤٢٧-٢٠٠٨ن عامي یالتالي ب

 :منها
 
 قانون ضر�بة الدخل" لجهة المساواة مع  تعدیل"

 الرجل لإلفادة من التخفیضات الضرائبیة.
  تعدیل "قانون رسم اإلنتقال"  لجهة المساواة مع

 الرجل لإلفادة من التخفیضات الضرائبیة.
  التعو�ضات  (نظام ٣٩٥٠تعدیل المرسوم رقم

 القطاع الموظفین فيوالمساعدات الخاص �
 

                                                           
التقریر الرسمي الجامع للتقریرین الدوریین الرابع والخامس حول إتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد   ۲۷

 .۲۰۱٤بیروت،  ،الھیئة الوطنیة لشؤون المرأة اللبنانیة ،المرأة



 التزامات لبنان �حقوق اإلنسان   ٤٢

�شأن المساواة الكاملة بین النساء والرجال 
في مجال التأمین االجتماعي وقانون 
الضرائب، ومشروع القانون المتعلق برفع 
القیود المفروضة على األصول المالیة 

 للزوجات الالتي ُ�شهر إفالس أزواجهن
م)  (ئكحمخئ

زالة التمییز الالحق �الموظفة العامة العام) لجهة إ 
لإلفادة من التعو�ضات العائلیة عن زوجها وأوالدها 

 إسوة �الرجل.
 

ولألجیرة  تمدید فترة إجازة األمومة للموظفة �ما 
 أسابیع في القطاع العام  ١٠الى  ٧من 

 

  أسابیع ١٠الى  ٧تمدید فترة إجازة األمومة من
 ٢٩و ٢٨في القطاع الخاص (تعدیل المادتین 

 من قانون العمل). 
 

 :التحد�ات
 :ضرورة العمل على

  رفع تحفظات لبنان عن اتفاقیة القضاء
 .على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 

  التصدیق على البروتو�ول االختیاري
التفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز 

 .١٩٩٩ضد المرأة  
  تنز�ه القوانین اللبنانیة عن �ل تمییز ضد المرأة

ومواءمتها مع اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال 
لعقو�ات ال سیما في قانون ا ،التمییز ضد المرأة 

 .وقوانین األحوال الشخصیة
  سن قانون موحد لألحوال الشخصیة

یتماشى مع اتفاقیة القضاء على جمیع 
أشكال التمییز ضد المرأة و"�جرى تطبیقه 
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على جمیع النساء في لبنان �صرف النظر 
 .٢٨عن د�انتهم"

 ضمن الحق  تعدیل قانون الجنسیة �شكل�
الكامل للمرأة اللبنانیة في نقل الجنسیة 

 رجل.سوة �الها ألبنانیة الى أوالدلا
 

المشار�ة السیاسیة للمرأة، وضمان تعز�ز 
 التمثیل المتساوي لمصالح المرأة وشواغلها 

ب د�ن لن ثتب ئآل ة ئكصئ �ئ  )(ئكمإل
 

مواصلة الجهود الرامیة إلى النهوض �المرأة 
 وتعز�ز مشار�تها في الحیاة السیاسیة

تذئئد)  (ئك

 اإلنجازات والتحد�ات:
أة الرائد الذي تلعبه المر رغم المشار�ة الفعالة والدور 

في مختلف میادین العمل، وفي منظمات المجتمع 
 المدني والحر�ات االجتماعیة والنقا�ات، ما زال دورها

 .في العملیة السیاسیة منتقصًا ومهمشاً 
 ووجود المرأة في المجلس النیابي اللبناني لم یتجاوز 

)، وهذه النسبة ٢٠٠٥% (انتخا�ات عام 4.6یومًا 
النیابي  ضعیفة ومتدنّیة مقارنة �المستوى تعتبر 

 %. 20.8الدولي الذي تبلغ مشار�ة المرأة فیه
و�أتي ترتیب لبنان في أسفل اللوائح على الصعید 
الدولي، واإلقلیمي، وعلى صعید الدول العر�یة. 

خیرة من الئحة األ ١٥الـ  لبنان في المراتب
الدول، إذ تبلغ نسبة تمثیل المرأة في البرلمان 

 �حیث ُیالحظ أن مشار�ة المرأة في  ،3.1%
السلطة التشر�عیة، وفقًا لإلحصاءات الرسمیة، ال تزال 

إقرار قانون حدیث من هنا تكمن أهمیة  شبه غائبة.
لالنتخا�ات النیابیة مبني على حصة برلمانیة نسائیة 
مرحلیة مؤقتة وصوًال إلى تنفیذ المساواة الفعلیة التي 

% انسجامًا مع ٣٠اني وذلك بنسبة أقرها الدستور اللبن

                                                           
  -۰٦۲۰تعلیقات لجنة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة على التقریر الدوري الثالث للبنان،   ۲۸

 .۱۹فقرة 



 التزامات لبنان �حقوق اإلنسان   ٤٤

توصیة المؤتمر النسائي العالمي المنعقد في بیكین 
 .١٩٩٥عام 

 اعتماد مشروع القانون المتعلق �حما�ة 
 النساء من العنف األسري، في أقرب وقت 

  ممكن، وضمان تنفیذه على نحو فعال
ث) (ئكص�حنظ)  (ئكضده�

 
 وتنفیذ تدابیر عملیة  ،تجر�م العنف المنزلي

 تعز�ز اإلبالغ عن حوادث و  لمعاقبة الجناة
 العنف األسري والتحقیق فیها وتعز�ز سبل 

 حما�ة الضحا�ا
 (ئزئدئكنئ)

 اإلنجازات:
حما�ة النساء من أجل تشر�ع تقدم "التحالف الوطني 

 ٢٠٠٩من العنف األسري" الى الحكومة اللبنانیة عام 
"حما�ة النساء من العنف ل عنوان م�مشروع قانون �ح

واحالته الى  ٢٠١٠تبنته الحكومة عام ، األسري"
نیسان  ١في  ،. أقر مجلس النوابمجلس النواب

 المرأة �عنوان: "حما�ة  ٢٩٣القانون رقم  ،٢٠١٤
 وسائر أفراد األسرة من العنف األسري".

 

 التحد�ات:
نظرا الى الثغرات العدیدة التي �كتنفها قانون"حما�ة 

تطالب  ،وسائر أفراد األسرة من العنف األسري" المرأة 
�خاصة  ،منظمات المجتمع المدني العاملة في لبنان

، �ضرورة تعدیل هذا تلك في مجال حقوق المرأة 
    القانون.

 مواصلة منح اللجنة الوطنیة لشؤون المرأة 
 سلطة وضع السیاسات الوطنیة واتخاذ 

 القرارات
 (من�ئذئغمئ)

 توصیة ُ�عمل بها

  إلغاء جرائم الشرف من قانون العقو�ات اللبناني
م) ممئ  (ئكن

 اإلنجازات:
من قانون العقو�ات في ما �ان  ٥٦٢إلغاء المادة تم 

ُ�عرف �جرائم الشرف �موجب القانون رقم 
 ٢٠١١-٨-١٧الصادر بتار�خ  ١٦٢/٢٠١١
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٣ 
 اتفاقیة حقوق الطفل

                  مة لألمم المتحدة�موجب قرار الجمعیة العامدت وعرضت للتوقیع والتصدیق واالنضمام اعتُ 
 ١٩٨٩ تشر�ن الثانيفي 

 
حقوق الطفل �ضمان �افة حقوق اإلنسان المتعلقة  اتفاقیةتلتزم الدول األطراف في  

تسعى  لى الحقوق المدنیة والسیاسیة.ة واجتماعیة واقتصاد�ة �اإلضافة إ�األطفال من حقوق ثقافی
 نلى ضماو� حث الدول على بذل الجهود الرامیة الى المصلحة الفضلى للطفل لىإ هذه االتفاقیة

 ي تمییز و�شمل ذلك:حقوق األطفال ومن دون أ وحما�ة
 

 .حق الطفل في البقاء
 .التطور والنمو إلى أقصى حدحق الطفل في 

 .حق احترام رأي الطفل
 .حق الطفل في المشار�ة الكاملة في األسرة

 .المشار�ة الكاملة في الحیاة الثقافیة واالجتماعیةحق الطفل في 
 .حما�ة الطفل من التأثیرات المضرة

 .حما�ة الطفل من سوء المعاملة واالستغالل
 

في  الدولة اللبنانیة هي من بین الدول األوائل التي وقعت على اتفاقیة حقوق الطفل 
�ما أن لبنان قد صادق . ١٤/٥/١٩٩١دون أي تحفظ بتار�خ بوصادقت علیها ، ٢٦/١/١٩٩٠

ل ستغالعلى البروتو�ول االختیاري التفاقیة حقوق الطفل المتعلق ببیع األطفال و�غاء األطفال وا
یاري . ورغم توقیع لبنان على البروتو�ول االخت٨/١١/٢٠٠٤ األطفال في المواد اإل�احیة بتار�خ

ر ی، غ١١/٢/٢٠٠٢لحة بتار�خ التفاقیة حقوق الطفل المتعلق �اشراك األطفال في النزاعات المس
  أنه لم �صادق علیه حتى الیوم.



 التزامات لبنان �حقوق اإلنسان   ٤٦

وال یزال لبنان یواجه تحد�ات في ضمان وحما�ة حقوق الطفل �ما یتواءم مع التزاماته  
الدولیة في ضوء اتفاقیة حقوق الطفل. هذا ما حدى �الفر�ق العامل المعني �االستعراض الشامل 

، قبل لبنان عدد من التوصیات تتعلق �حقوق الطفلتوجیه الى ) ٢٠١٠الخاص بلبنان (عام 
 :�عضها

 
ما قبله لبنان من التوصیات التي تتعلق �حقوق الطفل والتي قدمها الفر�ق العامل  -١٠جدول 

 )٢٠١٠المعني �االستعراض الشامل الخاص بلبنان (
 

 توصیة الفر�ق العامل
 التوصیات مع ذ�ر الدول التي أعطت

 واقع تنفیذ التوصیة
 

 تعدیل القانون المحلي �حیث یتفق تمامًا مع اتفاقیة 
 حقوق الطفل

مكضتئ)  (ا

 .توصیة ُ�عمل على تنفیذها
 

 التعجیل بوضع وتنفیذ استراتیجیة وطنیة �شأن األطفال
سد) ل ) 

وضع المجلس األعلى للطفولة استراتیجیة 
وطنیة لحما�ة األطفال من �افة أشكال العنف. 

بتار�خ وافق علیها مجلس الوزراء 
. تتضمن هذه االستراتیجیة ١٢/١٢/٢٠١٢

 التدابیر التالیة:
قانون "حما�ة األحداث تعدیل �عض مواد  -

المخالفین للقانون أو المعرضین للخطر" (قانون 
لمواءمتها مع اتفاقیة حقوق  )٤٢٢/٢٠٠٢رقم 

 .الطفل
تطبیق سیاسة لحما�ة األطفال في  -

 المؤسسات التر�و�ة واالجتماعیة والثقافیة.
 

تم توقیع اتفاقیة بین وزارة الشؤون االجتماعیة 
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ومنظمة الیونسف تهدف الى انشاء نظام موحد 
 لإلبالغ. 

 الرسمي لتعلیم ا إدماج األطفال المعوقین في نظام
 لنهج تعلیمي شامل للجمیع قدر المستطاع وفقا 

 (فضد)

 توصیة ُ�عمل على تنفیذها

 عمل األطفال في مكافحة  مواصلة تعز�ز الجهود
ة (ئآل  لئذئ م)،(ئأل ثتب) ذخ ب ئكصئ �ن  ئكعد

 
 األطفال في ز التدابیر المتعلقة �مكافحة عمل تعز�

 إطار االستراتیجیة الوطنیة لمكافحة عمل األطفال
تذئئد)   (ئك

 على تنفیذهاتوصیة ُ�عمل 
 
 
 
 

 توصیة ُ�عمل على تنفیذها
 مواصلة التماس المساعدة التقنیة والمالیة لدعم 

 نظرًا إلى أن األطفال ال أنشطة إزالة األلغام، 
 ، یزالون ضمن أضعف قطاعات المجتمع اللبناني

 خلفتها التي ا من حیث تعرضهم للمتفجرات ال سیم
 الحرب 

ذ�ئ) لئكن ) 

 تنفیذهاتوصیة ُ�عمل على 
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4 
 اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة

 أو العقو�ة القاسیة أو الالإنسانیة أو المهینة
مدت وعرضت للتوقیع والتصدیق واالنضمام �موجب قرار الجمعیة العامةعتُ ا    

١٩٨٤�انون األول  ١٠المؤرخ في  ٣٩/٤٦لألمم المتحدة   
 
مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو  تفاقیةإتلتزم الدول األطراف في  
مناهضة لدار�ة أو الالإنسانیة أو المهینة �اتخاذ التدابیر التشر�عیة والقضائیة واإل عقو�ة القاسیةال

 یة "المن هذه االتفاق ٢التعذیب في �افة األقالیم الخاضعة لصالحیاتها القضائیة. �حسب المادة 
 اً �انت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهدید یة أ�اً �جوز التذرع �أ�ة ظروف استثنائ

 �الحرب أو عدم استقرار سیاسي داخلي أو أ�ة حالة من حاالت الطوارئ العامة األخرى �مبرر
 ."للتعذیب

بتجر�م أعمال التعذیب ضمن تلتزم الدول األطراف في هذه االتفاقیة ، ٤�موجب المادة  
 عقو�ات مناسبة مع طبیعة هذه الجرائم الخطیرة. قانونها الجنائي و�ا�قاع

مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقو�ة تفاقیة إصادق لبنان على  
هذه ل. �ما صادق على البروتو�ول االختیاري ٥/١٠/٢٠٠٠القاسیة أو الالإنسانیة أو المهینة في 

 .٢٢/١٢/٢٠٠٨والوطني، في نشئ آلیات رصد على المستوى الدولي ، الذي یُ االتفاقیة
، تّم إعتماد إستراتیجیة وطنیة  ٧/٣/٢٠١٢تار�خ  ٣٤�موجب قرار مجلس الوزراء رقم  

�عرض هذا القرار "اآللیة الالزمة لنقل  للمباشرة بنقل صالحیة إدارة السجون الى وزارة العدل.
مؤسسة عقابیة  صالحیة اإلشراف على السجون إلى وزارة العدل، �حیث لحظ إستحداث

وأصبح من الضرورة   .٢٩تخصصة في إدراة السجون تا�عة لوزارة العدل وتعمل تحت إشرافها"مُ 

                                                           
 موقع وزارة العدل:  ۲۹

http://pa.justice.gov.lb 
 .۲۰/۱۲/۲۰۱٤ :تاریخ الزیارة
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وضع هذا القرار موضع التنفیذ ونقل صالحیة السجون الى وزارة العدل مما �عزز الرقا�ة 
 القضائیة على السجون �شكل �سهم في مناهضة التعذیب.

توجیه ب) ٢٠١٠العامل المعني �االستعراض الشامل الخاص بلبنان (عام  الفر�ققام  
 مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقو�ة القاسیة أوعدد من التوصیات تتعلق �

 :�عضهاالالإنسانیة أو المهینة، قبل لبنان 
 

 فر�ققدمها ال ما قبله لبنان من التوصیات التي تتعلق �مناهضة التعذیب والتي -١١جدول 
 )٢٠١٠العامل المعني �االستعراض الشامل الخاص بلبنان (

 
 توصیة الفر�ق العامل

 مع ذ�ر الدول التي أعطت التوصیات
 واقع تنفیذ التوصیة

 

تعر�ف التعذیب مع اتفاقیة دیل التشر�عات ذات الصلة لمواءمة تع
 مناهضة التعذیب 

مكضتئ) ، (آكصئمنئ) ه ) 

 توصیة لم تتحقق
 ًا محدداً تعر�ف القانون اللبناني ال یتضمن

  التعذیب جر�مةل
 تجر�م جمیع أفعال التعذیب على النحو الوارد في اتفاقیة مناهضة

 التعذیب، واعتماد عقو�ات تتناسب مع جسامة الجر�مة
ثتب) ة ئكصئ �ئ  (ئكمإل

 توصیة لم تتحقق

 أفعال  سّن تشر�عات تنص على عقو�ات أشد على
 التعذیب و�ساءة المعاملة 

 (آكصئمنئ) 
 

 ز�ادة العقو�ة على جر�مة التعذیب عن حّدها 
 األقصى الحالي، وهو ثالث سنوات، �حیث تتناسب 

 مع جسامة الجر�مة 
مكضتئ) ه ) 

 لم تتحقق توصیات
العقو�ة المقررة في القانون اللبناني على 

والمعاملة القاسیة أو جر�مة التعذیب 
المهینة ال تتناسب مع الالإنسانیة أو 

  جسامة الجر�مة وخطورتها.
من الضروري مواءمة التشر�ع الوطني مع 

عدم سقوط اییر الدولیة �شكل �ضمن عالم
 جر�مة التعذیب �التقادم.



 التزامات لبنان �حقوق اإلنسان   ٥٠

 تعدیل قانون العقو�ات �حیث ُ�جّرم جمیع أشكال 
 التعذیب والمعاملة القاسیة أو الالإنسانیة أو المهینة 

 .الوارد في اتفاقیة مناهضة التعذیبعلى النحو 
تن�ئ)  مكضتئ)  (اك ه ) 
 
 التحقیق العاجل  قانون العقو�ات ضمنجب أن �� 

 التعذیب والمعاملة القاسیة أو نتهاكات اوالموثوق في 
 مقاضاة الالإنسانیة أو المهینة. �ما �جب أن �ضمن 

 المسؤولین عنها وفقًا للمعاییر الدولیة للمحاكمات 
  .العادلة

قنئ) مغئ زك ) 

 توصیة لم تتحقق

التعذیب والمعاملة میع التدابیر الالزمة لوقف أفعال اتخاذ ج
 القاسیة أو الالإنسانیة أو المهینة 

تن�ئ)  (اك

 توصیة ُ�عمل على تنفیذها
 

 منع التعذیب و�ساءة المعاملة من جانب الو�االت 
  �م هذه األفعال على النحو السلیمالحكومیة وتجر 

 والتحقیق مع المسؤولین عن هذه األفعال ومقاضاتهم 
 وتعو�ض الضحا�ا  على النحو الواجب ومعاقبتهم

 (ؤزٮئمنئ)

 لم تتحققتوصیة 
وضع السیاسات التي تتخذها الدولة �جب 

�شأن مناهضة التعذیب موضع التنفیذ. 
 تعز�ز تقنیات التقصي والتوثیق كما یتوجب

برقا�ة أماكن آلیات الرصد الخاصة تفعیل و 
اإلحتجاز والسجون على �افة األراضي 

 اللبنانیة.
غیاب القواعد القانونیة أ�ضا من المالحظ 

و�فالة الخاصة بتعو�ض ضحا�ا التعذیب 
 تمتع ضحا�ا التعذیب �حق رد االعتبار.
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ه إنشاء آلیة وطنیة لمنع التعذیب، وهو ما التزم �ه لبنان بتوقیع
التفاقیة مناهضة التعذیب في عام  على البروتو�ول االختیاري 

٢٠٠٨ 
تن�ئ)    (قضتئ)، (اك

 توصیة لم تتحقق

 تقد�م تقر�ر لبنان األولي، في أسرع وقت ممكن، إلى 
 لجنة مناهضة التعذیب 

تن�ئ)  (اك

 توصیة لم تتحقق
تأخر لبنان بتقد�م التقر�ر األولي والتقر�ر 
الدوري الى لجنة مناهضة التعذیب منذ 

   سنة) ١٥( ٢٠٠٠
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٧ 
 المقترحات

 
  
 

 إن واقع احترام حقوق اإلنسان في لبنان ما زال �عیدًا عن مستوى مالقاة المعاییر
 ثغرات من المالحظ وجود رغم الجهود المبذولة في هذا الصدد من قبل الدولة اللبنانیة. ،الدولیة

عوامل لوالتطبیق الفعلي لحقوق اإلنسان على أرض الواقع. �عود ذلك بین التزامات لبنان الدولیة 
على تطبیق فعلي لحقوق سلبًا : عدم استقرار الوضع األمني والسیاسي مما ینعكس ، منهاعدة

لى ضعف في مواءمة شلل في العمل النیابي مما یؤدي ا ُ�ضاف الى ذلك اإلنسان في لبنان.
  التشر�عات الوطنیة مع االتفاقیات الدولیة التي صادق علیها لبنان.

، نرى واجبًا طرح سلة من المقترحات التي سبق وأن قبلت بتنفیذها الدولة مما تقدم 
 الدوري  االستعراض" بتطبیقها في إطار النفاذ. �ان لبنان قد التزم اللبنانیة ولم تدخل �عد حیز

 في  المعقودة عشرة الخامسة الجلسة في، المتحدة األمم لدى اإلنسان حقوق  مجلس في "الشامل
، ")٢٠١٩-٢٠١٣الخطة الوطنیة لحقوق اإلنسان في لبنان ("عبر و  ٢٠١٠تشر�ن الثاني  10

 . ٢٠١٢�انون األول  ١٠مجلس النواب في التي أطلقها 
 

 مجلس النواب
 یذالتنف التي صادق علیها لبنان حیز الدولیة والبروتو�والت االتفاقیات أحكام وضع -

 .الالزمة التشر�عات �صدارو 
 .٣٠�ار�س مبادئ وفق اإلنسان لحقوق  المستقلة الوطنیة الهیئة إنشاء -
 

                                                           
 الجلسة في المتحدة األمم لدى اإلنسان حقوق مجلس في الشامل الدوري االستعراض في لبنان علیھا وافق توصیة  ۳۰

 .۲۰۱۰تشرین الثاني 10 في  المعقودة إلنسان حقوق لمجلس عشرة الخامسة



 التزامات لبنان �حقوق اإلنسان   ٥٤

 لم التي والبروتو�والت الدولیة لالتفاقیات لبنان النضمام الالزمة اإلجراءات اتخاذ -
  .٣١الالزمة اإلدار�ة والممارسات والقرارات والمراسیم القوانین عبر وتنفیذها �عد إلیها ینضم

 المدنیة �الحقوق  الخاص الدولي للعهد الثاني االختیاري  البروتو�ول على التصدیق -
 .والسیاسیة

 التي القسري  اإلخفاء من األشخاص جمیع لحما�ة الدولیة االتفاقیة على التصدیق -
 .٢٠٠٧شباط  ٦بتار�خ لبنان  علیها وقع

 "الدولیة العمل منظمة" عن الصادرة 1948 للعام 87 رقم االتفاقیة على التصدیق -
 الثانیة للمادة �النسبة سیما ال تحفظ، أي دون  من التنظیم، حق وحما�ة النقابیة �الحر�ة  والمتعلقة

 ترخیص دون  من الحق، تمییز، أي دون  من العمل، وألر�اب للعمال" أن على تنص التي منها
 هذه بلوائح التقید �شرط إلیها، �االنضمام الحق و�ذلك �ختارون، التي النقا�ات �إنشاء مسبق،

 .٣٢"المنظمات
 .٣٣التصدیق على اتفاقیة الیونسكو لحما�ة وتعز�ز تنوع أشكال التعبیر الثقافي -

 
 مجلس الوزراء واالدارات العامة

 
التي تقع على عاتق الحكومة لتقییم ورصد تنفیذ االلتزامات  وطنیة آلیة اعتماد -

 االستعراض وآلیة المعاهدات هیئات إلى التقار�ر وتقد�م وصیاغة لتنسیقو  �موجب المعاهدات
 .٣٤الشامل الدوري 

 اإلنسان، حقوق  في المحرز التقدم حول الدور�ة التقار�ر وتقد�م إعداد في اإلسراع -
 ما إعداد على فورا العمل �جب  .ذلك تتطلب التي والعهود المواثیق وفق لبنان على المتوجبة

                                                           
  .مرجع سابق ،)۲۰۱۳-۲۰۱۹( في لبنان الخطة الوطنیة لحقوق اإلنسان  ۳۱
   .سابق مرجع ،)۲۰۱۳-۲۰۱۹( في لبنان الخطة الوطنیة لحقوق اإلنسان ۳۲ 

 الجلسة في المتحدة األمم لدى اإلنسان حقوق مجلس في الشامل الدوري االستعراض في لبنان علیھا وافق توصیة  ۳۳
 .۲۰۱۰تشرین الثاني 10 في  المعقودة اإلنسان حقوق لمجلس عشرة الخامسة

   مرجع سابق. ،)۲۰۱۳-۲۰۱۹( ۳٤
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في  المحدد الزمني اإلطار حسب مستقبال النهج بذلك وااللتزام وقت أسرع في وتقد�مها منها تأخر
 .٣٥المعنیة االتفاقیات

 وتنفیذ لمتا�عة التنفیذ�ة اآللیات تطو�ر على العر�یة الدول جامعة إطار في العمل -
 .٣٦اإلنسان لحقوق  العر�یة المیثاق والمحكمة لجنة تفعیل لجهة سیما ال المیثاق العر�ي،

 (ج) و(د) و(و)١والفقرة  ٩من المادة  ٢سحب تحفظـات لبنان علـى أحكـام الفقرة  -
 تفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة.إمن  ١٦و(ز) من المادة 

مشروع القانون الذي إنشاء مدیر�ة عامة لحقوق اإلنسان في وزارة العدل، استنادًا إلى  -
 .٣٧أُِعد لهذا الغرض

مواصلة البحث عن حلول مناسبة لمواجهة التحد�ات التي تعوق تمتع المواطنین على  -
 .٣٨نحو �امل �الحقوق السیاسیة واالقتصاد�ة واالجتماعیة والثقافیة األساسیة

 تعز�ز بناء القدرات في مجال حقوق اإلنسان، ورفع مستوى الوعي بهذه الحقوق  -
 .٣٩ونشر ثقافة حقوق اإلنسان عن طر�ق المناهج الدراسیة وحمالت التوعیة

 حقوق  مجال في الدولیة �التزاماته لبنان وفاء لتعز�ز الالزمة والقدرات الخبرات تطو�ر -
 .٤٠الدولي التعاون  طلب عبر ذلك في �ما اإلنسان

 واالقتصاد�ة للبلدتطبیق االستراتیجیات والخطط المتعلقة �التنمیة االجتماعیة  -
مواصلة تدعیم البرامج والتدابیر االجتماعیة األساسیة المعتمدة الرامیة إلى مكافحة الفقر و 

تخاذ اإلجراءات التي تعزز تقد�م الخدمات االجتماعیة، و�یالء أولو�ة �واالستبعاد االجتماعي، و 

                                                           
 سابق.المرجع ال ،)۲۰۱۳-۲۰۱۹( في لبنان الخطة الوطنیة لحقوق اإلنسان  ۳٥
 سابق.المرجع ال ،)۲۰۱۳-۲۰۱۹( في لبنان الخطة الوطنیة لحقوق اإلنسان  ۳٦
 الجلسة في المتحدة األمم لدى اإلنسان حقوق مجلس في الشامل الدوري االستعراض في لبنان علیھا وافق توصیة  ۳۷

 .۲۰۱۰تشرین الثاني 10 في  المعقودة اإلنسان حقوق لمجلس عشرة الخامسة
 الجلسة في المتحدة األمم لدى اإلنسان حقوق مجلس في الشامل الدوري االستعراض في لبنان علیھا وافق توصیة ۳۸

 .۲۰۱۰تشرین الثاني 10 في  المعقودة اإلنسان حقوق لمجلس عشرة الخامسة
 الجلسة في المتحدة األمم لدى اإلنسان حقوق مجلس في الشامل الدوري االستعراض في لبنان علیھا وافق توصیة ۳۹

 .۲۰۱۰تشرین الثاني 10 في  المعقودة اإلنسان حقوق لمجلس عشرة الخامسة
 مرجع سابق. ،)۲۰۱۳-۲۰۱۹في لبنان ( الخطة الوطنیة لحقوق اإلنسان  ٤۰



 التزامات لبنان �حقوق اإلنسان   ٥٦

مستوى ممكن من الرفاه للقطاعات األشد حرمانا في المجتمع، ومواصلة السعي إلى تحقیق أعلى 
 .٤١لشعبه

الطلب إلى المجتمع الدولي تقد�م �ل ما یلزم من العون والمساعدة لتعز�ز وفاء لبنان  -
 .٤٢�التزاماته الدولیة في مجال حقوق اإلنسان

مواصلة الجهود الرامیة إلى وقف هجرة األدمغة إلى البلدان األجنبیة وتعز�ز معاییر  -
 .٤٣�األنشطة االقتصاد�ة الرئیسیة في البلدالتعلیم المهني المتعلق 

*** 
ضرورة بذل الدولة اللبنانیة مز�دًا من الجهود للوفاء �التزاماتها نستنتج من الدراسة 

مع  قوانین الداخلیةالمواءمة تفعیل اآللیات الوطنیة و الدولیة المتعلقة �حقوق االنسان من خالل 
تخصیص مع أهمیة  ،لوطنياالتفاقیات الدولیة التي صادق علیها لبنان وتفعیلها على المستوى ا

مع اإلشارة الى أهمیة تعاون الدولة اللبنانیة مع و�االت األمم . لتحقیق هذه الغا�ةالموارد الالزمة 
عز�ز وعي المتحدة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في لبنان بهدف التشاور والتنسیق وت

 من السلطة لكلّ  بدّ  الالجمهور حول االتفاقیات التي صادق علیها لبنان. وفي هذا السیاق   "
 .٤٤وروحّیتها" النصوص تلك مضمون  یلتزموا أن الشعب وجمهور القضائیة والسلطة التنفیذ�ة

 
  

                                                           
 الجلسة في المتحدة األمم لدى اإلنسان حقوق مجلس في الشامل الدوري االستعراض في لبنان علیھا وافق توصیة ٤۱

 حقوق لمجلس عشرة الخامسة
 .۲۰۱۰تشرین الثاني 10 في  المعقودة اإلنسان

 الجلسة في المتحدة األمم لدى اإلنسان حقوق مجلس في الشامل الدوري االستعراض في لبنان علیھا وافق توصیة ٤۲
 حقوق لمجلس عشرة الخامسة
 .۲۰۱۰تشرین الثاني 10 في  المعقودة اإلنسان

 الجلسة في المتحدة األمم لدى اإلنسان حقوق مجلس في الشامل الدوري االستعراض في لبنان علیھا وافق توصیة ٤۳
 حقوق لمجلس عشرة الخامسة
 .۲۰۱۰تشرین الثاني 10 في  المعقودة اإلنسان

  .مرجع سابق، )۲۰۱۳-۲۰۱۹( الخطة الوطنیة لحقوق اإلنسان في لبنان ٤٤
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 المصادر

 التقار�ر المواثیق و . ١      
 قرار  (ب) من مرفق١٥تجمیع للمعلومات أعدته المفوضیة السامیة لحقـوق اإلنـسان، وفقـًا للفقرة 

، االستعراض الدوري الشامل للبنان، مجلس حقوق االنسان، ١/٥مجلس حقوق اإلنسان       
 .٢٠١٠جنیف 

 اللبنانیة.، مجلس النواب، الجمهور�ة )٢٠١٩-٢٠١٣الخطة الوطنیة لحقوق اإلنسان في لبنان (
  إقتراح قانون الهیئة الوطنیة لحقوق اإلنسان المتضمنة لجنة الوقا�ة من التعذیب.

یع التقر�ر الرسمي الجامع للتقر�ر�ن الدور�ین الرا�ع  والخامس حول اتفاقیة القضاء على جم
 .٢٠١٤ ،أشكال التمییز ضد المرأة، الهیئة الوطنیة لشؤون المرأة اللبنانیة، بیروت

مي ، مكتب المفوض الساالعمل مع برنامج األمم المتحدة لحقوق اإلنساندلیل للمجتمع المدني: 
 .٢٠٠٨ ،لحقوق اإلنسان، جنیف

 - نظمات المجتمع المدني العاملة على االستعراض الدوري الشامل للبنانتقر�ر تحالف مُ 
CCSOL  ،٢٠١٠، بیروت. 

الدوري الشامل األول للبنان، تحالف الحقوق ، توصیات االستعراض تقر�ر التقییم النصفي
 االقتصاد�ة واالجتماعیة، شبكة المنظمات العر�یة غیر الحكومیة لحقوق اإلنسان

ANND- ٢٠١٣، بیروت، أیلول. 

 المواقع االلكترونیة. ٢
 http://www.un.orgموقع األمم المتحدة: 

 http://www.ohchr.org موقع المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان: 
 http://ahdath.justice.gov.lbموقع وزارة العدل، الجمهور�ة اللبنانیة: 

  http://www.pcm.gov.lb موقع رئاسة مجلس الوزراء اللبناني:  
 http://www.moe.gov.lb: ، الجمهور�ة اللبنانیةموقع وزارة البیئة

 

http://www.moe.gov.lb/
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 صدر في منشورات المؤسسة اللبنانیة للسلم األهلي الدائم
 إشراف انطوان مسّره

 
 ص. ٢٦٠، ١٩٨٨(قبرص)، ، �التعاون مع مر�ز المؤتمرات في ا�انا�ا الحق في الذاكرة. ١
 ٢٨٠، ١٩٩٢(من المعاناة الى المواطنیة)، �التعاون مع مر�ز المؤتمرات في ا�انا�ا (قبرص)، بیروت،  العبور الى الدولة. ٢

 ص.
 �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور، االشكالیة والتخطیط للبنان ما �عد الحرب)البناء الد�مقراطي (. ٣

Konrad Adenauer Stiftung- KAS ،ص.  ٢٤٠ ،١٩٩٤ 
 National Endowment (نماذج في الثقافة المدنیة)، الجزء االول، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�موقراطیة مواطن الغد. ٤

for Democracy-NED ،ص. ١٩٩٥،٤٩٦ 
اوتاوا  ،CRDI ث لالنماء الدولي(االشكالیة والتخطیط)، �التعاون مع مر�ز البحو بناء السیاسات االجتماعیة في لبنان . ٥

 ص. ٣١٢،  ١٩٩٥(كندا)، 
 ؤسسة �ونراداون مع م(التزام واستراتیجیة سالم ود�موقراطیة للمستقبل)، الجزء األول، �التعاالحزاب والقوى السیاسیة في لبنان . ٦

         ص. ٥٩٢، ١٩٩٦،  KAS ادیناور
 ٣٦٨ ،١٩٩٨ ،NED اني، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�موقراطیة، الجزء الثمواطن الغد: الحر�ات وحقوق االنسان. ٧

 .ص
 ٢٨٨ ،١٩٩٧ ، KAS الجزء الثاني، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناوراالحزاب والقوى السیاسیة في لبنان: تجدد والتزام، . ٨

 ص.
 اطیةیة للد�مقر األول، �التعاون مع المؤسسة الوطن(نماذج في المعامالت واالعالم االداري)، الجزء عالقة المواطن �االدارة . ٩

NED ،ص. ٣٨٨، ١٩٩٨ 
 ص. ٢٩٦، ١٩٩٨،  KAS ، �التعاون مع مؤسسة �ونراد أدیناوراقتصاد في سبیل العدالة االجتماعیة. ١٠
 ص. ٣٦٨ ،١٩٩٧، NED الجزء الثالث، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�موقراطیة مواطن الغد: نعیش مًعا في مجتمع،. ١١
 KAS ناورراد أدی(استراتیجیة مشار�ة ود�موقراطیة اجتماعیة)، �التعاون مع مؤسسة �ون النقا�ات والهیئات المهنیة في لبنان. ١٢

 ص. ٢٥٦، ١٩٩٩، 
 قراطیة�مو طنیة للد(نماذج في المعامالت واالعالم االداري)، الجزء الثاني، �التعاون مع المؤسسة الو  عالقة المواطن �االدارة. ١٣

NED، ص.  ٣٨٤، ١٩٩٩ 
، Mercy Corps International (منظومة قیم ومبادرة وتواصل وتدر�ب)، �التعاون مع  تنمیة المجتمع المدني في لبنان. ١٤

 ص. ٧٥٢، ٢٠٠٠
 .ص ٢٥٦ ،٢٠٠٠،  KAS ، الجزء الثاني، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناورالنقا�ات والهیئات المهنیة في لبنان. ١٥
مقراطیة )، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�في لبنان(مبادرة ومشار�ة ومواطنة في المجال المحلي  الحكمیة المحلیة. ١٦

NED،  ، ص ٥٧٦، ٢٠٠٢الجزء االول 
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لجزء االول، ا،   KAS، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور الجغرافیة االنتخابیة في لبنان: شروط التمثیل الد�مقراطي. ١٧
 ص. ٣٧٦، ٢٠٠٢

لجزء الثاني، ا، NED، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�مقراطیة الحكمیة المحلیة: النقاش المحلي في القضا�ا المشتر�ة .١٨
 ص. ٤٧٢، ٢٠٠٣

، الجزء الثاني،  KAS ، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناورالجغرافیة االنتخابیة في لبنان: تار�خیة القضاء وتقسیم الدوائر. ١٩
 ص, ٦٢٤، ٢٠٠٤

، KAS اورومؤسسة �ونراد ادین ، �التعاون مع مر�ز المؤتمرات في ا�انا�ا قبرصمرصد السلم االهلي والذاكرة في لبنان. ٢٠
 ص. ٢٠٠٤،٦٥٦

، ٣، جزء NEDیة (قواعد العمل الد�مقراطي البلدي في لبنان)، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�مقراطالحكمیة المحلیة . ٢١
 ص. ٥٩٢، ٢٠٠٤

 هو�تها (سیرة ذاتیة في العمل السیاسي والمقاومة المدنیة أو �یف استعادت صقلیة مقاومة المافیا. لیولو�ا اورلندو، ٢٢
الحقوقیة"  و"برنامج الثقافة Sicilian Renaissance Instituteالمسلو�ة)، تعر�ب افلین ابو متري مسّره، �التعاون مع

 ص. ٢٤٨، ٢٠٠٥بنان، ل-وامیدست
ة �مقراطی(التواصل بین التشر�ع والمجتمع)، الجزء االول، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد مرصد التشر�ع في لبنان. ٢٣

NED ،ص. ٥٥٢، ٢٠٠٥ 
مقراطیة �یة للد(القواعد الحقوقیة في الصیاغة والسیاسات التشر�عیة)، �التعاون مع المؤسسة الوطن مرصد التشر�ع في لبنان. ٢٤

NED ،ص. ٦٤٠، ٢٠٠٦، الجزء الثاني 

)، ٢٠٠٧-١٩٧٥(بناء ثقافة المناعة في المجتمع اللبناني:  نزاعات الداخل وحروب الخارج ، طوني جورج عطاهللا. ٢٥
 ص.  ٦٢٤، ٢٠٠٧

لثالث، االجزء ، NED(اشكالیة ومنهجیة وتطبیق)، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�مقراطیة  مرصد التشر�ع في لبنان. ٢٦
 ص. ٣٤٠، ٢٠٠٧

ون مع (اعالم و�لوغیة وتمكین في سبیل د�مقراطیة قر�بة من الناس)، �التعا مرصد الحقوق االقتصاد�ة االجتماعیة. ٢٧
 ص ٥٠٤، ٢٠٠٨، NEDالمؤسسة الوطنیة للد�مقراطیة 

ؤسسة المحلي)، �التعاون مع م (تضامن ومشار�ة ومواطنة في المجال دعم المجتمع األهلي للعمل البلدي في لبنان. ٢٨
 ص. ٢٥٦، ٢٠٠٩وستمنستر للد�مقراطیة، 

یروت، براطیة، (بناء ثقافة المواثیق في لبنان من اجل مواطنة فاعلة)، �التعاون مع المؤسسة العر�یة للد�مق اتفاق الدوحة. ٢٩
  ص. ٣٧٧، ٢٠٠٩

فلین ابو اخالقیة تغیر الشعوب والمجتمعات)، تعر�ب (رؤ�ة ا المصالحة القائمة على اإل�مان، Brian Cox. بر�ان �و�س ٣٠
 ص. ٢٠٨، ٢٠١٢متري مسّره، 

عًما للعمل دمواطنة و (مبادرة ومشار�ة  الشأن العام في الحیاة الیومیة المحلیة في لبنان. انطوان مسّره ور�یع قیس (ادارة)، ٣١
 ص. ٥٣٢، ٢٠١٣، Foundation for the Futureالبلدي)، �التعاون مع مؤسسة المستقبل 

 ص. ١٤+  ٩٤، ٢٠١٣(تشر�ع وحقوق وتوصیات)،  السجون في لبنان. ر�یع قیس، ٣٢
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(إطار إ�ماني لصنع السالم وحل النزاعات)، تعر�ب افلین ابو المصالحة القائمة على اإل�مان ، Brian Cox. بر�ان �و�س ٣٣
 ص. ١٣٢، ٢٠١٤متري مسّره، 

(الخبرات العر�یة والدولیة من منظور مقارن)،  صیاغة الدساتیر في التحّوالت العر�یة. انطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، ٣٤
 ص. ٤٣٢، ٢٠١٤، KAS�التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور 

�التعاون مع جمعیة  مرصد السلم االهلي والذاكرة في لبنان: استعادة سلطة المعاییر،. انطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، ٣٥
 ص. ٦١٢، ٢٠١٥، RYACOاف الخیر�ة رمزي یوسف عس

(برامج وخبرات)، �التعاون مع  تعلیم وثقافة حقوق االنسان في الجامعات العر�یة. انطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، ٣٦
 ص. ٣٣٦، ٢٠١٥، KASمؤسسة �ونراد ادیناور 

، �التعاون مع مؤسسة �ونراد الكشاف الحز�ي في لبنان من منظور جندري منار زعیتر ومصطفى عاصي،  .٣٧
 ص. ٦٤، ٢٠١٥، KASادیناور 

�التعاون مع مؤسسة التزامات لبنان �حقوق االنسان بین المواثیق الدولیة األساسیة والتشر�عات الوطنیة، . میر�ام یونس، ٣٨
 ص. ٦٤، ٢٠١٥، KASكونراد ادیناور 

 Documentsصدر في سلسلة "وثائق" 

1. Irene 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 جدیدة مضافة، ١٩٩٩،  KASادیناور  �التعاون مع مؤسسة �ونراد، فاعلون في السیاسات االجتماعیة في لبنان. ٢
 ص. ٣٠٠، ٢٠٠٧

(نماذج أحكام قضائیة مختارة)، �التعاون مع مبادرة الشراكة  . مرصد القضاء: دفاًعا عن العدالة واإلنصاف والحر�ات في لبنان٣
 ص. ١٦٨، ٢٠٠٦، MEPIاألمیر�یة الشرق أوسطیة 

 والتعدیل الدستوري ) 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(
 ص. ٢٥٠ ،٢٠١٢)، ١٩٨٢-١٩٧٥( الفدرالیة الجغرافیة والفدرالیة الشخصیة: ٤/٢، رقم ٢وجزء    
 ص. ١٢٠ ،٢٠٠٦عولمة السالم من خالل الد�مقراطیة،  طیة:الحر�ة العالمیة للد�مقرا. انطوان مسّره، ٥
 –وندوة اللجنة الوطنیة للتر�یة والعلم والثقافة  ٢٠٠١-١٩٩٩نهار الشباب سیاسات شبابیة، . انطوان مسّره (جمع وتنسیق)، ٦

 ص. ٢٠٠، ٢٠٠٦، ٢٧/١١/١٩٩٩الیونسكو في 
عداد انطوان مسّره و�ول مرقص، �التعاون مع مبادرة الشراكة ، ا مرصد القضاء في لبنان: نماذج احكام قضائیة مختارة. ٧

 ص. ٢٧٢، ٢، جزء ٢٠٠٧، MEPIاالمیر�یة الشرق اوسطیة 
�التعاون مع المواطنیة الطالبیة: مندو�و الصف في المدارس وممثلوا الطالب في الجامعات او التر�یة على الشأن العام، . ٨

  .ص ١٤٢، ٢٠٠٦،  KASمؤسسة �ونراد ادیناور 
(مضامینها وسیاقها التطبیقي والخبرات للبنان ومن لبنان)، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور  التر�یة على القاعدة الحقوقیة. ٩

KAS  ،ص. ٢٣٠، ٢٠٠٦ 
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رصد السلم ، موانعكاساتها على المجتمع اللبناني وحقوق االنسان ٢٠٠٦تموز  ١٢تأثیرات حرب . طوني عطاهلل (اعداد)، ١٠
 ص. ١٥٣، ٢٠٠٦االهلي والذاكرة في لبنان، 

 ١٩٤ ،٢٠٠٦ ، KAS، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور المواطنیة الطالبیة: نماذج في التنظیم والثقافة الد�مقراطیة. ١١
 ص.

، ٢٠٠٦)، ٢٠٠٦-١٩٦٤(دراسات ومقاالت ومداخالت في مؤتمرات،  االعالم في لبنان: قانون وخلقیة. انطوان مسّره، ١٢
 ص. ٧٥٦

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. 

الجامعة  حافة فيص، اعداد طالب الدراسات العلیا الطائف �ما نرو�ها الوالدنا-وثیقة الوفاق الوطنين مسّره (اشراف)، . انطوا١٤
 ص. ١٩٠، ٢٠٠٧، UL/Liban et CFPJ-IFP/Parisاللبنانیة، 

 تعاون مع(اصالح) �ال، الشبكة العر�یة لالصالح الد�مقراطي تطو�ر ا�حاث الد�مقراطیة عر�ًیا. انطوان مسّره (اشراف)، ١٥
 ص. ٣١٠ ،٢٠٠٧المؤسسة اللبنانیة للسلم االهلي الدائم ومر�ز االردن الجدید للدراسات، 

، ٢٠٠٧ة)، الفرنسیو (�العر�یة  االرشاد الرسولي: مقار�ة تطبیقیة في سبیل مرصد االرشاد الرسولي في لبنان . انطوان مسّره، ١٦
 ص. ٥٤

یاسات س(خالصة ا�حاث و�رامج تطبیقیة وتوجهات مستقبلیة: نحو بناء  الشباب اللبنانيهواجس وتطلعات . انطوان مسّره، ١٧
 ص. ٢٥٨، ٢٠١٢، طبعة ثانیة مضافة، ٢٠٠٧شبابیة)، 

المؤسسة  اون مع، �التعلماذا طرابلس؟ استغالل االوضاع االقتصاد�ة االجتماعیة في احداث االرهاب والعنف. ما العمل؟. ١٨
 ص. ٤٢، ٢٠٠٧، NEDالوطنیة للد�مقراطیة 

 ص. ٥٠، ٢٠٠٧، NED، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�مقراطیة بناء رأي عام اقتصادي اجتماعي. ١٩
مج ق لبرنامجموعة وثائ قضا�ا اخالقیة: هدفیة الشرع المهنیة وصیاغتها وتطبیقاتها،. انطوان مسّره (اعداد وتنسیق)، ٢٠

 .٢٠٠٨یة"، معهد العلوم الدینیة، جامعة القد�س یوسف، "الماستر في العالقات المسیحیة واالسالم
(دراسات وتقار�ر ومداخالت في  مرصد السلم االهلي والذاكرة في لبنان. انطوان مسّره وطوني عطاهللا (اعداد وتنسیق)، ٢١

 ,Observatoire de la paix civile et de la mémoire au Liban، ٢٠٠٨-٢٠٠٥مؤتمرات وورشات عمل)، 

2005-2008/ Monitoring Civil Peace and Collective Memory in Lebanon, 2005-2008 ، التعاون مع�
ورا�طة مراكز التدر�ب والر�اضات الروحیة في  FDCDقبرص ومنتدى التنمیة والثقافة والحوار -مر�ز المؤتمرات في ا�انا�ا

 ص. ٦٥٦، ٢٠٠٨، MEATRC  الشرق األوسط 

، اشرف على تنسیقها ١٩٩٧-١٩٤٧، وثائق من التار�خ: قرن دفاًعا عن حقوق المرأة في لبناننصف . لور مغیزل، ٢٢
 Machreq/Maghreb Genderوتبو�بها والتقد�م لها انطوان مسّره وطوني عطاهلل، مؤسسة جوزف ولور مغیزل، 

Linking and Information Projectاللبنانیة للعلوم السیاسیة،  ، المؤسسة اللبنانیة للسلم االهلي الدائم، الجمعیة
 ٥٠٠ص +  ٤٩٣ ،٢٠٠٨اجزاء،  ٣منشورات المؤسسة اللبنانیة للسلم االهلي الدائم، سلسلة وثائق، المكتبة الشرقیة، 

 ص. ٤٥٠ص. + 
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العر�یة ، بیروت، �التعاون مع المؤسسة : وثائق للذاكرة والثقافة المیثاقیة والمواطنیة٢١/٥/٢٠٠٨جذور اتفاق الدوحة، . ٢٣
للد�مقراطیة، اعداد طوني جورج عطاهللا �التعاون مع �اسكال موصللي وعلي حسون ور�تا روسل متى، وتنسیق انطوان مسّره 

 ص. ٣٩٣، ٢٠٠٩ور�یع قیس، 
، �التعاون مع مرصد الحقوق االقتصاد�ة االجتماعیة: اعالم و�لوغیة وتمكین في سبیل د�مقراطیة قر�بة من الناس. ٢٤

 ص. ٤٩٢، ٢٠٠٩،  NEDلوطنیة للد�مقراطیة المؤسسة ا
*** 

 عاًما من الحوار اللبناني في سبیل ثبات السلم األهلي ودعم المسار الدستوري): ٢٥( ذاكرة الحوارات اللبنانیة
 ص. ٥٧٢، ٢٠٠٩، ٢٣/٣/١٩٨٤-١١ مؤتمر لوزان :١. الجزء ٢٥
، والفر�ق العر�ي للحوار ٢٠٠٧لبناني في سو�سرا ، والحوار ال١٩٨٤�حث جامعة الروح القدس الكسلیك  :٢. الجزء ٢٦

 ص. ٥٩، ٢٠٠٩ ،٢٠٠٨االسالمي المسیحي 
، وتحر�ات المجتمع ٢٠٠٩-٢٠٠٦، واجتماعات مؤتمر الحوار الوطني ٢٠٠٧فرنسا -لقاءات سان �لو :٣. الجزء ٢٧

 ص. ٢٩٧، ٢٠٠٩، ٢٠٠٩المدني 
 ص. ١٢٠، ٢٠٠٩، ١٩٨٤وثائق للمؤتمر المسیحي  :٤. الجزء ٢٨

*** 
اعداد وتنسیق انطوان مسّره لورشات عمل �التعاون مع جمعیات ومبادرات دعًما للعمل البلدي في لبنان الیوم، . ٢٩

Foundation for the Future ،ص. ١١٩، ٢٠١٠ 
 .٢٠١٠، الجزء الثالث، اعداد لیلى سلوم سعد، افلین ابو متري مسّره، انطوان مسّره، یوسف سعد: المجموعة الكاملة. ٣٠
(الحالة البحثیة: مؤسسات، مؤشرات، حاجات،  قیاس الد�مقراطیة واالصالح الد�مقراطي في الدول العر�یة. انطوان مسّره، ٣١

 ص. ٥٤+  ٧٠، ٢٠١٠اولو�ات، منهجیات، استشراف)، 
 ص. ٥٢، ٢٠١١، ٢٤/٥/٢٠١١عشاء -، لقاءر�ع قرن في سبیل السلم االهلي والذاكرة في لبنان. ٣٢
، مجموعة وثائق جمعها انطوان مسّره �فضل مساعدة وسى الصدر في ذاكرة اللبنانیین للسلم االهلي والمیثاقاالمام م. ٣٣

 ص. ٨٠، ٢٠١١السیدة ر�اب الصدر ومؤسسات االمام موسى الصدر، 
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 Peace and ٢٠١٢-٢٠٠٨، مرصد السلم االهلي الذاكرة في لبنان. انطوان نصري مسّره، ٣٥
Collective Memory in Lebanon, 2005-2008 الجزء الثالث: تقار�ر ودراسات ووثائق لندوة مرصد السلم االهلي ،

 �التعاون مع جمعیة رمزي یوسف عساف الخیر�ة  ٢/٩/٢٠١٢-٣١/٨والذاكرة في 
Youssef Assaf Charitable Organisation – RYACO Ramzi ،العر�یة والفرنسیة واالنكلیز�ة).(� ٢٠١٢ 

(حاالت ونماذج)، مقتطفات من منشورات المؤسسة اللبنانیة للسلم االهلي الدائم)،  الذاكرة المدنیة للحرب في لبنان. ٣٦
 Ramziوجمعیة رمزي یوسف عساف الخیر�ة  LAU�التعاون مع مر�ز التراث اللبناني في الجامعة اللبنانیة األمیر�یة 

Youssef Assaf Charitable Organisation-RYACO ،١٦٣، ٢٠١٢ص، اعداد انطوان مسّره،  ١٩٢، ٢٠١٣ 
 للعرض على الشاشة. CDص و ٦٥ص. + ملحق 
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 Woman Empowerment/ Capacitation des◌ً مبادرة المرأة ومشار�تها في صنع القرار على الصعید المحلي . ٣٧
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. 

�لیة  رات فيحاض(المجتمع والقدرة الوطنیة)، مجموعة نصوص لم االستراتیجیة الوطنیة: البعد االجتماعي. انطوان مسّره، ٣٩
 ص. ١٣٣، ١٩٩٧القیادة واألر�ان، 

 ٢٠١٤-١٩٨٤السلم االهلي في لبنان في برامج ومشار�ع: . انطوان مسّره (اعداد) ودانییال فیاض (توثیق وتبو�ب)، ٤٠
Paix civile et droits de l’homme au Liban en programmes et projets: 1984-2014 ،٢٠١٤ ،

 ص. ١٢٦٨
 ص. ٢٢٨، ٢٠١٤)، ١٩٩٤-١٩٨٠(كتا�ات متفرقة:  النظام السیاسي اللبناني خالل االزمات. انطوان مسّره، ٤١
ائق لورشة وعة وث، مجمالدولة والمجال الدیني في الدساتیر والتشر�عات واالجتهادات الدستور�ة. انطوان مسّره (اشراف)، ٤٢

 ص. ١٢٨، ٢٠١٣، ٥/٩/٢٠١٣-٣عمل ودورة تدر�بیة لمجموعة "د�ار"، عمان، 
 ص. ٨٢، ١٩٩٩-١٩٩٨التدر�ب على المناهج الجدیدة في التر�یة المدنیة، . انطوان مسّره (اشراف)، ٤٣
مدني، مجتمع ال(دراسات ومقاالت في الدستور والمواطنیة والقواعد الحكم في النظام الدستوري اللبناني . انطوان مسّره، ٤٤

 ص. ٧٩٤، ٢٠١٤)، ٢٠٠٨-١٩٧٨
  ١٩٤٣-١٩٢٠وجوه میثاقیة في تار�خ لبنان واللبنانیین: لبنان الكبیر في ذاكرة جیل الشباب، ن مسّره، . انطوا٤٥

 .٢٠١٥، طبعة ثانیة، Gladic(مجموعة وثائق)، �التعاون مع جمعیة تصالح 
46. Maé Kurkjian, Rapport de stage (1 juillet au 18 août 2013) à la Fondation libanaise pour la 

paix civile permanente, 2014, 40 p. 
 ص. ١٠٥، ٢٠١٤(مشار�ع ومناقشات ومراجع)، مجموعة وثائق،  األحوال الشخصیة االختیار�ة. انطوان مسّره (اعداد)، ٤٧
 ٦٤٠، ٢٠١٥، ٢٠٠٨-٢٠٠٢(اشكالیة وتمكین ومبادرات لبرامج تطبیقیة)،  كتا�ات حول حقوق المرأة. انطوان مسّره، ٤٨

 ص.
ث (تعر�ب �عض الفصول)، تعر�ب ایلیت سیمون شحاده (مذ�رة �ح قلب ثائر، Ingrid Betancourt. انغر�د بتانكور ٤٩

 ص. ٨٥، ٢٠١٥الكسلیك، -للحصول على دبلوم في الترجمة، جامعة الروح القدس
ع جمعیة ، �التعاون م٢٠١٤-٢٠٠١، في لبنان تقار�ر مرصد السلم االهلي والذاكرة مجموعة. انطوان مسّره (اشراف)، ٥٠

 ص. ٣٧٠، ٢٠١٥، RYACOرمزي یوسف عساف الخیر�ة 
وات ار�ع ندو ، وقائع �حث جماعي مرصد الد�مقراطیة في لبنان: المواثیق ود�مقراطیة القر�ى. انطوان مسّره (اشراف)، ٥١

 ص. ٣٦٦، ٢٠١٥، ٢٠٠٢-١٩٩٧عقدتها مؤسسة جوزف ولور مغیزل �التعاون مع االتحاد االورو�ي، 
52. A. Messarra (dir.), Observatoire de la démocratie au Liban : Démocratie de proximité, actes 

d’une recherche collective et de quatre séminaires organisés en 2001 par la Fondation 
Joseph et Laure Moghaizel en coopération avec l’Union européenne, 2015, 130 p. 
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وقائع �حث جماعي وأر�ع ندوات  ،٢٠٠١مرصد الد�مقراطیة في لبنان: تحوالت واستشراف، . انطوان مسّره (اشراف)، ٥٣
 ص. ٢٥٨، ٢٠١٥عقدتها مؤسسة جوزف ولور مغیزل �التعاون مع االتحاد االورو�ي، 

(صدقیة الخبر وخلقیة االعالم استناًدأ الى  مهنیةحق المواطنین في االعالم: شهادات وخبرات . انطوان مسّره (اشراف)، ٥٤
الشرعات الدولیة وفي الممارسة المهنیة الیومیة لالعالمیین من الجیل الجدید)، وقائع �حث جماعي وندوات عقدتها 

 ص. ٢٨٣، ٢٠١٥، ١/٢�التعاون مع االتحاد االورو�ي، الجزء  ٢٠٠١مؤسسة جوزف ولور مغیزل سنة 
(صدقیة الخبر وخلقیة االعالم استناًدا الى  حق المواطنین في االعالم: شهادات وخبرات مهنیةراف)، . انطوان مسّره (اش٥٥

الشرعات الدولیة وفي الممارسة المهنیة الیومیة لالعالمیین من الجیل الجدید)، وقائع �حث جماعي وندوات عقدتها 
 ص. ٣٠٨، ٢٠١٥، ٢/٢الجزء  مؤسسة جوزف ولور مغیزل �التعاون مع االتحاد االورو�ي، ٢٠٠٣سنة 

 ص. ٤٦٢، ٢٠١٥)، ٢٠١٤-١٩٩٢( كتا�ات في الثقافة المدنیة والذاكرة المشتر�ة للمستقبل. انطوان مسّره، ٥٦
57. A. Messarra, Le régime constitutionnel libanais en perspective comparée (Recueil d’études 

et documents), 2015, 2 vol., 756 p.   
(المسؤولون والمواطنون  دعم المجتمع االهلي للعمل البلدي والنقاش العام المحلي. انطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، ٥٨

Let’s Communicate: let’s solve itسوا بیالقوا الحل  ، وقائع االنتخا�ات في مواعیدها الدستور�ة) وملحق: 
National Democratic Instituteورشات العمل �التعاون مع  ص. ١٠٣، ٢٠١٥،   

 Promoting Women Participation in. انطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، تمكین المرأة محلًیا في صنع القرار ٥٩
Decision Making at Local Level Through Community Based Initiatives وقائع ورشات عمل ،

 ص. ٣٥٠ ،٢٠١٥، ٢٠١٤-٢٠١٢�التعاون مع مؤسسة "د�اكونیا" 
 

 المكتبة الشرقیة، بیروت: توز�ع
 )٠١( ٢١٦٠٢١فاكس:  -) ٠١( ٢١٧٣٦٤/٤٩٢١١٢/  ٢٠٠٨٧٥/٣٣٣٣٧٩ت 

E-Mail: 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  
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اعتمدت الدراسة على مقابالت فرد�ة ومیدانیة مع عدد من ممثالت وممثلي منظمات 
 التي تشمل�ان من الضروري العودة إلى المصادر القانونیة و المجتمع المدني في لبنان. 

 المعاهدات واالتفاقیات الدولیة األساسیة التي صادق علیها لبنان. و الدستور والقوانین اللبنانیة 
الدولیة األساسیة لحقوق  تفاقیات والبروتو�والتإلن الدراسة موقف لبنان من ابیّ تُ   

�ما تعكس واقع تطبیق لبنان لالتفاقیات  ،والصكوك الدولیة الرئیسیة األخرى  اإلنسان
بتقد�م  لبنانمدى التزام  ن الدراسةوتبیّ واالعالنات والتوصیات الدولیة الخاصة �حقوق اإلنسان. 

أهمیة ترجمة المعاییر و  اإلنسان أمام اآللیات التعاقد�ةوالدور�ة المتعلقة �حقوق  التقار�ر األولیة
 الدولیة الى قوانین وسیاسات وطنیة.

على حما�ة صر�حة لعدد من حقوق من الدستور اللبناني  ١٥الى  7نصت المواد 
تطور هام حصل  ،للحما�ة التي تضمنها الدستور اللبناني �كماالو  .اإلنسان والحر�ات العامة

غیر أنه رغم  .الذي أضاف مقدمة الى الدستور ٢١/٩/١٩٩٠جراء التعدیل الدستوري في 
 .قانونیة �موجب المعاهدات الدولیةال تزال ثمة ثغرات في الوفاء �االلتزامات الالحما�ة الصر�حة 

*** 
في ، د�توراه في الحقوق، أستاذة مساعدة في قسم القانون الدولي العام میر�ام یونس 

 جامعة بیروت العر�یة، �احثة وناشطة في مجال حقوق االنسان.
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