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The Universal Periodic Review "has great potential to promote and protect human rights in 
the darkest corners of the world”  

Ban Ki-moon, UN Secretary-General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THE UNIVERSAL PERIODIC REVIEW MECHANISM 
  
 The Universal Periodic Review (UPR), established by General Assembly resolution 60/251 of 15 
March 2006, is a new and unique human rights mechanism of the United Nations (UN) Human Rights 
Council aiming at improving the human rights situation on the ground of each of the 192 UN Member 
States. 

Under this mechanism, the human rights situation of all UN Member States is reviewed every 4 years (48 
States are reviewed each year during 3 UPR sessions dedicated to 16 States each). 

The result of each review is reflected in an “outcome report” listing the recommendations made to the State 
under Review (SuR) including those that it accepted. 

The UPR is a full-circle process comprising 3 key stages: 

1) Review of the human rights situation of the SuR 

2) Implementation between two reviews (4 years) of the recommendations accepted and voluntary pledges 
and commitments by the SuR 

3) Reporting at the next review on the implementation of those recommendations and pledges and on the 
human rights situation in the country since the previous review 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Coalition of Civil Society Organizations in Lebanon for the UPR – CCSOL 
 

The CCSOL consists of more than 50 Civil Society Organizations and was established in November 2009 in 
order to produce a holistic report to cover the Human Rights situation in Lebanon; covering Social, 
Economic, Cultural, as well as Civil and Political Rights. 
  
Our coalition carried out and hosted a series of workshops and trainings sessions in order to raise public 
awareness about the UPR process. In addition we took the initiative to liaise with Members of the Lebanese 
Parliament (Human Rights Commission), the Ministry of Foreign Affairs as well as representatives of the 
OHCHR in Lebanon. 
 
 
CCSOL consolidation and drafting committee: 
 

 Alkarama - ALK 
 

 Arab NGO Network for Development - ANND 
 

 Frontiers Ruwad Association - FR 
 

 Lebanese Association for Democratic Elections – LADE 
 

 Palestinian Human Rights Organization - PHRO 
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This joint report has been launched, consolidated and collated by Friedrich Ebert Stiftung (FES), 
Arab NGO Network for Development (ANND) and Frontiers Ruwad Association, in preparation for 
the Universal Periodic Review (UPR) of Lebanon before the United Nations Human Rights Council, 
with contributions from the following Civil Society members: 

 
 
 
 ALEF – Act for Human Rights 
 Alkarama 
 Al-Nawras Association for Culture and 

Social 
 Arab NGO Network for Development 
 Baldati 
 Children and Youth Center – Shatila 
 Creadel - Lebanon 
 Lebanese Center for Human Rights  
 Committee of the Parents of Kidnapped or 

Missing Persons in Lebanon 
 Christian Aid 
 Ecumenical Disability Advocates Network 
 Euromed Platforum 
 Frontiers Ruwad Association  
 Helem 
 Humanitarian Development Center 
 Institute of Progressive Women Union 
 Justicia for Development & Human Rights 
 Lebanese Association for Civil Rights  
 Lebanese Association for Democratic 

Elections  
 Lebanese Association for Self-Advocacy 
 Lebanese Center for Civic Education 
 Lebanese Development Forum 
 Lebanese Foundation for Permanent Civil 

Peace 
 Lebanese Parents Association for Deaf 
 Lebanese Physical Handicapped Union - 

LPHU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lebanese Trade Union Training Center 
 Maharat Foundation 
 Mouvement Social 
 Nabaa 
 Nahwa al-Muwatiniya 
 Najdeh Association 
 Norweigan People’s Aid - Lebanon 
 Palestinian Disability Forum 
 Palestinian Human Rights Organization  
 Partnership Center for Development and 

Democracy 
 Rassemblement Démocratique des 

Femmes Libanaises  
 Restart Center for Rehabilitation of 

Victims of Torture 
 Save the Children 
 Shahed Association for Human Rights 
 Support of Lebanese in Detention and 

Exile 
 Thabet Association for Right of Return 
 The Association of Civic Responsibility 
 The Center for Refugees Rights – Aidoun 
 The Ghassan Kanafani Cultural 

Foundation 
 The National Institution of Social Care and 

Vocational Training  
 Women’s Programs Association 
 Youth Association of the Blind



1 
 

Executive Summary: 

This report highlights key human rights concerns and violations in Lebanon within the last four 
years; themes including the Economic, Social and Cultural Rights (A) and the Civil and Political Rights (B). 
 

Social and Economic Rights General Overview 
 The economic and social policy choices of the Lebanese Government remain inadequate for the 
respect and progressive realization of social and economic rights of the citizens and those residing in 
Lebanon. The fulfillment of economic and social rights is further worsened by continuous political 
instability, violence and frequent wars with Israel. By focusing on rehabilitation and immediate needs, the 
government is often distracted from long term development policies. Such an approach undermines the 
citizen’s human security and wellbeing, in several cases violating fundamental human rights. Regional 
disparities, particularly between urban and rural areas, lead to huge differences in the enjoyment of 
economic and social rights, thus violating the equity principle. New laws on decentralization and local 
authority reform are needed. The Paris III agenda, constituting the major reform agenda adopted by the 
Lebanese authorities, fails to reflect local stakeholder’s consensual vision of economic and social policies. 
Several of the economic and fiscal policies associated with this agenda, including the increase of VAT to 
12%1, are foreseen to increase the poverty rate to 32%2.  

 
Civil and Political Rights General Overview 

Despite the ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights, and the 
embodiment of the Universal Declaration of Human Rights in the preamble of its Constitution, Lebanon is 
still violating a number of civil and political rights. This includes the presence of thousands of foreigners 
and refugees who are not recognized before the law, the discriminatory nationality laws, the non-recognition 
of the right to seek asylum, as well as the non-abolition of the death penalty. In addition, the practice of 
torture in prisons and police stations continues, along with the arbitrary detention of foreigners, refugees and 
asylum seekers, together with the lack of respect of standards of detention and fair trial. Furthermore, there 
exists discrimination in the enjoyment of civil rights between Lebanese and foreigners, and gender 
discrimination in both Civil and Political Rights. 
 

The “Coalition of Civil Society Organizations in Lebanon – CCSOL” for the Universal Periodic 
Review makes recommendations in this joint report for legal, policy and institutional reforms to be 
undertaken by the State within a four year time frame before Lebanon’s next review. Our Coalition 
anticipates that the findings in this report will contribute to an open and honest dialogue towards ensuring 
greater protection of Human Rights in Lebanon. 

 
A- ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS 

 
I- The Right to Work & the Right to Freedom of Association 

1. Total unemployment level was 9.0% in 2007, increasing from an estimate of around 8% in 2004, and 
was higher for females (10.1%) than males (8.6%).3 Moreover, youth unemployment is very high 
(15.3% for groups between 15-19 years, 34.4% for groups between 20-24 according to ILO 2007, 
around 26% overall4) compounded with low contribution by women to the economy. Thus, Lebanese 
employment and labour policies remain inadequate to respond to the high unemployment rate in the 
country. Foreign domestic workers5 in Lebanon constitute a huge proportion of the work force; 
however their rights are not properly guaranteed under the Lebanese Labour Law. This allows high 
labor exploitation, restriction of movement, as well as physical and sexual abuses against foreign 
domestic workers. 

                                                            
1 This is one of requirements of Paris III in order to fill the public budgetary deficit.  
2 Ghassan Diba, Professor of Economy; see also UNDP study The Poverty and Equity Implications of a Rise in the Value- Added Tax: A Micro Economic 
Simulation for Lebanon, May 2009. 
3 http://laborsta.ilo.org/STP/guest 
4 http://www.undp.org.lb/WhatWeDo/MDGs.cfm  
5 According to the embassies the number of migrant domestic workers is estimated to be between 130,000 and 200,000 in a population of 4 million according to 
ILO Issue Brief 1, Promoting the rights of Women Migrant Domestic Workers in Arab States: The Case of Lebanon 
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2. Article 7 of the Lebanese labour law excludes several categories of workers from its protection; 

Article 15 of Decree 112/1959 forbids public servants from the right to free assembly and the 
creation of a trade union.6 According to Articles 86/87 of the Lebanese Labour Law, establishment 
of trade unions and syndicates has to be certified by the Ministry of Labor7 and the labour law 
(Article 105) gives the ability to the government to dissociate unions. These provisions are in clear 
violation of the Right to Association and the Right to Decent Work. 
Recommendations: Reform the labour law so it ensures the adequate conditions for decent 
work and allows freedom of association for all workers, and recognize all fundamental 
principles and rights under international human rights and labour law and standards, 
including the UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 
Members of their Families.  
                           

3. Palestinians: In Lebanon, there are up to 30 syndicated professions. To be member of a syndicate, 
either Lebanese nationality is required or the principle of reciprocity is to be applied. As Palestinians 
have no State, the principle of reciprocity is interpreted as to deny them the right to adhere to a 
syndicate. Moreover, in order to qualify for the new jobs and professions made available, refugees 
need to obtain a work permit. The work permits constitute a de facto restrictive process because of 
the bureaucratic technicalities and the prohibitive fees charged for a permit which has deterred both 
the refugee employee and the employer who share the cost of the fees. Also, their rights won’t be 
enhanced with a work permit, seeing that they are still not eligible to receive social services. Legally 
working Palestinians pay social security taxes, but are ineligible for any benefits as this falls under 
the reciprocity principle. 
Recommendation: The Lebanese Government is invited to exempt Palestinian refugees 
officially registered at the Lebanese Ministry of Interior from the need to obtain work permits 
from the ministry of labour8; provide them with the benefits afforded in labour law equal to 
that of Lebanese labourers, including benefits of social security9; and exempts Palestinian 
refugees officially registered at the Lebanese Ministry of Interior from the application of the 
principle of reciprocity.10 

 
II- The Right to Social Security 

4. The Lebanese government has failed to develop a comprehensive national strategy for social 
development so far. “The social action plan” adopted under the Paris III agenda was reduced only to 
social safety nets. There is no coordination between different social safety net providers, which 
increases inefficient public spending. These later don’t assure the well-being of poor households due 
to inequitable distribution. In addition, the social security system in Lebanon excludes migrants and 
Palestinians refugees. 
Recommendations: Reform the National Fund for Social Security in order to improve 
qualitatively and quantitatively social and health security, including protecting the unemployed 
and the elderly. 

 
III- Child Labour & Protection of Vulnerable Children 

5. Child Labour: Lebanon has taken proactive steps to improve the situation of working children, 
including legislation that provides free and compulsory education (not implemented). Lebanon has 
also ratified ILO Conventions 138 and 182, and made amendments to the Lebanese Labour Code. It 
appears, however, that there are continued problems in monitoring child labour and that there is a 
lack of government capacity to enforce legislation. Poverty is a major cause of child labour and the 
remote areas of Lebanon have the highest rate of working children. Many children work in hazardous 
conditions in the informal sector, including agriculture, metalwork and crafts, fishing, rock-cutting 
and tobacco cultivation.  

                                                            
6 Lebanon 2008-2009, The National Human Development Report, UNDP. 
7 Ghassan Slaybi, Lebanese Trade Union Trading Center, Moukaraba w Khayarat Min ajel Haykaliya Nakabiya Jadida, 2006, p.14. 
8 Article 1 of the draft law. 
9 Article 2 of the draft law. 
10 Article 3 of the draft law. 
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Recommendation: Review the minimum age for child labour. Effectively implement domestic 
labour laws with particular attention to the poor and remote areas of the country; improve the 
labour inspection system in order to safeguard that the work performed by children is light 
and not exploitative; and provide former child workers with appropriate recovery and 
education.  

 
6. Protection of Vulnerable Children:  

 Under Law 422 increased measures have been put in place to protect the child from maltreatment 
and abuse. In practice, children continue to be vulnerable to high levels of physical and 
humiliating punishment.  

 The Penal Code and Law 422 outline sanctions for perpetrators of all forms of sexual and gender 
based violence. Two of the more concerning legal provisions, are the reduced sentences for 
perpetrators of ‘honour’ crimes and the absolution of rapists if they agree to marry their victims.  

 According to the “Special Rapporteur” for Trafficked Persons, a significant number of persons 
are trafficked into and through Lebanon, most notably domestic workers and sex workers, under 
the age of 18. 

 Despite Law 422, there are continued challenges, including the situation of Iraqi and Palestinian 
children in conflict with the law, prison conditions, frequent detention, and the inadequate 
implementation and monitoring of law and detention facilities. 

 There are concerns about the impact of past and present conflicts on the situation of the child in 
Lebanon and illustrate the State’s lack of child-focus emergency preparedness11.   

 Despite legal amendments enhancing protective measures for children with disabilities, in 
practice discrimination continues. In particular, disabled children experience discrimination in 
school, including access to public buildings as well social discrimination.  

 Despite improvement, Lebanon is still not fulfilling all its obligations under the Convention on 
the Rights of Child (CRC). Several vulnerable groups of children including refugee and asylum 
seeking children, children of migrant workers, children with disabilities, children living on the 
streets, child workers, and children living in poverty face a de-facto discrimination, as noted by 
the Committee on the Rights of the Child in 2006. 

 Lebanon is not party to the 1951 convention on the status of refugees, leaving refugee and 
asylum seeking children with a particular vulnerability. 

Recommendation: Establish a central research center for all information related to vulnerable 
children in Lebanon to enable the humanitarian community and State actors to have a 
comprehensive understanding of critical needs. Continue to support and participate in efforts 
to ensure that laws pertaining to children are in accordance with the CRC, namely holistic, 
non-discriminatory laws, in the best interest of the child, allowing for participation. Fully 
ensure that the ‘unifying law’ adequately addresses existing legal failings. Ratify the 
Convention relating to the status of refugees (1951) and enhance cooperation with UNRWA 
and UNHCR to improve living conditions for Palestinian, Iraqi, and other refugees. 

 
IV-    The Right to an Adequate Standard of Living 

7. Lebanon continues to struggle with high and disproportionate levels of poverty. 28.5% of residents 
live below the upper poverty line, with 8.1% living below the lower poverty line12. In addition, the 
geographic distribution of poverty is concentrated in rural areas13, in addition to some poverty 
pockets in urban area.  
Recommendations: Adopt the administrative decentralization law which contributes to the 
reduction of geographic disparities, especially in addressing poverty reduction, including 
helping the country side to develop the necessary infrastructure and capabilities. Adopt a 
national strategy for social development including education and health sectors, as well as 
employment and intervention strategies for the vulnerable and those with special needs. Such a 
strategy should be rights based and should guarantee equity, equality and justice. 

                                                            
11 The most notable emergencies in Lebanon in the last 4 years are: the July 2006 war, the conflict in Nahr el Bared camp, and the general insecurity in Lebanon. 
All of the mentioned emergencies had/have a significant impact on the conditions of the child in Lebanon. 
12 The UNDP report, Poverty Growth and Income Distribution in Lebanon, 2008. 
13 The percentage of households living with low and very low living conditions, 9% in Beirut, and 50% in Nabatieh. 
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V-  The Right to Health 
8. Lebanon does not have an adequate health policy; the quantity and quality of public hospitals are 

inadequate, and the public health insurance system is inefficient.14 While the health sector constitutes 
11.3% of total government expenditure15, there remain huge disparities with the regional distribution 
of health services.  
Recommendations: Ensure the availability, accessibility and quality of public hospitals and 
primary health care programs in rural areas and develop a unified health care insurance 
scheme covering the whole population. 

 
VI-   The Right to Education 

9. Access and quality remain the main problems facing the Lebanese education system, thus violating 
the right to universal education and equal access for all citizens, which is guaranteed under the 
Lebanese constitution. Although public expenditure on education is relatively high- 3% of GDP-16, 
the absence of an adequate national strategy based on a needs assessments, delays the improvements 
in public education. The regional disparities in educational attainment are further deteriorated by 
low-socio economic conditions and high drop-out rates.  
 

10. Despite the existence of a law for free and compulsory education for all children below 12 years of 
age, the implementation of this law is lacking, as education is still not entirely free.           
School drop-out rates are high, estimated at 22% while repetition rates are at 48%17. Among 
Palestinian refugees, the problem is exacerbated for several reasons, often because children are the 
only source of income for families that are economically disadvantaged. It is reported that in the past 
four years, drop-out rates amongst Palestinian children has increased from 4% to 24%18.            
Recommendations: Enhance the quality of education by assessing the new curricula and 
developing it accordingly, introducing a drop-out prevention program, establishing and 
implementing quality-oriented strategies especially for public schools in rural areas, and 
adapting the school environment to the basic needs of children. Expedite efforts to issue 
implementation decrees for Law No. 686 for free and compulsory education and raise the 
minimum school-leaving age to 15 years. 

 
VII- The Rights to Adequate Housing & to Own Property (affecting Palestinian refugees) 

11. Restrictions have been placed on the entry of building material to most camps in Lebanon. Such 
procedures prevent Palestinian refugees from repairing or fixing their houses as well as from 
improving the camps’ infrastructure. This has led to increasing deterioration of houses and 
infrastructure, and worsening the already overcrowded, unsanitary and squalid camps. The 
destruction of Nahr el Bared Camp in Tripoli, in 2007, left the camp leveled and devastated.  
Recommendation: To develop clear policies that tackle the adequate housing standard for 
Palestinian refugees (population versus areas); to involve the municipalities around the camps 
in consolidating the infrastructure of the camps; to allow building material into the camps for 
the maintenance and reconstruction of houses, to equally allow for furniture and medical 
equipment to enter; to compensate Nahr el Bared camp inhabitants for their displacement and 
the loss of their houses and economic activities, due to the war; and take all measures for 
accelerating the rebuilding of Nahr el Bared camp and facilitating the return of its inhabitants. 

 
12. In 2001, the Lebanese legislator amended the 1969 legislative decree concerning the obtainment of 

real estate property by non-Lebanese (decree no. 11614 of 14 January 1969). The 2001 law 
deliberately excluded all stateless persons. This automatically affects Palestinian refugees from 
owning real estate property, as they are the only foreigners without the “nationality of a recognized 
state”. Property owned by Palestinians before 2001 is no longer inheritable. Property bought and paid 

                                                            
14 53.3% of the population remains uninsured in Lebanon. 
15 WHO 2009 Report, Health expenditures section available at http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS09_Table7.pdf 
16 Education and Citizenship: Concepts, Attitudes, Skills and Actions, 2008, UNDP 
17 UNDP 2008. 
18 Lala Demirdjian, The Case of Palestinian Refugee Education in Lebanon, Dissertation submitted to the University of Oxford in partial fulfilment of the 
requirements for the Degree of Master of Science in Educational Studies, (Comparative and International Education), St. Edmund Hall Trinity Term 2007. 
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for, before the 2001 legislative amendment, was no longer eligible for registration at the national 
registrar or Cadastre Office.19 
Recommendation: For the Lebanese Government to end discrimination in realty ownership by 
amending the 2001 law and giving Palestinian refugees the right to own real estate property. 
 

 
B- CIVIL AND POLITICAL RIGHTS 

 
VIII- The Right to Life –Death Penalty 

13. The Lebanese law still allows for the passing of death sentences for various types of crimes, by 
hanging and firing squad. Lebanon is still behind the 139 countries which have abolished the death 
penalty. In 2009, 43 persons were sentenced to death. 
  

14. Lebanon is committed to Articles 3 and 5 of the Universal Declaration of Human Rights. This 
Declaration has become an integral part of the preamble of the new Lebanese Constitution, and 
therefore is binding upon Lebanon. However, Lebanon is not committed to Article 6 of the 
“International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR” which underscores the importance of 
promoting the Right to Life, Articles 1 and 2 of the Optional Protocol on the Death Penalty – United 
Nations (1991), Resolution No 62/149-2007, which Lebanon abstained from voting on.  

 
15. Actions taken: A Draft bill has been submitted by Dr. Ibrahim NAJJAR, Minister of Justice, on 

October 7, 2008, to the Presidency of the Council of Ministers, to abolish death penalty and replace it 
by life imprisonment with hard labour. To date, it was not placed on the Council’s agenda. 
Recommendation: Urge Lebanon to officially adopt the UN resolution 62/149: moratorium on 
the use of death penalty, as a step forward towards abolishing the death penalty. 

 
IX-   Torture 

16. There have been reports of tens of deaths from 2007 to 2010 that raise concerns about torture and/or 
inadequate medical care in Lebanese prisons and detention centers. The factors, that facilitate the 
occurrence of torture and ill-treatment during interrogations in detention centers and prisons, include 
the gaps in criminalizing torture and ill treatment under Lebanese law, resulting in the practice of 
torture and ill-treatment, with state officials operating with impunity. The Lebanese criminal law 
(particularly Article 401) is expressed vaguely and is left open to interpretation, resulting in a lack of 
implementation. Additionally, it is important to note that Article 401 fails to include mental or 
psychological torture.  
Recommendations: Adopt the principles in the code of conduct for law enforcement officials, 
UNGA resolution 34/169 of 17 December 1979, and reflect them in National Law, as well as 
defining torture by including all its elements (e.g. mental, physical etc.) and consider it a 
criminal offence rather than a petty crime as it is currently considered. 

 
X- Arbitrary, Arrest and Detention and Conditions of Detention 

17. The Lebanese General Security practices arbitrary arrest and detention when migrants (including 
refugees and asylum seekers) are arrested and detained by the immigration authorities without being 
referred before a judge as well as after they serve their prison terms and transferred under the 
custody of the General Security. They are kept in detention for months, sometimes exceeding one 
year, without any legal grounds. The law allows for pre-trial detention up to 48 hours only, 
renewable once with the approval of the Public Prosecutor. 
 

18. Detainees, particularly those belonging to vulnerable groups20, do not have easy access to            
medical doctors or lawyers. Individuals are often detained in some prisons for days without access  
to a doctor or a lawyer or permission to contact a member of the family, thus amounting to 

                                                            
19  Registration at the Cadastre Office – not the contract – generates real estate rights in the Lebanese legal system. 
20  Including but not limited: illegal migrants, drug addicts, sex workers, and homosexuals. 
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incommunicado detention. 
 

19. Deportation of foreigners has been a widespread phenomenon in recent years regardless of whether 
the deportees were holding UNHCR documentation and regardless of whether the deportee was 
sentenced to deportation, sometimes placing the deportee’s life at risk. Deportations are officially 
covered by “voluntary return” where refugees are requested to sign their deportation orders.            
This signature cannot in any case be considered voluntary and free, according to the criteria set by 
the UNHCR. The policy of endless arbitrary detention is therefore leading to a de facto refoulement. 
Recommendations: The 1962 Lebanese law regulating the Entry, Residence and Exit of 
Foreigners, should be amended to exonerate asylum-seekers and refugees from the crimes of 
illegal entry and presence. A legal mechanism should be established to ensure the protection of 
refugees and asylum seekers, particularly against arbitrary detention and refoulement. 
Expedite efforts to legislate the establishment of the national prevention mechanism in line 
with the OPCAT21, in order to ensure an appropriate monitoring system for places of 
detention. An open and public investigation in the practices of prolonged arbitrary detention 
and refoulement should be carried out. All those responsible for these practices should be 
brought to justice, in order to put an end to the pattern of impunity for human rights 
violations and provide remedies to victims. 

 
XI- Enforced Disappearance 

20. In Lebanon, the systematic practice of “enforced disappearance” by the militias and the Syrian and 
Israeli armies during the civil war led to the disappearance of thousands22 of people. Since the end of 
the conflict, and despite the fact that the Israeli and Syrian armies have withdrawn from Lebanon, not 
one serious investigation has been conducted to shed light on the fate of these thousands of people. 
The fact that there is no official census of the missing, demonstrates the complete lack of political 
will to deal with the scope and gravity of the situation. While several commissions were created by 
Lebanese governments 23 with the mandate of uncovering the fate of the missing, none have yielded 
any tangible results. Lebanon has not ratified the international texts that would be binding to it in this 
area. The Lebanese State has also not taken any concrete steps to uphold the right of victims to 
reparations.  
Recommendation: The State should officially recognize the magnitude of the issue of enforced 
disappearance and contribute to establishing a process of accounting for and the identification 
of the missing.  It should also create a DNA database for all the families of the missing            
and exhume all mass graves in Lebanon, and this according to internationally-approved 
protocols for exhumations. Lebanon should ratify the Convention for the Protection of all 
Persons from Enforced Disappearance and these texts should be included under Lebanese law.            
Lebanon should also set up a national commission on the missing as stated in Articles 15 and 16 
of the Ministerial Statement of the newly established national unity government. 
 

XII- Freedom and Liberty of Movement – Palestinian Camps 
21. Since the end of the war between the Lebanese Army and the “Fateh Al Islam” Group in September 

4th, 2007, in Nahr el Bared camp in Northern Lebanon, the Lebanese Army strictly controls the 
entrance and exit of Palestinians to the camp, including to the new camp (the area adjacent to the old 
camp), where some refugees still live, and to which other refugees were displaced, from the old 
camp area. Palestinian refugee inhabitants of the camp, or previous  displaced inhabitants of Nahr el 
Bared, as well as any other Palestinian refugee including staff of humanitarian NGOs, need military 
permits to enter to the camp’s adjacent area. 
Recommendation: We urge the Lebanese Government to facilitate and allow the entrance and 
exit of Palestinian refugees residing in Lebanon to all camps, as to respect the fundamental 
right to movement. 

                                                            
21 Optional Protocol to the Convention Against Torture. 
22 The official estimation is 17,415 although the precise number is not known due to the lack of any official mechanism.  
23 The first was established in 2000, then in 2001 and finally the more recent joint Lebanese-Syrian Commission established in 2005 and whose mandate was 
extended to December 2010. 
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XIII- The Right to Fair Trial 

22. The fair trial standards and the safeguards in investigations for pre trial detention are usually not 
respected by the authorities. People are usually arrested without arrest warrants. Arresting authorities 
do not show their official cards, and in most of the cases, arrests are conducted by security agents 
wearing civilian clothes. The rights stipulated in the new code of penal procedures are not expressly 
explained to arrestees, as required by this same law.  

 
23. Under Lebanese law, Articles 425 of law no. 90/83, Lebanese citizens who cannot afford a lawyer 

are provided with one by the State. Also, Article 426 of the same law offers foreign nationals legal 
aid under the reciprocity principle. The right to defense lawyers is not always guaranteed especially 
when it comes to migrants, who are mostly tried in mass and in speedy hearings without being given 
the opportunity to present their cases. Palestinians are excluded from legal aid because they are not 
citizens of a recognized state.  
Recommendations: Amend the code of penal procedures to clearly adopt all fair trial standards 
at all stages. Sanction the non observance of these standards at all levels, from investigation to 
court hearings, by nullifying the proceedings and making those responsible of violations 
accountable. This law should also make State legal aid compulsory, to all defendants, before all 
courts and for any crime. 

 
XIV- Access to Information 

24. The right to access information and the principle of knowledge dissemination are prerequisites of 
accountability in a democratic system. Successive governments in Lebanon have shown varying 
degrees of effort towards administrative reform, aimed at promoting the Right to Access 
Information, through the Ministry of State. Nevertheless, results achieved in this area still fall short 
of expectations. Many causes have contributed to this reality, namely the resistance to reform shown 
by the parties in charge of certain public administrations and the absence of clear mechanisms 
facilitating the access to public information. 
Recommendation: Approve the Bill on access to various information and statistics in order to 
achieve full transparency; publishing the voting tally sheet of the general meetings of 
Parliament and the minutes of Parliamentary commissions; publishing the annual reports of 
public administrations and ministries, creating and/or developing mechanisms that facilitate 
public access to information; fostering transparency in public budgeting; and involving 
relevant stakeholders in the budgeting process. 

  
XV- Women’s protection 

25. There are a lack of laws and legal frameworks providing protection to women. Women are also 
subject to bias and discrimination in the Lebanese Penal Code, including; honour crimes (Article 
562), adultery provisions (Articles 478-488-489), rape and abduction provisions (Articles 503-504-
522) as well as prostitution provisions. 
Recommendation: The Lebanese State should work on creating legal frameworks to protect 
women; revoke reservations on the Convention of the Elimination of all forms of 
Discrimination Against Women (CEDAW); ratify its optional protocol and amend Lebanese 
Penal Code articles that discriminate against women to ensure conformity with CEDAW and 
international standards and secure gender equality. 

 
XVI- Reforming the Electoral System in Lebanon 

26. Elections are a key pillar of democratic structures, and provide for the respect of fundamental 
liberties such as freedom of choice, the periodicity of elections and fair representation24. 
The year 2009 saw great strides in terms of electoral reform through the ratification of the 
Parliamentary Electoral Law 25/2008, which adopted key reforms including holding elections over a 

                                                            
24 It would be unfortunate to confuse the end with the means and ignore the fact that the term democracy exceeds the mere casting of votes periodically and 
includes all aspects of involving citizens in the political life of their country. 
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single day, setting a ceiling for electoral spending, regulating electoral media and advertising and 
establishing a Supervisory Commission on the Electoral Campaign (SCEC). The law also provided 
for the voting rights of expatriates. This right however, did not enter into effect during the 2009 
elections but is due to be exercised in the coming elections (2013).  

 
27. The Right to Free and Fair Elections reflecting the Will of the Electorate: The electoral process must 

be impartial through the independence of the organizing authorities from any political influence. 
Civil society organizations have called for the establishment of the SCEC, to replace the Ministry of 
Interior in organizing elections. Despite the fact that the formation of such a monitoring commission 
was included in the 25/2008 law, this reformative clause remained inadequate as the commission was 
not independent since its decisions needed authorization from the Minister of Interior and 
Municipalities. Its functions were also limited to monitoring electoral expenditure, media and 
advertising. The above contradicts paragraph 2 of Article 25 of the International Covenant on Civil 
and Political Rights. 
Recommendation: Adopting and establishing an independent commission to run elections in 
Lebanon. Ensuring the right of all citizens to balloting and to representation without 
discrimination. 
 

28. The Participation of Women in Political Decision-Making: Women's participation in political 
decision-making is still weak despite Lebanon's legal recognition of women political rights in 1953. 
Women are still unevenly represented, whether in the legislative or executive authority or parties, 
leading to the absence of party support to women. Indeed, the adopted electoral system is a majority 
system not based on quotas (which promote the participation of women), while the proportional 
system encourages and ensures better female representation. Social patterns also hinder and prevent 
women from participation, not to mention the prevalence of the patriarchal model in political life, the 
feminization of poverty and unemployment as well as the part played by the media in stereotyping 
the role of women. 
Recommendation: Lebanon should eradicate all forms of gender discrimination and set up 
programs and mechanism to encourage and insure women's participation in public affairs.           
In the immediate term, Lebanon should adopt a female quota system of 33% in candidate 
rosters, provided that they follow a determined arrangement where a woman is featured 
among every three names listed in order.  

29. The “Innocent until Proven Guilty” principle. 
Recommendation: Activation of this principle: It is important to provide voting mechanisms 
for detainees under investigation who have not been convicted yet. 
 

30. Youth Participation in the Political Process: The Lebanese Constitution sets the legal age of 
participation in elections at 21 years for voters and 25 for candidates, thus violating the rights of the 
18-21 age groups, the members of which enjoy the full rights and obligations of citizens but are 
denied the right to political participation through elections. 
Recommendation: Changing the voting age from 21 to 18 years as per the Universal 
Declaration of Human Rights, particularly the International Covenant on Civil and Political 
Rights. 
 

31. The Participation of Disabled Persons: The right of disabled persons to run for and vote in elections 
was enshrined in the 220/2000 law, the 2007 Boutros Commission’s Draft Law25, the 25/2008 
Electoral Law26, Enforcement Decree 2214/2009 and the 2010 draft law of Minister Ziad Baroud. 
The Minister of Interior also issued nine binding circulars to the Muhafizin (governors) and Heads of 
Municipalities, urging them to apply the law in order to facilitate the voting process and calling on 
municipalities to ensure the best facilities in this regard. Disabled persons however are still 
marginalized and excluded from the election process and their rights are gravely violated. 

                                                            
25 Draft Law of the National Commission on Parliamentary Electoral Law headed by Justice Fouad Boutros (Beirut: circulated by Assafir daily, 1st edition: 2007) 
26 Article 91 and 92 of Law no. 25/2008 amended by virtue of Law no. 59/2008. 
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32. Obstacles affecting disabled persons: 
 The lack of a comprehensive census of disabled voters, making their concentration points on 

elections day unknown to competent ministries. 
 The failure of the relevant ministries to adequately equip polling stations in Lebanon27. 
 The Ministry of Interior and Municipalities do not make use of open spaces, such as playgrounds and 

ground floors, as polling stations. Most were stationed on higher floors with staircases, preventing 
many disabled persons from voting. 

 No use of unified ballots, a lack of the Braille technique and the absence of clarification for mentally 
challenged individuals as well as no directions for hearing-impaired persons within polling stations. 

 Municipalities fail to abide by the circulars of the Ministry of Interior giving instruction to equip the 
stations according to inclusive standards. Moreover, many municipalities do not provide volunteers 
to help disabled voters28. 

 There are 4667 polling stations in Lebanon: 63% of which are schools, 8% are not fully equipped, 
0% are fully equipped and the remaining percentages are disaggregated over stations with one to five 
of the architectural qualification features29. 
Recommendations: 
Working on compelling the relevant ministries (Public Works, Interior and Municipalities, 
Education and Social Affairs) to equip all polling stations, as per the practical studies 
submitted to them and based on the minimum inclusive standards stated in Section IV of Law 
no. 220/2000. Developing inclusive standards to include visual, auditory and mental 
impairment and the requirements they entail. Amending Article 92 of the Parliamentary 
Elections Law 25/2008 and Article 83 of the Municipal Elections Law, which make disabled 
persons hardly perceived as voters. This amendment should allow disabled persons to run for 
elections, vote, as well as participate as members of the polling station commission and be 
candidate agents. 
  

XVII- The Right to Nationality  
33. The right to grant citizenship is mainly Jus sanguinis, and is in principle limited to the father. 

Lebanese women are denied the right to grant their nationality to their foreign husbands and 
legitimate children, where transfer of the Lebanese nationality is restricted to men alone. 
Recommendation: Amend the Lebanese Nationality Law to ensure gender equality in the right 
to transfer nationality and adopt  jus solis as the main legal ground to acquire the nationality. 

 
XVIII- Equality in Dignity & Rights 

34. Domestic Violence against Women and Girls There are no texts criminalizing domestic violence 
under Lebanese Law. Addressing domestic violence is limited to the issues of abuse and other forms 
of violence within the general legal frameworks (Penal Code), which give no consideration to the 
specificity of the family. A group of civil society organizations has formed the "National Coalition to 
Criminalize Domestic Violence" and has prepared a draft law in this regard. The Lebanese 
government agreed on it, in April 2010, and has forwarded it to the Parliament for approval. 
Recommendation: We urge the Lebanese Parliament to enact and implement this draft law, 
which protects women and girls from domestic violence.  

 
35. Sexual Orientation: Article 534 of Lebanon’s Penal Code criminalizes consensual homosexual 

relations based on contrariety to nature, which conflicts with the World Health Organization - 
WHO’s decision of 17 May 1992 to remove homosexuality from the list of psychological disorders. 
The existence of the Article 534 is in direct violation of Articles 1 and 2 of the UDHR and the 
Preamble of the Lebanese Constitution (Article c)30. 
 

                                                            
27 Findings of the comprehensive field survey of polling stations in Lebanon (Beirut: Lebanese Physically Handicapped Union (LPHU), 1st edition: 2009) in five 
volumes. 
28  Exposé on the political rights of disabled persons in Lebanon, WAW Magazine, periodical issued by LPHU, issue 19, November 2009. 
29 Qualification of Polling Stations for Disabled Voters, Administrative Departments across the Lebanese Territory (Beirut: LPHU, 1st edition: 2009). 
30 Lebanese Constitution – Preamble Article (c): “Lebanon is a parliamentary democratic republic based on respect for public liberties, especially the freedom of 
opinion and belief, and respect for social justice and equality of rights and duties among all citizens without discrimination.” 
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Recommendation: Based on the pioneering legal decision of the District Court of Batroun in 
North Lebanon31, we urge the removal of Article 534 from the Lebanese Penal Code and call 
for the end of institutionalized discrimination. 

 
XIX- Refugees 

36. NON Palestinians: There is no refugee legal framework. Refugees and asylum seekers in Lebanon 
fall, like all foreigners, under the “Law Regulating the Entry, Stay and Exit from Lebanon” of 1962. 
This Law has a narrow definition of a refugee, and it includes limited provisions to deal with refugee 
issues. The 2003 Memorandum of Understanding (MoU) signed between UNHCR and the Lebanese 
State, continues to fall short of providing adequate protection to refugees and asylum-seekers. Most 
notably, it stipulates that Lebanon is not an asylum country and that the term “asylum-seeker” is 
defined as a person seeking asylum to a country other than Lebanon; it does not explicitly recognize 
the principle of non-refoulement but only grants refugees registered with UNHCR the right to a 
temporary circulation permit (maximum 12 months) during which UNHCR is expected to resettle 
them to a third country.  
 

37. Non ID Palestinians: Approximately 5000 32 undocumented Palestinian refugees, known as “non-
ID”, live illegally in Lebanon. Although they are stateless refugees, they lack both UNRWA and the 
Lebanese authorities’ registration. Following negotiations between the PLO and the Lebanese 
authorities, the Lebanese authorities decided in August 2008 to issue an “Identification Card for 
Undocumented Palestinians” residing in Lebanon. The decision to issue identification cards is 
administrative and can be overturned anytime; this right is not a legal right. Moreover, the terms and 
conditions to obtain the “card” are not made public, making it difficult to know who is eligible to 
obtain the document.  
Recommendation: We urge the Lebanese Government to grant identification documents to 
undocumented Palestinian refugees, in a sustainable and irrevocable process that would ensure 
the dignity of this population, and their right to legal personality as well as equality with 
documented Palestinian refugees. The authorities should accept new requests for registration; 
allow the transfer of individual registration records from UNRWA records in other countries 
to UNRWA records in Lebanon, and allow the registration of undocumented husbands and 
children of a registered refugee woman residing in Lebanon on her Directorate of Political and 
Refugee Affairs (DPRA) records. 

 
XX- Civil Marriage 

38. Thousands of Lebanese have to travel abroad to have civil marriages; while these marriages are 
recognized in Lebanon, there is no framework for non-religious marriages to be carried out in 
Lebanon. 
Recommendation: Adopt and implement an optional Lebanese law for personal status allowing 
for the choice of civil marriage in Lebanon. 

 
XXI- Judicial Independence and Impartiality 

39. The provisions of the Lebanese Constitution, particularly Article 20, reflect on the whole, the 
stipulations of international instruments, namely the fundamental principles of judicial independence. 
The Lebanese Constitution however has yet to make guarantees and establish a protection system for 
the Judicial Authority, which should have been featured in applicable laws. In fact, a wide-scale 
overlapping has ensued in the functions of the Executive Authority, particularly the Ministry of 
Justice and the judicial apparatus. Moreover, there is a pressing need for the justice system, as the 
protector of rights, funds and property, to regain the trust of the public opinion, which still falls short 
of the desired standard. This can only be achieved through impartiality and transparency. 
Recommendation: Fostering judicial independence and passing a new law regulating the 
judicial system, ensuring the true independence of judicial institutions and consolidating the 
role of judges in handling their own affairs. 

                                                            
31 Online: http://helem.net/node/232. 
32 Statistics obtained from the Danish Refugee Council and the Palestinian Human Rights Organization (PHRO). 
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 واالنتهاآات التيفي لبنان   حقوق اإلنسانة بشأني الرئيسبواعث القلقيسلط هذا التقرير الضوء على مجموعٍة من 
) أ( الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية موضوعاته قضايا تغطي و، في خالل السنوات األربع الماضيةلحقت بها

 ).ب(الحقوق المدنية والسياسية قضايا و
 

 ة عن الحقوق االقتصادية واالجتماعيةنبذة عامَّ
  

احترام من حيث  آافية السياسات االقتصادية واالجتماعية غيرب في ما يتعلقخيارات الحكومة اللبنانية ال تزال 
، اه إحقاق هذه الحقوقلتقدُّم التدريجي باتجل و، والمقيمين في لبنان اللبنانيِّينالحقوق االقتصادية واالجتماعية للمواطنين

أحداث  و،الستقرار السياسيل مستمّرال نعداماال  ما يشهده لبنان منبالنظر إلى يومًا بعد يوم يزداد صعوبًة األمر الذي
 غالبًا اآلنية الحاجات وسدِّ اإلعمار إعادة  عمليةعلىالحكومة نَّ ترآيز فإ آذلك، .متكرِّرة مع إسرائيلال حروبال و،عنفال

 األمن عنصريفي تقويض  عمليًا ساهمي مقاربة هكذااعتماد . التنموية الطويلة المدى عن السياسات هاما يصرف انتباه
  فالتفاوتات المناطقية.إلنسانل األساسيةحقوق لا  انتهاٍكعن األحيان في آثيٍر من وُيسفر،  والرفاه لدى المواطنينالبشري

 التمتع بالحقوق من حيث فوارق جسيمة ولِّدية، تريفية والمناطق الحضر، وال سيَّما ما بين المناطق العلى سبيل المثال
 إلى استحداث قوانين جديدة  اليوملذلك، تبرز الحاجة .اإلنصافو  العدالة مبدأيتناقض مع وهذا مااالقتصادية واالجتماعية، 

برنامج  أنَّ ىُيشار في هذا اإلطار إلو . المحليةصالح على مستوى السلطةضي قدمًا بعملية اإلوالُم ، الالمرآزيةلتعزيز
 توافقية لألطراف اخفق في ترجمة رؤيلسلطات اللبنانية، ُي اتهالرئيسي الذي تبنَّ يشكِّل البرنامج اإلصالحيي ، الذ٣باريس 
هذا رتبطة بالُمفالكثير من السياسات االقتصادية والمالية . ين حول السياسات االقتصادية واالجتماعيةين المحليِّالمعنيِّ

  .٢%٣٢ الفقر إلى معدَّل أن ترفع توقَّعمن الُم، ١%١٢ضافة إلى  الضريبة على القيمة الُمزيادة في ذلك ، بماالبرنامج
 

 نبذة عامَّة عن الحقوق المدنية والسياسية
  

اإلعالن ب  االلتزاموتأآيده بالحقوق المدنية والسياسية على الرغم من مصادقة لبنان على العهد الدولي الخاّص
 ، بدءًا منمن الحقوق المدنية والسياسيةال بأس به إلنسان في مقدِّمة دستوره، إالَّ أنَّه ال يزال ينتهك عددًا العالمي لحقوق ا

 طلب عدم االعتراف بحّقإلى يزية، تميِّالجنسية القوانين إلى عترف بهم أمام القانون، آالف األجانب والالجئين غير الُم
 التعذيب في السجون ومراآز  ممارساتاستمرار ُيضاف إلى ذلك.  اإلعدامعقوبةاستمرار تطبيق صوًال إلى ، واللجوء

، ناهيك عايير التوقيف والمحاآمة العادلة احترام موعدملالجئين وطالبي اللجوء، وا في لألجانباالحتجاز التعسُّوالشرطة، 
يز الجندري في الحقوق المدنية التميِّ، ومن جهة يةع بالحقوق المدنلناحية التمتُّين واألجانب  القائم بين اللبنانيِّيزتميِّال عن

  .من جهٍة أخرىوالسياسية 
  
  مع المشتركهتقرير  في لبنان"تحالف منظمات المجتمع المدني" يرفع المراجعة الدورية الشاملة، إزاء استحقاقو

خالل  إجراؤهاالدولة اللبنانية عيَّن على  يت التيمؤسساتيةالية وسياساالقانونية والصالحات اإل حول مجموعًة من التوصيات
في إطالق ه خالصاتهذا التقرير ونتائج ساهم  تأن  تحالفناويأمل .السنوات األربع القادمة قبل حلول موعد المراجعة التالية

  .فتوح حول ضمان تعزيز حماية حقوق اإلنسان في لبنانم وصريٍححواٍر 
 

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  - أ
 

I- النقابيةحرية ال في ي العمل والحّق فالحّق 
 

؛ ٢٠٠٤في العام % ٨ بلغ تقريبّي، مرتفعًا من معدٍَّل %٩،٠ إلى ٢٠٠٧في العام  مستوى البطالة اإلجمالي وصل .١
 فيآذلك، سجلت البطالة . ٣)٨،٦(منها لدى الرجال %) ١٠،١( لدى النساء ارتفاعًاأآثر بحيث جاءت النسبة 
 ، سنة٢٤-٢٠ العمرية ةللفئ% ٣٤،٤ سنة، و١٩-١٥ العمرية ةللفئ% ١٥،٣( جدًا عدًال مرتفعًاصفوف الشباب م

                                                            
  . لسّد عجز الموازنة العامة٣ أحد متطلبات باريس  1
ر واإلنصاف         "أستاذ في اإلقتصاد؛ أنظر أيضًا دراسة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بعنوان /  غسان ديبة 2 ى الفق ة المضافة عل ى القيم اع الضريبة عل اة  : تبعات ارتف محاآ

  ، ٢٠٠٩مايو، /أيَّار قتصادي الجزئي في لبنان،النموذج اال
The Poverty and Equity Implications of a Rise in the Value- Added Tax: A Micro Economic Simulation for Lebanon   

3  http://laborsta.ilo.org/STP/guest  
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 المحدودة جدًاالمرأة  مساهمة ضاعف من حدَّته  وقد) إجماليًا٤%٢٦، وحوالى ٢٠٠٧/بحسب منظمة العمل الدولية
 لمعدَّل البطالة المرتفع وعليه، تبقى سياسات العمل والتوظيف اللبنانية غير مالئمة للتصدِّي. يةاالقتصادالدورة في 
 غير هم غير أنَّ حقوق،في لبنان  نسبًة آبيرة من اليد العاملةيشكِّلون  األجانب٥ العمَّالُيشار إلى أنَّ. البلدهذا في 

، في العملستغالل االسمح بهامٍش آبيٍر من ت ه المسألةوهذ. بموجب قانون العمل اللبناني ينبغيمضمونة آما 
 . المنازل األجنبياتعامالت التي تتعرَّض لها الجنسية والبدنية ة، واإلساءحرآةال  حريةوالحدِّ من

 
 ١٥المادَّة آذلك،  . من الضمانات التي تقدَّمهاال من فئات العمَّعددًا آبيرًا من قانون العمل اللبناني ٧المادَّة تستثني  .٢

 ٨٦بموجب المادَّتين و. ٦ النقاباتيلتشكحرية و التجّمعحرم موظفي الدولة من حرية ت ١١٢/١٩٥٩من المرسوم 
الحصول على ترخيص من وزارة النقابات أو االتحادات إالَّ بعد  ال يمكن تكوين من قانون العمل اللبناني، ٨٧و

هذه األحكام تشكِّل في الواقع، إنَّ . النقابات حلِّ  فيالحّقيمنح الحكومة ) ١٠٥المادَّة (، آما أنَّ قانون العمل ٧العمل
 .العمل الالئقالحّق في حّق في تكوين النقابات و للسافرًااآًا انته

  
 ويسمح بالحرية النقابية للعمَّال ، للعمل الالئقالمناسبة إصالح قانون العمل آي يضمن الشروط :التوصيات

، بما نسانللعمل وحقوق اإل  والقوانين الدوليةمعاييرال  فيالُمكرَّسةآافة، ويقّر بكّل المبادئ والحقوق األساسية 
  .في ذلك االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمَّال المهاجرين وأفراد أسرهم

 
يتعيَّن على الفرد أن نقابة،   ايالى ولالنضمام نقابة؛ ٣٠ في لبنان إلى  الُمسجَّلةنقاباتاليصل عدد : الفلسطينيون .٣

ين ال دولة لهم، ُيفسَّر مبدأ المعاملة بالمثل في أنَّ الفلسطينيِّوبما .  مبدأ المعاملة بالمثل عليه ُطبِّق وإالَّيكون لبنانيًا
كي فل، وال يتوقَّف األمر عند هذا الحدَّ. لنقاباتالى اين في االنضمام  الفلسطينيِّلحقِّ إنكاٌرهذا السياق على أنَّه 
عمليًا، يشكِّل . صة عمل على رخ أوًاليستحصلن أ، عليه الُمتاحة للوظائف والمهن الجديدة يصبح الالجئ مؤهًال

 التي ُتفرض البيروقراطية والرسوم الباهظة التفاصيل بالنظر إلى نظام رخص العمل هذا عامًال رادعًا بحكم الواقع
 .أعباء هذه الرسوم هماآال يتكبدان اللذينثني الموظف وصاحب العمل على حدٍّ سواء،  ُيممَّا، العمليةعلى هذه 

ذلك  الحصول على رخصة عمل،  تلقائيًا بمجرَّد تتحسَّن ال هذه الشريحة من العمَّالحقوق، فإنَّ وباإلضافة إلى ذلك
  في لبنانفالفلسطينيون الذين يعملون بشكٍل قانوني.  غير مؤهلين لالستفادة من الخدمات االجتماعيةيبقونأنَّهم 

  .مبدأ المعاملة بالمثل لالتي تخضعمن خدماته ُيحرمون  ولكنَّهمئب الضمان االجتماعي، يدفعون ضرا
  

لين رسميًا لدى وزارة الداخلية ين الُمسجَّ ندعو الحكومة اللبنانية إلى إعفاء الالجئين الفلسطينيِّ:اتالتوصي
؛ والسماح لهم باالستفادة من الخدمات ٨ على رخصة عمل من وزارة العملاالستحصالاللبنانية من ضرورة 

؛ ٩ين، بما في ذلك خدمات الضمان االجتماعيني بالتساوي مع العمَّال اللبنانيِّ قانون العمل اللبناعليهانصُّ يالتي 
 .١٠لين رسميًا لدى وزارة الداخلية اللبنانية من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثلين الُمسجَّوإعفاء الفلسطينيِّ

                
II- الحق في الضمان االجتماعي 

 
خطة العمل "فـ ،نية شاملة للتنمية االجتماعيةر استراتيجية وطفشلت الحكومة اللبنانية حتى اآلن في تطوي .٤

وآما يبدو، فما من . ات األمان االجتماعي اقتصرت على شبك٣التي اعُتمدت بموجب برنامج باريس " االجتماعية
إلنفاق ا ، األمر الذي يزيد من عدم فعالية هذهشبكات األمان االجتماعيةاألطراف الُمختلفة المؤمِّنة لسيق بين تن

وُيشار أيضًا .  التوزيع عدم عدالةنهاية رفاه األسر الفقيرة بسببال ال تضمن في الشبكات هذه ، ناهيك عن أنَّالعام
 .ين المهاجرين والالجئين الفلسطينيِّيشملفي لبنان ال الُمعتمد نَّ نظام الضمان االجتماعي إلى أ

  

                                                            
4  http://www.undp.org.lb/WhatWeDo/MDGs.cfm  
 ماليين ٤ ألف في بلٍد ال يتجاوز عدد سكانه ٢٠٠ ألف و١٣٠لُمستحصل عليها من السفارات، ُيقدَّر عدد العمَّال األجانب العاملين في خدمة المنازل ما بين  وفقًا للبيانات ا 5

  .حالة لبنان: تعزيز حقوق عامالت المنازل األجنبيات في الدول العربية: ١موجز قضايا /نسمة؛ منظمة العمل الدولية
  .، التقرير الوطني للتنمية البشرية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي٢٠٠٩ – ٢٠٠٨ن  لبنا 6
  .١٤. ، ص٢٠٠٦ غسان صليبي، المرآز اللبناني للتدريب النقابي، مقاربة وخيارات من أجل هيكلية نقابية جديدة،  7
  . من مشروع القانون١ المادَّة  8
  . من مشروع القانون٢ المادَّة  9

  . من مشروع القانون٣ المادَّة 10
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تحسين الضمان االجتماعي اإلجتماعي من أجل العمل على إصالح الصندوق الوطني للضمان  :التوصيات
 .، بما في ذلك حماية العاطلين عن العمل والمسنيناا وآمي نوعيوالصحي

 
III- فينعمالة األطفال وحماية األطفال الُمستضَع 

 
 القانون  إقراره، بما في ذلك فيه ناشطة باتجاه تحسين وضع األطفال العاملين لبنان خطواتخطى: عمالة األطفال .٥

هذا وقد صادق لبنان أيضًا على اتفاقيتي منظمة ). موضوع حيِّز التنفيذغير  (تهمجَّانيوالتعليم  ةإلزاميبق لمتعلَّا
مشاآل مستمرَّة لناحية ال ال تزالومع ذلك، . ، وأدخل تعديالت على قانون العمل١٨٢ و١٣٨العمل الدولية رقم 

 الفقر من األسباب وُيعتبر.  القانون المذآور حيِّز التنفيذدخالمن إ اللبنانية الحكومة وتمكُّن عمالة األطفال رصد
 . في عمالة األطفالتمعدَّالال، بحيث تسجِّل المناطق اللبنانية النائية أعلى  في لبنانالرئيسية وراء عمالة األطفال

 الزراعة، ، بما في ذلكالنظاميغير  القطاع ضمنخطرة و  صعبةُيذآر أنَّ األطفال يعملون في ظلِّ ظروٍف
 . الحجارة، وزراعة التبغوتقصيب،  السمكصيد، ودوات المعدنية والمهن الحرفيةصناعة األو
  

 األطفال؛ والعمل على تطبيق قوانين العمل الةعملسّن القانونية ل األدنى لالحدِّإعادة النظر في  :التوصيات
العمل للتأّآد تحسين نظام تفتيش ؛ ورة والنائيةعلى المناطق الفقي مع الترآيز بشكٍل خاّص ة فعَّالبصورٍةالمحلية 

الذين ألطفال ل؛ وتأمين التعليم وإعادة التأهيل ستغاللباال وال تتّسممن أنَّ األعمال التي يقوم بها األطفال خفيفة 
 .آانوا يعملون سابقًا

 
 :فينحماية األطفال الُمستضَع .٦

 ال يزال ولكْن،. سوء المعاملة واالستغاللال من آليات إضافية لحماية األطف ،٤٢٢ القانون بموجبُوِضعت  
 . من العقاب البدني الُمهينمرتفعةعرضًة لمستوياٍت عمليًا األطفال 

 ُمرتكبي آّل أشكال العنف تطال عقوبات مجموعٍة من ال على٤٢٢  رقمالقانون الجزائي والقانونينّص  
اثنين من  ونذآر في هذا اإلطار ).جتماعيعلى أساس النوع االالعنف الُممارس (الجندري الجنسي والعنف 
 الذي والعفو" الشرف"وهما األحكام الُمخفَّفة التي يستفيد منها مرتكبو جرائم  ،للقلقمثيرة األحكام القانونية ال

 . يحظى به المغتصبون إذا ما وافقوا على الزواج بضحاياهم
 –  من األشخاصًا آبيرًاعدد  تطالاتجار نان عملياتُيسجَّل لب، االتجار بالبشر بشأن" الُمقرِّر الخاصَّ"بحسب  

  .  من العمر١٨ل  دون االبغاء  وال سيَّما خادمات المنازل وعامالت–معبرها   أوهاسواء آان لبنان مقصد
ين  وضع األطفال العراقيِّوال سيَّما حيال، ال تزال التحديات مستمرَّة، ٤٢٢على الرغم من أحكام القانون  

وغياب الرصد ، ة المتكرِّرواالعتقاالت نزاٍع مع القانون، وأوضاع السجونين الذين هم في والفلسطينيِّ
 .التوقيف مراآزفي لقانون ل الكاملوالتطبيق 

 ؛ وهذه المخاوف ناتجة منلحالية على وضع األطفال في لبنانتأثير النزاعات السابقة وا من مخاوفالتتزايد  
 .١١ حاالت الطوارئخاللطفال لترآيز على األلعدم جهوزية الدولة 

عمليًا ستمر ييز ، إالَّ أنَّ التميِّةي اإلعاقية لألطفال ذوات حماءإجرات القانونية التي عزَّزت الرغم من التعديالب 
.  المباني الحكوميةولدى دخول ،بشكٍل خاّص في المدرسةيز للتميِّ األطفال  هؤالءيتعرَّضو. على األرض

 . التي يضطرون إلى التعامل معهايز االجتماعييِّ التمأشكال إلى ذلك ُيضاف
التقدُّم الذي أحرزه في هذا على الرغم من لبنان ال يحترم بعد آّل التزاماته بموجب اتفاقية حقوق الطفل إنَّ  

العمَّال أطفال إلى  اللجوء، ين أو طالبيجئالالاألطفال  من ،ينف األطفال الُمستضَع فئاتفالكثير من. المجال
صوًال ن، وياألطفال العاملإلى شون في الشوارع، األطفال الذين يعيإلى ، ذوي اإلعاقاتاألطفال إلى ، نباألجا
 لجنة حقوق الطفل في العام بحسببحكم الواقع يز لتميِّليتعرَّضون  مدقع؛ يعيشون في فقراألطفال الذين إلى 

٢٠٠٦.  
، وهذا يترك أطفال الالجئين )١٩٥١(ع الالجئين إنَّ لبنان ليس طرفًا في اتفاقية األمم المتحدة بشأن وض 

 .وطالبي اللجوء في وضع حرٍج جدًا
  

                                                            
. ، وأحداث مخيَّم نهر البارد، وانعدام االستقرار بشكٍل عام في لبنان٢٠٠٦يوليو، /حرب تموز:  أبرز حاالت الطوارئ التي شهدها لبنان في السنوات األربع األخيرة هي 11

  .آّل هذه األحداث قد ترآت آثارًا ملحوظة على وضع األطفال في لبنان
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 ، وذلكفين في لبنانستضَع المتعلقة باألطفال الُمالبيانات  بكّلإنشاء معهد بحوث مرآزي معنّي :اتالتوصي
ألساسية في هذا  فهٍم شامل للحاجات اتكوينلتمكين الجمعيات اإلنسانية واألطراف الفاعلة في الدولة من 

 القوانين المتعلقة باألطفال مع اتفاقية حقوق  الجهود المبذولة لضمان انسجام االستمرار في دعم.اإلطار
 في  المشارآةوتمكِّنه منيزية تصب في مصلحة الطفل الفضلى غير تميِّو شاملة قوانين بحيث تكونالطفل، 
صادقة على الُم.  القانونية الحاليةالشوائب آاٍف يعالج بشكٍل "القانون الموحِّد"التأّآد التام من أنَّ . المجتمع

 وآالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين وتعزيز التعاون مع) ١٩٥١(االتفاقية المتعلقة بوضع الالجئين 
 لتحسين الظروف مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين و)األنروا( ين في الشرق األدنىالفلسطينيِّ

 . جئين اآلخرينين والالين والعراقيِّشية للفلسطينيِّالمعي
 

IV- مالئمى معيشيٍّ الحق في مستًو  
 

من السكَّان يعيشون دون الخّط األعلى % ٢٨،٥فإنَّ . ال يزال لبنان يتخبَّط في مستوياٍت مرتفعة ومتفاوتة من الفقر .٧
ّزع الجغرافي للفقر يترآَّز في المناطق  التو، ناهيك عن أن١٢َّمنهيعيشون دون الخط األدنى % ٨،١ر، وقللف

 . في المناطق المدينيةبؤس إضافًة إلى بعض جيوب ال١٣الريفية
  

 سيَّما في ما إقرار قانون الالمرآزية اإلدارية الذي يساهم في الحدِّ من التفاوتات الجغرافية، وال: التوصيات
ي تبنِّ. ير البنى التحتية والقدرات الضرورية لذلكالحدِّ من الفقر، بما في ذلك مساعدة األرياف على تطويتعلق ب

 وتشغيلل تدخُّافة إلى استراتيجيات ضاستراتيجية وطنية للتنمية االجتماعية تشمل قطاعي الصحَّة والتعليم، باإل
أن وهذه االستراتيجية يجب أن تكون مبنية على الحقوق و. فين وذوي الحاجات الخاصَّةلألشخاص الُمستضَع

  .ئ اإلنصاف والمساواة والعدالةتضمن مباد
 

V- الحّق في الصحَّة 
 

يفتقر لبنان إلى سياسة صحية جيِّدة؛ فكمية ونوعية المستشفيات الحكومية غير آافية، ونظام الضمان الصحي  .٨
إالَّ ، ١٥من اإلنفاق الحكومي اإلجمالي% ١١،٣  يمثل القطاع الصحيوعلى الرغم من أنَّ. ١٤الحكومي غير فعَّال

 . آبيرة لناحية التوزيع المناطقي للخدمات الصحية ال تزالاوتاتتفال أنَّ
  

فيات الحكومية وبرامج الرعاية ش المست إلىالوصول وسهولةجودة وتوافر  ضمانالعمل على : التوصيات
 آل تشملوضع خطة موحَّدة لضمان الرعاية الصحية العمل على  و؛الصحية األساسية في المناطق الريفية

 .المواطنين
 

VI- لحّق في التعليما 
 

الحّق في  يتناقض معال يزال نظام التعليم في لبنان يواجه مشكلًة أساسية تتمثَّل في عنصري النفاذ والنوعية، وهذا  .٩
الرغم من أنَّ اإلنفاق على التعليم بو.  الذي ينّص عليه الدستور اللبناني،المتساوي لكّل المواطنينالتعليم الشامل و

استراتيجية وطنية مناسبة وجود  إالَّ أنَّ عدم – ١٦من الناتج المحلي اإلجمالي% ٣ –ًا نسبيًا في لبنان ُيعدُّ مرتفع
نَّ التفاوتات المناطقية في فإ آذلك،.  التعليم الرسمي نظام فياتلحاجات يؤخِّر التحسينل تقيِّيٍم فعليلى ع مبنية

 .ة المتدنية ومعدَّالت التسّرب المرتفعةاالقتصادي- الظروف االجتماعيةتزداد حدًَّة بسببالتحصيل العلمي 
 
 من العمر، إالَّ أنَّ ١٢التعليم المجاني واإللزامي لكّل األطفال دون الـ ب خاّص على الرغم من وجود قانون  .١٠

آذلك، فإنَّ . عتمدة بصورة ُمطلقةُمال تزال غير  التعليم مجانيةعلى األرض إذ نجد أنَّ عمليًا ذا القانون ال ُيطبَّق ه
                                                            

  .٢٠٠٨األمم المتحدة اإلنمائي، الفقر، والنمو، وتوّزع الدخل في لبنان،  تقرير برنامج  12
  .في النبطية% ٥٠في بيروت، و% ٩:  نسبة األسر التي تعيش في ظلِّ ظروٍف معيشية سيِّئة تتوزَّع على الشكل التالي 13
  .من المواطنين في لبنان غير مضمونين% ٥٣،٣  14
: ، يمكنكم اإلطالع على القسم المتعلق باإلنفاق على قطاع الصحَّة على الموقع التالي٢٠٠٩ تقرير منظمة الصحَّة العالمية  15

http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS09_Table7.pdf  
   .٢٠٠٨مفاهيم ومواقف ومهارات وخطوات، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، :  التعليم والمواطنية 16

Education and Citizenship: Concepts, Attitudes, Skills and Actions, 2008, UNDP  
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 .١٧%٤٨، في حين ُتقدَّر معدَّالت اإلعادة بـ %٢٢ مرتفعة ُتقدَّر بـ مستوياٍتعدَّالت التسّرب المدرسي تسجِّل م
فال  أنَّ األطتعود في غالبيتها إلىن ألسباٍب متعدِّدة، يبين صفوف الالجئين الفلسطينيِّ تزداد سوءًا وتفاقمًاالمشكلة و

 أنَّه في السنوات األربع الماضية، ارتفعت ُيشار إلى. لمحظية اقتصاديًاسر غير ا مصدر الدخل الوحيد لأليشكِّلون
 . ١٨%٢٤إلى % ٤ين من الت التسّرب لدى األطفال الفلسطينيِّمعدَّ

  
يم؛ وضع يم المناهج الجديدة وتطويرها باالستناد إلى نتائج التقيِّتحسين نوعية التعليم عن طريق تقيِّ: التوصيات

  وال سيَّما للمدارس،ن التسّرب؛ وضع وتطبيق استراتيجيات مرآَّزة على النوعية مللوقايةبرنامج خاّص 
 تسريع الجهود الرامية ؛ساسية لألطفالف البيئة المدرسية مع الحاجات األيتكيِّالحكومية في المناطق الريفية؛ 

التخّلي  لسّنحّد األدنى ، ورفع ال حول التعليم اإللزامي والمجاني٦٨٦إلى إصدار مراسيم تطبيقية للقانون رقم 
 . سنة١٥ المدرسة إلى عن

 
VII- ينالالجئين الفلسطينيِّخاّص ب( الالئق والحّق في التمّلك الحّق في السكن( 

  
 مواّد تحت سلسلٍة من القيود المفروضة عليها لناحية إدخال في لبنان  الفلسطينيةمعظم المخيَّماتترزح  .١١

ومن تحسين البنية التحتية  ،هاوترميمئين الفلسطينيين من إصالح بيوتهم تمنع الالج هذه اإلجراءاتو. هايالبناء إل
 لمخيَّماتوضع ا وتفاقم ، إلى تدهور حالة المنازل والبنية التحتيةالواقعولقد أدَّى هذا .  التي يعيشون فيهاللمخيَّمات

 مخيَّم نهر أحداثنَّ إف آذلك،.  وبائسة مزرية وبيئية ومن ظروف صحيةسكاني اآتظاظمن أساسًا  تعاني التي
 . المخيَّم في حالٍة من االنهيار والخرابخلَّفت قد ٢٠٠٧البارد في طرابلس في العام 

  
 مقابلعدد السكان (ين سطينيِّلسكن الالئق لالجئين الفلا  معاييرتحترموضع سياسات واضحة : اتالتوصي
مواد البناء إلى اح بإدخال سممخيمات؛ الي تعزيز البنية التحتية للفالمجاورة إشراك البلديات ؛ )المناطق
لسكان لتعويض ا؛ إلى المخيماتألثاث والمعدات الطبية بإدخال اح اسم؛ الترميمهاو المنازليمات لصيانة المخ

اتخاذ جميع التدابير  ؛واألعمالمنازل لل وخسارٍة تهجيٍر منبسبب الحرب على ما عانوه مخيم نهر البارد 
 . إليه عودة سكانهوتسهيل  مخيم نهر الباردلية إعادة بناءلتسريع عم

 
ين  غير اللبنانيِّتمّلك بشأن ١٩٦٩ تعديل المرسوم التشريعي الصادر في العام تمَّ، ٢٠٠١في العام   .١٢

العام قانون غير أنَّ ). ١٩٦٩يناير / آانون الثاني١٤، الصادر في ١١٦١٤المرسوم رقم ( في لبنان للعقارات
 الالجئين على قدرة  بشكٍل تلقائينعكساوهذا ما  ،ةجنسي الذين ال يحملوناألشخاص  آّل عمدعن   استبعد٢٠٠١

  أفرادهايحمل ال التي ، األجانب الالجئين، بما أنَّهم الفئة الوحيدة من عقاريًا في لبنانكعلى التملُّين الفلسطينيِّ
  قابلةعد لم ت٢٠٠١العام  قبل ا منذ منلفلسطينييل تعودالممتلكات التي فذلك، آ ".دولة معترف بها"جنسية 
 صالحة، لم تعد ٢٠٠١الممتلكات التي تمَّ شراؤها وتسديد ثمنها قبل التعديل التشريعي في العام و ،للتوريث
 .١٩مكتب السجل العقاريفي  أو السجل الوطني مأمورلدى  للتسجيل

  
 التمّلك العقاري عن طريق تعديل قانون في مجاليز القائم على الحكومة اللبنانية أن تضع حدًا للتميِّ: التوصيات

 .٢٠٠١العام 
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                            
  .٢٠٠٨ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  17
، أطروحة ُمقدَّمة إلى جامعة أآسفورد آجزء من The Case of Palestinian Refugee Education in Lebanon الال ديميردجيان، حالة تعليم الالجئين الفلسطينيين في لبنان  18

  .٢٠٠٧، آلية سينت إدموند هول، صيف )التعليم الُمقارن والدولي( الماجستير في الدراسات التربوية، شروط إجازة 
  . يمنح حقوقًا عقارية في النظام القضائي اللبناني– ليس العقد – التسجيل في مكتب السجل العقاري  19
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 الحقوق المدنية والسياسية - ب
 

VIII-  عقوبة اإلعدام–الحّق في الحياة  
 
وُتنفَّذ هذه األحكام شنقًا  مختلفة من الجرائم، نواٍعأل باإلعدام إصدار أحكاٍميسمح بال يزال القانون اللبناني   .١٣
 ُيشار إلى.  التي ألغت عقوبة اإلعدام١٣٩ الـ عن البلدانتخلفًامال يزال  لبنان هذا ُيظهر أنَّو.  بالرصاصًارمي وأ

 .حكمًا باإلعدام ٤٣أصدر القضاء اللبناني ، ٢٠٠٩العام في أنَّه 
 
 هبِسكوهذا ما ُيأصبح اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان جزءًا ال يتجزأ من مقدِّمة الدستور اللبناني الجديد،   .١٤

 في نا نجد أنَّ لبنانلكنَّو.  هذا اإلعالنمن ٥ و٣تين  بالمادَّالذي يلتزم بشكٍل خاّصلنسبة إلى لبنان صفة اإللزام با
شدِّد على أهمية تعزيز تي ت ال،"الحقوق المدنية والسياسيةالخاّص ب العهد الدولي" من ٦ة لمادَّبا لتزٍمم غير المقابل
، )١٩٩١ ( األمم المتحدة– إلغاء عقوبة اإلعدام االختياري بشأن هبروتوآولمن  ٢ و١تين  في الحياة، والمادَّالحّق

 . الذي امتنع لبنان عن التصويت عليه٢٠٠٧-٦٢/١٤٩القرار رقم 
 

 ،الدآتور إبراهيم نجار، قدَّم وزير العدل اللبناني، ٢٠٠٨أآتوبر / تشرين األوَّل٧في  :اإلجراءات المتخذة  .١٥
. ةمع األشغال الشاقَّة اإلعدام واستبدالها بالسجن المؤبَّد غاء عقوب إلحوللرئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون 

 .على جدول أعمال المجلس  حتى اآلنهذا المشروع لم يوضع غير أنَّ
  

  بشأن تعليق تطبيق٦٢/١٤٩ى رسميًا قرار األمم المتحدة رقم نَّإلى أن تتبندعو الدولة اللبنانية : التوصيات
 .آليًالغائها ة إلتمهيديعقوبة اإلعدام آخطوٍة 

 
IX- التعذيب  

 
كثير يثير ال اللبنانية، وهذا التوقيفالسجون ومراآز   فيعشرات الوفيات، ٢٠١٠ و٢٠٠٧بين العامين ُسجِّلت   .١٦

العوامل التي وإنَّ . أو عدم آفاية الرعاية الطبية الموفَّرة في هذه المنشآت/ التعذيب وإزاء  والهواجسمخاوفمن ال
تجريم ب القانونية المتعلِّقة ثغراتتجواب ناجمة عن ال االس عمليات المعاملة أثناءوإساءة  التعذيبحصولل تسهِّ

 في هذا الصدد ُيشار. مسؤولينللدون أي محاسبة من  المعاملة، ممَّا يسمح بمثل هذه الممارسات وإساءةالتعذيب 
لتأويل أمام ا  التي تترك المجال مفتوحًا،)٤٠١ة وال سيما المادَّ(اللبناني إلى الصياغة المبهمة للقانون الجنائي 

 ال ٤٠١ة  المادَّ أنَّوال بدَّ من اإلشارة أيضًا إلى. للتطبيقآلّي  غياٍب األمر إلى في نهاية ممَّا يؤديواالجتهاد، 
  .التعذيب الذهنيالنفسي أو  التعذيبعلى مل تتش
  

قرار ، و القانونبإنفاذك الموظفين المكلفين قواعد سلو نة في مدوَّالمنصوص عليها المبادئ يتبنِّ: التوصيات
  فيوترجمتها ،١٩٧٩ديسمبر /آانون األوَّل ١٧ في المؤرَّخ، ٣٤/١٦٩رقم لألمم المتحدة الجمعية العامَّّة 
العقلية والجسدية، : نحو( آّل عناصره لالشتمال علىتعريف التعذيب  والعمل على توسيع ؛القوانين المحلية

  . حاليًاُينظر إليه آما جرٍم ثانوي بسيط مجرَّد وليس ة جنائيةجريم واعتباره) .إلخ
 

X-  التوقيف التعسفي وظروف زاجتحواالاالعتقال 
  
 بما في ذلك(اعتقال المهاجرين  يتّم األمن العام اللبناني االعتقال واالحتجاز التعسفي عندما يمارس .١٧

بعد انقضاء وآذلك ون إحالتهم أمام القضاء، من دسلطات الهجرة من قبل واحتجازهم )  اللجوءو وطالبنوالالجئ
 يزيد لما ألشهر، وأحيانًا االحتجاز قيدويبقى هؤالء . يوضعون بتصّرف سلطات األمن العامحيث  محكوميتهم، مدَّة
 ىَعالُمدَّ توقيف  اللبناني ينصُّ على إمكانيةالقانونُيشاُر إلى أنَّ .  أي أساس قانوني إلىاالستناد سنة، من دونال عن
 .ي العامِع، قابلة للتجديد مرة واحدة بموافقة المدَّ ساعة٤٨  لمدٍَّة أقصاهالمحاآمةا قبلليه ع
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الوصول إلى األطباء أو يعانون من صعوبة  فهم ٢٠فةبالنسبة إلى الموقوفين من الفئات الُمستضَعأمَّا   .١٨
تهم من زيار أو  لهمطبيبالمعاينة  دون ن األفراد في بعض السجون متنقضي أياٌم على احتجاز ما غالبًاف. المحامين

العزلي الحبس ما ُيسمَّى بب يمكن وصف حالتهم بحيث، تهمبأسرالتصال اتمّكنهم من   أويهممحام قبل
(incommunicado detention)الذي يمنع آلَّ أشكال االتصال بالعالم الخارجي . 

 
  باتت حتَّى إنَّهاار في السنوات األخيرة،عة االنتش واسظاهرًةترحيل األجانب في لبنان  ظاهرة تأصبح  .١٩
ذ عملية الترحيل بصورٍة عشوائية ال تأخذ بعين االعتبار ما وُتنفَّ. عرِّض في بعض األحيان حياة الُمبعدين للخطرُت

 حكٌم  فعًال صدر بحقِّه إذا آان قدالعليا لشؤون الالجئين أوالمفوضية  بطاقةإذا آان الشخص الُمرحَّل يحمل 
طلب من  حيث ُي،"العودة الطوعية"بـ  إلى ما ُيعرفرسميًاتخضع عمليات الترحيل ُيشاُر إلى أنَّ . حيلبالتر

 من األحوال طوعيًا وحرا،  في أي حاٍل اعتباره هذا التوقيع ال يمكنغير أنَّ. على قرار ترحليهملتوقيع االالجئين 
على األرض يجعل من سياسة االعتقال التعسفي الذي ال  ما يجري ولكنَّ. لمعايير المفوضية العليا لالجئينوفقا 

 .بحكم الواقع إلى اإلعادة القسرية يؤدي رئيسيًانهاية له سببًا 
  

األجانب إلى لبنان وإقامتهم فيه دخول حول تنظيم  ١٩٦٢عام اللبناني الصادر في القانون التعديل : التوصيات
 ويجب. ةغير المشروعخلسًة واإلقامة  جرائم الدخول  طالبي اللجوء والالجئين من، إلعفاءوخروجهم منه

 االعتقال التعسفي واإلعادة لناحيةما ، وال سيَّ وطالبي اللجوء آلية قانونية لضمان حماية الالجئينوضع
 بما ينسجم معوطنية ال الحماية آلية ات الالزمة حولتشريعال  إصدارالجهود الرامية إلىتسريع ويجب . القسرية

.  ألماآن االحتجازجيِّدضمان وجود نظام مراقبة ، من أجل ٢١االختياري التفاقية مناهضة التعذيب البروتوآول
تقديم آّل  ويجب.  واإلعادة القسرية الُمطوَّل في ممارسات االعتقال التعسفيعاّميجب إجراء تحقيق مفتوح وو

في  من العقاب التفّلت مند لسائط اللنم  من أجل وضع حدٍّاألشخاص المسؤولين عن هذه الممارسات إلى العدالة
  .لضحاياوالتعويض على اانتهاآات حقوق اإلنسان ب ما يتعّلق

 
XI-  االختفاء القسري 

  
والجيشين السوري اللبنانية الميليشيات المنهجية التي آانت وراءها " االختفاء القسري"عمليات ت أدَّ .٢٠

، وعلى الرغم الحربمنذ نهاية لكْن، و.  األشخاص٢٢ف إلى اختفاء آالفي لبنان  الحرب األهليةأثناءواالسرائيلي 
 هؤالء للكشف عن مصير يجدِّتحقيق لم نشهد أي ،  قد انسحبت من لبنان االسرائيلية والسوريةالقوات من أنَّ

إلرادة السياسية للتعامل الى غياب  عواضحللمفقودين هو دليٌل  إحصاء رسمي أي نَّ عدم إجراءآما أ. األشخاص
لجان ال  قد شكلت العديد من٢٣وعلى الرغم من أنَّ الحكومات اللبنانية المتعاقبة. حجم هذه المسألة وخطورتهامع 
ُيشاُر إلى . إالَّ أنَّه ما من لجنٍة واحدة قد أفضت في عملها إلى نتائج ملموسة،  هؤالء المفقودينمصيرعن كشف لل

 الدولة  آما أنَّ. هذا المجال فيمًالَزُمتجعله من شأنها أن  على النصوص الدولية التي ُيصادق بعدلبنان لم أنَّ 
 . الضحايا في التعويض لدعم حّقحسّيةاللبنانية لم تتخذ أي خطوات 

  
 لحصريتعيَّن على الدولة أن تعترف رسميًا بحجم قضية االختفاء القسري وأن تعمل على وضع آليٍة : التوصيات

ينبغي على الدولة إنشاء قاعدة بيانات للحمض النووي الخاّص بجميع آذلك، . عدد المفقودين وتحديد هوياتهم
اعية في لبنان، وذلك وفقا للبروتوآوالت المعتمدة دوليًا َمأسر المفقودين، والعمل على نبش آل المقابر الَج

لقسري، ويجب على لبنان المصادقة على االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء ا.  الجثثإلخراج
معنية  وطنية  لجنًةأن ُينشئآذلك، ينبغي على لبنان . وإدراج هذه النصوص ضمن القوانين اللبنانية

  .ًاحديثُمشكَّلة زاري لحكومة الوحدة الوطنية ال من البيان الو١٦ و ١٥ن تابالمفقودين، آما تنّص المادَّ
  
  
 

                                                            
  .ت، وعامالت البغاء، ومثليِّو الجنس، ومدمنو المخدراالشرعيِّين غير المهاجرون على سبيل المثال ال الحصر،  20
  . البروتوآول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب 21
  .  شخصًا مفقودًا، إالَّ أنَّه ما من أرقاٍم دقيقة في هذا الشأن بالنظر إلى غياب اآلليات الرسمية١٧٤١٥ تشير التقديرات الرسمية إلى وجود  22
، ثمَّ ٢٠٠٥السورية المشترآة التي ُشكلت في العام -وأخيرًا، جاءت أحدث هذه اللجان اللجنة اللبنانية. ٢٠٠١، تلتها أخرى في العام ٢٠٠٠ ُشكِّلت اللجنة األولى في العام  23

  .٢٠١٠ديسمبر، /ُمدَِّدت واليتها حتى آانون األوَّل
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XII-  المخيَّمات الفلسطينية– التنقلالحرية وحرية  
  
ي مخيَّم نهر ، ف٢٠٠٧سبتمبر /أيلول ٤في " فتح االسالم "جماعة الحرب بين الجيش اللبناني ومنذ انتهاء .٢١

. وإلى المخيَّم  منين صارمة على دخول وخروج الفلسطينيِّالجيش اللبناني رقابًةفرض َي، البارد في شمال لبنان
  الذي ال يزال بعض الالجئين يعيشون فيه، )م القديمالمنطقة المتاخمة للمخيَّ (م الجديدالمخيَّوتطال هذه الرقابة 

أو  ،ينئين الفلسطينيِّلالجالمخيَّم من اسكان ُيشار إلى أنَّ . م القديم من منطقة المخيَّ آخروننوالجئ  إليهوالذي ُهجِّر
غير اإلنسانية  المنظمات وموظف، بما في ذلك ، أو أّي الجئ فلسطيني آخر سابقاالنازحيننهر البارد سكان 

 .م لدخول المنطقة المتاخمة للمخيَّ عسكرية إلى تصاريحيحتاجون، كوميةالح
  

ين المقيمين في تسهيل دخول وخروج الالجئين الفلسطينيِّو  السماح بـنحث الحكومة اللبنانية على: التوصيات
  . والتنقل الحرآةبحرية األساسي  اإلنسانيلحّقًا ل احتراممن وإلى جميع المخيماتلبنان 

 
XIII- ي المحاآمة العادلةالحّق ف 

  
 فترة التوقيف السابقة ات خاللالتحقيق في اتخاذها الوقائية المفترض والتدابيرمعايير المحاآمة العادلة إنَّ  .٢٢

من دون مذآرات تّم توقيفهم  األشخاص ي أنَّنجد ما عادًةف. حترم عمومًا من قبل السلطات اللبنانيةللمحاآمة ال ُت
براز بطاقات التعريف الرسمية  التي تنفذ عمليات االعتقال ال تهتم آثيرًا إللسلطات اأنَّو ،قضائية بهذا الشأن

هم  مالبسفيوهم  من قبل رجال األمن  في معظم الحاالتيتّم إلقاء القبض على المشتبه بهم، بحيث ابهالخاصَّة 
 تتّم قراءتها بوضوحجديد ال ال أصول المحاآمات الجزائية الحقوق المنصوص عليها في قانون ، فإنَّآذلك. مدنيةال

  .للمعتقلين آما يقتضي هذا القانون
 
 الذين ال لألفراد على وجوب تأمين محامي دفاع من قبل الدولة ٩٠/٨٣ من القانون رقم ٤٢٥تنصَّ المادَّة   .٢٣

ساعدة الم تأمين بوجوب نفسه من القانون ٤٢٦آذلك، تفيد المادَّة .  خاّص محاٍم تعيِّينيستطيعون تحّمل أعباء
ال ُيحترم دائمًا، دفاع امي محالحق بالحصول على غير أنَّ . لرعايا األجانب بموجب مبدأ المعاملة بالمثلالقانونية ل
ال   سريعة وفي جلساٍتاعيةَمَجحيان بصورٍة  األمعظمحاآمون في  الذين ُيبالمهاجرين عندما يتعلق األمر وال سيَّما

ُيستثنون من مبدأ الحصول ين  الفلسطينيِّ أنَّناهيك عن. شكل المناسبتتسنى لهم فيها فرصة عرض قضيتهم بال
 . معترف بهادولٍةل نالمساعدة القانونية ألنهم ليسوا مواطنيعلى 

  
في و  بصورٍة واضحة معايير المحاآمة العادلةآّل واعتماد الجزائية أصول المحاآماتتعديل قانون : التوصيات

 وصوًال إلى من التحقيقي خرٍق لهذه المعايير على آافة المستويات، بدءًا فرض عقوبات على أ. جميع المراحل
آذلك، يجب أن ينّص . نتهاآاتاال عن ومحاسبة المسؤولين المحاآمات إبطالعن طريق وذلك ، جلسات المحاآمة

  أي جريمةوفيآل المحاآم لجميع المتهمين وأمام لمساعدة القانونية هذا القانون على إلزامية توفير الدولة ل
  .آانت

 
XIV- إلى المعلوماتالوصول  

  
 في  المحاسبة الحق في الوصول إلى المعلومات ومبدأ تعميم المعرفة هما شرطان أساسيان من شروط                إنَّ   .٢٤

ى تحقيق                          . أي نظاٍم ديمقراطي   ة إل ود الرامي ة من الجه ان درجات متفاوت ة في لبن د أظهرت الحكومات المتعاقب وق
ز ال ة اإلصالح اإلداري وتعزي ن خالل وزارة الدول ات م ى المعلوم ي الوصول إل ائج . حق ف ى النت ك، تبق ع ذل وم

ا                       و. الُمحقَّقة دون المستوى المنشود    ة التي أظهرته ا الممانع ع، أهّمه ذا الواق ي ساهمت في ه آثيرٌة هي األسباب الت
ود آلي         دم وج الح، وع ة اإلص اه عملي ة تج ن اإلدارات العامَّ دٍد م ن ع سؤولة ع راف الم سهِّل  األط حة ت ات واض

 .ةالوصول إلى المعلومات العامَّ
  

شفافية         : التوصيات إقرار مشروع القانون المتعّلق بالنفاذ إلى مختلف المعلومات واإلحصاءات من أجل تحقيق ال
شر  ة؛ ن وائحالكامل صويت ل ان الت سات البرلم ة ة  العامَّلجل ان البرلماني ر اللج سنوية  ومحاض ارير ال شر التق ؛ ن
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صاد وزارات؛رة عال ة وال ويرأو / ووضع ن اإلدارات العام سهِّتط ات ت ات؛ل وصول  آلي ى المعلوم واطنين إل  الم
 .هذه العملية في آّل األطراف المعنيِّينوإشراك ة الموازنة العامَّ  إعدادالشفافية فيتعزيز 

  
XV- حماية المرأة 

  
رأة        تغيب في لبنان ال    .٢٥ ة للم اني . قوانين واألطر القانونية التي توفر الحماي ضاً          وتع د أي ذا البل رأة في ه  من    الم

ز والتميِّ اني التحّي ات اللبن انون العقوب ي ق ين ف ز الُمكرَّس ك. ي ى ذل ة عل ن األمثل شرف : وم رائم ال ادَّة (ج ، )٥٦٢الم
ى  ام الزن واد (وأحك اف  )٤٨٩-٤٨٨-٤٧٨الم صاب واالختط ام االغت واد (، وأحك ام )٥٢٢-٥٠٤-٥٠٣الم ، وأحك

 .الدعارة
  

رأة        عمل على   على الدولة اللبنانية أن ت    : التوصيات ة الم ة لحماي ود عن   وأن  ؛  وضع أطر قانوني ا تحفظات تع ى   ه  عل
ع       رأة         اتفاقية القضاء على جمي ز ضد الم ى       ،)سيداو (أشكال التميي ا بروتوآولوأن تصادق عل اري  ه ؛ وأن   االختي

رأة     ل مواد قانون العقوبات التي تنطوي على تميِّ       تعدِّ ز ضد الم شكٍل يضم    ي سجامها مع      ن، ب ة ان ذآورة  االتفاقي   الم
  . المساواة بين الجنسينويضمنوالمعايير الدولية 

 
XVI- إصالح النظام اإلنتخابي في لبنان 

  
ات األساسية                  .٢٦ رام الحري ضامنة الحت االنتخابات هي رآيزة أساسية في األنظمة والبنى الديمقراطية، وهي ال

ذا اإلطار،    ٢٠٠٩سجَّل العام ولقد  .٢٤لعادلمثل حرية االختيار، ودورية االنتخابات والتمثيل ا     ًا   في ه دمًا ملحوظ تق
ات      المصادقةفي مجال إصالح النظام االنتخابي من خالل         م      على قانون االنتخاب ة رق ذي تبنَّ   ،  ٢٥/٢٠٠٨النيابي ى ال

وم واحد         أساسية  إصالحات   اق االنتخابي   لإل، ووضع سقفٍ    من ضمنها إجراء االنتخابات في ي عالم  اإل، وتنظيم  نف
ة خاالنت ة االنتخابي ة    ابي والدعاي ة االنتخابي ى الحمل راف عل ة اإلش شاء لجن ذلك، . ، وإن صَّآ انون ن ق   الق ى ح عل

رر  إذ   ،٢٠٠٩عام  الخالل انتخابات    أنَّ هذا الحّق لم ُيطبَّق       ، علماً التصويت للمغتربين  ذ       من المق ز التنفي دخل حيِّ   أن ي
 ). ٢٠١٣(في االنتخابات المقبلة 

 
اٍت    الحق ف    .٢٧ ة  حرَّ ي انتخاب اخبين     ة وعادل ة   يجب أن تكون   : تعكس إرادة الن ة االنتخابي ًة متجرِّدة    العملي عملي

ات المنظِّ  عدم خضوع  ن خالل   م تتحقَّق   ونزيهة ا  الهيئ ة له وذ سياسي  أل م ق،   .ي نف ذا المنطل  دعت منظمات    من ه
شاء دني إلن ع الم ةالمجتم ة االنتخابي ى الحمل ة اإلشراف عل ات لتحل محل  لجن ي تنظيم االنتخاب ة ف . وزارة الداخلي

انون  تشكيل لجنة   على الرغم من أنَّ   ولكْن،   ذا  إالَّ أنَّ، ٢٥/٢٠٠٨المراقبة هذه قد ُلِحَظ في الق م     ه د اإلصالحي ل البن
ا     إنَّ  إذ ،المراقبةلجنة  استقاللية   لضمانآافيًا   يكن ةً   قراراته ة  بقيت مرهون ديات    بموافق ة والبل ر الداخلي ذل .  وزي ك، آ

ة   ى مراقب ا عل اق االنتخابي  اقتصرت وظائفه ة ، واإلنف ا ورد أعاله.  االنتخابي وسائل اإلعالم واإلعالن مراقب  وم
  . بالحقوق المدنية والسياسية من العهد الدولي الخاّص٢٥ة  من الماد٢َّيتناقض مع الفقرة 

  
راع       وض. اعتماد وإنشاء لجنة مستقلة إلدارة االنتخابات في لبنان       : التوصيات واطنين في االقت ع الم مان حق جمي

  .يز تميِّ أّيوفي التمثيل من دون
  

رأة في     .٢٨ سياسي مشارآة الم رار ال زال : صنع الق ان   مشارآة  ال ت سياسي في لبن رار ال رأة في صنع الق الم
 في   رأةال تزال الم   و. ١٩٥٣عام  ال السياسية في     المرأة حقوقلبنان قانونيًا ب   على الرغم من اعتراف      مشارآًة ضعيفة 

ع الرجل ساٍو م شكٍل مت ة ب ر ممثل ان غي سلطة اللبن ي ال واء ف ستوى ، س ى م ة أو عل سلطة التنفيذي ي ال شريعية أو ف ت
د  االنتخابي  إن النظام  آذلك، ف . ي للمرأةدعم الحزب عن غياب ال يتمخَّض األمر الذي ،  األحزاب ان   المعتم هو  في لبن

ل           نَّ، في حين أ     )رآة المرأة تعزِّز مشا التي  (الحصص   ال يقوم على     أغلبينظام   شجع ويضمن تمثي سبي ي  النظام الن
 سيطرةً  بحيث نجد    ،المرأة وتمنعها من المشارآة     ق  السائدة تعي  األنماط االجتماعية    نَّأ ما آ .المرأة على نحو أفضل   

سياسية       لل اة ال اً  نموذج الذآوري في الحي سى         ل مستمراً  وتأنيث ة، من دون أن نن ر والبطال الطبع  لفق  اإلعالم في   دور    ب
 . المرأةعن رسالة  تلك الصور المنمَّطةقولبة

                                                            
ة يت    24 ة أنَّ مصطلح الديمقراطي ّل جوانب           سيكون من المؤسف الخلط بين الغاية والوسيلة، وتجاهل حقيق شمل آ ة، وي ة اإلدالء باألصوات بصورٍة دوري خطى مجرَّد عملي

  .إشراك المواطنين في الحياة السياسية لبلدهم
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ات لتشجيع وضمان               على لبنان القضاء على جميع أشكال التميِّ      : التوصيات رامج وآلي سين، ووضع ب ين الجن يز ب

ا " نظام  مد في المدى القريب  توعلى لبنان أن يع. مشارآة المرأة في الشؤون العامة     سبة   " الكوت سائية بن  ٣٣الن
  .أسماء بحيث ُترتَّب اللوائح بشكٍل يسمح بإدراج اسم امرأٍة بين آّل ثالثة حين،قوائم المرش٪ في 

 
 "البراءة حتى إثبات العكس"مبدأ   .٢٩

  
م          وقوفالعمل على وضع آليات تسمح للم     .  على تفعيل هذا المبدأ    عملال :التوصيات د التحقيق بالتصويت إذا ل ين قي

 .يكونوا قد أدينوا بعد
 
شارآة   .٣٠ شم سياسية  باال ة ال ي العملي سنّ   : ب ف ى أن ال اني عل تور اللبن نص الدس ي   ي شارآة ف ة للم  القانوني

ى ا  سنة ٢١  هي االنتخابات اخبين و بالنسبة إل ى المرشحين    ٢٥لن سبة إل ذا ينتهك  ،  سنة بالن ة   وه وق الفئ ة  حق  العمري
ا  ،٢١-١٨ ع أفراده ات    التي يتمتَّ وق والواجب ي حين ُيحر  بكامل الحق ون من الحق ف سياسية من   م شارآة ال  في الم

   .خالل االنتخابات
  

ى    ٢١ االقتراع من    سّنخفض  : التوصيات سجامًا مع    سنة    ١٨ إل سان       ا ان المي لحقوق اإلن ما ، وال سيَّ   إلعالن الع
  . بالحقوق المدنية والسياسيةالعهد الدولي الخاّص

 
ا      الترشُّقين في   المعوَّاألشخاص   حّقتمَّ تكريس   : المعوَّقينمشارآة األشخاص     .٣١ ح لالنتخابات والتصويت فيه

ي ال انونف مق ة بطرس  ، ٢٢٠/٢٠٠٠  رق انون لجن شروع ق ابي٢٥وم انون االنتخ ومو، ٢٥/٢٠٠٨٢٦ ، والق  المرس
ر  هذا وقد أصدر    . ٢٠١٠زياد بارود في العام       القانون الذي تقدَّم به الوزير     ومشروع،  ٢٢١٤/٢٠٠٩ التطبيقي وزي
ا  حثهم  البلديات، ي  ورؤساء المحافظين    على لزمةُم تعميماتتسعة  الداخلية   ى تطبيق الق       فيه سير انون من أجل       عل  تي

ومع ذلك، ما زلنا نجد أنَّ األشخاص        . الصددأفضل التسهيالت في هذا     تأمين  إلى   البلديات   ويدعوعملية التصويت،   
 . بشكل خطير حقوقهمويتّم انتهاك،  العملية االنتخابيةأثناءالمعوَّقين يعانون من التهميش واإلقصاء 

 
 :العقبات التي تعترض األشخاص المعوَّقين  .٣٢

وم      زهم ي اط ترّآ ة لنق ر واعي صة غي وزارات المخت ل ال ا يجع وَّقين، مم اخبين المع امل للن سٍح ش ود م دم وج ع
 .االنتخابات

 .٢٧ في لبنان بشكٍل مناسبتجهيز مراآز االقتراعفشل الوزارات المعنية  في  
ا           ال تستعين وزارة الداخلية وال      يم فيه مراآز  بلديات بالمساحات المفتوحة مثل المالعب والطوابق األرضية، لتق

ا من دون صعود                في الطوابق     ُتقام معظم هذه المراآز  ف. االقتراع ة التي ال يمكن الوصول إليه ساللم  العلوي ، ال
 .قين من التصويت من األشخاص المعوَّ تمكُّن الكثير دونيحولاألمر الذي 

ام  اد نظ دم اعتم ة ع ة االنتخابي ي العملي دة ف راع الموحَّ ات االقت ل . بطاق ة البراي وافر تقني دم ت ي (Braille)وع  ف
اٍت     أع، باإلضافة إلى غياب أي شروحات       مراآز االقترا  ة أو و توجيهات لألشخاص الذين يعانون من إعاق  عقلي

 .سمعية
ديات ب  د البل دم تقيُّ ة ع ات وزارة الداخلي ات بتعميم ي تعطي التعليم ز الت ع  تجهي ق م ا يتواف راع بم ز االقت مراآ

 .٢٨قينعين لمساعدة الناخبين المعوَّمتطوِّتأمين ب الكثير من البلديات وعدم قيام. المعايير الدمجية
ان       يصل عدد   راع في لبن ى     مراآز االقت زاً  ٤٦٦٧ إل دارس  المراآز هي   من %٦٣:  مرآ ر  مراآز % ٨،  م  غي
زاً  ةمجهز مراآز  % وصفر  زة بشكٍل آامل،    جهََّم امالً  تجهي ا    ؛ آ ة  بَسالنِ أمَّ ى المراآز      المتبقي وزَّع عل  التي   فتت

 .٢٩المطلوبة  الهندسيةالمواصفات  سلَّممننقاط  ٥و ١  بينتستوفي
  

                                                            
  ).٢٠٠٧: ُنِشر في صحيفة السفير؛ الُنسخة األولى: بيروت( مشروع قانون اللجنة الوطنية حول قانون االنتخابات النيابية برئاسة القاضي فؤاد بطرس  25
  .٥٩/٢٠٠٨، الُمعدَّل بموجب القانون رقم ٢٥/٢٠٠٨ من القانون رقم ٩٢ و٩١ان  المادَّت 26
  .، في خمسة مجلدات٢٠٠٩: ؛ الطبعة األولى)اتحاد المقعدين اللبنانيِّين: بيروت( نتائج المسح الميداني الشامل لمراآز االقتراع في لبنان  27
   .٢٠٠٩نوفمبر، /، تشرين الثاني١٩الصادرة عن اتحاد المقعدين اللبنانيِّين، العدد " واو"، مجلة الحقوق السياسية لألشخاص المعوَّقين في لبنان عرض حول  28
  ).٢٠٠٩: اتحاد المقعدين اللبنانيِّين، الطبعة األولى: بيروت( أهلية مراآز االقتراع للناخبين المعوَّقين، األقسام اإلدارية عبر مختلف األراضي اللبنانية  29
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لّ  لزام إ العمل على : التوصيات وزارات     آ ة  ال ة    (المعني ديات   ووزارة،وزارة األشغال العام ة والبل وزارة  و، الداخلي
ة تجهيز جميع مراآز االقتراع وفقا للدراسات       ب) جتماعية الشؤون اال  ، ووزارة التربية ا    الُمقدَّمة    العملي اً اليه  ووفق

م         المنصوص عليها في     الدمجيةمعايير  للحّد األدنى من ال    انون رق ع من الق ى    . ٢٢٠/٢٠٠٠ القسم الراب العمل عل
وير ايير  ال تط ةمع شمل  الدمجي ات  لت ة  اإلعاق سمعية والعقلي صرية وال ا  الب ب، وم روٍط    يترتَّ ن ش ك م ى ذل  عل

ات ادَّ .ومتطلب ديل الم ة     ٩٢ة  تع ات النيابي انون االنتخاب ن ق ادَّ،٢٥/٢٠٠٨م ات   ٨٣ ة والم انون االنتخاب ن ق  م
وَّ   التعديل   ويجب أن يسمح هذا   . قين آناخبين  المعوَّ األشخاص ن بالكاد تنظران إلى   تيلالالبلدية،   قين لألشخاص المع

ا صويت فيه ات، والت شا، وبخوض االنتخاب ذلك الم راعآ ز االقت ان مراآ ي عضوية لج ل، رآة ف دوبين والعم  آمن
  .المرشحين

  
XVII-  الحّق في الجنسية 

 
المرأة اللبنانية إنَّ و. محصوٌر مبدئيًا باألبهو  و،رابطة الدم بشكٍل رئيسياللبنانية ل في منح الجنسية  الحّقيخضع  .٣٣

في حصر ينالحّق في إعطاء الجنسية اللبنانية فلشرعيِّين،  اهاأطفالمنح جنسيتها لزوجها األجنبي وحقُّ ب  تتمتَّعال
 .الرجل وحده

  
 في منح الجنسية واعتبار تعديل قانون الجنسية اللبنانية لضمان المساواة بين الجنسين لناحية الحّق: التوصيات

  . الآتساب جنسيةالرئيسي األرض األساس القانوني ةرابط
  

XVIII- المساواة في الكرامة والحقوق 
  
ان تُ           :  ضد النساء والفتيات   األسرينف  الع .٣٤ ة في لبن معالجة  و. جرِّم العنف األسري     ال توجد نصوص قانوني

ا (ة  األطر القانونية العامَّقضية العنف األسري ضمن    ات ق ضايا    ) نون العقوب ى ق ة إساءة تقتصر عل  وأشكال   المعامل
ار لخصوصية األسرة       إعطاء العنف األخرى من دون        ذا المنط    .  أي اعتب ق، تكتَّ  من ه  من منظمات   ٌةلت مجموع   ل

وطني لتجريم العنف األسري         "المجتمع المدني في لبنان وشكَّلت ما ُيعرُف بـ        انون     ، وأع  "التحالف ال دَّت مشروع ق
سان           . في هذا الشأن   ان في ني ى البرلم ه إل ذا المشروع وأحالت ل  /ُيشار إلى أنَّ الحكومة اللبنانية قد وافقت على ه أبري

 .يه للمصادقة عل٢٠١٠
  

ف    : التوصيات ن العن ات م ساء والفتي ي الن ذي يحم انون ال ذا الق ق ه رار وتطبي ى إق اني عل ان اللبن نحث البرلم
  .األسري

 
على أساس أنَّها   الرضائية المثلية العالقات اللبناني من قانون العقوبات٥٣٤ة المادَُّتجرِّم : الميول الجنسية  .٣٥

 ،مايو/أيَّار ١٧ صدرت قرارًا فيأة العالمية التي هات منظمة الصحجُّيتعارض مع تو الذي مخالفة للطبيعة، األمر
 ًا مباشريشكِّل انتهاآًا ٥٣٤ة  المادَّإنَّ وجودو.  من قائمة االضطرابات النفسيةة الجنسيالمثلية أزالت بموجبه ١٩٩٢
 .٣٠)ة جدَّالما( الدستور اللبناني ومقدِّمة  لحقوق اإلنسانمن اإلعالن العالمي ٢ و١تين للمادَّ

  
 الدولة نحّث، ٣١ في شمال لبنانالجزائية البترون  محكمةالذي اتخذته الرياديقرار ال إلى باالستناد: اتالتوصي

  .ياتسيز المؤسَّلتميِّل  وضع حدٍّ إلىها، وندعو من قانون العقوبات اللبناني٥٣٤ ة إزالة المادَّاللبنانية على 
 

XIX- الالجئون 
  
ن الالجئوف.  الالجئينيرعى شؤونال يوجد في لبنان أي إطار قانوني : ينالالجئون من غير الفلسطينيِّ .٣٦

القانون الخاّص بتنظيم الدخول إلى لبنان " على غرار جميع األجانب، لـ،وطالبو اللجوء في لبنان يخضعون
ًا لالجئ، ويتضمَّن يتبنَّى هذا القانون تعريفًا ضيِّقفي الواقع، . ١٩٦٢الصادر في العام " واإلقامة فيه والخروج منه

                                                            
ة –اني  الدستور اللبن   30 ادَّة ج  المقدِّم رام الحريَّ        " :، الم ى احت وم عل ة، تق ة برلماني ة ديمقراطي ان جمهوري ة         لبن ى العدال د، وعل رأي والمعتق ة ال ا حري ة وفي طليعته ات العام

  ". دون تمايز أو تفضيل مناالجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين
  node/net.helem://http/232: م زيارة الموقع التالي لمزيٍد من المعلومات، يمكنك31 
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آذلك، فإنَّ مذآَّرة التفاهم الموقَّعة بين المفوضية العليا . عددًا محدودًا من األحكام التي تتعامل مع قضايا الالجئين
 غير آافية لتوفير الحماية المطلوبة لالجئين وطالبي هي أيضًا ٢٠٠٣لشؤون الالجئين والدولة اللبنانية في العام 

ُيقصُد به، من حيث " طالب اللجوء"شكٍل خاّص على أنَّ لبنان ليس بلد لجوء، وأنَّ مصطلح فهي تنّص ب. اللجوء
مبدأ عدم  ب صراحًةتقرُّال أضف إلى ذلك أنَّ هذه المذآَّرة .  آخر غير لبنانلب اللجوء إلى بلٍدط يشخٌص التعريف،

 الحصول على في لحقَّا شؤون الالجئينل ليا العمفوضيةال لدى لينالمسجَّالالجئين  فقط منحت وهي ،اإلعادة القسرية
 . ثالث توطينهم في بلٍدمن إعادة المفوضية  أن تتمكَّنبانتظار، ) شهرًا آحدٍّ أقصى١٢(  مؤقت تجّولتصريح

  
 الجئ فلسطيني ٣٢٥٠٠٠ يعيش في لبنان بصورة غير مشروعة حوالى: الفاقدون لألوراق الثبوتيةالفلسطينيون   .٣٧

 يعديم"  هم من فئةوعلى الرغم من أنَّ هؤالء الالجئين. "فاقدي الهوية"وتية، وُيعرفون بـ ثبًاون أوراقال يحمل
ر مفاوضات بين منظمة التحريال على أثرو. السلطات اللبنانيةأو لدى األونروا  لدى غير ُمسجَّلينفهم ، "الجنسية

  هويةبطاقات، قرارًا بإصدار ٢٠٠٨ ،أغسطس/في آبالسلطات اللبنانية الفلسطينية والسلطات اللبنانية، اتخذت 
 هذا هو قراٌر هويةالإصدار بطاقات غير أنَّ قرار .  المقيمين في لبنانينلفلسطينيِّفاقدي األوراق الثبوتية من ال

 بشكٍل  اإلعالنيتملم ،  على ذلكعالوًة.  قانونيًابهذه البطاقة ال يعدُّ الحّقوالرجوع عنه في أي وقت؛ يمكن إداري 
تحديد الفئات المؤهّلة للحصول ، مما يجعل من الصعب "بطاقةال"  هذهأحكام وشروط الحصول على عن واضح
  .عليها

  
 بطاقات الهوية لالجئين الفلسطينيِّين الذين ال يحملون أوراقًا ثبوتية نحث الحكومة اللبنانية على منح: التوصيات

هم في الشخصية  وحّقاألشخاصهذه الفئة من تضمن آرامة ضمن إطار عمليٍة مستدامة وغير قابلٍة لإللغاء 
اللبنانية أن  على السلطات ويجب. الذين يحملون أوراقًا ثبوتيةين  المساواة مع الالجئين الفلسطينيِّوفيالقانونية 

األنروا في بلدان أخرى فردية من سجالت التسجيل ال ملفاتنقل ب تبدأ بقبول طلبات التسجيل الجديدة؛ وأن تسمح
ينية الالجئة الُمسجَّلة والمقيمة في لبنان من تسجيل لمرأة الفلسطتمكِّن افي لبنان؛ وأن  نروا األتسجالإلى 

لشؤون السياسية  العامَّة لمديريةال ها فيالخاصَّة بالسجالت  في ،ثبوتيةال وراقلأل الفاقدينزوجها وأطفالها 
 .والالجئين

 
XX- الزواج المدني 

 
وفي حين يعترف لبنان بهذه . ى السفر إلى الخارج لعقد زيجاتهم المدنيةاللبنانيِّين إلُيضطر اآلالف من  .٣٨

 . على أراضيهالمدنيةالزيجات هذه  أي إطار قانوني لعقد  يعتمدالزيجات، إالَّ أنَّه ال 
  

  . الزواج المدني في لبنانبخيار يسمحاعتماد وتطبيق قانون اختياري لألحوال الشخصية : التوصيات
 

XXI- نزاهتهاستقالل القضاء و 
  
ا   .٣٩ ي مجمله اني ف تور اللبن ام الدس ادِّتعكس أحك يما الم ه، ٢٠ة ، وال س ه  من نص علي ا ت ة،  م ق الدولي المواثي

اّص   شكٍل خ ضاء  وب تقالل الق ية الس ادئ األساس ْن، . المب ى  ولك زال عل اني  ال ي تور اللبن دِّم الدس ضمانات الأن ُيق
ضائية         سلطة الق ة لل ا     ،  ويؤسِّس لنظام حماي ذي آ اً   أن   ن من المفترض    األمر ال وانين   يكون ملحوظ ة  في الق . المرعي

ة        ا من   آبيٍر هامٍش إلى وجود    ُيشاُر في هذا اإلطار    سلطة التنفيذي ام ال يَّ   لتداخل في مه ين   ما  ، وال س ا ب دل    م وزارة الع
سم ضائيوالج د أصبحت ال.  الق ةولق ة ملح ومحاج ستعيد ن  الي ي ي ة آ ام العدال ضامٍن للظ ام آ رأي الع ة ال وقثق  حق

ي ال  ثقًة  هذه ال الممتلكات؛  موال و األو ل     ت  الت ٍر   زال أق وب     بكثي ذا ال يمكن أن يتحقق إال من           و. من المستوى المطل ه
 . القضاء وشفافيتهنزاهةخالل 

  
د لتنظيم          ، القضاء  يةتعزيز استقالل : اتالتوصي انون جدي از  وإصدار ق الفعلي  ، وضمان االستقالل       القضائي  الجه

  . شؤونهم الخاصةمعالجةيز دور القضاة في  وتعز،لمؤسسات القضائيةل
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