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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة 
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢- ١جنيف، 

    وفقـاً  ضية السامية حلقـوق اإلنـسان،     جتميع للمعلومات أعدته املفو       
  *٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  لبنان    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجـراءات              
ئق اخلاصة مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من وثا              

اقتراحات نظر أو   وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات        . األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة    
من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان غري تلك الواردة يف التقارير العلنية الصادرة عن              

. وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق اإلنـسان            . املفوضية
. ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف التقريـر              و

ويف .  االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سـنوات        دوريةروعي يف إعداد التقرير أن       وقد
حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثـائق املتاحـة إن               

ملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الـواردة يف الوثـائق             و. تزال صاحلة  كانت ال 
الرمسية لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى            

 للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية  املتدينأو املستوى   /إىل عدم التصديق على معاهدة ما و      
  .حلقوق اإلنسان

__________ 

 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
املعاهدات العامليـة األساسـية     

  )٢(حلقوق اإلنسان
ــصديق أو  ــاريخ الت ت

  التحفظات/اإلعالنات  االنضمام أو اخلالفة
باالختـصاصات   االعتراف

  احملددة هليئات املعاهدات
االتفاقية الدولية للقضاء علـى     

  كال التمييز العنصريمجيع أش
ــاين١٢ ــشرين الث   / ت

  ١٩٧١نوفمرب 
املـادة  (الشكاوى الفردية     )٢٢املادة (التحفظ على 

  ال): ١٤
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

نوفمرب / تشرين الثاين  ٣
١٩٧٢  

  -  ال توجد

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال     
  التمييز ضد املرأة

ــسان ١٦ ــل /ني أبري
١٩٩٧  

 ١٦ و ٩املواد  (التحفظ على   
  )٢٩و

-  

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
  املدنية والسياسية

ــاين ٣ ــشرين الث   / ت
  ١٩٧٢نوفمرب 

 بـني   املتبادلـة الشكاوى    ال توجد
  ال): ٤١املادة (الدول 

 وغـريه   اتفاقية مناهضة التعذيب  
من ضروب املعاملة أو العقوبـة      

  إنسانية أو املهينةالقاسية أو الال

  / تـــشرين األول٥
  ٢٠٠٠أكتوبر 

 بـني   املتبادلـة الشكاوى    ال توجد
  ال ): ٢١املادة (الدول 

املـادة  (الشكاوى الفردية   
  ال ): ٢٢

): ٢٠املادة  (إجراء التحقيق   
  نعم

الربوتوكول االختياري التفاقية   
  مناهضة التعذيب

  / كـــانون األول٢٢
  ٢٠٠٨ديسمرب 

  -  ال توجد

  -  ال توجد  ١٩٩١مايو / أيار١٤  ية حقوق الطفلاتفاق
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    

 املتعلـق ببيـع     حقوق الطفـل  
األطفال وبغاء األطفال واستغالل    

  األطفال يف املواد اإلباحية

ــاين ٨ ــشرين الث   / ت
  ٢٠٠٤نوفمرب 

  -  ال توجد

ري للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           الربوتوكول االختيا  :املعاهدات اليت ليس لبنان طرفاً فيها     
 االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختيـاري الثـاين   والربتوكولوالثقافية،  

يع أشكال التمييز ضـد     للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مج           
، )٢٠٠٢التوقيع فقط،  (املرأة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة             

التوقيـع  (واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة               
، واالتفاقيـة   )٢٠٠٧التوقيع فقـط،    (والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        ،  )٢٠٠٧فقط،  

  ).٢٠٠٧التوقيع فقط، (الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
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 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 نعم  ة واملعاقبة عليهااتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعي

 ال  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 نعم  )٣(بروتوكول بالريمو

 ال  )٤(الالجئون وعدميو اجلنسية

 ١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 
  )٥(والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا

 .نعم، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث

 ٨٧نعم، باستثناء االتفاقية رقم   )٦(األساسية ملنظمة العمل الدوليةاالتفاقيات 

  ال  اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

، أوصت جلنة القضاء على التمييز ضـد املـرأة لبنـان بـأن ينظـر                ٢٠٠٨يف عام     -١
. )٧(١٩٦٧لعـام    املتعلقة بوضع الالجئني وبروتوكوهلـا       ١٩٥١االنضمام إىل اتفاقية عام      يف
، ٢٠٠٤ويف عـام  . )٨(٢٠٠٦توصية مماثلـة يف عـام       قد قدمت   جلنة حقوق الطفل    كانت  و

 ١٩٦١لبنان بأن يصدق على اتفاقية عام       قد أوصت   جلنة القضاء على التمييز العنصري       كانت
  .)٩(املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية

على النظـر يف التـصديق علـى         جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة لبنان         وشجعت  -٢
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم واالتفاقيـة الدوليـة               

كما . )١٠(مجيع األشخاص من االختفاء القسري واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          حلماية
لى مجيع أشـكال    لبنان على التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء ع        شجعت  

، ٢٠١٠ويف عـام    . )١١( من االتفاقيـة   ٢٠ من املادة    ١التمييز ضد املرأة وقبول تعديل الفقرة       
تقـدم يف عمليـة     بذل جهود إلحـراز     أوصى فريق األمم املتحدة القطري لبنان بأن ينظر يف          

 ١٤٣بشأن اهلجرة من أجل العمل ورقم        ٩٧التصديق على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم        
وكذلك على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع       ) تكميليةال األحكام(بشأن العمال املهاجرين    

  .)١٢(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء إحجام لبنان عن سحب                -٣

  .)١٣(بنائهن وأزواجهن األجانبللسماح للبنانيات مبنح جنسيتهن أل) ٢(٩حتفظه على املادة 
) ج(١وحثت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة لبنان على سحب حتفظه على الفقرة                -٤
.  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة            ١٦من املادة   ) ز(و) و(و) د(و

متـساوية  اً  حقوقلبنان إىل كفالة املساواة للمرأة يف عقد الزواج وفسخه، وذلك مبنحها         ودعت
 .)١٤(يف املمتلكات املكتسبة خالل فترة الزواج
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  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
، الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن األثر التراكمي حلالة غموض           ٢٠١٠يف عام     -٥

الوضع السياسي املطولة ونشوب نزاع مسلح كبري واالغتياالت السياسية والـشلل املؤقـت        
 عوامل مل تشجع    ، هي لمؤسسات الرئيسية واملصادمات العنيفة يف السنوات األخرية      املتكرر ل 

جمال على نطاق الدولة وأضرت باملستوى العام للتقدم يف         بشكل دائم   مراعاة حقوق اإلنسان    
 مسـح بتحقيـق منـو       غري أن االستقرار الذي حتسن مؤخراً     . احلكم الرشيد والتنمية البشرية   

  .)١٥(٢٠٠٩حكومة وحدة وطنية يف عام شكيل تبرملانية وات اقتصادي وإجراء انتخاب
 يدمج اإلعـالن    ١٩٩٠والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن الدستور اللبناين لعام            -٦

وللمعايري والصكوك الدولية حلقوق اإلنسان صفة دستورية       . العاملي حلقوق اإلنسان يف أحكامه    
غري أنه ال تزال مثة     .  الدستور هه ديباج ا تنص علي  ومرتبة أعلى من القانون الوطين، وذلك حسبم      

ثغرات يف الوفاء بااللتزامات القانونية مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وذلك بسبب            
 .)١٦(إدماج الضمانات اإلجرائية يف القوانني واملمارسات القائمةعدم كفاية عوامل منها 

   قوق اإلنساناإلطار املؤسسي والبنية األساسية حل  -جيم   
، مل يكن لدى لبنان مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان          ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٤حىت    -٧

  .)١٧(معتَمدة من طرف جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
الَزم القلق جلنة القضاء على التمييز العنصري بشأن األثر احملتمل لنظام الطائفية            قد  و  -٨

وأوصت لبنان بأن   . اسية على التنفيذ التام التفاقية القضاء على التمييز العنصري يف لبنان          السي
  .)١٨(لرصد واستعراض احلالة بغرض القضاء التدرجيي على ذلك النظام متواصالًاً يبذل جهد

ق لبنان علـى الربوتوكـول االختيـاري        ، صدّ ٢٠٠٨ديسمرب  /ويف كانون األول    -٩
اهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية           لالتفاقية الدولية ملن  

هـذا  يقتـضي   ورغم تفويت األجل النهائي بسنة إلنشاء آلية الوقاية الوطنية اليت           . أو املهينة 
، فإن عملية إنشائها جارية وتستفيد من توافق واسع على أن التعـذيب              إنشاءها الربوتوكول

  .ري مناقشات بشأن اإلنشاء احملتمل ملؤسسة وطنية حلقوق اإلنسانكما جت. ينبغي أن يزول
 من خـالل جلنـة      اً،والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن احلكومة تعكف حالي          -١٠

مشتركة بني الوزارات يدعمها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، على وضع استراتيجيتها الوطنية        
  .)١٩(٢٠١٠صدارها قبل هناية عام األوىل للتنمية االجتماعية املتوقع إ

 ٢٠١٠أبريـل   /وافق يف نيسان  الوزراء قد   وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن جملس          -١١
والحـظ أن   .  إىل الربملـان العتمـاده     وأحالهعلى مشروع قانون حلماية املرأة من العنف املرتيل         

  .)٢٠(وناملدين قد اضطلع بدور نشيط وناجح يف صياغة هذا القان اجملتمع
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 صحيفة سياسية وطنيـة وحمليـة،       ٦٠كما الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن          -١٢
له، متثل وجهـات النظـر      اً  مرخصاً  وجتارياً  واجتماعياً  ثقافياً   منشور ١ ٨٣٥باإلضافة إىل   

 جامعة مسجلة كمؤسسات خاصة، إىل      ٤٠ وقد أدى وجود  . املختلفة يف النقاشات الوطنية   
إىل نانية، ومعاهد البحوث االجتماعية والتقنية ومراكز الفكر التابعة هلـا،           جانب اجلامعة اللب  

لبنـان، باحتـضانه    يف  ويوجد  . إلنتاج املعارف واألفكار وتبادهلا   موات   أكادميياً  سياقتوفر  
 .)٢١( منظمة غري حكومية مسجلة، أحد أنشط اجملتمعات املدنية يف املنطقة٣ ٣٦٠ألكثر من 

  سة العامةتدابري السيا  -دال   
، أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقهـا إزاء عـدم              ٢٠٠٨يف عام     -١٣

وضع خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان، على حنو ما كانـت تنويـه             اجتاه  إحراز تقدم يف    
، أبرز فريق األمم املتحدة القطري العمل اجلاري        ٢٠١٠ويف عام   . )٢٢(اللجنة الربملانية اللبنانية  

لذي تضطلع به اللجنة الربملانية حلقوق اإلنسان من أجل صياغة خطة عمل وطنية حلقـوق               ا
اإلنسان، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق             

  .)٢٣(٢٠٠٩ديسمرب /اإلنسان، وهي عملية تعززت يف كانون األول
، )٢٠١٥-٢٠٠٥(خلطة الوطنية للتعليم للجميع     وبينما رحبت جلنة حقوق الطفل با       -١٤
  .)٢٤(التعليم ما قبل املدرسيمسؤولة عن الحظت بقلق أنه ال توجد أي سلطة مركزية فقد 
وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل إضفاء الصبغة الرمسية على جلنـة التوجيـه                -١٥

  .)٢٥(الوطنية الثالثية األطراف املعنية مبسألة عمل األطفال

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع   -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات    
آخر تقرير قُدم     )٢٦(هيئة املعاهدة

  وُنظر فيه 
ــات  ــر مالحظ آخ

  ختامية 
  حالة اإلبالغ  رد املتابعة

جلنة القضاء على التمييـز     
  العنصري

تأخر تقدمي التقريـر الثـامن        -  ٢٠٠٤ مارس/آذار  ٢٠٠٢
  ٢٠٠٦عشر منذ عام 

جلنة احلقـوق االقتـصادية     
  واالجتماعية والثقافية

تأخر تقدمي التقرير الثاين منذ       -  ١٩٩٣مايو /أيار  ١٩٩٠
  ١٩٩٥عام 

تأخر تقدمي التقرير الثالث منذ       -  ١٩٩٧أبريل /نيسان  ١٩٩٦  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
  ٢٠٠١عام 
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 القضاء على التمييـز     جلنة
  املرأة ضد

ينـاير  /كانون الثاين   ٢٠٠٦
٢٠٠٨  

موعد تقـدمي التقريـر     حيني    -
يف الرابع واخلامس املـدمج     

  ٢٠١٤ عام
تأخر تقدمي التقرير األويل منذ       -  -  -  جلنة مناهضة التعذيب

  ٢٠٠١عام 
موعد تقـدمي التقريـر     حيني    -  ٢٠٠٦مايو /أيار  ٢٠٠٤  جلنة حقوق الطفل

يف اخلامس املـدمج    الرابع و 
  ٢٠١١ عام

ــاري  الربوتوكــول االختي
 الثاين التفاقية حقوق الطفل   
املتعلق ببيع األطفال وبغـاء     
األطفال واستغالل األطفال   

  يف املواد اإلباحية

تأخر تقدمي التقرير األويل منذ       -  -  -
  ٢٠٠٦عام 

لجنة الفرعية ملنع    للربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، زارت ال       فقاًوو  -١٦
 وقدمت مالحظاهتـا    ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢مايو إىل   / أيار ٢٤ يف الفترة من     التعذيب لبنان 

 .)٢٧(السرية األولية إىل السلطات اللبنانية

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال  وجهت دعوة دائمة

ـ      آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات ١٦ إىل   ٧(ين باالجتـار باألشـخاص      املقرر اخلـاص املع
   )٢٨()٢٠٠٥سبتمرب /أيلول

املقرر اخلاصزيارة مشتركة إىل لبنان وإسرائيل قام هبا كل من         
املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بـإجراءات مـوجزة         

ـ        وممثل   اًاألمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمـشردين داخلي
ق واملقرر اخلـاص املعـينواملقرر اخلاص املعين بالسكن الالئ    

   )٢٩()٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٤ إىل ٧(بالصحة 
/ أيلـول  ١٦ إىل   ١١(املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغـذاء        

  )٣٠()٢٠٠٦سبتمرب 
  -   الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ

طُلبـت يف(املعاصـرة   املقرر اخلاص املعين بأشكال الـرق         الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يتفق عليها بعد
  )٢٠١٠ عام

  -   التعاون أثناء البعثات/التيسري
  -   متابعة الزيارات

وردت.  رسالة خالل الفترة قيـد االسـتعراض       ١٣أُرِسلت    الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة
  . منها١١احلكومة على 

أرسـلها املكلفـوناً   استبيان ٢٣ من أصل    ١٦لى  رد لبنان ع    الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
  .)٣١(اصةاخلجراءات اإل يف إطاربواليات 
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  تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان  -باء   
 املساواة وعدم التمييز  -١  

النظام الطائفي يف لبنـان وقوانينـه       مقتضيات  أفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن         -١٧
خمتلفة بدالً مـن أن تكـون       اً  ملواطنيه حقوق جعلت   األحوال الشخصية قد     يف جمال املختلفة  

وهكذا، يتوقف التمتع بالسلطة السياسية واالقتصادية واإلداريـة يف         . مشتركةحقوقاً عامة و  
ويف جمال احلقوق االجتماعية واالقتـصادية،  . كثري من األحيان على االنتماء الديين والطائفي      

منطق السوق تعمل يف سياق من التنظيم احملدود يقارب حالـة انعـدام         تزال بيئة يوجِّهها     ال
وبالتايل، تشكل الشبكات الطائفية الوسيلة الرئيسية لضمان العمل        . القانون يف بعض األحيان   

يدل على التأثري السليب هلذا النظام التقدم احملدود        مما  و. واحلصول على املنافع واخلدمات العامة    
  .)٣٢(ملصاحلة االجتماعية وإهناء حالة اإلفالت من العقاب وتعزيز السلماحملرز يف جماالت ا

كما الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن أوجه التباين التقليديـة بـني اجلنـسني          -١٨
، كـان ثلثـا النـساء    ٢٠٠٧ففي عام . توزيع العمليف تزال شائعة يف النظام التعليمي و     ال
ويف جمال إدارة املؤسسات العامة،     . )٣٣(املائة من الرجال   يف   ٤٦يتعلمن وال يعملن مقابل      ال

يف مواقـع   اً  وتغيب النساء تقريب  . الرتب املهنية األدىن  يف  تنحصر مشاركة اإلناث يف معظمها      
اإلدارة العليا ويتجاوز عددهن بأكثر من ضعفني عدد الرجال مـن بـني العمـال عـدميي          

 يكسبه أن النساء ال يكسنب سوى ربع ما        ٢٠٠٩ وأظهر تقرير التنمية البشرية لعام    . املهارات
وال يزال مثة كثري مما ينبغي القيام به لتحقيق املـساواة يف            . الرجال يف مناصب العمل املتماثلة    

األجور واالستحقاقات للمرأة يف مكان العمل وللقضاء على التمييز بني اجلنـسني يف جمـال      
  .)٣٤(االستحقاقات االجتماعية والصحية

، حثت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة لبنـان علـى أن يعـري      ٢٠٠٨ عام   ويف  -١٩
الحتياجات املرأة الريفية وأن يتخذ التدابري املناسبة للقضاء على مجيع أشكال           اً  خاصاً  اهتمام

  .)٣٥(التمييز ضد املرأة فيما يتعلق مبلكية األراضي وإرثها
ييز العنصري أن كـون اجلنـسية       ، الحظت جلنة القضاء على التم     ٢٠٠٤ويف عام     -٢٠

من شأنه أن يتسبب يف حالة من انعـدام اجلنـسية           هو أمر   من األب   اً  اللبنانية ُتستَمد حصر  
، حثت جلنة حقوق الطفل لبنـان       ٢٠٠٦ويف عام   . )٣٦(غري لبناين للمولودين ألم لبنانية وأب     

ـ              سية اللبنانيـة   على مراجعة قوانينه بغرض كفالة احلق لألمهات اللبنانيـات يف مـنح اجلن
، قدم فريق األمم املتحدة القطري توصيات مماثلة إىل لبنان بأن           ٢٠١٠ويف عام   . )٣٧(ألبنائهن

  .)٣٨(جلنسية لتمكني املرأة اللبنانية من منح جنسيتها ألبنائهااملتعلق بايعدِّل قانونه 
ـ           ٢٠٠٦ويف عام     -٢١ ة ، الحظت جلنة حقوق الطفل بقلق أن الدستور والقـوانني احمللي
، نفس احلمايـة املـضمونة      مبن فيهم الالجئون وطالبو اللجوء    تكفل لألطفال األجانب،     ال

إزاء استمرار التمييز الفعلي الذي يواجهـه       للجنة عن قلقها    كما أعربت ا  . لألطفال اللبنانيني 
  .)٣٩(األطفال ذوو اإلعاقات
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 أن يتخـذ    ، حثت جلنة القضاء على التمييز العنصري لبنان علـى         ٢٠٠٤ويف عام     -٢٢
التدابري املناسبة لتحسني حالة الالجئني الفلسطينيني وأن يعـدِّل، كحـد أدىن، األحكـام              
التشريعية والسياسات اليت هلا أثر متييزي على السكان الفلسطينيني باملقارنة مع اآلخرين مـن      

 .)٤٠(غري املواطنني

  حق الفرد يف احلياة ويف احلرية واألمان على شخصه  -٢  
فريق األمم املتحدة القطري إىل تقارير عن حاالت سوء املعاملة واعتـداءات            أشار    -٢٣

احلبس االحتياطي يف املرافق التابعة للشرطة وغريها أثناء وممارسات ترقى إىل مستوى التعذيب 
كمـا  . واإلفالت من العقاب على هذه االنتهاكات شائع على نطاق واسع         . من دوائر األمن  

االحتجاز التعسفي وسوء ظروف االحتجاز، وخباصة فيما يتعلـق         يتواصل ورود تقارير عن     
  .)٤١(من غري املواطننيوسواهم باملهاجرين 

الطاقة مقارنة ب وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن مستوى ملء السجون يف لبنان              -٢٤
ـ نقص املرافق واخلدمات الالئقـة    شكل  وي.  يف املائة  ١٤٠االستيعابية الرمسية، يناهز     ات عقب

وبسبب عدم كفاية األماكن املتاحة يف مرافـق        . لسجناء حبقوقهم األساسية  أمام متتع ا  كبرية  
جرائم بسيطة عـن املُـدانني      أو املتهمون بارتكاب    االحتجاز، ال ُيفَصل احملتجزون املدانون      

  .)٤٢(خطريةبارتكاب جرائم 
أحال منذ قد لقسري أنه ، الحظ الفريق العامل املعين حباالت االختفاء ا٢٠٠٩ويف عام   -٢٥

-٢٠٠٧ويف الفترة   . )٤٣(منها عالقة حالة   ٣١٢ال تزال   اللبنانية   حالة إىل احلكومة     ٣٢٠إنشائه  
 مبفرده أو باالشتراك مع مكلفني بواليـات        ،، أحال املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب      ٢٠٠٩

خلاصني املعنيني باسـتقالل    أخرى، ومنهم الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي واملقررين ا        
 بـشأن    رسائل إىل احلكومة اللبنانية    ١٠القضاة واحملامني وحبقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب،       

. )٤٥(الدعـاءات الـواردة فيهـا     اوقد ردت احلكومة على هذه الرسائل وعلى        . )٤٤( فرداً ٣٩
 االحتجاز املطـول    إحدى الرسائل، شدد الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي على أن          ويف

دون توجيه هتمة أو حماكمة لثمانية أشخاص خبصوص اغتيال رئيس الوزراء رفيـق احلريـري               
  .)٤٦(تعسفياًاً أخل باملعايري األساسية للحق يف حماكمة عادلة وأضفى على االحتجاز طابع قد
ن املرأة  والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن معدل العنف املرتيل مرتفع يف لبنان وأ              -٢٦
من نقص احلماية فيما يتعلق مبسأليت قوانني األحوال الشخصية والعنـف           اً  تزال تعاين كثري   ال

. القائم على أساس نوع اجلنس، مبا يف ذلك االغتصاب الزوجي وما يسمى جبرائم الـشرف              
ها من  احلماية القانونية املناسبة وغري   إىل التماس    النساء الالئي يواجهن العنف      تعمدما  اً  ونادر

كما لفـت الفريـق     . سبل احلماية، وذلك ألن العنف املرتيل ُينظَر إليه على أنه شأن أسري           
بالظروف املخففة للعقوبة يف حالـة   من قانون العقوبات  ٥٦٢االنتباه إىل االعتراف يف املادة      

 يف الـسنوات     هـذه الظـروف     ضيق نطـاق    قد جرائم الشرف، ولكنه الحظ أن القضاء     
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 هذا الصدد، أوصى كل من جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة وفريق األمم              ويف. )٤٧(األخرية
، أعربت جلنة ٢٠٠٨ويف عام  . )٤٨(املتحدة القطري لبنان بأن ينظر يف تعديل قانونه للعقوبات        

القضاء على التمييز ضد املرأة كذلك عن قلقها إزاء أحكام قانون العقوبات اليت جتيز ختفيف               
رائم املرتكَبة باسم الشرف وتتسامح مع االغتصاب الزوجـي وتـسمح           العقوبات على اجل  

  .)٤٩(بإسقاط التهم يف حاالت االغتصاب
والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن بعض اجلماعات مـن النـساء، ومنـهن                -٢٧

الالجئات والفلسطينيات الالئي ال ميلكن الوثائق الرمسية والعامالت املرتليـات املهـاجرات،       
عن يف كثري من األحيان اللجوء إىل اإلجراءات القضائية يف حاالت التعرض لالعتداء             يستط ال

  .)٥٠(أو االستغالل أو العنف املرتيل أو حيجمن عن طلب االنتصاف خشية التعرض لالحتجاز
يف   مـشروع املرتيل، الحظت جلنة حقوق الطفل أن العقاب البدين        ٢٠٠٦ويف عام     -٢٨

وحثت لبنـان علـى مراجعـة       . يف املدارس وغريها من املؤسسات    يزال ُيماَرس    لبنان، وال 
والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن احلماية القانونية واالجتماعية لألطفـال           . )٥١(قوانينه
. )٥٢(االعتداء واالستغالل ضعيفة، وال سيما يف حـاالت االعتـداء البـدين واجلنـسي          من
العقوبات ال جيرِّم سوى اغتصاب البنـات،       الحظت جلنة حقوق الطفل بقلق أن قانون         كما

  .)٥٣(ويترك األوالد دون محاية قانونية
 ة لبنان مشكل   لدى ، استنتج املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص أن       ٢٠٠٦ويف عام     -٢٩
بصفة خاصة األجنبيات الالئي ُيـستخَدمن  ، وهي مشكلة متّس  يف جمال االجتار باألشخاص    ةكبري

وأوصى املقرر اخلاص بـإبرام اتفاقـات ثنائيـة أو          . )٥٤(وت ويف قطاع اجلنس   كخادمات يف البي  
كبرية من العمال   اً  متعددة األطراف يف اجملاالت اليت حتتاج إىل التعاون مع البلدان اليت ترسل أعداد            

  .)٥٥(بتعديل قانون العقوبات لتجرمي مجيع أشكال االجتار باألشخاص، كما أوصى املهاجرين

  وسيادة القانون، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب،عدلإقامة ال  -٣  

الحظ فريق األمم املتحدة القطري وجود نقص يف آليـات املـساءلة والـشفافية                -٣٠
وتتمتـع  .  واحملاكم العـسكرية   لس العديل اجمليتعلق باآلليات القضائية اخلاصة من قبيل        فيما

اً فهي حتـاكم أيـض    .  املسائل التأديبية  احملاكم العسكرية باختصاصات واسعة تتجاوز نطاق     
وتوجد دواعي قلـق مماثلـة     . للمعايري الدولية املتعلقة بإقامة العدل    ، مما يشكل خمالفة     دنينيامل

  الذي يتخذ أيضاً   ه القضاة من طرف اجلهاز التنفيذي     ، الذي يعيَّن في   باجمللس العديل يتعلق   فيما
 واسـتقالل القـضاء     اتفصل الـسلط  دئ  وهو ما يتعارض مع مبا    قرارات إحالة القضايا،    

كما أن املسائل املتصلة بـاحلق يف االسـتئناف وإعـادة احملاكمـة             . واملساواة أمام القانون  
. تثري قلقاً خطرياً  هي مسائل   وكذلك عدم التمييز بني البالغني واألحداث       اً  واحملاكمات غيابي 

 أجل ضمان وجود جهـاز      وأوصى فريق األمم املتحدة القطري لبنان بأن يواصل جهوده من         
  .)٥٧(املبادئ واملعايري الدولية حلقوق اإلنسانصون قضاء مستقل يضم قضاة قادرين على 
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 املسؤولية  فريق األمم املتحدة القطري لبنان على أن يواصل جهوده لنقل         شجّع  كما    -٣١
ـ         )٥٨( إدارة السجون إىل وزارة العدل     عن نص  وأن ينظر يف مسألة تعديل قانون العقوبات لي

معايري قواعد و وينبغي توفري التدريب ملوظفي السجون يف جمال        . )٥٩(على بدائل لعقوبة احلبس   
  .)٦٠(حقوق اإلنسان املتعلقة مبعاملة السجناء

للـسن  اً  ، الحظت جلنة حقوق الطفل بقلق املستوى املنخفض جد        ٢٠٠٦ويف عام     -٣٢
م وجود إجراءات جنائيـة خاصـة        سنوات وعد  ٧يف  اً  الدنيا للمسؤولية اجلنائية احملدد حالي    

كما الحظـت   وضع وتنفيذ تدابري بديلة     من أجل   باألحداث ودائرة ملراقبة سلوك األحداث      
  .)٦١(مرافق السجون وظروف االحتجازأوجه القصور اليت تشوب 

، الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن عدداً من القاصرين اعُتِقلوا           ٢٠١٠ويف عام     -٣٣
 السياسية املتعارضة   ىلق باملواجهات املسلحة بني القو    بتهم اإلرهاب فيما يتع   اً  ولوحقوا قضائي 

  .)٦٢(٢٠٠٧اللبنانية يف عام املسلحة أو تلك اليت شاركت فيها القوات 

 احلق يف اخلصوصية، والزواج، واحلياة األسرية  -٤  

، ذكر فريق األمم املتحدة القطـري أن مـصدر القلـق الرئيـسي              ٢٠١٠يف عام     -٣٤
الشخصية املتعلقة باألحوال   يتعلق بتمتع املرأة باملساواة يف احلقوق يكمن يف قوانني لبنان            افيم

فأمور الزواج والطالق والوصاية واحلضانة واإلرث ُتعتَبر       . املرتبطة باالنتماء الديين للشخص   
جوانب من املمارسة الدينية أو تتصل هبا، ويوجد من قوانني األحوال الشخصية عدد يوازي              

، كررت جلنة القضاء على التمييز ضد       ٢٠٠٨ويف عام   . )٦٣(عدد الطوائف الدينية املعترف هبا    
لألحوال الشخصية يتماشى مـع    اً  موحداً  املرأة توصيتها للبنان بأن يعتمد بشكل عاجل قانون       

  .)٦٤(االتفاقية وينطبق على مجيع النساء يف لبنان بصرف النظر عن دينهن
تـزال   ال جلنة حقوق الطفل بقلق أن السن الدنيا للزواج    ، الحظت ٢٠٠٦ويف عام     -٣٥

نيـة أو  تتوقف على املعتقدات الدينية للشخص وعلى االنتماء إىل إحـدى اجملموعـات الدي            
 والحظ فريق األمم املتحدة القطري كـذلك أنـه          .اً عشرة املعترف هبا رمسي    الطائفية الثماين 

بلوغ عند  مسموح به لدى بعض الطوائف      توجد أي سن دنيا موحدة للزواج وأن الزواج          ال
توصيته بأن ُتتَّخذ تدابري عاجلة إلشراك اجلماعات املختلفـة         الفريق  وكرر  . )٦٥(سن التاسعة 

  .)٦٦(أو القسري/وحظر ممارسة الزواج املبكر و

  حرية التنقل  -٥  
الجـئ   ٣ ٠٠٠  ب، أفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن مـا ُيقـدر            ٢٠١٠يف عام     -٣٦
يف التنقل وخطر   اً  اليت تصدرها احلكومة ويواجهون قيود    اهلوية  دون بطاقات   طيين ال يزالون    فلس

، أصـدرت   ٢٠٠٨وبنهاية عام   . وصعوبات يف تسجيل مواليدهم ووفياهتم    التعرض لالعتقال   
يف  العمليـة، ومل تـستأنفها إال     هـذه    قبل تعليق     شخصاً ٧٥٠لنحو  هوية  احلكومة بطاقات   

  .)٦٧(خالل هذا العاماً ما خلق بعض األمل يف أن تسّوى املسألة هنائي، ٢٠١٠فرباير /شباط
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على حرية التنقـل ال تـزال       املفروضة  وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن القيود          -٣٧
لبنان علـى إزالـة     وشجع الفريق   . قائمة بالنسبة للفلسطينيني يف معظم أحناء خميم هنر البارد        

لتنقل يف أرجاء املخيم وعلى تطبيع العالقات بني املقيمني فيـه           احركة  على  املفروضة  القيود  
 .)٦٨(واجملتمع اللبناين احمليط به

  والسياسية  حرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة  -٦  
الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن قانون االنتخابات احلايل يف لبنان دون مستوى    -٣٨

، مبا يف ذلك فيما يتعلق      اجلوانبيف عدد من    وذلك  املعايري الدولية لالنتخابات احلرة والرتيهة      
الترشح االنتخابية والقيود املفروضة على حق األفراد يف        الدوائر  بالطريقة اليت ُتعد وُتوزَّع هبا      

، وعدم وجود هيئة مستقلة إلدارة االنتخابات، وتنظيم ورصد متويـل            العامة وتويل املناصب 
  .)٦٩(للمرأة يف اهليئات املنتخبةاً والتمثيل املتدين جداالنتخابية احلمالت 

  ظروف عمل عادلة ومواتيةالتمتع باحلق يف العمل ويف   -٧  
األطفـال العـاملني يف لبنـان ُيقـدر         الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن عدد          -٣٩
ويف . )٧٠( يف املائة من سكان البلـد مـن األطفـال          ١٠، وهو ما يعادل     ١٠٠ ٠٠٠ بنحو
مـد علـى سـبيل      ، أوصت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية بـأن ُتعتَ          ٢٠١٠ عام

  .)٧١(ببيع األطفال واالجتار هبماملتعلقة قانون العمل االستعجال تعديالت 
 أن ظاهرة عمـل     ٢٠١٠والحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية يف عام            -٤٠

. األطفال تنتشر على نطاق واسع يف خميمات الالجئني الفلسطينيني واملنـاطق احمليطـة هبـا              
أن األطفال غري اللبنانيني، مثل األوالد السوريني والفلسطينيني الـذين  اً والحظت اللجنة أيض  

 يف املائة من األطفال الذين يعملون يف        ٨٠يمات الالجئني، يشكلون أكثر من      يعيشون يف خم  
وأوصت جلنة حقوق الطفل لبنان بأن يواصل معاجلة مسألة أطفال الـشوارع            . )٧٢(الشارع

باعتماد استراتيجية وطنية شاملة لتزويدهم بالوثائق الرمسية وتقدمي ما يكفي مـن املـساعدة              
  .)٧٣(اإلدماج االجتماعيإعادة لتعايف وإليهم، مبا يف ذلك خدمات ل

املهـاجرين ال يزالـون      املنازل مـن  خدم  والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن         -٤١
مستضعفني بصفة خاصة وُيستثنون على وجه التحديد من احلماية اليت يوفرها قانون العمـل              

ل أرباب العمـل     العتداءات من قب    هؤالء األشخاص  وأكد عدد من التقارير تعرض    . ايناللبن
وموظفي وكاالت االستخدام، مبا يف ذلك عدم دفع األجور أو التأخر يف دفعهـا وحجـز                
أوراق اهلوية وتوفري غذاء وسكن غري الئقني واحلبس القسري يف مكان العمل واحلرمان من              

وأوصى فريق األمم املتحدة القطـري      . )٧٤(وقت الراحة واالعتداء اللفظي والبدين واجلنسي     
 بأن يواصل جهوده يف جمال مراجعة قانونه للعمل بغرض إدراج العمال املهاجرين ضمن              لبنان
 ٢٠٠٦ يف عـام  أيضاًقد أوصى املقرر اخلاص املعين باالجتار يف األشخاص    وكان  . )٧٥(نطاقه

  .)٧٦(املنازلنطاق محاية قانون العمل ليشمل خدم توسيع بأن جيري 
، يعاين الالجئون الفلسطينيون    ٢٠٠٧شترك لعام   وحسب ما ورد يف التقييم القطري امل        -٤٢

 .)٧٧(قهم يف العمل وُيستبعدون من كثري من املهن وفرص العملحلمن قيود كبرية 
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  ستوى معيشي الئقالتمتع مباحلق يف الضمان االجتماعي ويف   -٨  
يشكالن ذكر فريق األمم املتحدة القطري أن الفقر والتفاوت بني املناطق ال يزاالن               -٤٣

يف السنوات العشر املاضية، ويعيش أكثـر       اليت ُسّجلت    رغم مناحي التحسن     ة خطري مشكلة
  . )٧٨(من ربع السكان حتت املستوى األعلى من عتبة الفقر

والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن السياسات الوطنية ملواجهة حتـدي الفقـر               -٤٤
وال تكفي العناصر القائمة . زال غري كافيةوتقليص التباين بني املناطق والفئات االجتماعية ال ت 

للتخطيط الوطين خلدمات أساسية من قبيل الصحة والتعليم واملياه والصرف الصحي لضمان            
ويـوفر  .  واملـستبعدين للسكان احملرومنيوبتكاليف معقولة يف املتناول تكون  خدمات  توفري  

خلدمات يف جمايل   املائة من ا   يف   ٩٠ و ٥٠اخلواص ذوو التوجهات التجارية ما بني       املتعهدون  
  .)٧٩(التفاوتات وأمناط امليز االجتماعي مما يزيد الصحة والتعليم،

وال تزال الظروف االجتماعية واالقتصادية مزرية يف مجيـع خميمـات الالجـئني               -٤٥
التمتـع  وُيحَرم عدد متزايد من الالجئني الفلسطينيني مـن         . ١٢الفلسطينيني البالغ عددها    

أعلـى  يف لبنان هي    مستويات الفقر يف أوساط الفلسطينيني      كما أن   ي الئق،   ستوى معيش مب
  .)٨٠(الالجئني الفلسطينينييستضيف هي عليه يف أي بلد آخر  مما
ألمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمـشردين       اخلاص ل مثل  امل، زار   ٢٠٠٦ويف عام     -٤٦
دام بإجراءات مـوجزة واحلـق يف       واملقررون اخلاصون املعنيون بكل من حاالت اإلع      اً  داخلي

من التوصيات  اً  الصحة والسكن الالئق واحلق يف الغذاء لبنان عِقب الرتاع املسلح وقدموا عدد           
إىل احلكومة بشأن عملية إعادة البناء، مبا يف ذلك فيما يتعلق بالنظام الصحي واالحتياجـات               

ـ  الصحية للمشردين، واعتماد استراتيجية شاملة ملساعدة املشردي       . )٨١(والعائـدين اً  ن داخلي
على حجم الدمار غري العادي يف جنوب لبنان وعلى         التابع لألمم املتحدة    املوئل  مركز  وشدد  

 .)٨٢(لربنامج الوطين الستعادة املأوىاليت يواجهها االتحديات النامجة عنه 

 احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٩  

مم املتحدة القطري أن معايري جودة التعليم مل تتحسن رغم أن مستوى            الحظ فريق األ    -٤٧
 إىل أن وضع التعليم وثيـق       ٢٠٠٧وخلصت دراسة أُجريت يف عام      . احلصول عليه قد حتسن   

من يعيـشون يف    وبالتايل فإن   . باحلرمان يف لبنان  اً  الصلة مبستويات الفقر وأن األطفال أشد تأثر      
  .)٨٣(على املدارس العامة املتدنية اجلودةمن غريهم أكثر دون عادةً ما يعتماملناطق األفقر 

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء تدين مستوى التحـاق            ٢٠٠٦ويف عام     -٤٨
  .)٨٤(أطفال الالجئني الفلسطينيني، وال سيما البنات، بالتعليم الثانوي

اخلامسة عشرة  حىت  اً  امي جلنة حقوق الطفل علماً بنية لبنان جعل التعليم إلز         وأحاطت  -٤٩
فريق األمم املتحدة القطري لبنان     ع  وشّج. )٨٥(كما هو احلال اآلن    سن الثانية عشرة      من بدالً

 سنة وإدراج أطفال غري     ١٥على تعديل القوانني القائمة بغرض حتديد سن التعليم اإللزامي يف           
  .)٨٦(يف نظام التعليم اإللزامياً املواطنني أيض
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  الالجئون وطالبو اللجوءاملهاجرون و  -١٠  
طويل األمد للعمال األجانب يف لبنـان       اً  الحظ فريق األمم املتحدة القطري وجود       -٥٠

مـن بلـدان    املنازل   املهاجرين، وال سيما خادمات       من تعزز يف السنوات األخرية بتدفقات    
ا يزيد  مبيف لبنان   ويف الوقت الراهن، ُيقدر عدد املهاجرين       . جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا    

املهـاجرات  املنـازل  والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن خادمات  . )٨٧(٢٠٠ ٠٠٠عن  
 اليت تعترب عملـهن   ٧على وجه التحديد من محاية قانون العمل اللبناين مبوجب املادة           ُيحرمن  

وقد انعكست هـذه الثغـرة      . عن العمل يف أماكن أخرى    اً  لدى أسر معيشية مستقلة خمتلف    
املهـاجرات  املنـازل   ىل جانب ضعف الرقابة، يف سوء ظروف عمل خادمـات           القانونية، إ 

  .)٨٨(وانتهاكات حقوقهن األساسية
 ٤٠٠ ٠٠٠والحظت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن لبنان يستضيف زهاء             -٥١

 الجئ وطالب جلوء من جنـسيات أخـرى   ١٠ ٠٠٠وباإلضافة إىل ذلك، مثة    . الجئ فلسطيين 
 مـذكرة   ٢٠٠٣ وقعت يف عـام       كانت قد  وأفادت املفوضية بأهنا  . )٨٩(ملفوضيةمسجلني لدى ا  

. تفاهم مع مكتب األمن العام يف وزارة الداخلية تقضي بتوفري احلماية لالجئني وطـاليب اللجـوء             
أنه تبيَّن أهنا ليست كافية ألهنا مل تكن مصمَّمة لتلبية احتياجـات هـذه األعـداد الكـبرية               غري
  .)٩٠(األشخاص من
، الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن متتع الالجئني الفلسطينيني،          ٢٠١٠ويف عام     -٥٢

 سنة، حبقوقهم األساسية ال يزال مـصدر        ٦٠أكثر من   منذ   يف لبنان    منهمالذين يعيش كثري    
من التمتع بكـثري مـن      اً  وُينظر إىل الالجئني الفلسطينيني كأجانب وُيحَرمون فعلي      . قلق بالغ 

ورغم أن مراسيم وزارية . نية واالجتماعية واالقتصادية، مبا يف ذلك احلق يف العملاحلقوق املد
بعض املهن، فإن هذه املراسيم ليـست       يف  بالعمل يف القطاع اخلاص و    الالجئني  هلؤالء  تسمح  
  .)٩١(التنفيذية مبا يلزم من التدابري اإلداريةمقترنة 
يواصل جهوده يف سبيل إزالة احلواجز      وأوصى فريق األمم املتحدة القطري لبنان بأن          -٥٣

اليت تعيق متتع الالجئني الفلسطينيني حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية الكاملة، مبا يف ذلـك             
واإلعفاء من شرط املعاملة باملثل الذي يتعـذر        والتملك  احلق يف العمل واحلماية االجتماعية      

ي أن الظروف االجتماعية واالقتصادية   والحظ فريق األمم املتحدة القطر    . )٩٢(عليهم استيفاؤه 
  .)٩٣( يف لبنان ال تزال مزرية١٢  ليف مجيع املخيمات ا

يع األطفـال  وأوصت جلنة حقوق الطفل لبنان بأن حيرص على أن جيري تسجيل مج             -٥٤
، مبن فيهم أطفال الالجئني الفلسطينيني غري احلائزين لوثائق اهلويـة،           املوجودين على أراضيه  

  .)٩٤( ميالدهممباشرةً بعد
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   والتحديات والقيود، وأفضل املمارسات،اإلجنازات  -ثالثاً   
، الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن لبنان ال يزال يواجه            ٢٠٠٤يف عام     -٥٥

التدخل األجـنيب واالحـتالل    ، وعن   عقدينعن حرب استمرت قرابة     حتديات عديدة نامجة    
 مـن الالجـئني      كبرياً عدداًيستضيف  أن لبنان   جنة  اللوعالوة على ذلك، الحظت     . اجلزئي

  . )٩٥(عدة عقودمنذ الفلسطينيني 
وأفاد فريق األمم املتحدة القطري أن لبنان، رغم عدم االستقرار السياسي املطـول يف                -٥٦

، قد اختذ تدابري لتحسني حالة حقوق اإلنـسان         ٢٠٠٩ إىل عام    ٢٠٠٥الفترة املمتدة من عام     
على سبيل املثال، مت إطالق عملية      ف. عاهدات الدولية حلقوق اإلنسان   ه مبوجب امل  والوفاء بالتزامات 

موحد خلادمات  عمل  لوضع خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان وُبِذلت جهود الستحداث عقد           
املدارس العامة ولالجئني   بااللتحاق ب املهاجرات واِختذت تدابري للسماح ألطفال الالجئني       املنازل  

ويستحق التصديق على الربوتوكـول     . ستفادة من خدمات املستشفيات العامة    الفلسطينيني باال 
،  أيـضاً  االختياري التفاقية مناهضة التعذيب والعملية املتواصلة إلنشاء آلية وقاية وطنية الثنـاء           

  .)٩٦(باريس ملبادئاً وكذلك اإلنشاء املزمع ملؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفق
 املتحدة القطري على ضرورة أن يواجه لبنان تركة احلرب األهلية           د فريق األمم  وشّد  -٥٧

وسيتعني . وثقافة اإلفالت من العقاب احلالية وأن يستعيد ثقة شعبه يف وكاالت إنفاذ القوانني            
يف القـوانني   اً  اعتماد تدابري خاصة للحد من التمييز بني اجلنسني، الذي ال يـزال متجـذر             

 واألطفـال   النساءاية حقوق اجلماعات املستضعفة، مبن فيها       وينبغي أن تشكل مح   . والتقاليد
  .)٩٧(، أولوية وطنيةواألشخاص ذوو اإلعاقةوالالجئون وعدميو اجلنسية والعمال املهاجرون 

  األولويات الوطنية الرئيسية واملبادرات وااللتزامات  -رابعاً   

  حمددة للمتابعةتوصيات     
لبنان على إنشاء هيكل دائم مشترك بني الوزارات      فريق األمم املتحدة القطري      شّجع  -٥٨

  .)٩٨(تناط به مسؤولية تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات وآلية االستعراض الدوري الشامل
يضع ترتيبات إلصـدار    وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني لبنان بأن           -٥٩

املفوضية، وذلك يف انتظـار     ية  الذين يدخلون يف نطاق وال    إقامة مؤقتة لألشخاص    تصاريح  
  .)٩٩(البحث عن حل دائم

فريق األمم املتحدة القطري لبنان على أن يكفل إدماج املعايري الدولية بالقدر            وشّجع    -٦٠
لبنان على مواصلة شّجع كما . )١٠٠(الكايف يف قوانينه الوطنية وتنفيذها ورصدها فور إدماجها       

ـ  واحالسلمتوطيد مجيع اجلهود الرامية إىل    مـن حـاالت   ٍةترام سيادة القانون ومعاجلة ترك
  .)١٠١(اإلفالت من العقاباملقترنة باستمرار ثقافة د واالختفاء القسري واالختطافات يالتشر
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فريق األمم املتحدة القطري لبنان على أن يسحب حتفظـه علـى أحكـام              وشّجع    -٦١
 من اتفاقية القضاء على     ١٦ادة  من امل ) ز(و) و(و) د(و) ج(١ والفقرة   ٩ من املادة    ٢ الفقرة

مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، على حنو ما أوصت به جلنة القـضاء علـى التمييـز ضـد              
بشأن العنف املرتيل يف قانون العقوبـات وأن        اً   وعلى أن يدرج أحكام    )١٠٢()٢٠٠٨( املرأة

  .)١٠٣(ينقل قضايا العنف املرتيل من احملاكم الدينية إىل نظام احملاكم املدنية
، أوصى فريق األمم املتحدة القطري لبنان بأن ينظر يف بذل جهود من أجل              وختاماً  -٦٢

 وعلى  ١٤٣ ورقم   ٩٧إحراز تقدم يف عملية التصديق على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم            
  .)١٠٤(االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  ات واملساعدة التقنيةبناء القدر  - خامساً 
أوصت جلنة حقوق الطفل لبنان بأن يلتمس املساعدة التقنية من اليونيسيف ومنظمة              -٦٣

 وفيما  من اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية    و )١٠٥( يف املسائل املتعلقة باإلعاقة    الصحة العاملية 
ات األمم املتحـدة    ومن منظم  )١٠٦(يتعلق باالعتداء على األطفال وإمهاهلم وإساءة معاملتهم      

وأوصت جلنة  . )١٠٧( فيما خيص مسألة أطفال الشوارع     وغريها من اهليئات الدولية ذات الصلة     
حقوق الطفل لبنان كذلك بأن يواصل التماس الدعم التقين واملايل الالزم فيما يتعلق بأنشطة              

  .)١٠٨(دة ضمن إطار للتعاون الدويل، مبا يف ذلك من وكاالت األمم املتح،إزالة األلغام
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