
 2018تقرير حقوق اإلنسان في لبنان لعام 

 

 الملخص التنفيذي

 

، الذي يحدد تقسيم السلطة الحكومية بين 1943لبنان جمهورية برلمانية بمقتضى الميثاق الوطني الصادر عام 

رئيس مسيحي ماروني، ورئيس مجلس النواب )البرلمان( وهو مسلم شيعي، ورئيس مجلس الوزراء وهو 

، انتخب البرلمان ميشال عون لرئاسة الجمهورية، مما أنهى أكثر من عامين من 2016ي.  في ن  مسلم س  

، أجرت الحكومة انتخابات 2017الجمود السياسي.  وبعد إقرار قانون االنتخابات الجديد في يونيو/حزيران 

.  2017و  2013ي برلمانية في شهر مايو/أيار بعد أن مد د البرلمان مدة واليته القانونية ثالث مرات بين عام

كانت االنتخابات سلمية واعت برت عموماً نزيهة وخالية من التأثير اإلقليمي.  أمر الرئيس ميشال عون رئيس 

كلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة.  في نهاية العام، كانت عملية تشكيل الحكومة ال تزال  الوزراء الم 

 جارية.

 

لسلطات المدنية، رغم أن قوات األمن والميليشيا الفلسطينية وتخضع القوات المسلحة وسائر قوات األمن ل

وحزب هللا المصنف على أنه منظمة إرهابية، وسائر العناصر المتطرفة عملت خارج نطاق تعليمات أو 

 سلطة المسؤولين الحكوميين.

 

الضغط على البنية  أث ر الصراع السوري على البالد اقتصادياً واجتماعياً.  فتدفق أكثر من مليون الجئ وازداد

 التحتية الضعيفة أصالً في البالد، وتدهورت القدرة على تقديم الخدمات االجتماعية.

 

شملت قضايا حقوق اإلنسان عمليات القتل التعسفي أو غير القانوني من قِبل الجهات الفاعلة غير الحكومية؛ 

فرطة من االحتجاز  رة مزاعم بالتعذيب على أيدي قوات األمن؛ فترات م  حاكمة؛ القيود غير المبر  قبل الم 

والمتزايدة على حرية التعبير والصحافة، بما في ذلك القوانين التي ت جرم التشهير والتعبير السياسي بأشكاله؛ 

فساد رسمي، تجريم المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمتحولين 

 ري أو اإلجباري.جنسياً؛ وعمل األطفال القس

 

وعلى الرغم من أن الهيكل القانوني ينص على مقاضاة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق اإلنسان 

ومعاقبتهم، ظل التنفيذ يمثل مشكلة، وتمتع المسؤولون الحكوميون بقدر من اإلفالت من العقاب على انتهاكات 

 حقوق اإلنسان.
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 بما في ذلك عدم تعريضه إلى أي مما يلي:. احترام كرامة الشخص، 1القسم 

 

الحرمان من الحياة على نحو تعسفي وغير ذلك من عمليات القتل غير المشروع أو ذات الدوافع  أ.

 السياسية

 

 لم ترد تقارير عن ارتكاب الحكومة أو عمالئها أي أعمال قتل على نحو تعسفي أو غير مشروع.

 

بالقرب  2017قريراً علنياً عن عملية مكافحة اإلرهاب في يونيو/حزيران لم ت صدر القوات المسلحة اللبنانية ت

من عرسال، على الرغم من التأكيدات العلنية بأنها ستفعل ذلك.  خالل العملية، قامت القوات المسلحة اللبنٌانية 

، 2014بالبحث عن إرهابيين مشتبه بهم من داعش وفتح الشام كانوا قد سيطروا على المنطقة في عام 

ر خمسة إرهابيين أنفسهم بتفجيرات انتحارية، مما أدى إلى  350فاحتجزت أكثر من  رجالً سوريًا بعد أن فجَّ

مقتل فتاة صغيرة وإصابة سبعة جنود.  توفي أربعة من المعتقلين في الحجز.  أنهت القوات المسلحة اللبنانية 

علنياً بأن المعتقلين تعرضوا "لمعاملة سيئة"،  ، وأفادت قيادة الجيش اللبناني2017تحقيقها في يوليو/تموز 

لكن الجيش اللبناني قال إنهم ماتوا ألسباب طبيعية.  نشرت عائالت ثالثة من الرجال المتوفين صوراً لجثثهم 

 التي استلمتها من القوات المسلحة اللبنانية، وادعت إن عالمات تعذيب تظهر عليها.

 

صة بلبنان، تم تداول الحجج الختامية في القضية الرئيسية، والتي تتعلق في أيلول/سبتمبر، وفي المحكمة الخا

 شخصاً آخرين. 22الذي أودى بحياة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري و  2005بهجوم عام 

 

 ب. االختفاء

 

 لم تكن هناك تقارير مؤك دة عن حاالت االختفاء من قبل أو نيابة عن السلطات الحكومية.

 

 وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينةالتعذيب  ج.

 

ويحظر قانون العقوبات استعمال العنف للحصول على اعتراف أو معلومات عن جريمة ما، ولكن القضاء 

سبتمبر/أيلول،  2017نادرا ما الحق مثل هذه الممارسات قضائيا أو حقق في االدعاءات المتعلقة بها.  في 

فق البرلمان على قانون معدل لمناهضة التعذيب يهدف إلى مواءمة تشريعات مكافحة اإلرهاب بشكل أفضل وا

مع اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب.  ي حظر القانون جميع أشكال التعذيب والعقوبة القاسية والالإنسانية 

هينة.  زعمت بعض المنظمات غير الحكومية أن مسؤولي األمن  أساءوا معاملة المحتجزين. والم 

 

أفادت منظمات حقوق اإلنسان بأن حوادث إساءة المعاملة وقعت في بعض مراكز الشرطة.  نفت الحكومة 

استخدامها التعذيب، على الرغم من اعتراف السلطات بوقوع انتهاكات وإساءة معاملة باستخدام العنف أحيانا 

المنشآت العسكرية حيث تم استجواب المشتبه بهم من دون  خالل التحقيقات األولية في مراكز الشرطة أو

 .حضور محام  
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يوليو/تموز عن منظمة هيومان رايتس ووتش غير الحكومية، زعم الناشط المحلي  15في تقرير صادر في 

زياد عيتاني أن ضباط من المديرية العامة ألمن الدولة احتجزوه بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ستة أيام في 

ضوه للتعذيب حتى اعترف بالتعاون مع عميل إسرائيلي.  ووفقاً للتقرير،  2017وفمبر/تشرين الثاني ن وعر 

زعم عيتاني أن ضباط المديرية العامة ألمن الدولة احتجزوه في غرفة مخصصة للتعذيب في مكان مجهول، 

لكهربائية لضربه، بما في حيث ضربوه وركلوه مراراً، وتم تعليقه في وضع إجهاد، واستخدموا الكابالت ا

وزعم عيتاني أن ضباط المديرية العامة ألمن الدولة هددوه وعائلته   المكشوفة.ذلك على أعضائه التناسلية 

باالغتصاب والعنف البدني.  واد عى التقرير أن عيتاني أبلغ عن التعذيب إلى المحكمة العسكرية خالل أول 

، لكن  القاضي فشل في التحقيق في المزاعم كما هو مطلوب 2017جلسة استماع له في ديسمبر/كانون األول 

مايو/أيار، رفض القاضي القضية المرفوعة ضد عيتاني بعد أن استخلص أن األدلة  29بموجب القانون.  في 

لفقة.  واتهمت السلطات بعد ذلك مسؤول شرطة رفيع المستوى بالتآمر لتلفيق األدلة ضد عيتاني.   ضده كانت م 

الق سراح عيتاني قام بزيارة رئيس الوزراء سعد الحريري الذي أعلن أن اعتقاله كان يستند إلى بعد إط

"معلومات خاطئة".  لم تِرد أية تقارير تفيد بأن المسؤولين بدأوا بالتحقيق مع الضباط المتورطين من المديرية 

 العامة ألمن الدولة.

 

ات المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية على الرغم من اعتراف منظمات حقوق اإلنسان ومنظم

الجنسانية ببعض التحسينات في معاملة المحتجزين خالل العام، استمرت هذه المنظمات والمحتجزون 

السابقون في اإلبالغ عن إساءة معاملة ضباط قوات األمن الداخلي لمتعاطي المخدرات واألشخاص 

ين في الحجز، ال سيما من خالل إجبارهم على أخذ اختبار فيروس نقص المتورطين في الدعارة وأفراد المثلي

 المناعة البشرية، والتهديد باالعتقال المطول، والتهديد بالكشف عن وضعهم للعائلة أو األصدقاء.

 

تم توجيه االتهام ضد موظف مدني تابع لقوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل باالستغالل الجنسي في 

عم أن الحادث وقع في 2017ارس/آذار م .  وفقا لألمم المتحدة، استقال الشخص المتهم 2015أو  2014.  وز 

بعد وضعه في إجازة إدارية بدون أجر.  وأثبت التحقيق الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية هذا 

ذكرة بالنتيجة في مل2017االدعاء في أواخر عام   ف الحالة الرسمية للموضوع.، وقد مت األمم المتحدة م 

 

 األوضاع في السجون ومراكز االعتقال

 

كانت السجون ومراكز االعتقال مكتظة في أغلب األحيان وافتقر السجناء أحياناً لخدمات الصرف الصحي 

األساسية.  وكما كان الحال بالنسبة لمعظم المباني في البالد، لم تكن مرافق السجون مجهزة بشكل كاف  

 ذوي اإلعاقة. لألشخاص

 

سجيناً ومعتقالً، منهم معتقلون بانتظار  0009,هناك منذ أكتوبر/تشرين األول كان   األوضاع المادية:

نزيل.  وكان هناك حوالي  3,500المحاكمة وآخرون رهن الحبس االحتياطي، في منشآت ش يدت الستيعاب 

وضعت السلطات، في معظم األحيان، فقط.  وقد  1,500شخصا في سجن رومية، المصمم ليتسع لـ  3,250
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المحتجزين بانتظار المحاكمة مع المسجونين المدانين.  أشارت إحصائيات قوى األمن الداخلي إلى أن 

امرأة.  وسجنت قوى األمن الداخلي النساء في أربعة  300قاصر وحوالي  1,000السجون احتجزت أكثر من 

 طرابلس(.سجون مخصصة للنساء )في بعبدا وبيروت وزحلة و

 

وكانت الظروف في السجون المكتظة متدنية.  ووفقاً لمسؤول حكومي، فإن معظم السجون افتقرت للنظافة 

والتهوية واإلضاءة الكافية وأن السلطات ال ت نظم درجات الحرارة فيها بصورة متسقة.  ولم يكن بإمكان 

اء في سجن رومية ينامون العشرة السجناء الحصول بشكل منتظم على مياه صالحة للشرب.  وكان السجن

منهم في كثير من األحيان في غرفة ب نيت أساساً لتتسع لسجينين اثنين فقط.  وعلى الرغم من توفر معدات 

طبية وتدريب أفضل في رومية، عانت الرعاية الطبية األساسية من عدم كفاية الموظفين وسوء ظروف العمل 

اشتكت بعض المنظمات غير الحكومية من إهمال السلطات وفشلها في  والمرافق الطبية المكتظة للغاية.  وقد

توفير الرعاية الطبية المالئمة للسجناء، مما يمكن أن يكون قد أسهم في حدوث بعض الوفيات.  وأفادت 

في  اغتصابتقارير قوى األمن الداخلي بعدم وفاة أحد نتيجة إلساءة معاملة الشرطة، ولم ترد أية حاالت 

سجين ألسباب طبيعية، وتوفي سجين واحد بسبب جرعة زائدة من  12الل العام.  خالل العام توفي السجون خ

 المخدرات.

 

وردت تقارير ت فيد بأن بعض مسؤولي السجن يشاركون في االستغالل الجنسي ضد السجينات، حيث تقدم 

الزنزانات أو الكماليات  سلطات السجن المعاملة الحسنة مثل تحسين التعامل مع القضايا أو تحسين ظروف

 الصغيرة مثل السجائر أو الطعام اإلضافي للنساء مقابل ممارسة الجنس مع المسؤولين.

 

وقد قامت لجنة مديرية قوى األمن العام للرصد ضد استخدام التعذيب وغيره من الممارسات غير   اإلدارة:

سجون منذ شهر أكتوبر/تشرين األول.  وكانت زيارة تفقدية لل 110اإلنسانية في السجون ومراكز االحتجاز بـ 

لجنة حقوق اإلنسان البرلمانية هي الجهة المسؤولة عن مراقبة مركز االعتقال التابع لوزارة الدفاع.  وعين 

وزير الداخلية مسؤوالً برتبة جنرال قائداً لوحدة التفتيش ومسؤوالً برتبة رائد قائداً لوحدة حقوق اإلنسان.  

الوحدات التحقيق في كل شكوى.  وبعد استكمال التحقيق، كانت السلطات تقوم بتحويل طلب الوزير من 

القضية إلى المفتش العام كي يتخذ اإلجراء الالزم في حال اإلجراءات التأديبية، أو إلى قاضي تحقيق عسكري 

فريقاً طبياً لتأكيد إلجراء مزيد من التحقيق.  وفي حال التثبت من وقوع اعتداء بدني، يعين المحقق العسكري 

وقوع االعتداء، ويصدر القاضي حكمه في نهاية األمر بعد مراجعة القضية.  لم ترد أية شكاوى إلى لجنة 

األمن الداخلي منذ أكتوبر/تشرين األول.  وفقاً لوحدة حقوق اإلنسان في قوى األمن الداخلي، قامت قوات 

جراءات تأديبية ضد الضباط الذين ثبتت مسؤوليتهم عن األمن الداخلي، خالل تحقيقاتها الخاصة، باتخاذ إ

 االستغالل أو سوء المعاملة، بما في ذلك الفصل من الخدمة، لكنها لم تنشر أنباء هذا اإلجراء.

 

اعتقلت السلطات خالل العام ضابط السجن في قوى األمن الداخلي بتهمة االعتداء الجنسي على نزيل.  وكانت 

 بر/تشرين األول.القضية جارية حتى أكتو
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عادة ما تقوم عائالت السجناء باالتصال بوزارة الداخلية لإلبالغ عن الشكاوى مع أنه بإمكان مدراء السجون 

أيضاً فتح تحقيقات.  ووفقاً لمسؤول حكومي كان مدراء السجون يقومون في أحيان كثيرة بحماية الضباط 

رة على اإلبالغ مباشرة عن إساءة المعاملة إلى وحدة الخاضعين للتحقيق.  كانت للسجناء والمعتقلين القد

 حقوق اإلنسان التابعة لقوى األمن الداخلي.

 

:  سمحت الحكومة بمراقبة مستقلة ألوضاع السجون ومراكز االحتجاز من قِبل جماعات الرقابة المستقلة

حدثت هذه المراقبة بالفعل.  حقوق اإلنسان المحلية والدولية، ومن قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر، وقد 

 من السجون ومراكز االحتجاز. 23زارت اللجنة العليا للصليب األحمر بانتظام 

 

مثل المنظمة اإلرهابية األجنبية حزب هللا والميليشيات الفلسطينية  الحكومية،وت فيد التقارير أن الكيانات غير 

أغسطس/آب، نشرت وسائل اإلعالم المحلية  19 غير التابعة للدولة، تدير مرافق احتجاز غير رسمية.  في

صوراً م سربة ي زعم أنها ت ظهر مداخل لعدة سجون سرية يديرها حزب هللا في الضواحي الجنوبية لبيروت، 

 حيث ي زَعم أن حزب هللا كان يحتجز المعتقلين وي ستجوبهم ويعذ بهم.

 

الداخلي ي ضفي الطابع المؤسساتي على ال يزال تدريب موظفي اإلصالحيات وقوات األمن   التحسينات:

أفضل الممارسات لحماية حقوق اإلنسان من خالل تطوير وتنفيذ إجراءات التشغيل الموحدة، وتعديل 

 ممارسات التوظيف وبرامج التدريب لتحسين االحتراف بين الضباط الجدد.

 

دعي العام للدولة القضاة بالتوقف عن محاك 25في  مة متعاطي المخدرات قبل إتاحة يونيو/حزيران، أمر الم 

حاكمة  الفرصة لهم للمشاركة في برنامج عالجي؛ وأشارت المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية إلى م 

متعاطي المخدرات كعامل ي سهم في تمديد االحتجاز السابق للمحاكمة واالكتظاظ في السجون ومراكز 

 االحتجاز.

 

 االعتقال أو االحتجاز التعسفي د.

 

يحظر القانون االعتقال واالحتجاز بشكل تعسفي، وينص على حق أي شخص في الطعن في قانونية اعتقاله 

أو احتجازه أمام المحكمة، وقد التزمت الحكومة بهذه الشروط بشكل عام.  يتطلب القانون استصدار أوامر 

مع ذلك، زعمت المنظمات غير واالحتجاز فيما عدا حاالت المطاردة النشطة.  و االعتقالقضائية لعمليات 

الحكومية ومجموعات المجتمع المدني وقوع بعض الحاالت التي قامت فيها الحكومة باعتقال واحتجاز األفراد 

بشكل تعسفي، ال سيما الالجئين والعمال المهاجرين.  عادةً، كانت عمليات االحتجاز هذه لفترات قصيرة 

ة هؤالء السكان أو حالة عملهم، وغالباً ما تستغرق ما بين عدة وتتعلق بالمسائل اإلدارية المرتبطة بإقام

 ساعات إلى يوم  أو أكثر.
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 دور الشرطة واألجهزة األمنية

 

وكانت لدى   حافظت السلطات المدنية على سيطرة فعالة على قوى األمن الداخلي ومديرية األمن العام.

معاملة.  إن قوى األمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية الحكومة آليات فعالة للتحقيق والمعاقبة على إساءة ال

مسؤولة عن إنفاذ القانون، في حين أن مديرية األمن العام التابعة لوزارة الداخلية أيضاً، مسؤولة عن مراقبة 

ة الحدود.  أما القوات المسلحة اللبنانية التابعة لوزارة الدفاع، فهي مسؤولة عن األمن الخارجي ولكنها مخول

بالقبض على المشتبه فيهم واحتجازهم ألسباب أمنية؛ فقد اعتقلت تجار مخدرات مزعومين.  المديرية العامة 

ألمن الدولة، والمسؤولة أمام رئيس الوزراء من خالل مجلس الدفاع األعلى، هي المسؤولة عن التحقيق في 

 التجسس وغيرها من قضايا األمن القومي.

 

الخاصة بسوء السلوك.  لدى  واالنتهاكاتداخلية الخاصة للتحقيق في قضايا اإلساءة ولكل جهاز أمني آلياته ال

قوى األمن الداخلي مدونة قواعد سلوك لتحديد واجبات والتزامات عناصر قوى األمن الداخلي والمعايير 

ت غير الحكومية القانونية واألخالقية التي يتعين عليهم االلتزام بها خالل القيام بواجباتهم.  زعمت المنظما

والمدافعين عن حقوق اإلنسان أن الضباط في مختلف قوات األمن تمتعوا بدرجة  من اإلفالت الضمني من 

العقاب على االنتهاكات، خاصةً وأن المحكمة العسكرية تنظر عادةً في القضايا المرفوعة ضدهم.  تقول 

كافحة التعذيب.  ومع ذلك، ذكرت بعض المنظمات غير الحكومية بأن هذه الممارسة تتناقض مع قانون م

الوكاالت أنها اتخذت بعض الخطوات لزيادة المساءلة.  على سبيل المثال، وفقاً لمسؤولين حكوميين ومنظمات 

للدفاع القانوني، حقق المفتش العام لقوى األمن الداخلي مع المسؤولين المشتبه في ارتكابهم مخالفات رسمية، 

ضهم لالعتقال ولإل جراءات التأديبية التي تراوحت بين اإليقاف والتحويل إلى النيابة الجنائية، رغم أن مما عر 

 تفاصيل القضية لم تكن علنية.

 

الداخلية دائرة تعنى بحقوق اإلنسان لتحسين ورفع مستوى الوعي بقضايا حقوق اإلنسان داخل  لدى وزارة

اإلنسان، وأيضا لمراقبة وتحسين أوضاع قوى األمن الداخلي، وتدريب ضباط الشرطة على معايير حقوق 

ضابطاً غير  15السجون.  وعينت الوزارة أربعة ضباط للعمل في اإلدارة، بمن فيهم رئيس اإلدارة و 

 مفوضين.  حافظت اإلدارة وقيادتها على اتباع معايير عالية من االحتراف.

 

ين بتتبع الشكاوى المقدمة وتلقي اعتمدت قوى األمن الداخلي صيغة آلليات الشكاوى مما يسمح للمواطن

إخطارات بنتائج التحقيقات.  ويحق للمواطنين تقديم شكاوى رسمية ضد أي ضابط في قوى األمن الداخلي 

ً إو عن طريق محام، أو بالبريد، أو بصفة شخصية في أي مركز شرطة، أ عن طريق موقع الويب  لكترونيا

لفرد شكوًى ما، يتلقى رقم تتبع يمكن استخدامه للتحقق من الخاص بقوى األمن الداخلي.  عندما يقدم فيه ا

وضع الشكوى طوال فترة التحقيق.  ويوفر نظام آليات الشكاوى إمكانية قيام قوى األمن الداخلي بإخطار 

 المتقدمين بالشكاوى بنتائج التحقيقات.
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لحكومية والمجتمع المدني واصلت وحدة حقوق اإلنسان في قوى األمن الداخلي تعاونها مع المنظمات غير ا

وأصحاب المصلحة اآلخرين لتحسين وإسداء المشورة بشأن إجراءات وسياسات حقوق اإلنسان وزيادة 

 المساءلة.

 

لدى الجيش اللبناني وحدة لحقوق اإلنسان تشارك في التدريب على قواعد حقوق اإلنسان من خالل مختلف 

 واالتفاقياتقوات المسلحة اللبنانية للعمل وفقاً للمعاهدات المنظمات الدولية.  سعت الوحدة لضمان قيام ال

الرئيسية الدولية فيما يتعلق بحقوق اإلنسان وتنسيق تدريبات بشأنها في األكاديميات العسكرية.  تعاونت وحدة 

حقوق اإلنسان لدى لقوات المسلحة اللبنانية أيضا مع المنظمات غير الحكومية الدولية لتنسيق التدريب 

اسات حقوق اإلنسان، وطلبت استحداث وظائف مستشارين قانونيين للعمل ضمن الوحدات القتالية لدى وسي

القوات المسلحة اللبنانية وتقديم المشورة إلى القادة بشأن حقوق اإلنسان والقانون الدولي خالل العمليات 

 مكافحة االتجار باألشخاص.العسكرية.  تولت الوحدة لديها أيضا مسؤولية تنسيق جهود الجيش اللبناني ل

 

كثف يركز على حقوق اإلنسان.  أصدرت  60خالل العام، شارك  من ضباط الجيش اللبناني في تدريب م 

مديرية القانون اإلنساني وحقوق اإلنسان التابعة للجيش اللبناني بطاقة تتضمن إرشادات حول حقوق اإلنسان 

من الجنود حملها لتعزيز االمتثال لسياسات وإجراءات المعمول بها وقانون النزاعات المسلحة، وتتطلب 

 حقوق اإلنسان في الجيش اللبناني.

 

قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان )يونيفيل( في عام  426و  425أنشأ القراران األمنيان لألمم المتحدة 

م واألمن ومساعدة الحكومة لتأكيد االنسحاب اإلسرائيلي من المنطقة الجنوبية من البالد واستعادة السال 1978

على أن الغرض  1701في استعادة سلطتها على أراضيها.  نص قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 

، 2006اليونيفيل هو مراقبة وقف األعمال العدائية بين إسرائيل وحزب هللا بعد الحرب بينهما عام  من قوة

شارها في جنوب لبنان )قطاع جنوب الليطاني(، والمساهمة في تقديم ومرافقة القوات المسلحة اللبنانية في انت

إلى مساعدة الحكومة في تأمين  للمشردين، باإلضافةالمساعدات اإلنسانية للمدنيين وتدبير العودة اآلمنة 

 حدودها.

 

ء من البالد.  على الرغم من وجود قوات األمن اللبنانية واألمم المتحدة، احتفظ حزب هللا بنفوذ كبير على أجزا

 12من الـ  11لم يسيطر الجيش اللبناني أو قوى األمن الداخلي أو حاوال السيطرة على الشؤون الداخلية في 

مخيماً فلسطينياً في البالد.  ومع ذلك، حافظت القوات المسلحة اللبنانية على مواقع حول المخيمات ورصدت 

ارد(.  تول ت لجان مشتركة من الفصائل الفلسطينية المسلحة التحركات داخلها وخارجها )باستثناء مخيم نهر الب

 بشكل جماعي مسألة أمنها الداخلي، مع التنسيق مع الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية.

 

 إجراءات االعتقال ومعاملة المحتجزين

 

إلحالة إلى وينص على الحق في الفحص الطبي، وا باالعتقاليتطلب القانون بوجه عام استصدار أمر قضائي 

ساعة من التوقيف.  يشترط القانون أن يقوم المسؤولون على الفور بإبالغ األفراد  48المدعي العام في خالل 
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بالتهم الموجهة إليهم، والتزمت السلطات عموًما بهذا المطلب.  إذا احتجزت السلطات أحد األشخاص لفترة 

تعسفياً، ويجب على السلطات إطالق سراح  الاالعتقساعة دون توجيه اتهام رسمي، يعتبر  48تزيد عن 

 إمكانية.  ينص قانون اإلجراءات الجنائية على االعتقالالشخص المحتجز أو إصدار طلب رسمي بمد فترة 

ساعة، إال إذا كانت التحقيقات تتطلب وقتا إضافيا،  48احتجاز الشخص لدى الشرطة على ذمة التحقيق لمدة 

 ساعة أخرى. 48ترة الحبس لمدة وفي هذه الحالة يجوز تجديد ف

 

ويفرض القانون على السلطات إعالم المحتجزين بالتهم التي تم توجيهها إليهم.  فالمتهم الذي يقبض عليه وهو 

 االتهاميرتكب جريمة يجب إحالته ليمثل أمام قاضي التحقيق، وهو الذي يقرر ما إذا كان سيصدر قرار توجيه 

وينص القانون على توفير الكفالة في جميع الحاالت بصرف النظر عن التهم  أو يأمر بإطالق سراح المتهم. 

 رغم أن مبالغ الكفاالت المطلوبة قد تكون باهظة للغاية.

 

، يحق للشخص المشتبه به أو المدعى عليه االعتقالالجنائية على أنه منذ لحظة  اإلجراءاتكما ينص قانون 

ار قانوني يختاره، أو أي شخص من المعارف، أو مترجم، ومن ، ومستشورب عملهبأفراد عائلته،  االتصال

حقه أن ي جرى له فحص طبي بموافقة المدعي العام.  إال أن القانون ال يذكر إن كان يحق للمحامي حضور 

المبدئي مع الشرطة القضائية.  ومن الناحية العملية، قد ال يجوز للمحامي حضور جلسة  االستجوابجلسة 

لي مع الشرطة القضائية.  بموجب القانون، يمكن احتجاز المشتبه في مركز الشرطة لساعات األو االستجواب

.  إذا كان المشتبه به من غير القادرين مالياً على تعيين  قبل السماح له بممارسة حقه في االتصال بمحام 

ون من الشرطة القضائية مستشار قانوني، يتعين على السلطات توفير مساعدة قانونية مجانية.  ال يتطلب القان

 إخطار الفرد الذي ليس له مستشار قانوني بحقه في طلب محام  من نقابة المحامين في بيروت أو طرابلس.

 

وال يفرض القانون على السلطات إخطار األشخاص المحتجزين بحقهم في التزام الصمت.  تنص بنود كثيرة 

إلدالء بأية أقوال أو التزم الصمت، يجب تسجيل ذلك من القانون ببساطة أنه إذا رفض الشخص المستجَوب ا

أو التهديد بإلغاء  لالستجوابوأن الشخص المحتجز يجب "أال يكون تحت ضغط أو إكراه للتكلم أو الخضوع 

 أقواله."

 

يستثني القانون من هذه الحماية المشتبه بهم من المتهمين بالقتل وجرائم المخدرات وتعريض أمن الدولة 

 ائم العنف والجرائم التي تنطوي على اإلرهاب، وكل من لديه إدانة جنائية سابقة.للخطر وجر

 

قاضاة المسؤولين بخصوص االعتقال المطول، بتهمة الحرمان من الحرية الشخصية، لكنها  يجوز للسلطات م 

 نادراً ما قد مت التهم.

 

األمن الحكومية، باإلضافة إلى بالكثير من بنود القانون، واستمرت قوى  االلتزامأخفقت السلطات في 

الخارجة عن اإلطار  االعتقالالجماعات المسلحة الخارجة على القانون مثل حزب هللا، في ممارسة عمليات 

بمعزل عن العالم الخارجي.  باإلضافة إلى ذلك، يسمح  االنفرادي، بما في ذلك الحبس واالحتجازالقضائي 
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قيام باعتقاالت دون أوامر قضائية في القضايا التي تتعلق باألفراد القانون ألفراد المخابرات العسكرية بال

 العسكريين أو تورط مدنيين يشتبه في قيامهم بالتجسس أو الخيانة أو حيازة األسلحة أو اإلرهاب.

 

ومع ذلك، اختار   :  وفقا لمنظمات غير حكومية محلية، استمرت حاالت االعتقال التعسفي.االعتقال التعسفي

لضحايا عدم اإلبالغ عن االنتهاكات التي تعرضوا لها.  أفادت المنظمات غير الحكومية أن معظم معظم ا

الحاالت شملت الفئات الضعيفة، مثل الالجئين ومتعاطي المخدرات والعمال المهاجرين والمثليات والمثليين 

دت منظمات المجتمع وأفاومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.  

 المدني بأن السلطات كثيراً ما كانت تحتجز الرعايا األجانب بصورة تعسفية.

 

للجنحة ال يجب أن تزيد على شهرين.  قد يمدد  االحتجازينص القانون على أن فترة   االحتجاز قبل المحاكمة:

ترة الحبس عن ستة شهور المسؤولون هذه الفترة إلى شهرين إضافيين كحد أقصى.  وال يجوز أن تزيد ف

قابلة للتجديد.  نظراً للتراكم القضائي، قد تستمر فترات الحبس  االحتجازبالنسبة للجناية، ولكن فترة 

 االحتياطي للجنايات لعدة أشهر أو حتى سنوات.

 

غ قوى وغالباً ما كانت فترات االحتجاز قبل المحاكمة طويلة بسبب التأخير في اإلجراءات القانونية.  لم تبل  

األمن الداخلي عن عدد السجناء رهن االحتجاز السابق للمحاكمة.  وفي أكتوبر/تشرين األول، كان هناك 

ناة محكوم عليهم ومن ينتظرون المحاكمة.  في أغسطس/آب  9,000حوالي  ، أبلغت قوى 2017معتقل، بين ج 

األمم المتحدة لحقوق اإلنسان  محتجز قبل المحاكمة.  أعربت مفوضية 4,000األمن الداخلي عن أكثر من 

عن قلقها بشأن االحتجاز التعسفي قبل المحاكمة دون الحصول على تمثيل قانوني.  بعض فترات االحتجاز 

قبل المحاكمة تعادل أو تتجاوز الحد األقصى للعقوبة على الجريمة المزعومة.  وقد أشارت إحدى الدراسات 

نسان إلى أن المحتجزين يقضون في المتوسط حوالي عام في فترة التي قام بها المركز اللبناني لحقوق اإل

قبل المحاكمة.  وكان المتهمون بجرائم القتل يمضون في المتوسط ثالثة أعوام ونصف العام في  االحتجاز

االحتجاز السابق للمحاكمة.  ظل بعض المسلحين السن ة اللبنانيين، المحتجزين بعد عودتهم من القتال في 

 ن االحتجاز قبل المحاكمة ألكثر من خمس سنوات.سوريا، ره

 

 الحرمان من المحاكمة العلنية المنصفة هـ.

 

غم من أن الدستور ينص على استقاللية القضاء، كان السلك القضائي خاضعاً لضغوط سياسية خاصة  على الر 

أشخاص متورطون في في مجال تعيين ممثلي االدعاء وقضاة التحقيق الرئيسيين.  وفي بعض األحيان التمس 

 قضايا روتينية مدنية وجنائية مساعدة شخصيات بارزة للتأثير على نتائج قضاياهم.

 

 إجراءات المحاكمة

 

ينص الدستور والقانون على الحق في محاكمة عادلة وعلنية، ويسعى القضاء المستقل عموماً إلى إنفاذ هذا 

 الحق.
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تهمين أبرياء إلى أن تثبت إدا نتهم، ولهم الحق في إبالغهم الفوري بالتهم الموجهة إليهم.  تتم ي فترض أن الم 

المحاكمات عادة بطريقة علنية، ولكن يجوز للقضاة استخدام تقديرهم الشخصي وأن يأمروا بأن تكون جلسة 

المحاكمة مغلقة.  يحق للمتهمين التواجد أثناء محاكمتهم، والتشاور مع محام  في الوقت المناسب، وأيضا 

ل القانون للمتهمين الحق استجو اب الشهود الذين يشهدون ضدهم.  يحق للمتهمين تقديم الشهود واألدلة.  يخو 

في الترجمة الفورية مجانا. لكن نادرا ما توفر المترجمون الفوريون لمساعدتهم.  وللمتهمين الحق في عدم 

 .الستئنافاالتعرض لإلكراه على اإلدالء بالشهادة أو االعتراف بالذنب؛ ولهم حق 

 

ولدى القضاء العسكري محكمة دائمة ومحكمة نقض )تمييز(.  تتكون األخيرة من قضاة مدنيين، وتستمع إلى 

الطعون المقدمة من المحكمة األولى.  المحكمة العسكرية هي الجهة ذات الصالحية للنظر في الدعاوى 

بقضايا التجسس والخيانة وحيازة األسلحة المتعلقة بالعسكريين والشرطة، باإلضافة إلى المدنيين المتهمين 

والتهرب من الخدمة العسكرية.  وقد ت حاكم أيًضا المدنيين بتهم أمنية أو بسبب انتهاكات قانون العدالة 

العسكري، والذي ينطبق أيًضا على المدنيين.  يتمتع المدعى عليهم أمام المحاكم العسكرية بنفس الحقوق 

ام المحاكم العادية.  في حين أن المحاكم المدنية قد ت حاكم األفراد العسكريين، فغالبًا اإلجرائية التي للمتهمين أم

ما تنظر المحكمة العسكرية في هذه القضايا، بما في ذلك االتهامات التي ال عالقة لها بالخدمة العسكرية 

إلفالت من العقاب.  الرسمية.  أثار نشطاء حقوق اإلنسان المخاوف من أن هذه اإلجراءات خلقت احتمال ا

على الرغم من أن المحاكم العسكرية والمدنية تتبع نفس إجراءات االستئناف، فقد أعربت جماعات حقوق 

اإلنسان عن مخاوفها من أن إجراءات المحكمة العسكرية كانت غامضة وتفتقر إلى ضمانات كافية 

 لمحكمة.لإلجراءات القانونية الواجبة، ولم تمنح مراجعة كافية لقرارات ا

 

تبايََن الحكم والعدالة في المخيمات الفلسطينية تبايناً كبيراً، حيث كانت معظم المخيمات تحت سيطرة قوات 

األمن الفلسطينية المشتركة التي تمثل فصائل متعددة، في حين أن رجال الميليشيات المحلية القوية أث روا بشدة 

طينية في مخيمات الالجئين تدير نظاًما مستقالً للعدالة غير على اآلخرين.  في األساس، كانت الجماعات الفلس

مرئي في الغالب لألجانب وخارج سيطرة الدولة.  فعلى سبيل المثال، حاولت اللجان الشعبية المحلية داخل 

المخيمات حل الخالفات والنزاعات عن طريق أساليب الوساطة غير الرسمية ولكنها كانت أحياناً تقوم 

 مين بجرائم أكثر خطورة )القتل واإلرهاب مثال( إلى السلطات المحلية للمحاكمة.بتحويل المته

 

 السجناء والمحتجزون السياسيون

 

 لم ترد أية تقارير عن وجود سجناء أو معتقلين سياسيين.

 

 اإلجراءات القضائية المدنية وسبل االنتصاف

 

ن يستخدم لرفع دعاوى مدنية للحصول على هناك قضاء مستقل في القضايا المدنية، إال أنه نادراً ما كا

تعويضات عن انتهاكات الحكومة لحقوق اإلنسان.  ولم تكن هناك خالل العام أية أمثلة على قيام محكمة مدنية 
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بمنح شخص تعويضاً عن مثل تلك االنتهاكات.  ال توجد آلية إقليمية للطعن في القرارات المحلية السلبية بشأن 

البالد تحفظات على الشكاوى الفردية بموجب أي معاهدة لحقوق اإلنسان، أو الهيئة  حقوق اإلنسان.  تبدي

المكلفة، أو اإلجراءات الخاصة.  ال يمكن التظلم لدى الهيئات الدولية لحقوق اإلنسان إال بعد استنفاد جميع 

 الوسائل المحلية.

 

 لمراسالتالتدخل التعسفي في الخصوصية أو في شؤون األسرة أو البيت أو ا و.

 

بروا أعداًء  يحظر القانون مثل هذه األفعال، ولكن السلطات تدخلت في خصوصية األشخاص الذين اعتـــ 

للحكومة.  ووردت تقارير عن قيام الجهاز األمني بمراقبة البريد اإللكتروني الخاص باألفراد وسائر 

ت( المتخصصة في أمن الهواتف كانون الثاني/يناير أبلغت شركة )لوك أو 8المراسالت الرقمية.  في 

المحمولة ومؤسسة إلكترونك فرونتير المعنية بالحقوق الرقمية عن حملة تجسس تعمل من الخوادم )السرفر( 

اتصاالت وأنشطة المستخدمين في  2012التابعة لمديرية األمن العام.  وفقًا للتقرير، استهدفت الحملة منذ عام 

صحفيون والناشطون اللبنانيون، من خالل تثبيت برامج ضارة من إصدارات العديد من البلدان، بما في ذلك ال

 مزيفة من تطبيقات آندرويد اآلمنة مثل واتس آب.

 

يجيز القانون مراقبة المكالمات الهاتفية بعد الحصول على تخويل مسبق بذلك من رئيس الوزراء بناء على 

 طلب من وزير الداخلية أو وزير الدفاع.

 

يشيات والقوات غير اللبنانية العاملة خارج منطقة سلطة الحكومة المركزية انتهكت في الكثير من كما أن الميل

األحيان حقوق المواطنين المتعلقة بالخصوصية.  وقامت فصائل مختلفة من الجهات الفاعلة غير الدول، مثل 

هاتفية بغرض الحصول على شبكات من المخبرين والمراقبة اإللكترونية لالتصاالت ال هللا، باستخدامحزب 

 معلومات عن األشخاص الذين تعتبرهم خصوماً لها.

 

 . احترام الحريات المدنية بما فيها:2القسم 

 

 حرية التعبير، بما في ذلك الصحافة أ.

 

يكفل القانون حرية التعبير والصحافة وينص على أنه ال يجوز فرض القيود إال في ظل ظروف استثنائية.  

حكومة هذه الحقوق بشكل عام. إال أنه كانت هناك بعض القيود خاصة فيما يتعلق بالقضايا وقد احترمت ال

 السياسية واالجتماعية.

 

كان لألفراد الحرية في انتقاد الحكومة ومناقشة األمور ذات االهتمام العام؛ ومع ذلك، ضي قت   حرية التعبير:

قشة كرامة الرئيس أو إهانته أو رئيس أي دولة أجنبية.  المحظورات القانونية هذا الحق.  إذ يحظر القانون منا

ويحظر قانون العدالة العسكري إهانة القوات المسلحة، وحاكمت المحكمة العسكرية المدنيين بموجب هذا 

النظام األساسي.  على سبيل المثال، في يناير/كانون الثاني حكمت المحكمة العسكرية على الصحفية والباحثة 
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ابياً بالسجن لمدة أربعة أشهر بتهمة إهانة القوات المسلحة في تصريحات أدلت بها في مؤتمر حنين غدار غي

في واشنطن، ثم أسقطت المحكمة التهم بعد االستئناف في أبريل/نيسان.    نظرت السلطات في  2014عام 

لمدة تتراوح بين سنة هذه القضايا في كل من المحاكم المدنية والعسكرية، فقد حكمت السلطات عموماً بالسجن 

 وثالث سنوات، على الرغم من أنها كانت ت سفر عن غرامات عادةً.

 

ل  1962ينظم قانون المنشورات لعام   حرية الصحافة ووسائل اإلعالم: وسائط اإلعالم المطبوعة.  يحم 

 أو اإلهانةتوجيه  القانون الصحفيين المسؤولية عن األخبار الخاطئة أو الكاذبة، والتهديدات أو االبتزاز، أو

االزدراء مما قد يتسبب في التجني على كرامة الرئيس، أو إهانة الرئيس أو رئيس بلد أجنبي، أو  التشهير أو

االستفزاز الطائفي.  يحتوي قانون المطبوعات على  التحريض على ارتكاب جريمة من خالل منشور أو

مكتبات ودور النشر وشركات التوزيع.  كما يكفل قواعد تفصيلية تنظم أنشطة المطابع ووسائل اإلعالم وال

إنشاء مؤسسات إعالمية مثل نقابة الصحفيين.  ينص القانون على قواعد وشروط لمهنة الصحافة والحصول 

أيضاً على الصحافة نشر أي محتوى تجديف بالديانات  على تراخيص للمنشورات الجديدة.  كما يحظر

 المحتوى الذي قد يثير الخالفات الطائفية.المعترف بها رسمياً في البالد، أو 

 

سادت حالة غير يقينية بشأن أي إطار قانوني ينطبق على المواقع اإلخبارية اإللكترونية في البالد.  ال توجد 

قوانين محددة تنظم الكالم عبر اإلنترنت.  غير أن قانون العقوبات يحتوي على عدد من البنود التي تخص 

ك عدة مواد في قانون العقوبات تجرم تشهير الموظفين الحكوميين والكيانات العامة جرائم التعبير.  هنا

واألفراد.  عالوة على ذلك، يحظر القانون العسكري التشهير بالجيش.  وفقًا لذلك، يجوز للسلطات محاكمة 

 األفراد والصحفيين والمدونين لما يعب رون عنه عبر اإلنترنت.

 

ي والبصري البث المباشر ألية اجتماعات سياسية أو دينية غير مصرح بها ويحظر قانون اإلعالم السمع

وبعض المناسبات الدينية، كما يحظر بث "أية تعليقات تسعى للتأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على سالمة 

ائل األمة واقتصادها ووضعها المالي، أو أية مواد دعاية أو ترويج للعالقة مع إسرائيل."  يجب أن تحصل وس

اإلعالم على تصريح من مجلس الوزراء، بناًء على توصية من وزير اإلعالم، لبث األخبار السياسية 

والبرامج بصورة مباشرة أو غير مباشرة.  كما يحظر القانون بث برامج تسعى للتأثير على النظام العام أو 

سالمة هذه الدول.  كما يحظر القانون  بالدولة أو بعالقاتها مع دول عربية وأجنبية، أو النيل من األذىإلحاق 

بث البرامج التي تسعى إلى اإلضرار باألخالق العامة أو البرامج التي تشعل الفتنة الطائفية أو تهين المعتقدات 

 الدينية.

 

استمر تعرض الصحفيين في وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية للتخويف والمضايقة.    العنف والتحرش:

معينة  مناطقالتخوف من الدخول إلى  إبداء اإلعالم إلىوالتوتر السياسي ببعض وسائل أدى االحتكاك 

"مصنفة سياسياً" خالل التغطية دون إزالة العالمات التجارية والشعارات التي تشير إلى المؤسسة اإلعالمية.  

عالم التي تسعى خالل االنتخابات البرلمانية، يمكن للصحفيين السفر بحرية.  يجب أن تحصل وسائل اإل

 للتغطية في المناطق الخاضعة لسيطرة حزب هللا على تصريح خاص من الذراع اإلعالمي لحزب هللا.
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زادت السلطات من المالحقة القضائية للصحفيين على اإلنترنت والمطبوعات والتلفزيون بسبب انتهاكاتهم 

يئات الرقابة على وسائل اإلعالم أنها كانت لقانون المنشورات في البالد، واد عت المنظمات غير الحكومية وه

محاولة لترهيب الن قاد.  أحال المدعون هذه القضايا إلى المحاكم الجنائية بناًء على كل من الشكاوى الخاصة 

كانون الثاني/يناير، رفع المدعي العام تهماً ضد مضيف برنامج كوميدي هجائي  25وتقديرهم الخاص.  في 

لي العهد السعودي.  كانت القضية معلقة في محكمة المنشورات اعتباراً من أكتوبر شهير لعرضه مزحة عن و

 تشرين األول.  عادة ما تظل القضايا مفتوحة لفترات طويلة في محكمة المنشورات، غالبًا لمدة عام أو أكثر.

 

الناشط شربل يوليو/تموز، تلق ى صحفي تهديدات بالقتل بسبب تعليق دفاعي عن  17إلى  16في الفترة من 

خوري الذي استجوبته الشرطة بسبب منشور مزعوم على موقع الفيسبوك ي هين قديًسا مسيحيًا مارونيًا 

معروفاً، وذلك عقب شكوى قد مها محامون ينتمون إلى حزب القوات اللبنانية )المارونية(.  لم يكن هناك دليل 

 على أن السلطات حققت في هذه التهديدات.

 

يسمح القانون، الذي استخدمته السلطات على نحو انتقائي، بالرقابة المسبقة على   يد المحتوى:الرقابة أو تقي

المواد اإلباحية، واآلراء السياسية، والمواد الدينية التي تعتبر تهديداً لألمن القومي أو إهانة لكرامة رئيس 

راقبة جميع الصحف والمجالت والكتب الدولة أو الزعماء األجانب.  قد تقوم مديرية األمن العام بمراجعة وم

األجنبية لتحديد مدى قبولها في البالد. ولكن هذه المراجعات غالباً ما تكون بشأن محتوى إباحي واضح.  أفاد 

بعض الصحفيين بأن العنف السياسي والتخويف خارج نطاق القانون أدى إلى انتشار الرقابة الذاتية بين 

 الصحفيين أنفسهم.

 

نون توجيهات عامة تتعلق بالمواد التي تعتبر غير مناسبة للنشر في كتاب أو صحيفة أو مجلة.  ويتضمن القا

 ويمكن أن يؤدي أي انتهاك للخطوط التوجيهية إلى سجن المؤلف أو فرض غرامة عليه.

 

ز وفي حين أنه يمكن للمؤلفين نشر كتبهم قبل حصولهم على إذن مسبق من مديرية األمن العام، إال أنه يجو

للمديرية وفقاً للقانون، في حال احتواء الكتاب على مواد تخرق القوانين، مصادرة الكتاب وتقديم المؤلف 

للمحاكمة.  ويمكن أن تعتبر السلطات تلك المواد في بعض الحاالت تهديداً لألمن الوطني.  ولم تتم محاكمة 

إنما على أساس القانون الجنائي، أو سائر مثل هذه المخالفات في المحاكم استناداً إلى قانون المطبوعات و

التشريعات.  وبالتالي، فإن نشر كتاب يحتوي على مواد غير مصرح بنشرها بدون موافقة مسبقة يمكن أن 

ض المؤلف لصدور حكم عليه بالسجن وبدفع غرامة ومصادرة المواد المنشورة.  يعر 

 

تطلب من دائرة األمن العام مصادرة كتاب.  ويحق ويحق للسلطات الموالية ألية جماعة دينية معترف بها أن 

للحكومة مقاضاة الصحفيين المخالفين والمنشورات المخالفة في محكمة المطبوعات.  وفقًا إلحدى المنظمات 

قضية في محكمة المطبوعات  30أكثر من  2017غير الحكومية، فتحت الحكومة في ديسمبر/كانون األول 

ى التشهير المرفوعة من قبل السياسيين واألحزاب السياسية والمواطنين خالل العام، معظمها من دعاو

العاديين.  كما أحالت السلطات مثل هذه القضايا إلى المحاكم الجنائية، مما يتعارض مع القانون اللبناني حسب 

ئيس أغسطس/آب رفعها ر 8المنظمات غير الحكومية والهيئات اإلعالمية.  ويشمل ذلك قضية تشهير بتاريخ 
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عن مزاعم فساد  بسبب اإلبالغالبرلمان نبيه بري ضد صحفي ونائب رئيس تحرير محطة الجديد التلفزيونية 

ي يوم   أغسطس/آب. 5داخل حركة أمل التابعة لبر 

 

يوليو/تموز، تجمع متظاهرون في ساحة سمير قصير في بيروت لالحتجاج  24في   قوانين التشهير / القذف:

ورة لقوانين التشهير والقذف من قبل السلطات والشخصيات السياسية إلسكات الن قاد.  على االنتهاكات المتص

في معظم الحاالت، استمعت المحاكم الجنائية إلى شكاوى القذف والتشهير، والتي يمكن أن ت سفر عن عقوبات 

د بإزالة المواد بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثالث سنوات، ولكنها عادةً ما تؤدي إلى دفع غرامات أو وع

المخالفة من اإلنترنت.  أفادت المنظمات غير الحكومية والناشطون عن زيادة المحاكمات بموجب هذه 

القوانين، وقد م ممثلون عن وزير الخارجية والرئيس وشخصيات أخرى، العديد من الشكاوى ضد النقاد على 

مدة أربعة أشهر غيابياً ضد المدون يونيو/حزيران أصدر قاض  عقوبة بالسجن ل 20مدار العام.  في 

والصحفي فداء عيتاني بتهمة التشهير بالمسؤولين الحكوميين.  كانت التهم متعلقة بموقع عيتاني ومنشوراته 

، والتي انتقدت فيه وزير الخارجية ورئيس 2017على موقع الفيسبوك بين يونيو/حزيران ويوليو/تموز 

 الوزراء والرئيس.

 

سعت الجماعات اإلسالمية المتطرفة أحياناً إلى تعطيل حرية التعبير والصحافة   الحكومية:تأثير الجهات غير 

 عن طريق اإلكراه والتهديد بالعنف.

 

 حرية اإلنترنت

 

ال يقيد القانون الوصول إلى اإلنترنت واستخدامها.  ومع ذلك، كان هناك تصور عام للجمهور بأن الحكومة 

طة الوسائط االجتماعية.  وذكرت تقارير أن الحكومة فرضت رقابة على بعض راقبت البريد اإللكتروني وأنش

مواقع اإلنترنت لحجب مواقع لعب القمار والمواد اإلباحية والمواد الدينية المستفزة، والمنتديات المتطرفة. إال 

عرف على أنه لم ترد تقارير محققة بأن الحكومة حاولت، بطريقة منهجية، جمع معلومات شخصية يمكن الت

 هوية أصحابها عن طريق اإلنترنت.

 

وكانت القيود على حرية التعبير المتعلقة بالمساس بشخص الرئيس سارية أيضاً على وسائل التواصل 

االجتماعي، والتي اعتبرتها السلطات شكالً من أشكال النشر ال مراسالت خاصة.  أفاد الناشطون السياسيون 

زاب السياسية ومؤيديها ينخرطون في ترهيب األفراد عبر اإلنترنت والمنظمات غير الحكومية أن األح

 وبشكل شخصي رداً على منشورات اإلنترنت والتي ت عتبر منتقدة للزعماء السياسيين أو الرموز الدينية.

 

استدعت وحدة الجرائم اإللكترونية في قوى األمن الداخلي وغيرها من أجهزة أمن الدولة الصحفيين 

لناشطين الستجوابهم حول موادهم المنشورة على وسائل التواصل االجتماعي والمدونات، ال والمدونين وا

 17سيما عندما ينتقدون الشخصيات السياسية أو الطوائف الدينية.  وبحسب رسالة مفتوحة بتاريخ 

المتحدة، منظمة غير حكومية محلية إلى المفوض السامي لحقوق اإلنسان التابع لألمم  15أغسطس/آب قد متها 

شخًصا، بينهم صبي يبلغ من  39، واحتجزت في بعض الحاالت، 2016فقد استجوبت أجهزة األمن منذ عام 
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عاًما، بسبب مشاركات على اإلنترنت تنتقد الحكومة أو المسؤولين.  كما أشارت المنظمات غير  15العمر 

راد اختاروا عدم مناقشة قضاياهم أو الحكومية إلى أن عدد االستدعاءات قد يكون أعلى ألن العديد من األف

هت السلطات التهم إلى غالبية من استدعتهم بموجب قوانين التشهير والقذف.  أفادت  اإلبالغ عنها.  وج 

المنظمات غير الحكومية وهيئات الرقابة على وسائل اإلعالم أن استعداد الحكومة لمقاضاة مثل هذه الحاالت 

وخاصة خالل انتخابات مايو/أيار، مع التركيز بشدة على من ينتقد وزير قد زاد على مدار العام الماضي، 

 الخارجية أو الرئيس.

 

يوليو/تموز، قامت وحدة مكافحة الجرائم اإللكترونية باستجواب الناشط على صفحات اإلنترنت شربل  19في 

ن قديس مسيحي خوري عندما أثارت إحدى منشوراته على موقع فيسبوك جدالً علنيًا بزعم أنه يسخر م

ماروني.  أمر القاضي في القضية الناشط خوري بالتعهد باالمتناع عن دخول حسابه على فيسبوك لمدة شهر 

 واحد، وعدم انتقاد األديان.

 

وكان الوصول إلى اإلنترنت متاحاً وقد تم استخدام الشبكة على نطاق واسع.  وفقاً لالتحاد الدولي لالتصاالت، 

 .2017السكان اإلنترنت في سنة  بالمئة من 76استخدم 

 

 الحرية األكاديمية والمناسبات الثقافية

 

 ال توجد قيود حكومية خاصة على الحرية األكاديمية، ولكن قوانين القذف والتشهير تنطبق على ذلك.

 

يم تمتعت معظم الجامعات الخاصة بحرية التعبير. وكانت للطالب الحرية في إجراء االنتخابات الطالبية وتنظ

 األنشطة الثقافية واالجتماعية والسياسية.

 

خالل العام، فرضت الحكومة رقابة على فيلم واحد على األقل ومنعت عرضه.  استعرضت مديرية األمن 

العام جميع األفالم والمسرحيات، وكانت هناك شكاوى ضد انعدام الشفافية في قرارات مديرية األمن العام، 

الدينية والجماعات السياسية.  كما مارست الشخصيات الثقافية والناشطون في  وأنها تأثرت بآراء المؤسسات

 أو الحرمان من حرية التنقل. االحتجازالفنون رقابة ذاتية لتحاشي 

 

نجحت مجموعة مقاطعة أنصار إسرائيل في  2017العجيبة "وندر وومن" في عام  فيلم المرأةبعد حظر 

إصدار فيلم البوست )المنشور( بسبب الدعم المالي المزعوم لمخرج الضغط على مديرية األمن العام لحظر 

يناير/كانون الثاني، ألغت الحكومة  17يناير/كانون الثاني.  وفي  15الفيلم إلسرائيل.  صدر الحظر في 

 الحظر عقب االهتمام العام واسع النطاق.
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 حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها ب.

 

يكفل القانون حرية التجمع وتكوين الجمعيات واالنتساب إليها. وكانت الحكومة تحترم هذا الحق بصورة 

 عامة.

 

 حرية التجمع السلمي

 

ينص الدستور على حرية التجمع السلمي مع بعض الشروط التي يحددها القانون.  وي طلب من الجهات 

 خلية قبل أية مظاهرة بثالثة أيام.المنظمة للتجمعات الحصول على تصريح من وزارة الدا

 

كما أن قوات األمن كانت تتدخل أحياناً لتفريق التظاهرات، وكان ذلك يحدث عادة لدى اندالع االشتباكات بين 

 محتجين لديهم مواقف متناقضة.

 

 حرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها

 

عض الشروط التي يحددها القانون، وقد يكفل الدستور حرية تكوين الجمعيات واالنتساب إليها ولكن بب

 احترمت الحكومة القانون بشكل عام.

 

ليس من الضروري الحصول على إذن مسبق لتشكيل جمعية، لكن يجب على المنظمين إخطار وزارة 

الداخلية للحصول على اعتراف قانوني، ويجب على الوزارة التحقق من احترام المنظمة للنظام العام 

وأمن الدولة.  قامت الوزارة أحياناً بفرض قيود إضافية ومتطلبات غير متسقة وامتنعت عن  واألخالق العامة

الموافقة على الطلبات.  وقامت الوزارة في بعض القضايا بإرسال أوراق اإلشعار بتشكيل الجمعية إلى قوات 

ي الوزارة إلى أي األمن للقيام بالتحري عن أعضاء المنظمة المؤسسين.  ويجب على المنظمات دعوة ممثل

اجتماع عام يصوت فيه األعضاء على القانون األساسي الداخلي أو إدخال تعديالت عليه أو على مناصب في 

مجلس اإلدارة.  ويجب أن تصادق الوزارة بعدها على التصويت أو االنتخاب.  ويمكن أن يؤدي عدم القيام 

 بذلك إلى حل المنظمة بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء.

 

 (.3يتعين أن يصدر مجلس الوزراء الترخيص لكل األحزاب السياسية )أنظر القسم و

 

وقد واجهت المنظمات غير الحكومية المستقلة العاملة في المناطق الواقعة تحت سيطرة حزب هللا مضايقات 

بدفع مبالغ  والسياسية والمالية.  وأفادت تقارير بقيام حزب هللا االجتماعيةوتهديدات، بما في ذلك الضغوط 

 للشباب الذين عملوا في منظمات "غير مقبولة" كحافز لترك تلك المنظمات غير الحكومية.
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 ج. الحرية الدينية

 

الحريات الدينية الدولية على الموقع  حول أوضاعيرجى مراجعة تقرير وزارة الخارجية األمريكية 

./www.state.gov/religiousfreedomreport 

 

 حرية التنقل د.

 

يكفل القانون حرية التنقل داخل البلد، والسفر إلى الخارج، والهجرة، والعودة إلى الوطن. وقد احترمت 

الحكومة بصفة عامة تلك الحقوق بالنسبة للمواطنين اللبنانيين، بيد أنها وضعت قيوداً واسعة النطاق على 

حقوق الالجئين الفلسطينيين والسوريين والعراقيين والالجئين القادمين من دول أخرى.  ومارس الرجال 

أحيانا ضغوطات كبيرة للسيطرة على األقارب من النساء من ضمن العائلة، مما حد من نشاطهن خارج 

 المنزل أو اتصاالتهن باألصدقاء واألقارب.

 

لت مفوض الجئ  976,000ية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين أكثر من منذ أكتوبر/تشرين األول، سج 

الجئ سوداني، والجئين من جنسيات أخرى في  1,700عراقي وأكثر من  16,400سوري وما يقرب من 

سوري آخرين غير مسجلين،  300,000البالد.  قد رت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أن هناك 

التي تحظر التسجيالت الجديدة.  في حين أن الحكومة لم تسمح بتسجيالت اللجوء  نتيجةً لسياسة الحكومة

الجديدة للمفوضية العليا لشؤون الالجئين، فقد ذكرت وكاالت األمم المتحدة أن عالقات العمل مع الوزارات 

وضية الحكومية كانت مثمرة بشكل عام.  هاجمت بعض األطراف الحكومية، وأبرزها وزارة الخارجية، مف

األمم المتحدة لشؤون الالجئين وغيرها من وكاالت األمم المتحدة وبعض الحكومات المانحة بسبب تثبيطهم 

المزعوم عن عودة الالجئين إلى سوريا، بما في ذلك التهديد بطرد بعض مسؤولي تلك البلدان من لبنان.  

دة أشهر، مما أث ر على قدرة المنظمة على منعت وزارة الخارجية تجديد اإلقامة القانونية لموظفي المفوضية لع

 تقديم المساعدات اإلنسانية.

 

ساعدت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( الالجئين الفلسطينيين المسجلين 

األول  فلسطيني كالجئ لدى األونروا في لبنان منذ ديسمبر/كانون 470,000في البالد.  تم تسجيل حوالي 

.  ومنذ أكتوبر/تشرين األول، قد رت األونروا عدد الفلسطينيين المقيمين في البالد بما يتراوح بين 2017

.  كما قدمت األونروا الخدمات لالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا.  ومنذ شهر 280,000و  260,000

من الفلسطينيين القادمين من سوريا  29,000أكتوبر/تشرين األول، أعادت األونروا تأكيد وجود أكثر من 

 المقيمين في البالد.

 

وافتقرت الحكومة إلى القدرة على توفير الحماية   إساءة معاملة المهاجرين، والالجئين، وعديمي الجنسية:

المناسبة لالجئين.  تداولت عدة منظمات غير حكومية ووكاالت تابعة لألمم المتحدة تقارير عن مضايقات 

جئين من قبل أرباب العمل وأصحاب العقارات، بما في ذلك دفع أجور أقل من الحد جنسية و استغالل لال 

األدنى، وساعات العمل المفرطة، وعبودية الدين، والضغط على العائالت من أجل الزواج المبكر من بناتهم.  

http://www.state.gov/religiousfreedomreport/
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من شرق إفريقيا  كما وردت تقارير عديدة عن ربط عامالت المنازل واألجانب الوافدين )بشكل رئيسي

وجنوب شرق آسيا( بأرباب العمل من خالل الرعاية القانونية لنظام الكفالة، وقد واجهوا اإليذاء البدني 

والعقلي وظروف العمل غير اآلمنة وعدم دفع األجور.  وفقًا للمنظمات غير الحكومية التي ساعدت العمال 

ت، فإن قوات األمن والقضاة لم يحققوا دائًما بشكل كاف  المهاجرين في اإلبالغ عن هذه االنتهاكات إلى السلطا

في هذه الجرائم، خاصة وأن العديد من الضحايا رفضوا الحقًا تقديم شكاوى أو سحب شهادات بسبب الخوف 

 من االنتقام أو الترحيل.

 

أن عاملة في أحد األمثلة التي حظيت بتغطية إعالمية كبيرة، أفادت مجموعة للدفاع عن عامالت المنازل 

إثيوبية أصيبت بجروح بالغة بعد أن قفزت من الشرفة هربًا من أسرة راعية مسيئة جسديًا.  زعمت العاملة أن 

تلفزة مع تلك األسرة.   األسرة أساءت معاملتها وضربتها، لكنها تراجعت فيما بعد عن أقوالها في مقابالت م 

ذ أرغمتها على التراجع عن أقوالها.  وبحسب ما اشتبهت الجماعات المناصرة في أن األسرة واسعة النفو

ورد، فقد سعت تلك األسرة إلى قمع تقارير وسائل اإلعالم عن الحادث من خالل قوانين القذف والتشهير في 

 لبنان.

 

استمرت الحكومة في اإلشراف على نقاط التفتيش األمنية، بصفة أساسية في المناطق   التنقل داخل البالد:

ئر المناطق األمنية التي تخضع لقيود.  كما ظل حزب هللا يسيطر على نقاط التفتيش في بعض العسكرية وسا

المناطق ذات الغالبية الشيعية.  ولم تتمكن القوات الحكومية عموماً من تطبيق القانون في األحياء الجنوبية من 

وأفادت وكالة األونروا بأنه  بيروت حيث يسيطر حزب هللا وعادة لم تدخل معسكرات الفلسطينيين الالجئين. 

يمكن لالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين التابعة لوزارة الداخلية 

التنقل من منطقة إلى أخرى داخل البلد.  إال انه كان يتعين الحصول على موافقة المديرية على نقل تسجيل 

ن المقيمين في المخيمات.  وصرحت األونروا بأن المديرية كانت توافق بصفة مكان اإلقامة بالنسبة لالجئي

 عامة على تلك التنقالت.

 

في محاولة  لمعالجة انخفاض عدد الالجئين الحاصلين على اإلقامة القانونية وتجديدها، تنازلت الحكومة عن 

جئين، وهو تغييٌر يتعين على دائرة رسوم التجديد لالجئين المسجلين لدى مفوضية األمم المتحدة لشؤون الال

الهجرة والتجنيس تنفيذه.  رغم أن الحكومة كانت تنوي من وراء هذه السياسات تحسين قدرة الالجئين 

السوريين على الحصول على اإلقامة القانونية والمحافظة عليها، إال  أن التحسن كان ضئيالً بنسبة الالجئين 

بالمائة فقط من الالجئين كانوا يقيمون إقامة قانونية  27ا لألمم المتحدة، فإن الذين يتمتعون بوضع قانوني.  وفقً 

 منذ أكتوبر/تشرين األول.

 

من قبل المديرية العامة، وفي كثير من  2017بسبب بطء تنفيذ اإلعفاء من رسوم اإلقامة لشهر فبراير/شباط 

ن غالبية الالجئين السوريين من تجديد الحاالت، عدم الحصول على كفيل لبناني أو االحتفاظ به، لم يتمك

مستنداتهم القانونية، مما أث ر بشكل كبير على حريتهم في التنقل بسبب إمكانية االعتقاالت المنتظمة عند نقاط 

التفتيش، خاصة بالنسبة للرجال البالغين.  وبينما أفرجت السلطات عن معظم المعتقلين في غضون بضعة 

ذين التقى بهم دبلوماسيون أجانب إن السلطات طلبت منهم دفع غرامات قبل أيام، قال بعض الالجئين ال
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اإلفراج عنهم.  كان الحصول على إقامة قانونية والحفاظ عليها تحديًا أيًضا لالجئين العراقيين والالجئين من 

لسوريين بالمائة فقط من الالجئين ا 20جنسيات أخرى.  أفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أن 

كانوا مقيمين بصورة قانونية.  ال توجد قيود رسمية على حركة الفلسطينيين القادمين من سوريا في البالد؛ 

ومع ذلك، واجه هؤالء الفلسطينيون الذين يفتقرون للوضع القانوني النظامي قيودًا على حرية تنقلهم، ويرجع 

يش.  تداولت األونروا قصصاً عن السلطات التي ذلك أساًسا إلى خوفهم من خطر االعتقال عند نقاط التفت

تحتجز الفلسطينيين القادمين من سوريا دون وثائق اإلقامة القانونية، وإصدار "أوامر ترحيل" لمن لديهم 

 تأشيرات منتهية الصالحية.

 

وعد ، منحت السلطات تأشيرات دخول الحدود للفلسطينيين القادمين من سوريا فقط لمن لديه م2014منذ عام 

محدد مع سفارة  ما في البالد، أو تذكرة طيران وتأشيرة دخول إلى دولة ثالثة.  تصدر السلطات لمعظم هؤالء 

ساعة.  باإلضافة إلى ذلك، حصلت أعداد محدودة من الفلسطينيين القادمين من  24األفراد تأشيرة عبور لمدة 

قة مسبقة من مديرية األمن العام والتي سوريا على تأشيرة دخول إلى لبنان عن طريق الحصول على مواف

بالمائة فقط  12تطلبت وجود كفيل في البالد ولم يمكن تخليصها في المراكز الحدودية.  قد رت األونروا أن 

 .2016من الفلسطينيين القادمين من سوريا وصلوا إلى لبنان بعد العام 

 

السلطات شروًطا أكثر صرامة على مقارنة مع السياسة المطبقة على المواطنين السوريين، فرضت 

الفلسطينيين القادمين من سوريا )على الرغم من القيود المفروضة على السوريين منذ يناير/كانون الثاني 

(.  على سبيل المثال، يمكن للمواطنين السوريين، من حيث المبدأ، الدخول بتأشيرات إنسانية، في حين 2015

القادمين من سوريا.  ولذلك سعى بعض الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى أن ذلك لم يكن متاحاً للفلسطينيين 

دخول البالد من خالل المعابر الحدودية غير النظامية، مما يعرضهم لخطر إضافي باالستغالل واالعتداء 

 ويضع يعرقل تسوية وضعهم القانوني الحقاً.

 

يسمح بالتجديد غير المحدود والمجاني إلقامة ، أصدرت مديرية األمن العام تعميماً 2017في يوليو/تموز 

ستة أشهر دون دفع رسوم على التأخير.  تم تطبيقه على الفلسطينيين  سوريا لمدةللفلسطينيين القادمين من 

القادمين من سوريا الذين دخلوا البالد بشكل قانوني أو الذين قاموا بتنظيم أوضاعهم قبل سبتمبر/أيلول 

نح الفلسطيني2016 عاًما في البالد،  15ون القادمون من سوريا وثائق اإلقامة المؤقتة للذين بلغوا سن الـ ، وم 

مما يسمح لهم باستخدام المستندات المتاحة بسهولة أكبر، في حاالت األطفال الذين ليس لديهم جوازات سفر 

األوضاع، على  أو بطاقات الهوية الوطنية.  ال ينطبق التعميم الصادر لتجديد اإلقامة وليس لتسوية

الفلسطينيين القادمين من سوريا الذين دخلوا البالد عبر المعابر الحدودية غير الرسمية؛ أصدرت السلطات 

دخلوا البالد عبر المعابر الحدودية الرسمية لكنهم  سوريا الذينأمر مغادرة بحق الفلسطينيين القادمين من 

 تجديد تأشيرتهم.تجاوزوا مدة تأشيرة العبور المؤقتة أو فشلوا في 

 

، ألغت الحكومة شرط اإلقامة السارية الصالحية لتسجيل المواليد والزواج 2017في أكتوبر/تشرين األول 

بالنسبة للفلسطينيين القادمين من سوريا، مما وس ع من نطاق تطبيق التعميم السابق الصادر في سبتمبر/أيلول 

 بحق السوريين. 2017
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كم على ط البي اللجوء والالجئين من جنسيات أخرى غير السوريين، إذا ق بض عليهم بسبب من حيث المبدأ، ح 

الدخول غير القانوني أو اإلقامة غير القانونية، بالسجن لمدد تتراوح بين شهر وثالثة أشهر، وأ مروا بدفع 

 غرامة.  كما تلقى البعض أيًضا أمراً بالترحيل بسبب الدخول غير القانوني.

 

السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، فإن معظم طالبي اللجوء غير السوريين الذين ق بض  ووفقاً للمفوضية

كم عليهم من  عليهم بسبب الدخول غير القانوني أو اإلقامة غير القانونية يتعرضون لالعتقال اإلداري دون الح 

هاجرين، حيث قام المسؤولون قبل محكمة.  احتجزت مديرية األمن العام هؤالء األفراد في مرفق احتجاز الم

بمعالجة ملفات الهجرة قبل اتخاذ قرارات الترحيل اإلداري.  أسفرت معظم الحاالت عن ترحيل المحتجز، 

 باستثناء بعض الحاالت التي ضمنت فيها المفوضية إعادة توطينهم في بلد ثالث.

 

 المشردون داخليا  

 

ين الفلسطينيين، مما أدى إلى تهجير ما يقرب من مخيم نهر البارد لالجئ 2007دمر القتال خالل عام 

الجئ فلسطيني مسجل.  أقام العديد من النازحين في المناطق  27,000من السكان منهم حوالي  30,000

المتاخمة للمخيم أو في مناطق أخرى من البالد حيث كانت خدمات األونروا متاحة.  واعتباًرا من 

مئة من العائالت النازحة إلى شقق  تمت إعادة بنائها حديثًا في مخيم نهر بال 55يوليو/تموز، عاد ما يقرب من 

 البارد.

 

 حماية الالجئين

 

:  أكدت الحكومة باستمرار على التزامها بمبدأ عدم اإلعادة القسرية للسوريين.  نسقت مديرية اإلعادة القسرية

أكتوبر/تشرين األول.  لم  1وعاً، منذ الجئ ط 4,800األمن العام مع مسؤولي النظام السوري لتيسير عودة 

تقم المفوضية بتنظيم عمليات اإلعادة هذه، لكنها كانت حاضرة في نقاط المغادرة، ولم تجد في مقابالتها مع 

وحزيران/  2017الالجئين أي دليل على أن عمليات اإلعادة كانت قسرية أو غير طوعية.  بين يوليو/تموز 

 عام بترحيل سبعة الجئين عراقيين.يونيو، قامت مديرية األمن ال

 

ال تنص قوانين الدولة على منح حق اللجوء أو صفة الالجئ.  وبالرغم من ذلك، فقد   الحصول على اللجوء:

 مليون الجئ. 1.5استضاف البلد حوالي 

 

ك تم حظر الالجئين الفلسطينيين من الحصول على خدمات الرعاية الصحية العامة وخدمات التعليم أو امتال

األراضي، وتم منعهم من العمل في الكثير من المجاالت، األمر الذي جعل الالجئين معتمدين على منظمة 

األونروا بوصفها المقدم الوحيد لخدمات التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات االجتماعية.  لم يتم تطبيق 

ة على الالجئين الفلسطينيين الذي يوسع حقوق العمل ويزيل بعض القيود المفروض 2010قانون العام 
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بالكامل، وظل الفلسطينيون محرومين من العمل في معظم المهن الماهرة، بما في ذلك جميع المهن التي 

 تتطلب العضوية في الجمعيات المهنية.

 

، أصدرت وزارة العمل مرسوًما إداريًا سمح لالجئين السوريين الذين لديهم إقامة قانونية 2017في عام 

العمل في البناء والزراعة والتنظيف.  لكن المرسوم ال ينطبق على الفلسطينيين القادمين من سوريا، صالحة ب

ضهم للتمييز وزاد من خطر التعرض لإلساءة  وبالتالي فقد عمل الكثيرون بشكل غير رسمي، مما عر 

 واالستغالل.  اعتمد عدد كبير من أسر الفلسطينيين القادمين من سوريا

 عتمادًا كبيًرا على المساعدات المالية لألونروا.في البالد ا 

 

الجئ سوري م سجل لدى المفوضية.  وبما أن  975,000يونيو/حزيران، كان هناك أكثر من  30ومنذ 

، لم يشمل 2015الحكومة أصدرت تعليماتها إلى المفوضية بالتوقف عن تسجيل الالجئين السوريين أوائل عام 

.  ولم تكن هناك 2015يين الذين وصلوا إلى لبنان بعد يناير/كانون الثاني هذا المجموع الالجئين السور

مخيمات رسمية في لبنان للسوريين الالجئين.  يقيم معظم الالجئين السوريين في المناطق الحضرية، والكثير 

ت غير في المئة في مستوطنا 19منهم في مباني غير مكتملة أو دون المستوى، أو غير سكنية.  يعيش حوالي 

رسمية، غالباً ما تكون مجاورة لألراضي الزراعية، وفقاً لتقييم  أجرته األمم المتحدة في أكتوبر/تشرين األول.  

وفقاً للدراسة، اقترض الالجئون لتسديد حاجياتهم األساسية جداً، بما فيها تكاليف اإليجار، والطعام، والرعاية 

 رزحون تحت الديون.بالمائة منهم تقريباً ي 90الصحية، مما جعل 

 

حظرت الحكومة دخول الالجئين السوريين إال إذا انطبقت عليهم "االستثناءات اإلنسانية" غير  2015في 

الذين طلبوا اللجوء سوى من كانوا مؤهلين  من السوريينمحددة المعالم.  خالل العام، لم تقبل الحكومة 

االجتماعية على أساس كل حالة على حدة.  وشملت بموجب "استثناءات إنسانية" تنظر فيها وزارة الشؤون 

هذه االستثناءات األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن عائالتهم والمعوقين والحاالت الطبية وحاالت 

 إعادة التوطين تحت معايير إنسانية صارمة.

 

السلطات، األمر الذي كان الوضع القانوني في لبنان ذا أهمية حرجة بالنسبة لهم نظرا لحاجتهم لحماية من 

ضمن إمكانية مرورهم عبر نقاط التفتيش، بما في ذلك الذهاب والعودة من المخيمات، واستكمال إجراءات 

 التسجيل المدني، واستكمال اإلجراءات الجارية والبقاء في داخل إطار النظام التعليمي.

 

مون في البالد، دخل عدد محدود من الجئ عراقي مسجل لدى المفوضية ويقي 16,000باإلضافة إلى أكثر من 

يونيو/حزيران، قامت المفوضية بتسجيل أكثر من  30العراقيين اإلضافيين خالل العام هرباً من العنف.  منذ 

 الجئ أو طالب لجوء من السودان أو دول أخرى. 3,500

 

العتبارات قيل إنها  فرضت السلطات حظر التجول في عدد من البلديات في جميع أنحاء البالد  حرية التنقل:

لتحسين أمن جميع المجتمعات المحلية.  أثار بعض المراقبين الدوليين المخاوف من أن هذه التدابير قد تكون 

 تمييزية ومفرطة، ألن السلطات غالباً ما ت طبقها على الالجئين السوريين فقط.
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د على الحركة من خالل حظر التجول استمرت البلديات واألحياء الم ضيفة لالجئين السوريين في فرض القيو

أسرة، تضم أكثر من  336واإلخالء أو التهديدات باإلخالء.  واعتباًرا من يوليو/تموز، أكدت المفوضية إخالء 

الجئ في جميع أنحاء البالد.  تقوم المفوضية بتتبع "عمليات اإلخالء الجماعي" لخمسة أسر أو أكثر،  1,500

لالجئين المتضررين من اإلخالء أعلى.  عالوة على ذلك، أفادت وكاالت األمم  مما يعني أن العدد اإلجمالي

المتحدة أن مسؤولي البلديات المحليين كثيراً ما يستخدمون تهديدات اإلخالء للسيطرة على الالجئين أو 

 إلرضاء المجتمعات المضيفة المتنافسة مع الالجئين للحصول على وظائف وموارد أخرى.

 

التفتيش التابعة للشرطة وعمليات حظر التجول المفروض من قبل البلديات حركة الالجئين.  فعلى  قي دت نقاط

سبيل المثال، كان الالجئون في منطقة المتن خاضعين لحظر التجول من الساعة السابعة مساًء وحتى السابعة 

المراقبين لم يبلغوا  صباًحا، واستمرت حاالت مصادرة وثائق الهوية وغرامات كسر حظر التجول رغم أن

عن أي حوادث عنف.  أفاد موظفو المفوضية أن هذه القيود المفروضة على الحركة أجبرت األسر بشكل 

 متزايد على إرسال األطفال والشابات، الذين يقل احتمال توقيف السلطات لهم، ألداء المهمات العائلية.

 

ين الذين يرغبون في الحصول على تصاريح اإلقامة التزال السلطات تشترط على الالجئين السوري  العمالة:

التعهد بااللتزام بالقوانين في البالد، والتي ال تسمح بعمل السوريين بموجب تلك التصاريح سوى في الزراعة 

 والبناء والتنظيف.

 

يسمح قانون الضمان االجتماعي بفتح حساباً خاصاً لتوفير بدل انتهاء الخدمة أو تعويضات التسريح 

فلسطينيين الالجئين الذين تقاعدوا أو استقالوا.  وكانت هذه االمتيازات متوفرة فقط للفلسطينيين العاملين في لل

سوق العمالة القانوني.  ولم يستفد الفلسطينيون من امتيازات صندوق المرض واألمومة أو صندوق 

فقات الوالدة ونفقات العناية بصحة التعويضات العائلية.  وقد استمرت األونروا في تحمل النفقات الطبية ون

 األسرة )باستثناء تعويضات العاملين(.

 

حصل الالجئون الفلسطينيون جزئياً على منافع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.  ومع ذلك، ال يجوز 

على مهنة على األقل، بما في ذلك الطب والقانون والهندسة، ويواجهون قيودًا غير رسمية  36لهم العمل في 

العمل في صناعات أخرى.  وفقًا لوكاالت األمم المتحدة والمسؤولين الحكوميين وجماعات الدعوة الفلسطينية، 

فقد أبلغ الالجئون الفلسطينيون باستمرار عن التمييز ضدهم في التوظيف بسبب البيروقراطية والوصم.  

اآلمنة للوظائف في خلق ظروف  وساهم عدم وجود عقود مكتوبة ونقص استحقاقات العمل والحيازة غير

 عمل غير مستقرة.

 

:  لم تعتبر الحكومة دمج أي من الالجئين في المجتمع حالً دائماً قابالً الحصول على الخدمات الرئيسية

 للتطبيق.
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ويعامل القانون الالجئين الفلسطينيين المسجلين بوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في 

)أنروا( باعتبارهم أجانب.  و"األونروا" هي الجهة الوحيدة المناط بها توفير خدمات الصحة  األدنىلشرق ا

والتعليم والخدمات االجتماعية والمساعدة الطارئة للفلسطينيين الالجئين المسجلين لديها المقيمين في البالد.  لم 

مخيماً سوى  12الرسمية البالغ عددها  تشهد مساحة األرض المخصصة لمخيمات الالجئين الفلسطينيين

، رغم ارتفاع عدد السكان إلى أربعة أضعاف.  وبالتالي، كان معظم 1948تغيرات طفيفة فقط منذ عام 

الالجئين الفلسطينيين يعيشون في مخيمات مكتظة بالسكان، بعضها تضرر بشدة نتيجة النزاعات الماضية.  

، قامت لجان األمن التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية بتوفير األمن وطبقاً لالتفاقيات المبرمة مع الحكومة

 لالجئين في المخيمات، باستثناء مخيم نهر البارد.

 

خطة شاملة متعددة السنوات إلعادة بناء مخيم نهر البارد في ثماني مراحل، وكانت  2008بدأت في العام 

ن، قامت األونروا بمراجعة التكلفة اإلجمالية لمخيم نهر التزال قيد التنفيذ في نهاية العام.  في أبريل/نيسا

قدرة من   329مليار ليرة لبنانية ) 497مليون دوالر( إلى  345مليار ليرة لبنانية ) 521البارد المكتمل والم 

ية مليار ليرة لبنان 135مليون دوالر(.  لم يتم تمويل إعادة اإلعمار المتبقية بالكامل، واليزال هناك عجز قدره 

أبريل/نيسان، قام رئيس الوزراء بمناشدة المجتمع الدولي في مؤتمر بروكسل  25مليون دوالر(.  في  90)

الثاني عن سوريا، لتمويل العجز في إعادة بناء المخيم وإعادة تأكيد هذا المشروع كأولوية للبلد.  من بين الـ 

 .21,000قعت األونروا عودة حوالي فلسطيني الذين نزحوا في األصل بعد تدمير المخيم، تو 27,000

 

الذي يقضي بحظر األشخاص الممنوعين علناً  1969لمرسوم عام  2001الهدف من التعديل الصادر في عام 

من إعادة التوطين في البالد من امتالك أراض  وعقارات، هو استثناء الفلسطينيين من شراء أو وراثة عقارات 

لذين كانوا يملكون أراض وعقارات قبل دخول القانون حيز التنفيذ ترك وممتلكات.  وال يمكن للفلسطينيين ا

هذه الممتلكات لورثتهم من بعدهم، كما أنه لم يكن بمقدور األشخاص الذين اشتروا ممتلكات باألقساط تسجيل 

 هذه الممتلكات.

 

يكونوا مواطنين ألي بلد ولم يكن بإمكان الالجئين الفلسطينيين المقيمين في البلد الحصول على الجنسية، ولم 

آخر.  تمكنت النساء الفلسطينيات الالئي تزوجن من مواطنين لبنانيين من الحصول على الجنسية بعد عام من 

الزواج.  وفقا لقانون الجنسية اللبناني، تنتقل الجنسية من األب إلى األطفال.  كان للفلسطينيين الالجئين، بما 

مدنية محدودة ولم يتمكنوا من الحصول على خدمات الصحة العامة أو في ذلك األطفال، حقوق اجتماعية و

التعليم أو سائر الخدمات االجتماعية.  وقد تعرض أوالد الفلسطينيين الالجئين للتمييز في تسجيل المواليد، 

 واضطر العديد منهم إلى ترك المدارس في سن مبكرة لكسب لقمة العيش.

 

وا من سوريا إلى لبنان منذ عام حصل الالجئون الفلسطينيون الذين  على دعم أساسي محدود من  2011فر 

األونروا، بما في ذلك المساعدات الغذائية والمساعدات النقدية والمساعدات الشتوية لشراء وقود التدفئة.  

بمدارس األونروا والوصول إلى العيادات  بااللتحاقالفارين من سوريا  نالفلسطينييسمحت السلطات ألبناء 

 لألونروا. الصحية التابعة
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طالب غير لبناني، معظمهم من الالجئين  213,000سه لت وزارة التربية والتعليم العالي التحاق أكثر من 

السوريين، في المدارس العامة )التعليم األساسي من رياض األطفال إلى الصف التاسع( في العام الدراسي 

إلى  3سوري مسجل في سن الدراسة )من  338,000ب من .  قد رت السلطات أن هناك ما يقر2017-2018

سنة( في البالد.  قامت وكاالت األمم المتحدة بتغطية النفقات الخاصة بالمدارس، مثل رسوم التعليم،  14

والكتب المدرسية، والزي المدرسي.  تمكن الالجئون السوريون من االستفادة من العديد من المراكز الصحية 

لت وكاالت األمم المتحدة  الحكومية والخاصة والعيادات المحلية لخدمات الرعاية الصحية األولية، وقد مو 

تيحت الفرصة أمام أة بدعم المانحين الدوليين.  كما والمنظمات غير الحكومية معظم التكاليف المرتبط

امية لألمم الالجئين السوريين للوصول إلى عدد محدود من المستشفيات التي تعاقدت معها المفوضية الس

 المتحدة لشؤون الالجئين لتوفير الرعاية الطبية الطارئة وحاالت الوالدة.

 

أتيحت الفرصة أمام المهاجرين العراقيين للحصول على خدمات التعليم العام وأنظمة التعليم الخاص.  أكدت 

رس الرسمية للعام طفل عراقي في المدا 600تدريبات التحقق التابعة للمفوضية أن السلطات سجلت أكثر من 

.  كما حصل الالجئون العراقيون أيضاً على خدمات نظام الرعاية الصحية األساسي.  2018-2017الدراسي 

 قدمت المفوضية الرعاية الصحية الثانوية بدعم من المانحين من خالل المنظمات غير الحكومية.

 

 األشخاص عديمو الجنسية

 

لذي قد يؤدي إلى جعل األطفال الذين يولدون ألم مواطنة وأب غير تستمد المواطنة حصرا من األب، األمر ا

مواطن أشخاصاً عديمي الجنسية حيث يكون من غير الممكن تسجيل هؤالء األطفال تحت جنسية األب.  وقد 

أثر هذا التمييز في قوانين الجنسية على الفلسطينيين بصفة خاصة كما تضرر منه السوريون على نحو متزايد 

 ً األسر التي تتولى شؤونها نساء.  باإلضافة إلى ذلك، لم يتم تسجيل والدة بعض األطفال آلباء  وخصوصا

لبنانيين بسبب العوائق اإلدارية أو عدم فهم اللوائح.  ومما فاقم المشكلة أن وضع الالمواطن كان حالة وراثية 

 كان عديمي الجنسية.يورثها عديمو الجنسية ألوالدهم.  وال توجد إحصاءات رسمية حول عدد الس

 

الحكومة أو لدى األونروا.  هؤالء  إما لدىآالف الجئ فلسطيني غير مسجلين،  5آالف إلى  3هناك حوالي 

األشخاص هم فلسطينيون بدأوا في الوصول إلى البالد منذ الستينيات وال يحملون أي وثائق هوية سارية 

انوني ساري المفعول في البالد.  وبدون وثائق أو المفعول.  ال تعترف بهم الحكومة لعدم تمتعهم بوضع ق

وضع قانوني، واجه الفلسطينيون غير المسجلين قيودًا على الحركة، وخاطروا باالعتقال أو االحتجاز، 

وواجهوا عقبات أمام استكمال إجراءات التسجيل المدني؛ مما قلل من فرص االستفادة من الخدمات العامة 

 والعمالة الرسمية.

 

ن الفلسطينيين غير الموث قين الذين لم يتم تسجيلهم في مجاالت أخرى لدى منظمة األونروا لم يكونوا كما أ

بالضرورة مؤهلين لتلقي جميع خدمات األونروا.  ومع ذلك كانت األونروا تقدم للفلسطينيين غير الموثقين 

غالبية الفلسطينيين غير الموثقين،  خدمات العناية الصحية األساسية والتعليم والتدريب المهني.  شكل الرجال
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والكثير منهم متزوج من الجئات مسجالت لدى األونروا أو من مواطنات لبنانيات ال يمكنهن  نقل وضعية 

 الالجئ أو جنسيتهن ألزواجهن أو ألوالدهن.

 

طفال تقع المسؤولية على عاتق المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين بشأن التأخير في تسجيل أ

الالجئين الفلسطينيين.  وفقًا للقانون، في الماضي، يتطلب تسجيل المواليد لألطفال الذين تزيد أعمارهم عن 

عام واحد إذناً من المحكمة وإثبات الزواج والتحقيق الذي أجرته مديرية األمن الداخلي واختبار الحمض 

اخلية فقد سه ل الوثائق المطلوبة لتسجيل مارس/آذار عن وزارة الد 2النووي.  أما المرسوم الصادر يوم 

المواليد من أطفال الفلسطينيين الوافدين من سوريا واألطفال السوريين أكبر من عام المولودين في البالد بين 

وفبراير/شباط.  في مثل هذه الحاالت، لم تعد السلطات تشترط إجراء المحكمة واختبارات الحمض  2011

فال؛ ومع ذلك، ال يزال إثبات الزواج إلزامياً.  وال ينطبق هذا المرسوم على النووي لتسجيل هؤالء األط

 تسجيل األطفال الالجئين الفلسطينيين الذين تزيد أعمارهم عن سنة واحدة.

 

كردي يعيشون في البلد بدون جنسية رغم  100,000من أصل ما يقدر بـ  1,500إلى  1,000وهناك حوالي 

عشرات السنين.  وكان معظم هؤالء األكراد من ذرية مهاجرين والجئين غادروا تواجد عائالتهم في البلد ل

تركيا وسوريا إبان الحرب العالمية األولى، لكنهم لم ي منحوا الجنسية للمحافظة على التوازن الطائفي في البلد.  

دون  أصدرت الحكومة مرسوماً للتجنس، ولكن التكاليف الباهظة وعقبات أخرى حالت 1994في عام 

حصول الكثير من األفراد على الوضع القانوني.  بعض األفراد الذين حصلوا على الوضع القانوني تم إلغاء 

نتيجة لقرار جمهوري.  ولدى البعض وثيقة "هوية قيد النظر" ال تحدد تاريخ ومكان  2011جنسيتهم عام 

 الوالدة.

 

لهم السفر إلى الخارج، وقد يواجهون صعوبات ولم يملك األشخاص عديمو الجنسية وثائق هوية رسمية تتيح 

في التنقل داخلياً بما في ذلك االحتجاز لعدم حملهم وثائق تثبت هويتهم.  وكانت لديهم قدرة محدودة على العمل 

في سوق العمالة العادية دون أن يتمكنوا من العمل في الكثير من المهن.  وباإلضافة إلى ذلك، لم يكن بإمكانهم 

بالمدارس الحكومية أو استخدام مرافق الرعاية الصحية الحكومية، أو تسجيل شهادات الزواج االلتحاق 

 والميالد، كما لم يكن بإمكانهم امتالك أو وراثة عقارات أو ممتلكات.

 

 . حرية المشاركة في العملية السياسية3القسم 

 

ء انتخابات دورية، حرة ونزيهة رغم أن القانون يكفل حق المواطنين في اختيار حكومتهم عن طريق إجرا

العام، إال أن عدم سيطرة الحكومة على أجزاء من البلد، والثغرات التي تشوب العملية  االقتراعوفقاً لنظام 

، والتمديدات السابقة لوالية البرلمان لفترات طويلة، والفساد في المناصب الحكومية العامة، أدى كل االنتخابية

 اطنين بشكل كبير على التمتع بهذا الحق.ذلك إلى تقييد قدرة المو
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 االنتخابات والمشاركة السياسية

 

نهيًا سنتين 2016تم انتخاب ميشال عون رئيًسا للجمهورية في أكتوبر/تشرين األول   االنتخابات األخيرة: ، م 

ومة أول ، أجرت الحك2017ونصف السنة من الجمود السياسي.  بعد إصدار القانون االنتخابي الجديد عام 

مايو/أيار.  خلص المراقبون إلى أن االنتخابات كانت حرة ونزيهة  6في  2009انتخابات برلمانية منذ عام 

 بوجه عام.

 

 استخدم الناخبون ألول مرة بطاقات االقتراع المطبوعة مسبقًا، مما قلل فرص االحتيال.

 

الناخبين المسنين أو المعوقين في اإلدالء والحظ المراقبون أن أفراد األسرة أو معارفهم اآلخرين "ساعدوا" 

بأصواتهم، وغالبًا ما وقفوا معهم في كشك االقتراع الخاص.  سمح القانون االنتخابي الجديد للمواطنين الذين 

 يعيشون خارج لبنان بالتصويت من الخارج في عدة بلدان.

 

ت والرشاوى، ال سيما فيما يتعلق أثارت المنظمات غير الحكومية والمراقبون المخاوف بشأن شراء األصوا

والعديد منهم ينتمون إلى قوائم "المجتمع  -بالبث اإلعالمي.  زعم ممثلو األحزاب أو التحالفات غير التقليدية 

أن سلطات االنتخابات لم تطبق دائًما القوانين التي تهدف إلى الحد من نفقات الحملة، وكان هناك  -المدني" 

حين دفعوا مقابل وظائفهم في قوائم األحزاب أو استخدام شبكات المحسوبية تصور عام بأن بعض المرش

لتزويد الناخبين بحوافز، بما في ذلك النقد أو وعود بالتوظيف.  قبل االنتخابات، كانت هناك بعض التقارير 

 عن أعمال عنف متفرقة محدودة بين مؤيدي المرشحين.  استجابت أجهزة األمن بسرعة لهذه الحوادث.

 

كانت جميع األحزاب السياسية الرئيسية والعديد من األحزاب   األحزاب السياسية والمشاركة السياسية:

األصغر تقوم جميعها وبشكل شبه حصري على أساس االنتماءات المذهبية، وكانت المقاعد النيابية موزعة 

 على أساس طائفي.

 

ة المرأة أو أفراد األقليات في العملية السياسية، ومع :  ال توجد قوانين تحد من مشاركمشاركة المرأة واألقليات

، لم تحصل أية 2004ذلك كانت هناك حواجز ثقافية بالغة ضد مشاركة المرأة في الحياة السياسية.  وقبل عام 

نساء فقط على منصب وزيرة.  وفي خالل العام  4امرأة على منصب في مجلس الوزراء، وبعد ذلك حصلت 

، 128الـ في مجلس الوزراء.  وكانت هناك ست نساء فقط بين أعضاء مجلس النواب عملت امرأة واحدة 

وكانت معظمهن  من األقارب المقربين لنواب ذكور سابقين.  كانت القيادة النسائية لألحزاب محدودة على 

ة في الرغم من أن ثالثة أحزاب فرضت حصصاً طوعية لعضويتها، وعي ن حزب واحد )القوات اللبنانية( امرأ

، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب في حزب لبناني كبير.  في 2016منصب األمين العام للحزب في 

سبتمبر/أيلول، وافق البرلمان على قانون يسمح للنساء بالترشح في االنتخابات البلدية في مدنهن  2017

 األصلية بدالً من بلدية أزواجهن.

 



 27 لبنان 

Country Reports on Human Rights Practices for 2018 

United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor 

وخصصت السلطات مقعد نيابي واحد على األقل لكل ديانة تعترف   شارك أفراد من األقليات في االنتخابات.

بها الحكومة بغض النظر عن عدد أتباعها، باستثناء المسيحية القبطية واإلسالم اإلسماعيلي واليهودية.  

انتخب الناخبون ثالثة برلمانيين يمثلون األقليات )واحد من المسيحيين السريان األرثوذكس واثنين من 

( في انتخابات هذا العام.  ولم تشغل النساء أية مناصب برلمانية لتمثيل األقليات.  وشغلت هذه العلويين

 المجموعات مناصب رفيعة أيضاً في الحكومة وفي الجيش اللبناني.

 

من الفصائل  17وحيث أن الالجئين ليسوا مواطنين، فليس لديهم حقوق سياسية.  وتشير التقديرات إلى وجود 

النشطة في البلد وعادة ما يتم تنظيمها حول أفراد بارزين.  عاش معظم الفلسطينيين في معسكرات الفلسطينية 

لالجئين يسيطر عليها فصيل واحد أو أكثر.  كان قادة الالجئين الفلسطينيين غير منتخبين، ولكن ثمة لجان 

 شعبية اجتمعت بصورة منتظمة مع ممثلي األونروا والزوار.

 

 االفتقار إلى الشفافية في الحكومة. الفساد و4القسم 

 

رغم أن القانون ينص على عقوبات جنائية على مرتكبي الفساد الرسمي، بيد أن الحكومة لم تطبق القانون 

بفعالية، وأفادت التقارير بممارسة المسؤولين الفساد على نطاق واسع مع اإلفالت من العقاب.  وقد خضع 

.  إال أن عدم توافر آليات واالبتزازالشرطة للقوانين المناهضة للرشوة مسؤولو األمن والوكاالت الحكومية و

 قوية لتطبيق القانون حد  من فعالية القوانين.

 

هيئة التفتيش المركزية، وهي هيئة رقابة داخل مكتب رئيس الوزراء، مسؤولة عن مراقبة المديريات 

وظلت معظمها مستقلة عن التدخل السياسي.  قد  اإلدارية، بما في ذلك إجراءات الشراء واإلجراءات المالية،

تفحص هيئة التفتيش المركزية الموظفين العاملين على مستوى البلديات، لكن السلطات التنفيذية في الحكومة 

المحلية لم تخضع لسلطة هيئة التفتيش المركزية.  صندوق الضمان االجتماعي ومجلس التنمية والتعمير هما 

عن إدارة التدفق الكبير لألموال، وقد كانا خارج نطاق سلطة هيئة التفتيش  نمسؤوالالالكيانان العامان 

 المركزية.

 

اعتبر مراقبون إلى حد كبير أن سيطرة الحكومة على الفساد ضعيفة.  كانت هناك سلطة برلمانية أو   الفساد:

 رقابية محدودة لمراقبة تحصيل اإليرادات والنفقات.

 

وماً المحسوبيات المنتظمة واإلخفاقات القضائية، وخاصة في التحقيقات في المخالفات وشملت أنواع الفساد عم

الرسمية؛ والرشوة على مستويات متعددة داخل الحكومات الوطنية والبلدية.  أدى الفساد إلى تبديد الموارد 

د لمشروع التي كانت المخصصة ألهداف أخرى.  في أحد األمثلة خالل العام، قام عمدة محلي بتأخير  متعم 

 تنموي ممول بالكامل يستفيد منه اللبنانيون الضعفاء، وطالب بتعويض شخصي مقابل الموافقة على المشروع.

 

:  يشترط القانون على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء اإلفصاح المالي

مالية في مظروف مختوم يودع في وجميع الوزراء وأعضاء البرلمان والقضاة اإلفصاح عن أصولهم ال
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المجلس الدستوري، لكن الحكومة ال تجعل تلك المعلومات متاحة للجمهور.  ويتيعن عليهم القيام بذلك عند 

انتهاء توليهم المناصب الحكومية.  يقضي القانون بأن يكشف رؤساء البلديات عن أصولهم المالية في ظرف 

لى موظفي الخدمة المدنية أن يودعوا المظاريف المختومة الخاصة مختوم يودع لدى وزارة الداخلية، وأن ع

بهم لدى مجلس موظفي الخدمة المدنية، ولكن المعلومات ليست أيضا متاحة للجمهور.  إذا تم  رفع قضية بعدم 

االمتثال للقانون إلى مجلس الدولة، فإن مجلس الدولة يتخذ عقوبات إدارية تقضي بإنهاء فترة والية الشخص 

 لذي يشغل المنصب.ا

 

 . موقف الحكومة من التحقيقات الدولية وغير الحكومية في االنتهاكات المزعومة لحقوق اإلنسان5القسم 

 

عملت مجموعة من جماعات حقوق اإلنسان الوطنية والدولية بشكل عام دون قيود حكومية، وقامت بإجراء 

وق اإلنسان.  كان المسؤولون الحكوميون التحقيقات ونشر النتائج التي توصلت إليها حول قضايا حق

يستجيبون في بعض الحاالت لوجهات نظر هذه الجماعات. ومع ذلك، كانت هناك مساءلة محدودة عن 

 انتهاكات حقوق اإلنسان.

 

ناضلت اللجنة البرلمانية لحقوق اإلنسان من أجل تعزيز المقترحات   منظمات حقوق اإلنسان الحكومية:

إلجراء تغييرات قانونية بغرض توجيه الوزارات بشأن حماية محددة لحقوق اإلنسان أو، التشريعية الرامية 

على سبيل المثال، تحسين الظروف في السجون.  دعمت وزارة الدولة لحقوق اإلنسان تشريعات حقوق 

 اإلنسان، واشتركت مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، لكن عملها كان محدوداً بسبب ضعف

 الميزانية الرسمية أو عدم توافر الموظفين.

 

 . التمييز واالنتهاكات المجتمعية واالتجار باألشخاص6القسم 

 

 المرأة

 

يجرم القانون االغتصاب واستخدام التهديدات أو العنف للمطالبة "بالحق   االغتصاب والعنف األسري:

على نحو فعال، إال أن تفسيرات بنود القانون الزوجي في الجماع".  وفي حين قامت الحكومة بتطبيق القانون 

من جانب المحاكم الدينية حالت دون التطبيق الكامل للقانون المدني في جميع المناطق.  الحد األدنى للحكم 

سنوات في حال اغتصاب قاصر.  في  7سنوات أو  5هو السجن  االغتصابعلى شخص ارتكب جريمة 

قانون العقوبات التي كانت تحول دون مقاضاة المتهمين باالغتصاب أغسطس/آب، ألغى البرلمان مادة  2017

 وتلغى إداناتهم إذا تزوجوا من ضحاياهم.

 

يجرم القانون العنف األسري، ولكنه ال ينص بوجه خاص على حماية المرأة.  ورغم أن هناك قانوناً يحدد 

اكم الدينية قد تطلب من الزوجة سنوات، إال أن بعض المح 10بالضرب بالسجن  لالعتداءالعقوبة القصوى 

التي تعرضت للضرب العودة إلى بيتها رغم االعتداء البدني عليها.  وكثيراً ما عانى عمال المنازل األجانب، 

وفي بعض الحاالت االغتصاب أو الظروف المشابهة للعبودية.   واإلساءة،عادة من النساء، من سوء المعاملة 
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في المناطق الريفية، مع العنف األسري على أنه مسألة اجتماعية ال وتعامل بعض رجال الشرطة، خاصة 

 جريمة.

 

انتقدت المنظمات غير الحكومية والعناصر الناشطة قانون العنف المنزلي، بدعوى أنه ال يوفر الحماية الكافية 

 29ناسب.  في في كثير  من األحيان عقوبات  خفيفة بشكل غير مت الذين يتلقونللضحايا وال يعاقب المعتدين 

يناير/كانون الثاني، تجمع النشطاء في وسط بيروت لالحتجاج على تقاعس القضاء وقوات األمن في الرد 

على مثل هذه الحاالت بعد وفاة ثمانية نساء على األقل في حوادث عنف منزلي خالل شهر يناير/كانون 

منزلهم وأمام الجيران عقب نزاع نشب الثاني.  ومن األمثلة على ذلك إطالق رجل النار على زوجته خارج 

أبريل/نيسان، أصدر القاضي الئحة اتهام ودعا إلى إنزال عقوبة اإلعدام بالزوج الذي فر  إلى  25بينهما.  في 

 سوريا ثم عاد بعد ذلك واستسلم للمحققين.  وكانت القضية ما تزال جارية حتى أكتوبر/تشرين األول.

 

يون على تحسين إدارتهم لقضايا العنف المنزلي، لكنهم الحظوا أن عملت الشرطة والمسؤولون القضائ

حافظة، أدت إلى عدم اإلبالغ عن القضايا،  الضغوط االجتماعية والدينية، وخاصةً في المجتمعات األكثر م 

م بينما سعى بعض الضحايا إلى التحكيم من خالل المحاكم الدينية أو بين العائالت، بدالً من اللجوء إلى النظا

 القضائي.

 

وقد قدمت الحكومة مساعدات قانونية لضحايا العنف األسري الذين لم يتمكنوا من تحمل التكاليف القانونية، 

وتحسن مستوى استجابة الشرطة للشكاوى التي تقدمت بها النساء الالتي تعرضن للضرب، أو الالتي تعرضن 

المسؤولون القضائيون تدريبات على أفضل لسوء المعاملة.  خالل العام، تلق ت قوى األمن الداخلي و

الممارسات للنساء المحتجزات المستضعفات، بما في ذلك ضحايا العنف المنزلي واالستغالل الجنسي.  أفادت 

المنظمات غير الحكومية التي قدمت خدمات لهؤالء الضحايا عن زيادة إمكانية الوصول إلى الضحايا 

خلي ومديرية األمن العام.  في فبراير/شباط، بدأت قوات األمن الداخلي المحتملين في مخافر قوات األمن الدا

في تنبيه وحدة حقوق اإلنسان التابعة لها إلى جميع الحاالت التي تنطوي على ضحايا العنف العائلي والفئات 

 الضعيفة األخرى، حتى يتمكن الضباط من تعقب الحاالت وتقديم اإلجراء المناسب.

 

مع عدد من المنظمات الدولية غير  االجتماعيةة شؤون المرأة في وزارة الشؤون استمرت دائرة رعاي

الحكومية، استمرت في مشاريعها لمعالجة معضلة العنف الجنسي والعنف المستند إلى الهوية الجنسانية، مثل 

 .توفير المشورة والملجأ للضحايا وتدريب عناصر قوى األمن الداخلي على مكافحة العنف في السجون

 

يحظر القانون التحرش الجنسي، ولكن السلطات لم تقم بتطبيق القانون بطريقة فعالة، وظل   لتحرش الجنسي:ا

التحرش الجنسي مشكلة واسعة االنتشار.  وفقًا لصندوق السكان التابع لألمم المتحدة، فإن قانون العمل ال 

ط الحق في االستقالة دون إشعار مسبق يحظر صراحة التحرش الجنسي في مكان العمل؛ إنه يمنح الموظف فق

في حالة ارتكاب صاحب العمل أو المندوب عنه لجريمة غير الئقة تجاه الموظف أو أحد أفراد األسرة.  ومع 

 ذلك، ال توجد عواقب قانونية على الجاني.
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التعقيم غير لم تِرد أي تقارير عن اإلجهاض القسري أو   التدابير القسرية لضبط الزيادة في عدد السكان:

 الطوعي.

 

عانت النساء من التمييز ضدهن بموجب القانون وفي الممارسة العملية.  ففي المسائل المرتبطة   التمييز:

بحضانة األطفال، والميراث، والطالق، تنص قوانين األحوال الشخصية على معاملة غير متساوية في أنظمة 

شكل عام ضد المرأة.  فعلى سبيل المثال، قامت المحاكم المدنية محاكم الطوائف الدينية المختلفة، ولكنها تميز ب

حصة من اإلرث تبلغ ضعف حصة  االبنالسن ية بتطبيق القانون اإلسالمي الخاص بالميراث والذي يمنح 

.  كما يحابي القانون الديني المتعلق بحضانة الطفل األب في معظم الحاالت.  ويميز قانون الجنسية االبنة

لمرأة، فال يجوز للنساء نقل الجنسية ألزواجهن أو أطفالهن، رغم أنه يحق لألرامل نقل الجنسية أيضا ضد ا

طل قة  29ألطفالهن القص ر.  ومع ذلك، أصدرت وزارة الداخلية في  أغسطس/آب تعميماً يسمح للمرأة الم 

 بإدراج أسماء أطفالها في سجلها المدني.

 

، ولكن النساء عادة ما كن يتنازلن عن التملك لألقارب الرجال نظرا ويجيز القانون للمرأة امتالك العقارات

 ألسباب ثقافية وضغوط عائلية.

 

 ال يميز القانون بين المرأة والرجل في العمل، وينص على المساواة في األجر بينهما.

 

 األطفال

 

الجنسية بالنسبة تنتقل الجنسية بشكل حصري عن طريق األب، مما قد ينجم عنه عدم   تسجيل المواليد:

لألطفال المولودين ألمهات مواطنات وآباء غير مواطنين وال يمكنهم نقل جنسيتهم إلى أبنائهم. )أنظر الجزء 

. د(.  إذا لم يتم تسجيل ميالد الطفل في خالل العام األول، تطول عملية إضفاء الشرعية على الوالدة وتزيد 2

، أصدرت المديرية 2017ب من القيام بالتسجيل.  في سبتمبر/أيلول تكاليفها، األمر الذي يمنع األسر في الغال

العامة لألحوال الشخصية مذكرة لتسهيل إجراءات الزواج والوالدة للمواطنين السوريين، والتي ألغت بعض 

المتطلبات التي يصعب الوفاء بها لآلباء السوريين.  لم يعد الالجئون السوريون بحاجة إلى إقامة قانونية 

 جيل والدة أطفالهم.  بعد ذلك، تنازلت السلطات عن عدة متطلبات للتسجيل المتأخر للمواليد.لتس

 

كما واجه بعض األطفال الالجئين وأطفال عامالت المنازل األجنبيات عقبات وقفت في طريق حصولهم على 

نه كان بإمكان معاملة متساوية في ظل القانون.  وأفادت منظمات غير حكومية بوجود تمييز ضدهم رغم أ

 بعضهم االلتحاق بالمدارس الحكومية.

 

تعاملت المحاكم الدينية بشكل قانوني مع األحوال الشخصية للمسائل المدنية، وطبقت القوانين الدينية بحسب 

مختلف الطوائف، وفي بعض األحيان تدخلت في شؤون األسرة مثل حضانة األطفال في حالة الطالق.  يتعين 

مواليد الالجئين والحصول على شهادات الميالد من الوزارات اللبنانية، األمر الذي ظل  على األسر تسجيل

 صعب المنال حيث أن تلك الوزارات اشترطت توفير إثباتات لإلقامة الشرعية والزواج الشرعي.
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مدرسية  التعليم مجاني وإلزامي للمواطنين في المرحلة االبتدائية؛ ومع ذلك طلبت السلطات رسوم  التعليم:

متواضعة من اآلباء واألمهات، مما شكل عائقاً أمام األسر الفقيرة.  وال يتمتع أطفال غير المواطنين، بمن فيهم 

من ولد ألب غير مواطن وأم مواطنة، بما في ذلك الالجئون، بهذا الحق.  أصدرت وزارة التربية والتعليم 

لبنانيين عدد اللبنانيين في أي فصل دراسي خالل نوبة العالي تعليمات تقضي بأال يتجاوز عدد الطالب غير ال

مدرسة عامة نوبة ثانية  350المدرسة النظامية، وهذا ما ي عيق التسجيل أحياناً.  لذلك، فتحت الوزارة في 

 مخصصة لألطفال الالجئين السوريين.

 

إن قانون "حماية األطفال تفتقر البالد إلى قانون شامل لحماية الطفل؛ ومع ذلك ف  إساءة معاملة األطفال:

 المعرضين للخطر أو األطفال الذين ينتهكون القانون" يوفر بعض الحماية لألطفال الذين وقعوا ضحية للعنف.

 

سبتمبر/أيلول، أبلغت منظمة "حماية" غير الحكومية لحماية األطفال عن مساعدة أكثر من  30انطالقاً من 

الجنسي باإلضافة إلى االستغالل واإلهمال.  وكان لدى وزارة حالة من اإليذاء النفسي والجسدي و 1,300

الشؤون االجتماعية خط هاتفي مجاني خاص بالتبليغ عن حاالت إساءة معاملة األطفال.  في مثال نموذجي، 

وصف ممثلو مأوى محلي للنساء واألطفال المعتدى عليهم حالة األب الذي أساء جنسياً وجسدياً إلى طفل  في 

أوى.  ووفقًا للمنظمة، فإن األب نجا من العقوبة بواسطة المحاكم الدينية، حيث اختارت العديد من رعاية الم

 العائالت التعامل مع مثل هذه القضايا من خالل هذه المحاكم بدالً من نظام القضاء الوطني.

 

كانوا عرضة لعمل أفادت وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية أن األطفال الالجئين السوريين 

 األطفال واستغاللهم.

 

ال يوجد حد أدنى قانوني للزواج، وال تباشر الحكومة إتمام الزيجات   الزواج المبكر والزواج القسري:

المدنية.  بدال من ذلك، حددت المحاكم الدينية سن الزواج على أساس قانون األحوال الشخصية لدى مختلف 

ألدنى لسن الزواج حسب تباين الطوائف في البالد.  الحظت وكاالت األمم الطوائف الدينية، ويختلف الحد ا

المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمسؤولون الحكوميون ارتفاع معدالت الزواج المبكر بين الالجئين 

 السوريين.  وقد نسبوا ذلك جزئيًا إلى الضغط االجتماعي واالقتصادي على األسر ذات الموارد المحدودة.

 

الجنسي التجاري، والمواد  االستغالليحظر قانون العقوبات ويعاقب على   الستغالل الجنسي لألطفال:ا

عاما.  18اإلباحية التي ي ستخدم فيها األطفال، والدعارة القسرية.  والسن األدنى لممارسة الجنس بالتراضي هو

خمس سنوات كحد أدنى والسجن لمدة  وتشمل عقوبة اغتصاب من هم دون السن القانونية األشغال الشاقة لمدة

سبع سنوات كحد أدنى، إذا كانت الضحية دون الخامسة عشر من العمر.  وقامت الحكومة بشكل عام بتطبيق 

 القانون.

 

قامت قوى األمن الداخلي ومديرية األمن العام والمسؤولون القضائيون بتحسين تطبيق قانون مكافحة االتجار 

يحظر االستغالل الجنسي لألطفال.  قدمت المنظمات غير الحكومية تدريباً على مدار  بالبشر في البالد، والذي
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العام لزيادة حساسية الشرطة والمسؤولين القضائيين لهذه القضية وأفادت بزيادة أعداد الضحايا المحتملين 

 ضحايا.الذين أشارت السلطات إلى المالجئ التي تديرها المنظمات غير الحكومية وبرامج حماية ال

 

السيئة  االقتصادية:  عاش بعض األطفال الالجئين وعملوا في الشوارع.  ونظراً للظروف األطفال المشردون

والحريات المحدودة مثل حرية الحركة وتضاؤل فرص كسب لقمة العيش بالنسبة للبالغين، اعتمدت عائالت 

األطفال الالجئون معرضين بدرجة أكبر كثيرة من الالجئين السوريين على أطفالهم لكسب قوت اليوم.  كان 

وعمالة األطفال، حيث كانوا يتمتعون بحرية أكبر على الحركة مقارنة بوالديهم الذين افتقروا في  لالستغالل

 اإلقامة.الغالب إلى تصاريح 

 

-2017طفل غير لبناني في العام الدراسي  217,000سه لت وزارة التربية والتعليم العالي تسجيل حوالي 

.  قدمت الحكومة وبعض المنظمات غير الحكومية عددًا من برامج التعليم غير الرسمي للطالب 2018

 المؤهلين.

 

بشأن الجوانب المدنية لالختطاف  1980البلد ليس طرفاً في اتفاقية الهاي لعام   االختطاف الدولي لألطفال:

على أيدي  االختطاف الدولي لألطفال حول األمريكيةالدولي لألطفال.  يرجى مراجعة تقرير وزارة الخارجية 

:  اإللكترونيةأحد الوالدين على رابط اإلحالة 

-Child-Parental-avel/en/Internationalhttps://travel.state.gov/content/tr

.data.html-and-reports-providers/legal-Abduction/for 

 

 معاداة السامية

 

ناخب يهودي مسجلين  6,000يهودي يعيشون في البلد، كما كان هناك  100في نهاية العام كان يوجد نحو 

 لمانية.ويعيشون في الخارج ولكن لهم حق التصويت في االنتخابات البر

 

أفاد مجلس الجالية اليهودية أنه في الفترة ما بين مايو/أيار ويونيو/حزيران قاموا بتدمير المقابر وشواهد 

القبور في المقبرة اليهودية في صيدا، في محاولة لسرقة القبور التي يعتقدون أنها تحتوي على الذهب.  تم بناء 

.  2011ية في طرابلس. وتم رفع دعوى قضائية عام غرف ومحالت ومحطة وقود على أرض المقبرة اليهود

 كانت الدعوى ال تزال معلقة، ولم تتخذ السلطات أي إجراء بحلول نهاية العام.

 

 االتجار باألشخاص

 

 انظر التقرير السنوي لوزارة الخارجية األمريكية حول االتجار باألشخاص في الموقع

./www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt 

 

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data.html
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
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 األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة

 

وفقًا للقانون، يحق لألشخاص ذوي اإلعاقة العمل والتعليم والخدمات الصحية وإمكانية الوصول والحق في 

ييز ضد التصويت؛ ومع ذلك لم يكن هناك دليل على أن الحكومة طبقت القانون بشكل فعال.  استمر التم

 الخاصة، رغم أن القانون يحظر ذلك. االحتياجاتالمعوقين من ذوي 

 

ف قانون العمل "العجز" بوصفه إعاقة جسدية، في النظر أو السمع أو إعاقة ذهنية.  ويلزم القانون توفير  يعر 

نون حق وصول مناسب للمعوقين إلى المباني ولكن الحكومة أخفقت في تعديل قوانين البناء.  ال يكفل القا

 الوصول إلى المعلومات وال يوفر السبل الممكنة للتواصل بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

 

في المائة على األقل من جميع المناصب في  3ينص  القانون على أن يشغل األشخاص ذوو اإلعاقة نسبة 

يكن هناك أي دليل  القطاعين الحكومي والخاص شريطة أن يستوفوا المؤهالت المطلوبة لتولي المنصب.  لم

يشير إلى أن الحكومة فرضت القانون.  وي عفى أرباب العمل قانوناً من العقوبة إذا قدموا أدلة على عدم استالم 

 شهور من اإلعالن عن الوظيفة. 3أية طلبات توظيف من أي شخص ذي إعاقة خالل 

 

وتعتبر وزارة الشؤون االجتماعية والهيئة الوطنية لشؤون المعاقين الجهتين المسؤولتين عن حماية حقوق 

ووفقاً لرئيس المنظمة العربية للمعوقين لم يتم إحراز أي تقدم تقريباً   األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.

.  منعت القيود على الموارد قدرة الحكومة على 2000منذ إصدار البرلمان القانون الخاص باإلعاقات في عام 

 تهاكات ضد األشخاص ذوي اإلعاقة.التحقيق بشكل مناسب في االن

 

وتشترط وزارة التربية والتعليم العالي أن تكون مباني المدارس الجديدة "تشمل جميع التجهيزات الضرورية 

 الستقبال المعاقين جسديا."  إال أن نظام المدارس العامة لم يكن مجهزاً لتلبية احتياجات التالميذ المعاقين.

 

عاقة، يجوز لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة االلتحاق بالمدارس العادية.  ولم وبناء على نوع وطبيعة اإل

يقم العاملون في المدارس في الكثير من األحيان، الفتقارهم إلى الوعي أو المعرفة، بتحديد إعاقة معينة لدى 

طفال في الكثير من األطفال ولم يكونوا قادرين على إسداء النصح المالئم لألهالي.  وكان األمر ينتهي باأل

األحيان في مثل هذه الحاالت إلى إعادة الصفوف أو ترك الدراسة.  وفقًا لتقرير صادر عن منظمة هيومان 

رايتس ووتش في مارس/آذار، فإن األطفال ذوي اإلعاقة يفتقرون إلى التعليم ألن المدارس العامة والخاصة 

ضافية، بحجة نقص المرافق أو الموظفين المناسبين.  غالباً ما ترفض عن غير حق قبولهم، أو تفرض رسوم إ

في مايو/أيار، أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي برنامًجا تعليميًا شامالً تدعمه الجهات المانحة لمعالجة هذه 

 القضايا.

 

ن إلى خالل االنتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو/أيار، كان وصول األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار الس

صناديق االقتراع شاقاً.  ساعد ضباط قوى األمن الداخلي وعمال االقتراع، وفي بعض األحيان بعض 
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الناخبين، ساعدوا ذوي اإلعاقة في مراكز االقتراع، والتي كانت غير مجهزة الستيعاب األشخاص ذوي 

 اإلعاقة.

 

 األقليات القومية والعرقية واألثنية

 

إفريقي التمييز ضدهم إلى لون بشرتهم وقالوا إنهم تعرضوا لمضايقات عناصر وقد عزا اللبنانيون من أصل 

الشرطة، الذين كانوا يطلبون منهم بشكل دوري إبراز أوراقهم الثبوتية.  وأفاد طالب أجانب ومهنيون وسياح 

نعوا من دخول حانات ونواد  ومطاعم وشواطئ خاصة.  من العرب واألفارقة واآلسيويين بأنهم م 

 

مرت معاناة العمال السوريين، الذين يعملون عادة في قطاعي العمالة اليدوية والبناء، من التمييز، كما واست

.  فرضت العديد من البلديات حظر 2005كان حالهم في أعقاب انسحاب القوات السورية من لبنان عام 

كات السوريين في أحيائها في محاولة للسيطرة على األمن.  التجول على تحر 

 

 مال العنف والتمييز واالنتهاكات األخرى استنادا  إلى الميول الجنسية والهوية الجنسانيةأع

 

يحظر القانون العالقات الجنسية "التي تتعارض مع قوانين الطبيعة" ويجرم فعليا السلوك الجنسي بالتراضي 

ب عليه بالسجن لمدة تصل من نفس الجنس بين البالغين وإن برضاهم.  تم إنفاذ القانون من حين آلخر، ويعاق

إلى سنة واحدة، على الرغم من عدم وجود مالحقات قضائية ناجحة بموجب هذا الحكم خالل العام.  تساءل 

بعض المسؤولين الحكوميين والقضائيين، إلى جانب المنظمات غير الحكومية والخبراء القانونيين، عما إذا 

م فعاًل السلوك الجنسي المثلي .  ال توجد أحكام في القانون تنص على توفير حماية ضد كان القانون يجر 

 التمييز ضد المثليين بناًء على ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية أو تعبيرهم أو خصائصهم الجنسية.

 

يوليو/تموز، قضت محكمة استئناف في المقاطعة بأن العالقات بين المثليين جنسياً ال يمكن اعتبارها  12في 

أو غير قانونية.  القضية تتعلق بتسعة أشخاص من المثليين والمتحولين جنسيا كان قد ق بض  "غير طبيعية"

 .  وجاء القرار بعد أربعة أحكام مماثلة من المحاكم الدنيا.2015عليهم في بيروت عام 

 

استمر التمييز الرسمي والمجتمعي ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية 

 جنسانية وحاملي صفات الجنسين خالل العام.ال

 

وتلقى المراقبون تقارير الالجئين من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية 

وحاملي صفات الجنسين أفادت بتعرضهم لإلساءات الجسدية من جانب عصابات محلية، ولم يقم الضحايا 

 أحال المراقبون الضحايا إلى الخدمات الوقائية التي تقدمها المفوضية. بإخطار قوى األمن الداخلي. 
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جنسيا إلى امرأة.  أبرزت المنظمة العربية  رجال تحولوتحدثت معظم التقارير عن انتهاكات استهدفت 

للحرية والمساواة ومركز الصحة الجنسية "مرسى" حدوث التمييز في التوظيف الذي تواجهه النساء 

 جنسياً بسبب عدم االتساق بين الوثائق الرسمية والعرض الذاتي الجنساني.المتحوالت 

 

تدخلت أطراف من الحكومة خالل العام في مناسبات ت ركز على حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل 

دعي الع 14الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ومنعتها.  في  ام مايو/أيار، أمر الم 

قوات األمن الداخلي باعتقال واحتجاز منظم "بيروت برايد" هادي دميان بتهمة الفحش المتعلقة بأنشطة 

"بيروت برايد" التي أبرزت ودعمت مجتمع المثليين.  أفرجت السلطات عن دميان عندما تعهد بإلغاء 

" و "خرق األخالق العامة".  المتبقية في األسبوع بدالً من مواجهة تهم "التحريض على الفجور االحتفاليات

ومع ذلك، سمحت قوات األمن ببعض األنشطة والفعاليات واللقاءات والمنتديات التي تركز على المثليين 

 والتي تنظمها المنظمات األخرى.

 

لم تتوفر للحكومة معلومات عن التمييز الرسمي أو الخاص في العمل أو المهنة أو اإلسكان أو انعدام الجنسية 

م الحصول على التعليم أو الرعاية الصحية على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسية.  األفراد الذين أو عد

واجهوا مشاكل كانوا مترددين في اإلبالغ عن الحوادث بسبب الخوف من التمييز اإلضافي.  ولم تبذل 

 الحكومة أية جهود لمعالجة التمييز المحتمل.

 

 بفيروس نقص المناعة البشرية ومتالزمة نقص المناعة المكتسبة/ اإليدز الوصم االجتماعي بسبب اإلصابة

 

كانت اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز وصمة عار بسبب الحساسيات حول العالقات خارج 

نطاق الزواج.  وقد أصيب عدد قليل بالمرض من خالل العالقات الجنسية المثلية، التي تعد أيضا من 

مات  اجتماعيا.  باإلضافة إلى وصمة العار والتمييز، كان التحدي الرئيسي الذي يواجه مرضى اإليدز المحر 

أن العديد منهم كانوا غير قادرين على دفع تكاليف اختبارات المتابعة العادية التي ال تغطيها وزارة الصحة 

هم مرضى اإليدز بدال من ترحيل العامة.  يشترط القانون على الحكومة تقديم العالج لجميع المقيمين الذين 

 األجانب الذين يحملون هذا المرض.

 

 . حقوق العمال7القسم 

 

 أ. حرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها والحق في المفاوضة الجماعية

 

يكفل القانون حق عمال القطاع الخاص في تشكيل االتحادات العمالية واالنضمام إليها وفي اإلضراب 

عي، ولكنه يفرض عددا من القيود على تلك الحقوق.  ويجب أن توافق وزارة العمل على والتفاوض الجما

تشكيل النقابات، كما أنها سيطرت على إجراء جميع االنتخابات النقابية، بما في ذلك مواعيد االنتخابات، 

مارسة أي نشاط وإجراءاتها، والتصديق على النتائج.  ويجيز القانون حل النقابات إدارياً ويحظر عليها م

سياسي.  ويحق للنقابات اإلضراب، على أن يكون ذلك بعد تقديم إشعار مسبق إلى وزارة الداخلية والحصول 



 36 لبنان 

Country Reports on Human Rights Practices for 2018 

United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor 

( إخطار المحافظ باالسمعلى موافقتها.  ويتعين على منظمي اإلضراب )ثالثة منهم على األقل يجب تعريفهم 

في المئة من أعضاء  5فيه، كما يجب أن يضطلع بعدد المشتركين مسبقاً والموقع المتوقع قيام اإلضراب 

 النقابة على األقل بمسؤولية الحفاظ على النظام خالل اإلضراب.

 

وهناك قيود كبيرة على الحق في القيام بإضراب.  يستثني قانون العمل موظفي القطاع العام وعامالت المنازل 

إلضراب أو االنضمام أو تأسيس النقابات.  والعاملين في المجال الزراعي.  لذلك، ليس لديهم الحق في ا

ويحظر القانون على موظفي القطاع العام القيام بأية أنشطة نقابية، بما فيها اإلضراب أو تنظيم مطالب 

إلى منظمات مهنية.  ورغم هذا الحظر، نجح موظفو القطاع العام في تكوين تجمع  االنضمامجماعية، أو 

 باالشتراكهيئة التنسيق، الذي طالب  اتحادموظفو الخدمة المدنية في تكوين معلمي المدارس العامة، كما نجح 

 مع معلمي المدارس الخاصة بتحسين األجور.

 

في المئة من العمال  60وفي حين يحمي القانون حق العمال في التفاوض الجماعي، إال أنه يتعين أن يتفق 

على ثلثي أعضاء النقابة في الجمعية العامة التصديق على األقل على األهداف قبل البدء في التفاوض.  يتعين 

على اتفاقيات التفاوض الجماعي.  تم تجديد االتفاقيات الجماعية لمرفأ بيروت وموظفي المركز الطبي 

 بالجامعة األمريكية في بيروت، وكذلك لمستشفى "أوتيل دو ديو دو فرانس".

 

ن على أنه عندما يسيء أرباب العمل استخدام حقهم في يحظر القانون التمييز ضد النقابات.  وينص القانو

إنهاء عقد عضو نقابة، بما في ذلك بسبب نشاطه النقابي، يحق للعامل الحصول على تعويض ويمكنه الشروع 

في مرافعات أمام مجلس توفيقي.  يقوم المجلس بالبت في القضية، بعدها يمكن إلزام رب العمل بإعادة العامل 

م أن هذه الحماية كانت متاحة فقط لألعضاء المنتخبين في مجلس النقابة.  أشارت أدلة مروية إلى وظيفته، رغ

)أقوال الشهود( إلى وجود تمييز متفش  مضاد للنقابات، رغم أن هذه القضية لم تحظ بتغطية إعالمية كبيرة.  

تجارية، وبين العمال الصارخة في قطاع البنوك، والمدارس الخاصة، والمحال ال االنتهاكاتوقعت معظم 

النظاميين والمؤقتين وقطاع الخدمات المدنية.  تدخلت الحكومة واألحزاب الحاكمة في انتخابات المعلمين 

ورابطات موظفي الخدمة المدنية، فنجحت في إزالة القيادة النشطة لهيئة التنسيق النقابية التي سعت لتحويل 

حت حوالي نفسها إلى هيكل نقابي حقيقي.  ذكرت منظمة ا م درس  500لعمل الدولية أن المدارس الخاصة سر 

عن العمل للضغط على نقابتهم للتراجع عن مطالبهم بزيادة األجور في ظل جدول الرواتب الجديد.  ظل 

األعضاء المؤسسون لنقابة عمال المنازل تحت المراقبة داخل البالد.  على سبيل المثال، احتجزت مديرية 

.  واصلت الحكومة فرض القيود ضد نقابة عمال المنازل؛ 2016ا رانا وقامت بترحيلها في األمن العام سوجان

حزيران/يونيو لعمال المنازل والمنظمات الداعمة في بيروت  24ومع ذلك لم تتدخل بشكل عام في مظاهرة 

 للمطالبة بإصالح القوانين التي تغطي حقوق عامالت المنازل.

 

البلد قانونيا االنضمام إلى النقابات العمالية.  يسمح قانون الهجرة للعمال ويجوز لألجانب المقيمين في 

المتبادلة( ولكن  االتفاقياتإلى النقابات القائمة بالفعل )بغض النظر عن جنسيتهم أو  باالنضمامالمهاجرين 

هم التصويت في يحرمهم القانون من حق تكوين نقابات خاصة بهم.  وال يتمتعون بالعضوية الكاملة إذ ال يمكن

انتخابات النقابات التجارية وال ترشيح أنفسهم لمناصب نقابية.  قامت بعض قطاعات العمال المهاجرين، مثل 
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عامالت المنازل المهاجرات، بتحدي القوانين الملزمة التي تدعمها بعض النقابات عن طريق تكوين هياكل 

 رة العمل لم توافق على تشكيلها.ذاتية مستقلة تعمل عمل النقابات على الرغم من أن وزا

 

ويمكن، بصفة عامة، للفلسطينيين الالجئين تكوين نقاباتهم الخاصة على طريقة المنظمات الخصوصية.  وقد 

شارك عدد قليل من الالجئين في النقابات العمالية بشكل نشط نظراً للقيود المفروضة على حقهم في العمل.  

الجنسية، كانت سائر النقابات مفتوحة أمام الرعايا األجانب الذين تتمتع وفي حين تطلبت بعض النقابات شرط 

 بالدهم األصلية باتفاقيات متبادلة تم إبرامها مع لبنان.

 

وكان إنفاذ الحكومة للقوانين المتعلقة بالنقابات العمالية ضعيفا، بما في ذلك ما يرتبط بحظر التمييز ضد 

 الحركة النقابية.

 

ترام حرية تكوين الجمعيات واالنتماء إليها وحق التفاوض الجماعي.  وقد تدخلت الحكومة ولم يتم دوماً اح

وجهات سياسية أخرى في عمل المنظمات العمالية، وخاصة في االتحاد الرئيسي، االتحاد العمالي العام في 

ة، وإن كانت عدة نقابات لبنان.  واالتحاد العمالي العام هو االتحاد الوطني الوحيد المعترف به من قبل الحكوم

قد قاطعت أو انسحبت بشكل غير رسمي من االتحاد العام ولم تعد تشارك في اجتماعاته أو تعترف به كممثل 

مستقل غير حزبي للعمال.  برز االتحاد الوطني للعمال والموظفين في لبنان كبديل آخر لتمثيل الحركة النقابية 

لتنسيق النقابية بدور رئيسي في دفع الحكومة للتصديق على مراجعة ، قامت لجنة ا2012المستقلة.  منذ عام 

لجدول الرواتب وفقاً لوعدها السابق، والتي طغت إلى حد كبير على االتحاد العمالي العام في لبنان.  في 

، أقر البرلمان قانون جداول الرواتب لموظفي القطاع العام.  تراجع نشاط لجنة التنسيق 2017يوليو/تموز 

، في حين كان االتحاد العمالي العام في 2015نقابية إلى حد كبير بعد انتخاب مجلس إدارة جديد في عام ال

.  حدث تمييز ضد النقابات، 2017لبنان نشطاً بشكل متزايد بعد انتخاب مجلس إدارة جديد في مارس/آذار 

بعض أرباب العمل بفصل عمال  كما حدثت حاالت أخرى من تدخل أرباب العمل في أعمال النقابات.  فقد قام

النقابة واإلعالن عنها رسمياً في الجريدة  تأسيسأثناء محاولتهم تشكيل نقابة عمالية قبل أن يتمكنوا من 

 الرسمية.

 

 .2008لم يتم إحراز أي تقدم في استصدار مشروع قانون العمل الذي اليزال قيد النقاش منذ عام 

 

الفصل التعسفي للبنانيين واستبدالهم بغير لبنانيين في مختلف  كانت هناك قرائن على نطاق واسع على

القطاعات االقتصادية واإلنتاجية.  تجلى هذا أساساً في توظيف الالجئين السوريين محل اللبنانيين في بعض 

 القطاعات.  وال توجد إحصاءات رسمية لقياس حجم هذه الحاالت للفصل من العمل.
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 جباريحظر العمل القسري أو اإل ب.

 

يحظر القانون العمل القسري أو اإلجباري، ولكن ال يوجد نص تشريعي ينص على عقوبات جنائية على 

تسخير العمل القسري.  لم تطبق الحكومة القانون بفعالية، رغم أن الحكومة بذلت بعض الجهود لمنعه أو 

 إلغائه.  ال يحظر القانون جنائيا عبودية الدين.

 

ت المنازل األجنبيات، وعمال أجانب آخرون، يعملون أحياناً في ظروف عمالة قسرية.  وكان األطفال وعامال

وينص القانون على توفير الحماية للعامالت في المنازل من العمل القسري، ولكن العمل في المنازل مستثنى 

الت التوظيف من الحمايات الواردة في قانون العمل، مما يجعل العامالت معرضات لالستغالل.  وكانت وكا

وأرباب العمل يحتجزون بشكل روتيني جوازات سفر العمال األجانب، خاصة عامالت المنازل، لسنوات 

أحياناً، منتهكين بذلك القانون.  وأفادت منظمات غير حكومية تساعد العمال األجانب بأن بعض أرباب العمل 

 ن.امتنعوا عن دفع أجور لعمالهم طوال فترة العقد، وهي عادة سنتا

 

الموقع  باألشخاص علىراجع أيضا التقرير السنوي لوزارة الخارجية األمريكية حول االتجار 

/www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt 

 

 ج. حظر عمل األطفال والحد األدنى لسن العمل

 

كال العمالة.  لم تتوفر إحصاءات حديثة حول عمالة األطفال، إال أن وحدثت عمالة أطفال، بما في ذلك أسوأ أش

األدلة المروية عن حوادث فردية تشير إلى أن عدد األطفال العاملين ارتفع خالل العام، وإلى أن عدداً أكبر 

من األطفال عملوا في القطاع غير الرسمي، باإلضافة إلى االستغالل الجنسي التجاري، وفقاً لتقارير 

 لمفوضية السامية لألمم المتحدة.ا

 

المشروعة لألحداث، ويتم تعريف "األحداث"  األعمالسنة، ويحدد القانون  14الحد األدنى لسن التشغيل هو 

سنة.  يشترط القانون على األحداث الخضوع لفحص  18و  14على أنهم األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

حة للتأكد من أنهم الئقون جسديًا لنوع العمل الذي يَطلب منهم طبي من قبل طبيب معتمد من وزارة الص

ساعات في اليوم، أو العمل بين السابعة  7أصحاب العمل القيام به.  يحظر القانون تشغيل األحداث ألكثر من 

ساعات.   4مساء والسابعة صباحاً، ويتطلب توفير ساعة واحدة للراحة بالنسبة لورديات العمل التي تزيد عن 

ويحظر القانون، المعدل بالمرسوم الخاص بأسوأ أشكال عمالة األطفال، أنماط معينة من عمل األحداث بما 

في ذلك "العمل غير الرسمي في الشوارع".  كما يدرج أنماط العمل التي، بطبيعتها أو لظروف تتعلق بإنجاز 

سنة، باإلضافة إلى  16ن سن الـ تلك األعمال، يمكن أن تضر بالصحة، أو السالمة، أو أخالق األطفال دو

 سنة، بشرط توفير الحماية الكاملة والتدريب الالئق. 16أنماط العمل المسموح بها لألطفال فوق سن 

 

وبشكل عام، لم تقم الحكومة بتطبيق قوانين عمالة األطفال بشكل فعال، وذلك يعود جزئياً الفتقارها إلى 

غرامات على مخالفي القوانين الخاصة بعمالة األطفال وتتراوح  الموارد الكافية.  ويفرض قانون العقوبات

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
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دوالر(، أو الحكم بالسجن لمدة شهر إلى ثالثة شهور وإغالق  167ليرة ) 250,500الغرامة المفروضة بين 

 المنشأة المخالفة.  ولم تعتبر جماعات دعم حقوق األطفال تلك العقوبات رادعة بما فيه الكفاية.

 

طفال، بمن فيهم األطفال الالجئون، مركزة بصورة أساسية في القطاع غير الرسمي، بما في وكانت عمالة األ

ذلك المشاريع التجارية العائلية الصغيرة، والورش الميكانيكية، والنجارة، والبناء، والتصنيع، والمواقع 

لمنظمة العمل الدولية،  الصناعية، واللحام، والزراعة )بما في ذلك إنتاج التبغ(، ومصائد األسماك.  وفقًا

تضاعفت معدالت عمل األطفال منذ تدفق الالجئين السوريين.  وذكرت المنظمة أن حاالت عمل األطفال 

ترتبط بقوة بوجود الالجئين السوريين.  كما سلطت منظمة العمل الدولية الضوء على أن غالبية األطفال 

صة السخرة، كانوا يعملون أساًسا في الزراعة في السوريين المشاركين في أسوأ أشكال عمل األطفال، وخا

مناطق البقاع وعكار وفي شوارع المناطق الحضرية الرئيسية )بيروت وطرابلس(.  كما تشير الدالئل 

 المروية إلى أن عمالة األطفال كانت سائدة داخل مخيمات الالجئين الفلسطينيين.

 

الة األطفال من خالل وحدة مكافحة عمالة األطفال وزارة العمل هي الجهة المسؤولة عن تطبيق لوائح عم

التابعة لها.  وعالوة على ذلك، أوكل القانون إلى وزارة العدل وقوى األمن الداخلي والمجلس األعلى للطفولة 

مهمة تطبيق القوانين المتعلقة باالتجار باألطفال، بما في ذلك االستغالل الجنسي التجاري لألطفال، واستخدام 

في نشاطات غير مشروعة.  كما أن المجلس األعلى للطفولة هو الجهة المسؤولة عن إحالة األطفال  األطفال

المحتجزين بغرض حمايتهم إلى منظمات غير حكومية مالئمة إليجاد ترتيبات معيشية آمنة لهم.  عينت وزارة 

لفريق جميع عمليات التفتيش مفتًشا ومساعدًا، باإلضافة إلى مسؤولين وفنيين.  يجري هذا ا 90العمل حوالي 

على انتهاكات العمل المحتملة للوزارة، بما في ذلك فيما يتعلق بقضايا عمالة األطفال كلما تم اإلبالغ عن 

 شكوى محددة أو اكتشاف تلك المخالفات أثناء عمليات التفتيش األخرى.

 

نتشالهم من تلك األعمال.  تعمل وحدة إال أن الحكومة بذلت جهوداً خالل العام للحيلولة دون عمل األطفال وال

عمالة األطفال التابعة لوزارة العمل كمركز تنسيق حكومي لقضايا عمالة األطفال، وتشرف وتنفذ 

االستراتيجية الوطنية للوزارة بشأن التعامل مع عمالة األطفال.  تعد  اللجنة التوجيهية الوطنية حول عمالة 

بين الوزارات التي تعمل على تنسيق عمل األطفال عبر هيئات الحكومة.  األطفال الهيئة الرئيسية المشتركة 

أنشأت الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ثالث لجان تنسيقية جديدة لمكافحة عمالة األطفال عام 

 ضواحي بيروت الجنوبية وجبل لبنان ومنطقة البقاع. في 2016

 

يرجى أيضا مراجعة تقرير وزارة العمل األمريكية "استنتاجات حول أسوأ أشكال عمالة األطفال" على 

 .labor/findings-www.dol.gov/ilab/reports/child: اإللكترونيةوصلة اإلحالة 

 

http://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings
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 د. التمييز في العمالة والمهن

 

 االجتماعينوع الجنس  ن جميع المواطنين ويحظر التمييز على أساس العرق أوينص القانون على المساواة بي

)األنوثة أو الذكورة( أو اإلعاقة أو اللغة أو الوضع االجتماعي.  ال يكفل القانون بوجه خاص الحماية ضد 

 المعدية.التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو اإلصابة بمرض اإليدز، أو سائر األمراض 

 

ورغم أن الحكومة احترمت بشكل عام هذه األحكام؛ إال أنه لم يتم تطبيقها، خاصة في األمور االقتصادية، كما 

أن بعض جوانب القانون والمعتقدات التقليدية ميزت ضد المرأة.  ووقعت حاالت تمييز في الوظائف والمهن 

يات، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ضد النساء واألشخاص المعوقين، وعامالت المنازل األجنب

 (.6ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والمصابين بفيروس نقص المناعة )أنظر القسم 

 

ال يفرق القانون بين المرأة والرجل في العمل، وينص على المساواة في األجر بينهما.  فيما يتعلق بالمساواة 

عمل المماثل، يشير التقرير أيًضا إلى وجود فرق كبير بين أجور النساء والرجال في مكان في األجور مقابل ال

 العمل.

 

ف قانون العمل  االحتياجاتاستمر التمييز ضد المعوقين من ذوي  الخاصة، رغم أن القانون يحظر ذلك.  يعر 

انون على أن يشغل األشخاص "العجز" بوصفه إعاقة جسدية، في النظر أو السمع أو إعاقة ذهنية.  ينص  الق

في المائة على األقل من جميع المناصب في القطاعين الحكومي والخاص شريطة أن  3ذوو اإلعاقة نسبة 

يستوفوا المؤهالت المطلوبة لتولي المنصب، ومع ذلك لم تتوفر األدلة لإلشارة إلى أن الحكومة قامت بإنفاذ 

 هذا القانون.

 

 . هـ.(.7ت المنازل عقبات في التوظيف وصلت إلى حد  التمييز )انظر القسم واجه العمال المهاجرون وعامال

 

 هـ. ظروف العمل المقبولة

 

.  ولم يكن هناك حد أدنى رسمي لألجور 2012القانوني لألجور آخر مرة في عام  األدنىوتم زيادة الحد 

جور أقل من التقديرات غير الرسمية بالنسبة لعامالت المنازل.  وخلص المراقبون إلى أن الحد األدنى لأل

ليرة لبنانية  450،000ليرة لبنانية و  225،000لمستوى الفقر.  نصت العقود الرسمية على أجر  يتراوح بين 

دوالر( شهريًا لعمال المنازل، بحسب جنسية العامل.  وهناك عقد قياسي موحد، تم تسجيله  300إلى  150)

المنازل المهاجرات  ويمنح عامالتالعامل من الحصول على اإلقامة، في مديرية األمن العام كي يتمكن 

 بعض الحمايات العمالية.  غطى العقد القياسي شروط وأحكام العمل الموحدة، ولكن ليس األجور.

 

ساعة  36ساعة عمل، مع فترة راحة أسبوعية ال تقل عن  48ينص القانون على أن أسبوع العمل العادي هو 

ساعة في معظم  48نص القانون على تحديد ساعات العمل األسبوعي بحد أقصى هو متتالية.  كما ي

ساعة في اليوم بشروط معينة، بما  12المؤسسات باستثناء المشروعات الزراعية.  يسمح القانون بالعمل لمدة 
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عادية.  في المائة من أجر الساعات ال 50في ذلك البند الذي ينص على أن أجر العمل اإلضافي أعلى بنسبة 

وال يضع القانون حداً لعدد الساعات اإلضافية التي يمكن إجبار العامل عليها.  ويتضمن القانون قواعد محددة 

 خاصة بالصحة والسالمة، ويفرض على أصحاب العمل اتخاذ احتياطات مالئمة لضمان سالمة العاملين.

 

عمل المقبولة على عامالت المنازل.  كما أن وال يسري قانون العمل أو غيره من القوانين المتعلقة بظروف ال

على عمال المياومة، أو العاملين في القطاع العام بشكل  هذه القوانين ال تسري على األعمال العائلية، أو

 مؤقت، أو العاملين في القطاع الزراعي.

 

المقبولة ولكن تطبيقها ووزارة العمل هي الجهة المسؤولة عن إنفاذ اللوائح التنظيمية المتعلقة بظروف العمل 

مفتشاً يتألفون من مفتشين ومساعدي مفتشين، باإلضافة إلى  90لها كان متفاوتا.  قامت الوزارة بتعيين حوالي 

إداريين وتقنيين يتعاملون مع جميع عمليات التفتيش التي تنطوي على مخالفات عمل محتملة.  لم يكن عدد 

م تكن األحكام القانونية كفيلة بردع المخالفات، كما لم تتوافر اإلرادة المفتشين كافياً وال الموارد المتاحة ول

السياسية الكافية للقيام بعمليات تفتيش سليمة في الحاالت األخرى.  وقد أدى التدخل في أعمال المفتشين إلى 

 شائعاً.  التأثير السلبي على مستوى جودة عمليات التفتيش وفرض الغرامات على المخالفين، وكان ذلك أمراً 

ض سالمتهم أو صحتهم للخطر دون تعريضهم  ينص القانون على حق العاملين في ترك العمل عندما يعر 

 لفقدان الوظيفة، رغم أن المسؤولين الحكوميين لم يقوموا بحماية العاملين أو تمكينهم من ممارسة هذا الحق.

 

ساعة في  32أسبوعياً، بينما لم يتعدَ ساعة  35كان معدل ساعات العمل للعاملين في القطاع الصناعي 

ولم يقدم بعض أصحاب أعمال القطاع الخاص للعاملين المخصصات األسبوع في القطاعات األخرى.  

العائلية وبدل المواصالت كما هو منصوص عليه في القانون، ولم يقوموا بتسجيلهم في الصندوق الوطني 

 للضمان االجتماعي.

 

البنود القانونية التي تحكم الصحة والسالمة المهنية في قطاعات محددة، كقطاع ولم تحترم بعض الشركات 

 االجتماعيالعمالي العام أو وزارة العمل أو الصندوق الوطني للضمان  االتحادالبناء.  يجوز للعاملين إبالغ 

الت خوفاً من أو النقابات الخاصة بهم عن المخالفات.  لكنهم كانوا يفضلون التزام الصمت في معظم الحا

 الطرد التعسفي من العمل.

 

وكانت االنتهاكات المتعلقة باألجور والساعات اإلضافية ومعايير الصحة والسالمة المهنية أكثر شيوعاً في 

 قطاع التشييد والبناء وبين العمال األجانب، وبصورة خاصة عامالت المنازل.

 

التوظيف واالستقدام المحلية ووكاالت التوظيف في  كان العمال األجانب يصلون إلى البلد عن طريق وكاالت

بلدهم األصلي.  ورغم أن القانون يفرض حصول جميع وكاالت التوظيف واالستقدام على تراخيص من 

وزارة العمل، إال أن الحكومة لم تقم بمراقبة نشاطات الوكاالت على نحو كاف.  ويربط نظام الكفيل إقامة 

في البلد برب عمل محدد، مما يجعل من الصعب على العمال األجانب تغيير  العمال األجانب بشكل قانوني
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أرباب عملهم.  كما أن العامل يفقد حق اإلقامة في حال إنهاء خدمته.  وقد جعل هذا الوضع الكثير من العمال 

 المهاجرين األجانب يترددون في تقديم الشكاوى لتجنب فقدان وضعهم القانوني.

 

ب العمل معاملة عامالت المنازل األجنبيات الالتي كن في الغالب من دول آسيوية أو وقد أساء بعض أربا

إفريقية، وقاموا باالعتداء عليهن واغتصابهن.  وغالباً ما كانت عامالت المنازل يعملن لساعات طويلة وال 

وى مدنية )ضد يحصلن في الكثير من الحاالت على إجازات أو أيام عطل.  ويمكن لضحايا اإلساءات رفع دعا

قانونية، غالبا بمساعدة منظمات غير حكومية. ولكن معظم الضحايا كن  إجراءاتالمسيئين( أو الشروع في 

يقبلن، عمالً بمشورة سفاراتهن أو قنصلياتهن، حالً إداريا يشمل عادة تعويضا ماليا وإعادتهن إلى بالدهن.  

من صاحب العمل الذي كان يحتجز أجورها،  في مثال نموذجي، أوضحت إحدى الضحايا أنه عندما هربت

ساعدتها إحدى المنظمات غير الحكومية في رفع دعاوى ضد صاحب عملها.  توصلت السلطات إلى تسوية 

إدارية مع صاحب عملها لتسديد األجور وتمويل العودة إلى بلدها األصلي، لكنها لم تسَع إلى مقاضاة صاحب 

 عملها جنائياً.

 

المالحقة القضائية لمرتكبي جرائم اإلساءة ضد عامالت المنازل األجنبيات لعدة أسباب، من ولم تقم السلطات ب

بينها رفض العامالت رفع دعاوى قضائية لعدم كفاية األدلة.  وقامت السلطات بتسوية عدد غير معروف من 

بلد  وقنصلياتقضايا أخرى تتعلق بعدم دفع األجور، وتمت التسوية من خالل التفاوض.  ووفقا لسفارات 

المصدر، فإن الكثير من العامالت لم يبلغن عن انتهاكات لعقود عملهن إال بعد عودتهن إلى أوطانهن، كما 

 القضائية الطويلة. اإلجراءاتفضلن عدم البقاء في البالد بسبب 

 

روف وفي حين عملت مؤسسات العمل والمصانع المرخصة جاهدة على استيفاء المعايير الدولية الخاصة بظ

العمل في مجال الصحة والسالمة المهنية؛ غير أن الظروف في المصانع والمصالح التجارية والمصانع غير 

الرسمية كانت رديئة التنظيم وكانت في الكثير من األحيان غير مستوفية لهذه المعايير.  وزارة الصناعة هي 

ة في مكان العمل.  وتتطلب اللوائح الجديدة الجهة المسؤولة عن فرض تطبيق اللوائح التنظيمية لتحسين السالم

من الصناعات أن يكون لديها ثالثة أنواع من التأمين )الحريق، والطرف الثالث، وسياسات العمال( وأن تقوم 

بتطبيق تدابير السالمة الصحيحة.  وتملك الوزارة سلطة سحب ترخيص أية شركة فيما إذا وجد المفتشون 

 األنظمة، لكن لم يكون هناك دليل على حدوث ذلك.بأنها ال تمتثل للقوانين و

 

يشترط القانون على الشركات االلتزام بمعايير السالمة، لكن مستويات تطبيق القانون لدى السلطات كانت 

متدنية، ولم تسمح صراحة للعمال بنقل أنفسهم من الظروف الخطرة دون تعريض استمرارية عملهم للخطر.  

وظائفهم أو نقلهم من وظيفة غير آمنة دون أن تتأثر وضعياتهم وفقا لما ينص عليه يمكن للعمال طلب تغيير 

قانون العمل.  نف ذت الحكومة القانون بشكل ضعيف بسبب االفتقار إلى آليات الحوكمة والدور الضعيف 

 للحركة النقابية والفساد ونقص الحقوق النقابية.


