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رد وزارة العدل علىى قائمىة املسىائل املوجهىة اد الدولىة اللبنانيىة مىن قبىل   
 العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسيةاللجنة املنبثقة عن 

 I-  ابحلقىوق اإلطار الدستوري والقانوين لتطبيق أحكام العهىد الىدويل اخلىاص
 املدنية والسياسية

القوة القانونية للعهد الدويل اخلاص ابحلقىوق املدنيىة والسياسىية ابلنسىبة للدسىتور  -1 
 وللقوانني

تنننا الرقننرة منم مننن مقدمننة الدسننتور الأبننناين عأننر أن م لبنننان عننر  ا ويننة واالنتمننا   -1
مؤسىىى  كمننا هننو ع ننو   وهننو ع ننو مؤسننل وعامننل ا جام ننة النندول ال ربيننة ومأتنن م مواثيق ننا 

وعامىىل يف منظمىىة األمىىد املتلىىدة وملتىىام موااليقهىىا واإلعىى ن العىىاملس حلقىىوق اإلنسىىان و سىىد 
 الدولة هذه املبادئ يف مجيع احلقوق واجملاالت دون استثناء".

إن مجيع النصوص الواردة ا املواثيق وامل اهندا  الدولينة املومنل إلي نا أعناله تتمتنع بقيمنة  -2
ستورية  وهذا ما أكد عأيه إجت اد اجملأل الدسنتور  النذ  أقنر ان انعنالن ال ناملي األحكام الد

( وقحلقننوا 1966( وال  نندين اصا ننق قحلقننوا املدنيننة والسياسننية  1948حلقننوا اننسننان  
( وامليثننناا ال ننننر  حلقنننوا اننسنننان النننوارد ذكرهننننا ا 1966انقتصنننادية وانجتماعينننة والثقا ينننة  

بقيمىىة دسىىتورية موازيىىة ملحتلىى  أحكىىام   هنني  ننكول دوليننة تتمتننع أحكام ننا مقدمننة الدسننتور
 .الدستور األخرى

منننن قنننانون أ نننول اداكمنننا  املدنينننة أننننه يتوجننن   2وضنننمن هنننذا انننننار  تننننا املنننادة  -3
 ."معأر اداكم أن تتقيد مببدأ تسأسل القواعد

القنننانون ال ننناد    وت نننين اننننه معنننند ت ننناره أحكنننام امل اهننندا  الدولينننة منننع احكنننام -4
تتقنندم ا لننال الت بيننق االوا عأننر الثانيننة. وال مننو  لأمحنناكم ان ت أننن ب ننالن اعمننال السننأ ة 

 ."االشرتاعية ل دم ان باا القوانق ال ادية عأر الدستور او امل اهدا  الدولية
انونينة يظ ر من م مون املادة الثانية اآلنرة الذكر اليت تبنت قاعندة تسأسنل القواعند الق -5

KELSEN  ان أحكام امل اهدا  الدولية تسمو عأنر أحكنام القنوانق الداةأينة.  ناذا كنان يوجند
أ  ت نناره بننق األحكننام الننواردة ا امل اهنندا  وانتراقيننا  الدوليننة وأحكننام القننانون الننداةأي  
يتوجنننن  عأننننر القاضنننني أن ي بننننق أحكننننام امل اهنننندا  الدوليننننة قأل  ننننأية عأننننر أحكننننام القننننانون 

 اةأي  التشري ا  والقرارا  اندارية(الد
مننن قننانون  2أحكننام الرقننرة منم مننن الدسننتور واملننادة  إسننتناد ا اا مننا تقنندم  ال سننيما اا -6

أن أحكننننام ال  نننند النننندو  اصنننناص يتبننننق أ ننننول اداكمننننا  املدنيننننة وإجت نننناد اجملأننننل الدسننننتور   
 ت ترب ج   ا مكمال  ألحكام الدستور.م وهي "ذات قيمة دستوريةقحلقوا املدنية والسياسية هي 

 وأهنا تسمو من حيث الت بيق عأر أحكام التشري ا  الداةأية والقرارا  اندارية. -7
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ابلنسىبة لححكىام القئىائية الىىل ج اللجىوء فيهىا اد أحكىىام العهىد الىدويل اخلىىاص  -2 
 ابحلقوق املدنية والسياسية

الننندو  اصننناص قحلقنننوا املدنينننة والسياسنننية ا جلنننل الق نننا  الأبنننناين اا أحكنننام ال  ننند  -8
 . قاجل ائي ة األمور املست جأة والق اةق ا ال ديد من أحكامه ال سيما

وسننننرب  رب  نننا ب نننا األحكنننام الق نننائية النننيت ح الأجنننو   ي نننا اا أحكنننام ال  ننند الننندو   -9
 اصاص قحلقوا املدنية والسياسية من قبل اداكم الأبنانية.

 اخلطوات العملية لتحطس النظام الطائفس يف لبنان -3 
تتخذ الدولة ال ديد من التدابري مل اجلة أت ل الش ور ال ائري ا النروس  مب ىن التحيّن   -10

والت ص  واالستئثار  وهي تندابري تنظيمينة وتربوينة  هاد نة إا ت أين  الشن ور النون  ال نام عأنر 
 الش ور ال ائري اصاص.

  املبننن  عأنننر أسننناس النسنننبية 2017\7\17الصنننادر بتننناريخ  44انون رقنننم القنننشنننّكل  -11
لت  يننن  قنننانون ا لأنننل الننننوان مشنننرو   تم دراسنننةة نننوة إمابينننة انننو إل نننا  ال ائرينننة  كمنننا أننننه يننن

 الالمرك ية اندارية وعمل البأداي . 

 II- عدم التمييا واملساواة بني املرأة والرجل 
وسىىائر أفىىراد األسىىرة مىىن العنىى  األسىىريش ومنىىع التلىىر  ابلنسىىبة حلمايىىة املىىرأة  -1 

 اجلنسسش وإلغاء العذر املحف  لاواج املغتصب للئلية
 م أدانه من األجوبة.IVيرجر مراج ة مالبند  -12

 ابلنسبة ملثليس اجلن  -2 
منن قنانون  534ال ي ال القانون الأبناين ي اق  عأنر كنل لام نة ةال  نا لأ بي نة  املنادة  -13
ا غالبيتننه ي تننرب ان اجملام ننة بننق شخصننيق ينتميننق اا اجلنننل  - وق ( وال ينن ال الق ننا ال قنن

 .عينه خمالرة لأ بي ة وي اق  عأي ا
ولكننن رنندر انشننارة اا املسننائل التاليننة امل مننة والننيت ت كننل ت ننور نظننرة الدولننة ا هننذا  -14

 : املوضو 
جملام ننة ةال  ننا لأ بي ننة   رنني تسنناهل الق ننا  ا  ننره ال قننوق  عأننر جر ننة ا  أ( 

وال ينتم توقينن  .حق يرره النا عقوبنة احلنبل  يقنوم الق ناة دسنتبدال عقوبنة احلنبل قل رامنة
 مثأيي اجلنل نرتكاهبم جرم اجملام ة ةال  ا لأ بي ة إال ا حاال  اندرة جد ا وإستثنائية.

تحقيقنا  الق نائية واا إن األحكام القانونينة الرامينة اا مننع الت نذي  أثننا  ال  ن( 
ضنننمان حقنننوا املوقنننو ق أمنننام الق نننا  ت بنننق عأنننر مجينننع األشنننخاص  ب نننا النظنننر عنننن مينننو م 

 اجلنسي أو عن نبي ت م اجلنسية.
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 ننننندر أربنننننع أحكنننننام ق نننننائية عنننننن ق ننننناة منرنننننردين خمتصنننننق بق نننننااي اجلنننننن     ( 
واألةننري  2016ال ننام والثالننث ا  2014والثنناين ا ال ننام  2009واملخالرننا   األول ا ال ننام 

( ق نننوا بتكنننريل حقنننوا املثأينننق اجلنسنننيق  إال أن هنننذه القنننرار  األربنننع تبقنننر 2017ا ال نننام 
م  ولنننة قلنسنننبة ل البينننة القنننرار  الق نننائية الصنننادرة هبنننذا اصصنننوص والنننيت ال تننن ال ت اقننن  عأنننر 

 .املمارسة اجلنسية بق املثأيي اجلنل

ال امة التميي ية ت ميم ا اا ق اة النيابة ال امة ا السياا عينه  أ در  النيابة   ث( 
مبنع إجرا  الرحو ا  ال بية الشرجية نثبا  اجملام نة بنق مثأيني اجلننل  وكنذلر أ ندر نقين  

 األنبا  قرار ا ق ر مبنع األنبا  الشرعيق دجرا  مثل هذا الرحا.

 يةابلنسبة للمساواة بني املرأة والرجل يف جمال احلقوق العائل -3 

قلنسنننبة لت بينننق مبننندأ املسننناواة بنننق املنننرأة والرجنننل ا احلقنننوا ال وجينننة لننند  إجنننرا  عقننند  -15
ال واج وةالل قيامنه ولند  إااللنه  ومسنائل املسناواة ا ق نااي انرث   نان إعتمناد قنانون مندين 
موحنند جلميننع ال وائننن يرعننر مسننللة األحننوال الشخصننية ي تننرب مننن املسننائل اصال يننة ا اجملتمننع 

 الأبناين اليت يص   حأ ا ا املرحأة الراهنة ال سيما بسب  اصصو ية ال ائرية لأنظام.

 ابلنسبة لللق ابلاواج املدين اإلختياري -4 
ال ي ال عقد ال واج املدين أمام السأ ا  الرمسينة ا لبننان يثنري ب نا انشنكاليا  جل نة  -16

 واج املندين امل قنود بنق لبننانيق ا اصنارج ال انعرتاف مبراعيأنه  عأنر النرغم منن أن انعنرتاف قلن
 .يثري أ  مشاكل

تسجيل عقد  واج مدين بق  2014 ري حق ر ا و ير الداةأية والبأداي  ا ال ام  -17
لبنننانيق م قننود ا لبنننان أمننام الكاتنن  ال نندل مننن قبننل شخصننق شنن با مننذهب ما وا ننبحا غننري 

شننارية ال أيننا ا و ارة ال نندل أع ننت رأاي  قانوني ننا يكننرس منتميننق اا ا  نائرننة   ننان ا يئننة انست
حننننق الأبننننناين الننننذ  ال ينتمنننني اا أ  نائرننننة ب قنننند  واج منننندين ا لبنننننان أمننننام الكاتنننن  ال نننندل 

 وبتسجيل وثيقة ال واج ا سجال  النروس الأبنانية.
بق املسنؤولق ويبقر أن مسللة تشريع عقد ال واج املدين انةتيار  ال ت ال قيد املناقشة  -18

 ا الدولة الأبنانية.

 حق املرأة اللبنانية مبنح اجلنسية -5 
قلنسبة حلنق املنرأة الأبنانينة مبنن  اجلنسنية ألوالدهنا ول وج نا األجنناب إسنوة  قحلنق املمننو   -19

لأرجنننل الأبننننناين املتننن وج مننننن أجنبينننة  ال تنننن ال هننننذه املسنننللة  ننننور ت نننارن ا اآلرا  بننننق خمتأننننن 
 .السياسية الأبنانيةاألح ان 

جلنننة و اريننة مننن أجننل دراسننة  2012\3\21ولكننن احلكومننة الأبنانيننة أنشننل  بتنناريخ  -20
 قنانون اجلنسنية(   19/1/1925اترينخ  15ت ديل الرقرة األةرية من املادة الراب ة من القرار رقنم 

 .هتاكخ وة أوا إمابية ا لال م اجلة حق املرأة الأبنانية ا نقل جنسيت ا ألسر 
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القاضننني  4186املرسنننوم  31/5/2010وا انننننار عيننننه  أ ننندر  احلكومنننة بتننناريخ  -21
مبن  إقاما  لامأة ل وج الأبنانية األجناب لنثالث سننوا  قابأنة لأتجديند  ب ند إنق نا  مندة سننة 
عأر  واجه من ا وألوالد الأبنانية من  وج أجناب سوا  كانوا راشدين أو قا نرين أو كنانوا ي مأنون 

 و ال ي مأون.أ

 ابلنسبة للصورة النمطية لدور املرأة يف العائلة واجملتمع -6 
غننري  صنننور ا بنننا  عائأنننة  هنننادور ذلننر أن  ال يوجنند  نننورة ل يننة لننندور املننرأة الأبنانينننة  -22

وتربية األوالد وتنشنئت م  بنل أهننا إسنت اعت أن تندةل سنوا ال منل وتتنوا  ينه منا ن  قيادينة  
 الق ا  ال ام أو الق ا  اصاص. سوا   أكان ذلر ا

وا هنننذا اننننننار  ي منننننا التلكينننند عأننننر أن و ارة الرتبينننة والت أننننيم ال ننننا  وا يئننننة الوننيننننة  -23
لشنؤون املننرأة الأبنانينة وحننديث ا و ارة الدولنة لشننؤون املننرأة يبنذلون اجل ننود منن ةننالل دورا  التوعيننة 

دارس واجلام نننا  وا خمتأنننن املننننانق الأبنانينننة عأنننر دور املنننرأة النننرايد  ا اجملتمنننع  وذلنننر ا املننن
 وحتديد ا ا املنانق الريرية النائية.

 ابلنسبة ملشاركة املرأة يف احلياة السياسية -7 

ننننا ةا  ننننا قملننننرأة  -24 أوا كننننل مننننن  خامننننة رئننننيل اجلم وريننننة ودولننننة رئننننيل احلكومننننة إهتمام 
بتخصننيا حقيبننة و اريننة حلقننوا  2017الأبنانيننة  إن كننل عننند تشننكيل احلكومننة ا بدايننة ال ننام 

 اننسان وحقيبة و ارية حلقوا املرأة.

ال يوجنند أ  حائننل قننانوين  نننع املننرأة منننن املشنناركة ا احلينناة السياسننية وتننو  املنا ننن   -25
ولكن  وعأر الرغم من ذلنر  ال ين ال دورهنا  ندود ا  إن لناحينة مشناركت ا ا  .الو ارية أو النيابية
 .اجملأل النيا  احلكومة أو ا

ا يئننننة الوننيننننة لشننننؤون املننننرأة الأبنانيننننة  قلت نننناون مننننع و ارة الدولننننة لشننننؤون املننننرأة و وتقننننوم  -26
منظمننننا  اجملتمننننع املنننندين  دنننننالا ءننننال  إعالميننننة وإجننننرا  دورا  تدريبيننننة لأنسننننا  مننننن أجننننل 

 .دعم ن وتقوية دورهن ا احلياة السياسية
مشنننناريع القننننوانق اصا ننننة قننتخنننناق  ل ننننمان حتسننننق وال ينننن ال اجملأننننل النيننننا  ينننندرس  -27

مشاركة املرأة الأبنانية ا احلياة السياسنية  منن ةنالل صصيصن ا نصنة نسنبية ت نمن حصنو ا عأنر 
هننذا   ننال  عننن أن ال دينند مننن األحنن ان  .مقاعنند ا اجملننالل النيابيننة والبأديننة وكننذلر ا احلكومننة

 أنسا  نسبة من عدد ترشيحاهتا لأمجأل النيا  املرتق .الأبنانية أعأنت إلت ام ا ان صصا ل

 III- حالة الطوارئ 

  83\102ال يوجنننند أ  إجننننرا ا  متخننننذة لت ننننديل أحكننننام املرسننننوم انشننننرتاعي رقننننم  -28
الصنننننادر  7988وذلنننننر ألن احلكومنننننة  ومننننننذ إل نننننا  حالنننننة ال نننننوار  امل أننننننة مبوجننننن  املرسنننننوم 

من األ ما  األمنية املتكررة وانعتدا ا  انرهابية   مل تأجل  عأر الرغم 1996\2\27 بتاريخ
 1997عأر خمتأن املنانق  اا إعالن حالة ال وار  انستثنائية ا الررتة املمتدة منا بنق عنامي 

 .2016و
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نعنالن حالنة ال نوار  ولكن تقت ي انشارة اا أن التقرينر أشنار اا الشنرول القانونينة  -29
ن ننور أكثريننة ثأثنني رية ترننره  نندور القننرار عننن لأننل الننو را    وهنني شننرول دسننتو انسننتثنائية

 44و 43أع نننائه واكثرينننة الثأثنننق وا ثنننروفح إسنننتثنائية حصنننرية  يرجنننر الرجنننو  اا الرقنننرا  
 من التقرير(. 45و

 IV- العن  ضد النساء مبا فيها العن  األسري 
 العن  األسري -1 

انجرا ا  لأحند منن ثناهرة ال ننن األسنر  املمنارس إصذ  الدولة الأبنانية ال ديد من  -30
عأر إقرتا   2017\8\3ضد النسا   ول ل موا قة احلكومة الأبنانية ا جأست ا املأتئمة بتاريخ 

مقانون ءاية النسا  وسائر أ راد األسنرة منن ال ننن األسنر م  293/2014 ت ديل القانون الرقم
يننر  الدولننة لشننؤون املننرأة ولشننؤون حقننوا اننسننان املقنندم مننن قبننل و يننر ال نندل قلشننراكة مننع و  

ومج ية مكرام املدنية  ي رب أ  ل ت بري عن نينة الدولنة اج  هتنا كا نة  عأنر أتمنق احلماينة لأنسنا  
 واألنرال وسائر أ راد األسرة امل نرق.

 وقد ح إحالة مشرو  القانون اا لأل النوان مت يد ا نقراره. -31
 ال  املقرتحة ا القانون ما يأي:ومن أهم الت دي -32

امل ننايري الدوليننة يقننوم عأننر سنننو  إعتمنناد ت ريننن لأ نننن األسننر  يتناسنن  منننع   أ( 
مأ    نل أو  وقد جا  ا النا املقنرت  ان ال ننن األسنر  هنو إست مال السأ ة داةل األسرة.
قوة اجلسدية يعك  سوء إستعمال للسلطة داخل األسرة ابلإمتنا  عن   ل أو الت ديد هبما  

  يرتكنن  مننن قبننل أحنند أ رادهننا ضنند  ننرد مننن األسننرة أو أكثننر  و ننق املر ننوم املبننق ا أو غريهىىا
 ت رين األسرة  ويرتت  عنه قتل أو إيذا  جسد  أو نرسي أو جنسي أو إقتصاد م.

إعتبنننار جر نننة ال ننننن األسنننر  جر نننة قائمنننة بنننذاهتا مبنننا ينننؤمن وضنننوح ا أكثنننر ا   ن( 
س ولة أكرب ا الت بيق وم اقبة جلميع النتائج اجلرمينة النيت منن املمكنن أن ترتتن  النا القانوين و 

عأر ال نن األسر  من القتل القصد  والقتل غنري املقصنود وانسنت الل اجلنسني والتسنول منرور ا 
 نج  احلرية وانيذا  اجلسد  وامل نو   و وال  اا م اقبة ال نن انقتصاد .

ا ق ننا  املالحقننة والتحقيننق واحلكننم األمننر الننذ  مننن  إدةننال مبنندأ التخصننا   ( 
شننلنه أن يننؤد  اا ءايننة أكننرب وأكثننر   اليننة وأسننر  اا النسننا  وكا ننة أ ننراد األسننرة مننن ال نننن 

 املرتك  نق م.

إعتماد سن الرشد كم ينار لتنلمق احلماينة لانرنال منن ال ننن األسنر  ولنيل   ث( 
 سن احل انة.

رنال قحلماينة الكا ينة  دعتبنار أن ال ننن األسنر  يتسنم صصيا النسنا  واألن  ج( 
خبصو ننية بو ننره ت بننري ا عننن عالقننا  السننأ ة داةننل األسننرة وةارج ننا  والننيت تسننتحق امل اجلننة 

 اصا ة. 
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 عدم  رمي اإلغتصاب الاوجس -2 
ال ين ال موضننو  رنرغ انغتصننان ال وجني مننن املسنائل اصال يننة بنق األحنن ان السياسننية  -33

املمثأة ا لأل النوان  ولكن تقت ي انشارة اا أن ت ديل قانون ال نن األسنر  املقنرت  أل نر 
م وإعترب أن ممارسة ال نن عأر املرأة بقصد اجلما  أو بسببه يشكل سبب ا احلقوق الاوجيةعبارة م

 مشدد ا لأ قوبة.

 ابلنسبة جلرائد "الشرف" -3 
املت نننننمن إل نننننا   162القنننننانون النننننرقم  2011\8\17أ ننننندر اجملأنننننل النينننننا  بتننننناريخ  -34

عقننوق   عننندما ي قنندم عأننر قتننل أو إيننذا   562األسننبان التخريريننة املمنوحننة لأرجننل ا املننادة 
 وجتنه أو أحند أ ننوله أو  روعنه أو أةتنه ا جننرم الن أ املشن ود أو ا حالننة اجلمنا  غنري املشننرو  

 «(. جبرائم الشرف» أ  ما يسمر 

 عقوابت 522غاء املادة ابلنسبة اد إل -4 
أقننننر لأننننل النننننوان االقننننرتا  املقنننندم مننننن جلنننننة االدارة وال نننندل  2017\8\16بتنننناريخ  -35

مننننن قننننانون ال قننننوق  الأبننننناين الننننيت تنننننا عأننننر وقننننن املالحقننننة  522والرامنننني اا ال ننننا  املننننادة 
اص نن ت أيق تنريذ احلكم إذا ح عقد  واج  حي  بق مرتك  إحد  اجلرائم  االغتصان   أو

 ب ية ال واج...( وامل تد  عأي ا.

 ابلنسبة اد معاقبة التلر  اجلن  يف أماكن العمل -5 

أعنند  و ارة الدولنننة لشنننؤون املنننرأة مشنننرو  قننانون يرمننني اا م اقبنننة التحنننر  اجلنسننني ا  -36
عأنننر مشنننرو   2017\3\8أمننناكن ال منننل  وقننند وا قنننت احلكومنننة ا جأسنننت ا املأتئمنننة بتننناريخ 

 لته اا لأل النوان نقراره.القانون أحا

إحصىىىاءات حىىىول عىىىدد نىىىكاوى العنىىى  ضىىىد النسىىىاء مبىىىا فيهىىىا العنىىى  األسىىىري  -6 
واإلغتصىىاب وعىىدد امل حقىىات القئىىائية واألحكىىام القئىىائية الصىىادرة للتعىىوي  

 عن الئلااي

ال يوجننند أ  إحصنننا ا  رمسينننة هبنننذا اصصنننوص  ولكنننن يوجننند مالحقنننا  ق نننائية وقننند  -37
حكنننام ق نننائية أد  اا إنصننناف النسنننا  والت نننويا عأننني ن منننن جنننرا  ال ننننن أ ننندر الق نننا  أ

 املمارس عأي ن م ما كان شكأه.
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 V-  احلق ابحلياة ومنع التعذيب وغريه من ضىروب العاملىة أو العقوبىة القاسىية
 أو االإنسانية

 ابلنسبة لئمان احلق يف احلياةش -1 
ير  واليت تت نمن األجوبنة عأنر السنؤال من التقر  60اا  47يرجر الرجو  اا الرقرا   -38

 امل رو . ولكن ن ين م أوما  مر قة رب  ا حول:
 األحكام الق ائية قنعدام املنرذة.  أ( 

 األحكام الق ائية قنعدام اليت مل ينظم مشرو  مرسوم بشلهنا.  ن( 

 األحكام الق ائية قنعدام اليت  در مرسوم دنراذها ولكن ا مل تنرذ.   ( 

األحكننام الق ننائية قنعنندام الننيت  نندر بشننلهنا مرسننوم دبنندال عقوبننة انعنندام   ث( 
 ب قوبة األش ال الشاقة املؤبدة أو ل شرين سنة و ق ا لرأ  جلنة ال رو.

األحكننام الق ننائية قنعنندام املوا ننق عأي ننا مننن قبننل جلنننة ال رننو والننيت مل ت ننره   ج( 
 عأر رئيل اجلم ورية بقرار من و ير ال دل.

 ابلنسبة للمفقودين -2 

إن موضنننننننننو  حقنننننننننوا األشنننننننننخاص املرقنننننننننودين ةنننننننننالل احلنننننننننرن األهأينننننننننة بننننننننند  ا منننننننننن  -39
وحقننوا ذوي ننم مب ر ننة مصننائرهم مننّر ب نندة مراحننل  منيننة ا اتريننخ لبنننان  1975\4\13 اتريننخ

 .احلديث
 91\84 ب ننننننننننننند إنت نننننننننننننا  احلننننننننننننننرن األهأينننننننننننننة الأبنانينننننننننننننة   نننننننننننننندر القنننننننننننننانون رقننننننننننننننم  -40
  كنّرس مبندأ ال رنو عنن مجينع اجلنرائم السياسنية أو النيت ترتند  ناب  نا الذ 1991\8\26 اتريخ

  وذلنر هبندف 1991\3\28سياسي ا وغري املرتكبة ل اية أو منر ة شخصية وذلر قبل اترينخ 
إهنا   رتة احلرن والسري قدم ا ا مسرية السأم األهأي.  وا السياا عيننه وبتناريخ الحنق  أ ندر 

القاضنني مبننن  ال رننو عننن السننيد  2005\7\19اتريننخ  2005\7لأننل النننوان القننانون رقننم 
 .)1994\12\30مسري ج جع ور اقه ا مجيع الق ااي املسندة إلي م ل اية 

من الظاهر أن الدولة الأبنانية  وا هذه احلقبة ال منية  كاننت تسن ر اا إسندال السنتار  -41
املكننوان  السياسننية.  أننم يأحنن  عأننر احلننرن األهأيننة وإرسننا  قواعنند السننأم األهأنني بننق خمتأننن 

أية إشارة اا جرائم احلرن أو اجلرائم ضد اننسانية ومل ينا عأنر أينة  91\84قانون ال رو رقم 
إجننرا ا  ةا ننة تت أننق قألشننخاص املرقننودين  ولكنننه نننا عأننر حرنن  حقننوا ذو  ال ننحااي 

 .قمل البة قلت ويا أمام اداكم املدنية املختصة

  بنندأ  النظننرة مل اجلننة ق ننية املرقننودين تت ننري  مننن النظننرة الننيت  1999 لكننن ومنننذ ال ننام -42
كانننت سننائدة ب نند احلننرن والننيت متينن   قنرادة الرمسيننة املتج ننة اننو ننني  ننرحة املاضنني وإرسننا  
قواعنننند السننننأم األهأنننني  اا اننرتننننا  عأننننر ق ننننااي حقننننوا ذو  املرقننننودين املتصنننناعد منننننذ ذلننننر 

 التاريخ.
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القاضنني  2000\10أ نندر  احلكومننة القننرار رقننم  2000\1\21وقلر ننل وبتنناريخ  -43
دنشا  جلنة حتقيق لإلستقصا  عن مصري املخ و ق واملرقودين ةالل احلنرن وحتديند مصنائرهم. 
وب نند قيام ننا جبمننع امل أومننا  والتحقيقننا  مننن ةننالل انسننتمارا  الننيت ح ت بئت ننا مننن قبننل ذو  

. وقند أعأننت 2000\7\25اا احلكومنة بتناريخ  األشخاص املرقودين  قندمت الأجننة تقريرهنا
ومنندا ن  عننن وجننود مقننابر مجاعيننة ا منندا ن مننار مننرت ا األشننر ية ومنندا ن اننكأينن  ا التحوي ننة

الشنن دا  ا من قننة حننرج بننريو . وأضننا ت ان مجيننع األشننخاص املرقننودين منننذ أكثننر مننن أربننع 
 سنوا  ي دون ا عداد املوتر.

ة ا هننذا التقريننر إعرتاض ننا مننن قبننل أهننا  املرقننودين الننذين ي تقنندون القننت النتيجننة امل أننن -44
 2001\1\5ان ذوي م ال ي الوا عأر قيد احلياة. وإستجابة  مل الب م  أنشل  احلكومنة بتناريخ 

وذلننر مننن أجننل تأقنني  2001\1مهيئننة تأقنني شننكاو  أهننا  املخ ننو قم مبوجنن  القننرار رقننم 
اج ننة بشنلن ذوي ننم الننذين ي تننربون أهنننم منا  الننوا عأننر قينند احلينناة. نأبنا  املننواننق الننراغبق ا املر 

 .وتقدمت بتقريرها اا لأل الو ار  2002\6\7وقد توقرت الأجنة عن عمأ ا بتاريخ 

  أ  اترينننخ بننند  ةنننروج اجلنننيل السنننور  منننن لبننننان  2005\4\26بننند  ا منننن اترينننخ  -45
مل تقأنننننق ا السنننننجون السننننننورية. تصننننناعد  امل البنننننا  مل ر نننننة مصنننننري األشنننننخاص املرقنننننودين وا

السننننورية مل اجلننننة ق ننننية  -أنشننننل  احلكومننننة الأجنننننة املشننننرتكة الأبنانيننننة  2005\6\5 وبتنننناريخ
املرقودين وامل تقأق ا السجون السورية. وتكثرت اجل ود ا هنذا اجملنال منن أجنل الكشنن عنن 

قلنتيجنة  نت  مقنربة مجاعينة ا اننت اكا  املرتكبة أثنا  تواجد القوا  السورية ا لبننان  وقند ح 
 .1989الري ة أد  اا حتديد مصائر عدد من املرقودين منذ أحداث تشرين األول من ال ام 

ا السنننياا عينننننه وت بنننري ا عننننن إرادة الدولننننة دمننناد احلأننننول القانونينننة لق ننننية األشننننخاص  -46
الدولينننة حلمايننة مجينننع  عأننر انتراقيننة 2007\2\6املرقننودين  وقّ ننت احلكومنننة الأبنانيننة بتننناريخ 
 618أ ندر  احلكومنة املرسنوم رقنم  2007\8\8األشخاص منن انةترنا  القسنر . وبتناريخ 

القاضي دحالة مشرو  قانون التصديق عأر انتراقية املذكورة اا اجملأنل النينا . ولكنن وبسنب  
  مل يصنار اا الظروف األمنية والسياسنية السنيئة والنيت اد  اا شنأل عمنل املؤسسنا  الدسنتورية

 .التصديق عأي ا حىت اترخيه من قبل لأل النوان

وحنىت اترخينه إلت منت احلكومنا  املت اقبنة دمناد حأنول لق نية  2008إبتدا  ا منن ال نام  -47
 .املرقودين سوا  ا أكانوا ال ي الوا عأر قيد احلياة أو متو ق

هذا مع ال أم ان اص ة الوننية حلقوا اننسان اليت ح إنالق ا بصي ة تو ية  الة اا  -48
( ت ننمنت تقريننر ا 2019 - 2014لأرننرتة   10/12/2012ا يئننة ال امننة جملأننل النننوان بتنناريخ 

 .ةا  ا عن املخ و ق واملرقودين واملخريق قسر ا
حأول لق ية املرقودين واملخريق قسر ا  ي م ب د عره الت ور ال م  نلت ام لبنان إماد  -49

 : الدولة الأبنانية  ان ادة قمل أوما  التالية
م أومنننننا  تت أنننننق قلنصنننننوص القانونينننننة الوننينننننة والدولينننننة النننننيت ترعنننننر مسنننننللة   أ( 

 .األشخاص املرقودين

م أوما  تت أق قآلليا  القانونينة النيت ترعنر مسنللة ءاينة حقنوا األشنخاص   ن( 
 .ودين وحقوا ذوي ماملرق

 .م أوما  تت أق بتكريل احلق قمل ر ة ألها  وذو  األشخاص املرقودين   ( 
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معلومىىىات حىىىول النصىىىوص القانونيىىىة الوطنيىىىة والدوليىىىة امللامىىىة املتعلقىىىة مبسىىى لة األنىىىحاص  )أ( 
 املفقودين

قننة عننن منظمننة نصننت مقدمننة الدسننتور عأننر إلتنن ام الدولننة الأبنانيننة قملواثيننق الدوليننة املنبث -50
 األمم املتحدة وأمه ا ذا  الصأة بق ية األشخاص املرقودين:

 انعالن ال املي حلقوا اننسان. 

 ال  د الدو  اصاص قحلقوا املدنية والسياسية. 

 ال  د الدو  اصاص قحلقوا انقتصادية وانجتماعية والثقا ية. 

  األول انضناا املأحنق هبنا إتراقيا  جنين لأقانون الدو  اننساين والربوتوكنول
 .1977ا ال ام 

وقنند  ننادا لبنننان عأننر مجيننع هننذه املواثيننق الدوليننة وأ ننبحت أحكام ننا قلتننا  مأ منننة  -51
 .لأدولة وأج  هتا الرمسية وتشكل ج   ا ال يتج أ من نظام ا القانوين

 عأنننننر  ننننن يد التشنننننري ا  الوننينننننة  ال يوجننننند ا لبننننننان قنننننانون متكامنننننل ي نننننا  مسنننننللة -52
 .األشخاص املرقودين  وإلا يوجد تشري ا  واردة ا قوانق خمتأرة

 رننني لننننال القنننانون املنننندين  تننندةل مسننننللة إعتبنننار شننننخا منننن عننننداد ماملرقننننودينم أو  -53
مال ائبقم ضمن إنار قنوانق األحنوال الشخصنية  النيت إترقنت عأنر ت ريرنه اننه الشنخا النذ  

مننن  33كننان حي ننا أو ميت ننا  يراجننع هبننذا اصصننوص املننادة ال ي  ننرف مكننان وجننوده وال ي  أننم مننا إذا  
وقنننانون تنظنننيم الق نننا  الشنننرعي السننن   1959\6\23قنننانون انرث ل نننري ادمنننديق املنننؤر  ا 

وقنننننننانون األحنننننننوال الشخصنننننننية لأ ائرنننننننة الدر ينننننننة  1962\7\16واجل رنننننننر  الصنننننننادر بتننننننناريخ 
 .)1948\2\24 اتريخ
النننذ  منننن  ادننناكم  443ان القنننانون رقنننم أ ننندر لأنننل الننننو  1995\5\15وبتنناريخ  -54

املختصة  وبنا   عأر إستدعا  من األهل  وقلنسبة لاشخاص غري ادمديق والتاب ق لأمذهبق 
احلنري واجل رر   دون الدرو (  نالحية إعنالن و ناة الشنخا النذ  إسنتمر إةترائنه وإنق  نت 

دة قلنسننبة اا ال ائرننة الدر يننة ال تقننل أةبنناره لرننرتة أربننع سنننوا  أو أكثننر  هننذا مننع ال أننم ان املنن
عن عشر سنوا (. وقلتا   كن تصرية حقوا ال ائ  أو املرقنود القانونينة وتو ينع تركتنه انرثينة 

 .عأر الورثة مثأه مثل الشخا املتوا
وما يأي ا منن قنانون ال قنوق  تننا عأنر  549أما ا لال القانون اجل ائي   ان املواد  -55

عقننوق  تنننا عأنر م اقبننة جننرائم اص ننن  569ائم القتننل القصنند   ا حنق أن املننادة م اقبنة جننر 
وانةترا  القسر . هذا مع ال أم  ان جرائم اص ن وانةترا  القسنر  ت تنرب منن اجلنرائم املسنتمرة 

وهي غري ةاض ة ألحكام ال رنو ال نام  91\84وهي قلتا  مستثناة من ن اا ت بيق القانون رقم 
 2001\12\13هبننذا اصصننوص القننرار الصننادر عننن  كمننة جنننااي  جبننل لبنننان بتنناريخ  يراجننع 

 .)2003\6\12والقرار الصادر عن  كمة جنااي  اجلنون بتاريخ 
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معلومات حول اآلليات القانونية املتعلقة مبس لة محاية حقىوق األنىحاص املفقىودين وحقىوق  )ب( 
 ذويهد
 2005و 2001و 2000لقنند أشننران أعنناله عننن قيننام احلكومننا  املت اقبننة ا األعننوام  -56

دنشننا  جلننان حكوميننة مننن أجننل انسننتجابة اا م البننة أهننا  املرقننودين مب ر ننة مصننائر ذوي ننم. مل 
إلت منننت احلكومننا  الأبنانينننة  2008تننؤده هننذه الأجنننان ال ايننة املرجنننوة من ننا  لننذلر  ومننننذ ال ننام 

ومتكامننل لق ننية األشننخاص املرقننودين مبننا يننتال م مننع امل ننايري الدوليننة الواجبننة  دمنناد حننل شننامل
 .الت بيق ا هذا اجملال

ا السننأ تق التنريذيننة والتشننري ية  تبننذل اجل ننود مننن أجننل  - والسننأ ا  الأبنانيننة -57 وحتدينند 
 .أتمق اننار القانوين حلماية حقوا األشخاص املرقودين وحقوا ذوي م

 .ل قننانوين جل ننة حتدينند السننأ ة املختصننة مل اجلننة هننذه الق ننية الوننيننة ا امننةويوجنند جنند -58
وقلر ننل أعنند و يننر ال نندل مشننرو  مرسننوم مقنندم اا لأننل الننو ار  يرمنني إا إنشننا  ا يئننة الوننيننة 
املستقأة لأمخريق قسرا  واملرقودين تكون م مت ا حتديد مصري املخريق واملرقنودين ةنالل الرنرتة 

عنننننرب إنشنننننا  بننننننر م أومنننننا  كامنننننل عنننننن هنننننؤال   26/4/2005و 14/4/1975ق الواق نننننة بننننن
 .ندراج ا ا السجال  املرك ية وحتديد امل ايري الواج  إتباع ا ندارهتا وءايت ا

أاثر مشرو  املرسوم إعرتاه أها  املرقودين. وإصذ لأل النو را  تندابري إدارينة آيأنة اا  -59
 : رقودين وذوي م بصورة أمشل ومن اأتمق ءاية حقوا األشخاص امل

  أ نننندر قننننرار ا بنشننننر مشننننرو  املرسننننوم وتكأيننننن هيئننننا   2012\7\25اتريننننخ
 .اجملتمع املدين قلت أيق عأيه

  أ نننندر قننننرار ا دنشننننا  هيئنننة و اريننننة بر سننننة و يننننر ال نننندل  2012\10\4بتننناريخ
ة وع ننوية و ينننر الدولنننة وو ينننر الشنننؤون انجتماعينننة وو ينننر ال منننل  م مت نننا دراسننن

مشننرو  املرسننوم الرامنني اا إنشننا  ا يئننة الوننيننة املسننتقأة لأمخريننق قسننر ا ور ننع 
 .تقريرها مع انقرتاحا  اا لأل الو ار 

   تأقننت ا يئننة الو اريننة املننذكورة مالحظننا  هيئننا  اجملتمننع املنندين الننون  والنندو
رقنودين ا امل نية بق ية األشخاص املرقودين وأمه ا: جلننة أهنا  املخ نو ق وامل

لبنننننان ومج يننننة دعننننم امل تقأننننق واملنريننننق الأبنننننانيق وجلنننننة عننننائال  امل تقأننننق ا 
السنننجون السنننورية  واملركنننرة القانونينننة والأجننننة الدولينننة لأصنننأي  األءنننر واملركننن  

 .الدو  لأ دالة اننتقالية

قنضنننا ة اا منننا تقننندم  أحنننال و ينننر ال ننندل مشنننرو  املرسنننوم اا لأنننل شنننور  الدولنننة  -60
نع ننننننا  الننننننرأ  انستشننننننار   يننننننه. وقنننننند أبنننننند  اجملأننننننل املننننننذكور  بصننننننرته انستشننننننارية الننننننرأ  

الذ  إعترب  يه ان م اجلة ق نية األشنخاص  2013\2\4اتريخ  2013-2012\146 رقم
در عنن السنأ ة التشنري ية ولنيل مبوجن  مرسنوم  نادر املرقودين م  أن تنتم مبوجن  قنانون  نا

عن السأ ة التنريذية  وذلر ألهنا من الق نااي األساسنية املتصنأة إتصناال  مباشنر ا نقنوا اننسنان 
 .وحرايته األساسية. وأبد  مالحظاته ا األساس إذا إرأت  احلكومة إقرار املرسوم
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متنننع املننندين ت تنننرب ان م اجلنننة ق نننية ورننندر انشنننارة ا هنننذا انننننار  أن منظمنننا  اجمل -61
املرقنننودين مننن  أن تصننندر عنننن السنننأ ة التشنننري ية مبوجننن  قنننانون  وتقننندمت دقنننرتا  قنننانون اا 
اجملأل النيا  الذ  هو بصدد دارسته مع غريه من املشاريع املقدمة إليه. إال أن الوضع السياسي 

أل النيا  وعدم متكنه منن عقند جأسناته األم  الذ  ي اين منه لبنان أد  اا شأل ا عمل اجمل
 .التشري ية مما يشكل عائق ا كبري ا ا نريق تكريل حقوا األشخاص املرقودين وذوي م

ولكننن وعأننر الننرغم مننن شننأل عمننل املؤسسننا   متكننن أهننا  املرقننودين مننن الأجننو  اا  -62
 .الق ا  من أجل تكريل حق م مب ر ة مصائر ذوي م

   حق أهايل األنحاص املفقودين ابملعرفةمعلومات حول تكري )ت( 
ي  ترب حق أها  املرقودين مب ر ة مصري ذوي م من احلقوا األساسية امل رتف هبا مبوج   -63

القننانون النندو  اننسنناين وقننانون حقننوا اننسننان النندو   عأننر الننرغم مننن عنندم تكريسننه مبوجنن  
الأبنناين ال ديند منن القنرارا  الق نائية وقلر نل إصنذ الق نا   .نا قانوين واض  و ري  ا لبننان

 .اليت كّرست وإعرت ت هبذا احلق لاها 
أعننننند  جلننننننة التحقينننننق لإلستقصنننننا  عنننننن مصنننننري املخ نننننو ق  2000\7\25بتننننناريخ  -64

التقريننر املكأرننة بننه مننن قبننل احلكومننة. ولكننن  2000\10واملرقننودين املنشننلة مبوجنن  القننرار رقننم 
 :وح نشر ةال ته املتمحورة حول أتكيد الأجنة عأر املسائل التاليةالتقرير بقي ا غالبيته سراي   

  إن اجلثث اليت أسرر  عن ا عمأيا  التصرية املتبادلة بق خمتأنن املأيشنيا  ا
احلنننرن األهأينننة الأبنانينننة ح د ن نننا ا خمتأنننن املننننانق الأبنانينننة أو حنننىت رمي نننا ا 

 .البجر

 تأنننن املننننانق الأبنانينننة وح ذكنننر ثالثنننة يوجننند ال ديننند منننن املقنننابر اجلماعينننة ا خم
مقنننابر مجاعينننة ا مننندا ن منننار منننرت ا األشنننر ية ومننندا ن اننكأيننن  ا التحوي نننة 

 .ومدا ن الش دا  ا من قة حرج بريو 

   تو نننأت الأجننننة ان مجينننع األشنننخاص املرقنننودين مننننذ أكثنننر منننن أربنننع سننننوا
مكانيننة الكشنن عننن ي ندون ا عنداد املننوتر مسنتندة  اا رأ  ننناب يقنول ب ندم إ

 .هوية األشخاص ب د مرور أكثر من عشرين سنة عأر و اهتم
بقنني هننذا التقريننر سننراي  ومل يصننر اا نشننره مننن قبننل احلكومننة.  مننا كننان مننن مج يننة جلنننة  -65

أهنننا  املخ نننو ق واملرقنننودين ا لبننننان ومج ينننة دعنننم امل تقأنننق واملنرينننق الأبننننانيق إال أن تقننندمتا 
 ننا  ال جأننة ي نندف اا ءايننة مقننرب  مننار مننرت ا األشننر ية والشنن دا  ا حننرج دسننتدعا  أمننام ق

 2009\10\23بننريو . وقنند ا نندر قاضنني األمننور املسننت جأة ا بننريو  قننرار ا ق ننائي ا بتنناريخ 
يق نني بتكأيننن كاتنن  ادكمننة قنستحصننال عأننر  ننورة عننن كامننل مأننن التحقيقننا  وذلننر 

 .ر ةتكريس ا حلقوا أها  املرقودين قمل 
تقننندمت اجلم يتنننان املنننذكوراتن أعننناله  مبراج نننة أمنننام لأنننل  2009\12\24وبتننناريخ  -66

شننور  الدولننة نلنن ام الدولننة بتسننأيم ما  ننورة عننن كامننل مأننن التحقيقننا  ا ق ننااي املرقننودين  
ننا مبوجنن  قننرار  04/03/2014وقنند إسننتجان لأننل شننور  الدولننة  ننذا امل أنن  بتنناريخ  مكرَّس 

 ملرقودين واملخريق قسرا  مب ر ة مصري هؤال .اترخيي حق ذو  ا
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 ابلنسبة إلقرار قانون  رمي التعذيب ومطابقته على املعايري الدولية -3 
مشننرو  قننانون يرمنني اا رننرغ الت ننذي  مبننا  2017\9\20أقننر لأننل النننوان بتنناريخ  -67

 من ال  د الراهن. 7يتال م مع م مون أحكام املادة 

ننننننا جلر ننننننة الت ننننننذي  ول ننننننرون امل امأننننننة أو ال قوبننننننة القاسننننننية أو ت ننننننمن القننننننانون ت  -68 رير 
الالإنسانية أو امل ينة  وأحكام ةا ة قألسنبان ادأنة والتخريرينة وقلنسنبة لاوامنر غنري الشنرعية 

 وملرور ال من وأ ول ةا ة لإلستقصا  والتحقيق ا جرائم الت ذي .

 الوقاية من التعذيب ومناهئته -4 
ولننة الأبنانيننة اجل ننود احلثيثننة وتتخننذ انجننرا ا  الوقائيننة وال قابيننة وت مننل عأنننر تبننذل الد -69

حتسننق ثننروف انحتجننا  داةننل السننجون الأبنانيننة  مننن أجننل مناه ننة الت ننذي  وكا ننة أشننكال 
 .سو  امل امأة

 اإلجراءات الوقائية املتحذة ملناهئة التعذيب )أ( 

بصنننورة أساسنننية دعنننادة هيكأنننة مصنننأحة ال ننن  إن انجنننرا ا  الوقائينننة املتخنننذة تت أنننق  -70
الشنننرعي وت  يننن  دور دلينننل ال ننن  الشنننرعي ا مسننناعدة ضنننحااي الت نننذي  لأو نننول اا اداسنننبة 

 .والت ويا
إن الق نننا منننن وعي نننا ان الوسنننيأة الر نننأر ا إثبنننا  مسنننؤولية مرتكننن  جنننرم الت نننذي   -71

يل ال أمننني املسنننتمد منننن ةنننربة وإثبنننا  حنننق ال نننحية  أو ذوي نننا ا حنننال الو ننناة( تكمنننن ا الننندل
ال بين  الشنرعي النذ  يقنوم قلكشنن السنرير  عأنر ال نحية واندد األضنرار اجلسندية الالحقنة 

 (.... هبا والتاريخ التقرياب حلدوث ا و ئة األدوا  اليت  كن أن تتسب  هبا  أداة  أبة  حادة
لأو نننول اا  اسنننبة وإ ننناان  من نننا قلننندور األساسننني النننذ  يأ بنننه دلينننل ال ننن  الشنننرعي  -72

مرتكنن  الت ننذي  وملسنناعدة ال ننحية عأننر امل البننة قلت ننويا عننن أضننرارها  وق ننت و ارة ال نندل 
مج ينننة ريسنننتار  نعنننادة أتهينننل ضنننحااي ال ننننن  -عأنننر منننذكرة ترننناهم منننع مج ينننة غنننري حكومينننة 

والت ننذي  هتنندف اا إعننادة هيكأيننة مصننأحة ال نن  الشننرعي مبننا يننتال م مننع م ننمون بروتوكننول 
 . نبول  دليل التقصي والتوثيق ندعا ا  الت ذي (  وهو مشرو  ممول من انحتاد األورو إس
وقنند بنندأ قلر ننل ال مننل عأننر إنرنناذ مننذكرة الترنناهم مننن ةننالل قيننام و ارة ال نندل دنشننا   -73

جلنننة متخصصننة مؤلرننة مننن ةننربا  قننانونق وةننربا  ا لننال ال نن  الشننرعي  لأ مننل قلشننراكة مننع 
 : ر  نجنا  األمور التاليةمج ية ريستا
  تنظيم مصأحة ال   الشرعي من ةالل تنظيم هيكأ نا اندار  والتقن   وا هنذا

اننار يقت ي انشارة اا أن مشرو  مكننة و ارة ال دل املدعوم واملمول منن قبنل 
انحتاد األورو  يشمل مصأحة ال   الشرعي مبا يت منه هنذا املشنرو  منن أمهينة 

 .)اعدة بياان  وم أوما  عن كل ما يت أق قل   الشرعيجل ة توا ر ق

 حتديد أهداف وة ة عمل مصأحة ال   الشرعي. 

 حتديد م ايري إةتيار األنبا  الشرعيق. 
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  حتديد قواعد السنأول اصا نة قألنبنا  الشنرعيق املتجانسنة منع قواعند بروتوكنول
 .إست نبول

   املستمر لانبا  الشرعيقال مل عأر إنشا  وحدة إدارية لنتلمق التدري. 
إن هننننننذا املشننننننرو  املمننننننول مننننننن انحتنننننناد األورو  بنننننندا تنريننننننذه ا شنننننن ر ح يننننننران مننننننن  -74
 .وسيتم إجنا ه عأر  رتة ثالثق ش ر ا 2015 ال ام
وا إننننار ت  يننن  ج نننود الدولنننة ا مكا حنننة جر نننة الت نننذي  والوقاينننة من نننا منننن ةنننالل  -75

نونية  م من أجل إثبا  حقوق م راه مرتكاب هذا النو  من مساعدة ال حااي وأتمق األنر القا
  بندعمح منن انحتنناد األورو  وقلشنراكة منع إحنند  2017اجلنرائم  أنشنل  و ارة ال ندل ا ال ننام 

 .( مرك  ا لأ   الشرعي ا قصر ال دل ا نرابألRESTARTمج يا  اجملتمع املدين  
سننيتم ت ميمننه ب نند مننرور سنننتق عأننر إنشننائه اا إن هننذا املركنن  ي نند مشننروع ا لوذدجي ننا  -76

خمتأن قصور ال دل ا لبنان ا مجيع ادا ظا  وذلر ب د تقييم التجربة  هنذا منع انشنارة اننه 
سنننيتم ر يننن  املركننن  وأتمنننق ال نننداد التقننن  والبشنننر  املناسننن  لنننه  آال  نبينننة  نبيبنننق شنننرعيق 

مسننننناعديق إجتمننننناعيق  وةبننننننريين لأرحنننننا اجلسننننند   نبيبننننننق شنننننرعيق لأرحنننننا النرسنننننني  
 .)قانونيق

أمهية هذا املركن  ال ناب ال تقتصنر عأنر أتمنق  ر نة لأموقنو ق لأخ نو  لأرحنا ال ناب  -77
 : من دون أية تكالين  بل تت داه اا األمور التالية

 الكشن عن أمراه م دية داةل السجن. 

  نرسي(.الكشن عن حاال  الت ذي  أو سو  امل امأة  ت ذي  جسد  أو 

   توثيق حاال  الت ذي  و ق امل ايري ادددة ا دليل التقصي والتوثيق ندعنا ا
 .بروتوكول إس نبول -الت ذي  

 أتمق انستشارا  القانونية لأموقو ق ا حال عدم وجودها. 

   إعداد تقرير سنو  يت نمن مجينع اننت اكنا  املكتشنرة منن ةنالل الرحو نا
 نننحان ال القنننة إال ا حنننال انستحصنننال عأنننر ال بينننة  منننن دون ذكنننر أمسنننا  أ

منننوا قت م( وإحالنننة هنننذا التقرينننر اا و ارة ال ننندل لكننني تقنننوم بننندورها دحالتنننه اا 
املراجع الق ائية املختصة منن أجنل إجنرا  التحقيقنا  الال منة ومالحقنة منرتكاب 

 .جرائم الت ذي  و اسبت م

 إجراءات حماسبة مرتكيب التعذيب )ب( 
الأبننناين يصنندر أحكام ننا ددانننة مننرتكاب الت ننذي  عننندما يتقنندم أحنند ضننحااي إن الق ننا   -78

الت ذي  بشكو  ضند أ  منن ال نا نر األمنينة النيت ترتكن  هنذا الننو  منن اجلنرائم ويقندم األدلنة 
الكا يننة الننيت مننن شننلهنا تكننوين قناعننة ادكمننة هبننذا اصصننوص   كننن انسرتشنناد هبننذا اصصننوص 

كمننننة انسننننتئناف الننننناثرة ا ق ننننااي اجلننننن  ا بننننريو  الصننننادر قحلكننننم الصننننادر عننننن جاننننن   
ال يوجد إحصا ا  رمسية حول عدد الشكاو  أو األحكام الصادرة و  .)2013\3\14 بتاريخ

 هبذا اصصوص.
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كما أن الق ا  اجل ائي  وعندما يتم اندال  أمامه بت نره أحند املوقنو ق لأت نذي  منن  -79
بت يننق نبينن  شننرعي مننن أجننل التثبننت مننن هننذه احلالننة وايننل  أجننل إنتنن ا  أ  إقننرار   انننه يقننوم

 .املأن لأمراجع الق ائية املختصة لأتحقيق
وقلر ل وعأر أثر إكتشاف جر ة الت ذي  ا سجن رومية تب  ا لإلنتقاضة اليت قام هبنا  -80

و      واليت ح تسريب ا ا الوسائل انعالمية عنرب شنريا الرينديو املن2015\4\20السجنا  ا 
ح التحقيق ا اجلر ة من قبل النيابة ال امنة التميي ينة وإحالنة ال نا نر األمنينة لأمالحقنة والتحقينق 

ق نننر  2015\7\6أمنننام ح نننرة قاضننني التحقينننق األول ال سنننكر  النننذ  أ ننندر قنننرار ا بتننناريخ 
 .قلظن قملت مق وإحالت م اا الق ا  املختا لأمحاكمة

 اية من التعذيبإنشاء اهليئة الوطنية للوق -5 
القاضنني دنشننا  ا يئننة  2016\10\27املننؤر  ا  62أقننر اجملأننل النيننا  القننانون رقننم  -81

الوننية حلقوا اننسان املت منة جلنة الوقاية من الت ذي   والنيت تتنوا منن ضنمن امل نام املت نددة 
رية والدوليننة امل تمنندة  املوكولننة إلي ننا  م ننام ءايننة حقننوا اننسننان وت  ي هننا و ق ننا لأم ننايري الدسننتو 

 ور د اننت اكا  وتأقي الشكاو  وال مل عأر تقدغ احلأول  ا.
وقننند إعتمننند القنننانون عأنننر مبننناد  قرينننل املت أقنننة دنشنننا  املؤسسنننا  الوننينننة حلقنننوا  -82

اننسان وعأر املبناد  النواردة ا الربوتوكنول انةتينار  املأحنق دتراقينة مناه نة الت نذي  بشنلن 
 يئة الوننية املستقأة لأوقاية من الت ذي .إنشا  ا 

 ابلنسبة ملعاقبة اإلجهاض -6 
منن قنانون ال قنوق  عأنر انج ناه   546اا  539ي اق  القانون الأبنناين ا املنواد  -83

 ذلر ألن هذه املسللة مرتب ة قل قيدة الدينية عند خمتأن ال وائن امل رتف هبا ا لبنان.

 األ  ال التالية قلتحديد: وي اق  القانون عأر -84

 است مال وسائا انج اه.النشر أو الرتويج أو التس يل ن 

  بيننع أو عنننره لأبيننع أو إقتننننا  بقصنند البينننع مننواد م ننندة ألحننداث انج ننناه أو
 تس يل إست ما ا ا  نريقة كانت.

 .ت ري  املرأة لنرس ا مبا است مأته من الوسائل أو است مأه غريها برضاها 

  ا  وسننيأة كانننت عأننر ت ننري  امننرأة أو  اولننة ت را ننا برضنناها أو مننن انقنندام
 دون رضاها.

 ا هذا اننار  تقت ي انشارة اا املسائل التالية: -85
تسننتريد مننن عننذر خمرننن املننرأة الننيت ت ننر  نرسنن ا  ا ظننة عأننر شننر  ا وكننذلر   أ( 

ف أحنند  روعننه أو يسننتريد مننن ال ننذر نرسننه مننن ارتكنن  جر ننة انج نناه لأمحا ظننة عأننر شننر 
 قريباته حىت الدرجة الثانية.
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تشدد ال قوبة إذا ارتك  جر ة انج اه نبي  أو جرا  أو قابأة أو  يد    ن( 
ويسننت دف اجملننرم   ننال  عننن ذلننر  أو أحنند مسننتخدمي م  نناعأق كننانوا أو  رضننق أو متنندةأق

 أو نيل ش ادة. لأمنع من م اولة م نته أو عمأه وإن مل يكوان منونق دذن السأ ة
يبقنننر أن القنننانون ميننن  عمأينننة انج ننناه ا مجينننع احلننناال  النننيت يكنننون  ي نننا    ( 

 ة ر عأر حياة الوالدة.

 VI-  ضمان احلرية الشحصية واألمىن الشحصىس ومعاملىة األنىحاص انيىرومني
 من احلرية

و ابلنسىىبة لتحتجىىاز التعسىىفس أو خىىارج إطىىار القئىىاء مىىن قبىىل العنا ىىر األمنيىىة أ -1 
 غريها من اجلماعات املسللة

نؤكنند عأننر مننا جننا  ا التقريننر ونشنندد عأننر أن أحكننام قننانون أ ننول اداكمننا  اجل ائيننة  -86
الأبناين تنا بصورة واضحة و راة عأر منع أ  إحتجا  سنر  منن قبنل أ نراد ال ناب ة ال دلينة 

 أو من قبل غريها ةارج إنار الق ا .
النننذ  ي تنننرب أعأننر قاعننندة قانونينننة ا  -وقنند نصنننت املنننادة الثامنننة منننن الدسنننتور الأبننناين  -87

"احلرية الشحصية مصونة ويف محى القىانون وال ككىن أن يقىب  علىى أحىد عأر أن  - الدولة
وال ككىىىن دديىىىد جىىىرم أو تعيىىىني عقوبىىىة إال  إال وفاقىىىاح ألحكىىىام القىىىانونأو حيىىىب  أو يوقىىى  

 ".مبقتئى القانون
وقلر ننننل  ننننان القننننانون  نننننع انحتجننننا  الت سننننري لاشننننخاص املقيمننننق عأننننر األراضنننني  -88

الأبنانية وذلر من ةالل ضبا وتقييد عمل أ نراد ال ناب ة ال دلينة منن قبنل الق نا  ومنن ةنالل 
والنننيت اتجننن  ةال نننا األ نننراد لننندواعي  - النننيت ال منننو  ت ننندي ا أو ص ي نننا -حتديننند مننندة التوقينننن

 .اجملر  من قبل عنا ر ال اب ة ال دليةالتحقيق األو  
 -إن خمالرننة األحكننام واملبنناد  القانونيننة الننيت ترعننر مؤسسننة التوقيننن مننا قبننل اداكمننة  -89

من شنلنه أن ينؤد  اا مسنا لة أ نراد ال ناب ة  - مثل إحتجا  شخا من دون ا  قرار ق ائي
عقنوق  قنضنا ة اا  367ادة ال دلية ومالحقت م جبر نة محجن  احلرينةم املنصنوص عأي نا ا املن

مننن قننانون أ ننول  48ال قننوق  املسننأكية ا هننذا اننننار  وهننذا مننا نصننت عأيننه  ننراحة  املننادة 
 اداكما  اجل ائية(.

 إزدايد عدد املوقوفني يف التوقي  اإلحتياطس -2 
يواجننه لبننننان  ب نند إنننندال  األ مننة السنننورية منننذ منننا ي ينند عنننن سننت سننننوا   هتديننندا   -90
داي  وجوديننننة غننننري مسننننبوقة. مننننن أبر هننننا تصنننناعد ة ننننر انرهننننان  عأننننر حنننندوده الشننننرقية وحتنننن

سنننوا  عنننرب اصنننالاي انرهابينننة  النننيت تر ننندها جاهننندة اجل نننا  األمنينننة  والشنننمالية  أو ا النننداةل 
الأبنانية  وتركك ا  إذ ال يكاد  ر أسبو  دون إكتشاف ةأينة إرهابينة تسن ر ل نرن انسنتقرار 

ن. أو عننرب اجملموعننا  انرهابيننة الننيت تصنند   ننا اجلننيل الأبننناين  ب نند أن هامجننت واالمننن ا لبنننا
 بأدا  وقر  حدودية  وة رت لموعة من اجلنود.
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ومن أبر  تأر التحداي  أي نا  هني انن كاسنا  السنأبية لا منة السنورية عأنر لبننان   -91
ن نا. إذ وجند نرسنه ا الصنروف ا اجملاال  األمنية  انقتصادية  انجتماعية  وحىت السياسية م

األماميننة ملواج ننة تنند ق أعننداد هائأننة مننن النننا حق السننوريق إا أراضننيه  ا ثنناهرة أقننل مننا يقننال 
  10.452 ي ا إهنا أكرب بكثري من أن تستوعب ا قارة ند ذاهتا   كين ببأد ال تت ند  مسناحته 

ق نسننننمة  ليصننننل عنننندد النننننا حق كيأننننومرتا  مرب ننننا   وعنننندد سننننكانه املقيمننننق حننننوا  األرب ننننة مالينننن
والالجئق السوريق والرأس ينيق إا ما ي يد عن نصن عدد سكانه. منا أننتج ثرو نا  إسنتثنائية  
أثّر  عأر ترتي  أولوايته.  ا داد  مشكأة انكتظاظ  اليت ت اين من ا السجون الأبنانينة  وننلة  

 اني.وض ون ا  ومن ضمن ا إ دايد الأجو  اا التوقين انحتي

اللجوء اد الوسائل البديلة للتوقي  وتوضيح مس لة إستط ع رأي النيابىة العامىة  -3 
 قبل اللجوء إليها من قبل قئاة التلقيق

اا الوسننننائل البديأننننة لأتوقيننننن  ق ننننائيةةننننالل التحقيقننننا  ال املختصننننون ق نننناةاليأجننننل  -92
 وإيدا  جوا  السرر.سيما من ا إةال  السبيل لقا  كرالة  واملنع من السرر  ال

هذا مع ال أم أن و ارة ال ندل تندرس مشنرو  ت ناون منع إحند  منظمنا  اجملتمنع املندين  -93
مننن أجننل وضننع نظننام املراقبننة  وهننو أحنند الوسننائل البديأننة لأتوقيننن( املنصننوص عأيننه ا القننانون 

 موضع التنريذ ا الواقع والت بيق.
صنندر قاضني التحقيننق القننرار قنست اضننة عننن إن إسنت ال  رأ  النيابننة ال امننة قبننل أن ي -94

التوقين دحد  الوسائل البديأة  هنو إجنرا  ضنرور  منصنوص عأينه ا قنانون أ نول اداكمنا  
اجل ائية  وذلر دعتبار أن النيابة ال امة هي اجل نة املوجلنة مبتاب نة دعنو  احلنق ال نام ننق املت منق 

 جبر ة م ينة.

رأ  النيابننة ال امنننة ال يأنن م قاضنني التحقيننق قنست اضننة عنننن  مننن املرينند انشننارة اا أن -95
 التوقين من عدمه  ولكن إذا  در القرار ةال  ا لرأي ا  ان القانون ي  ي ا احلق دستئنا ه.

 ابلنسبة لللق ابإلستعانة مبلام   -4 
 مبقابلىىةمننه عأننر حننق املوقننوف  \47\يننا قننانون أ ننول اداكمنا  اجل ائيننة ا املننادة  -96

 ننامح ي ينننه بتصننري  عأننر اد ننر. ويبقننر أنننه ال اننق لأمحننامي أن ا ننر جأسننا  التحقيننق الننيت 
 مري ا عنا ر ال اب ة ال دلية ةالل التحقيقا  األولية.

ولكن ردر انشارة اا أنه اق لأمحامي ح ور جأسنا  التحقينق النيت مري نا قاضني  -97
 واق له التدةل ونر  األسئأة.التحقيق ةالل مرحأة التحقيقا  انستن اقية  

 ابلنسبة لنمو جمموعات أمنية خارج إطار الدولة -5 
إن الدولة الأبنانية تؤكد عأر أن  الحية التوقين تدةل حصنر ا ا إةتصناص الق نا    -98

 وكل توقين ال يصدر مبوج  قرار ق ائي ي د جر ة ج ائية ي اق  عأي ا القانون.
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 وفاة  داخل السجنحالة  81ابلنسبة حلصول  -6 
تؤكننند السنننأ ا  الأبنانينننة أن مجينننع حننناال  الو ننناة احلا نننأة ا السنننجون الأبنانينننة هننني  -99

 حاال  و اة نبي ية وغري انرة عن أ  ال ت ذي  أو م امأة غري إنسانية.

 ابلنسبة إلحتجاز األحداث وفصلهد عن الراندين -7 

يرننننة مننننن أجننننل أتمننننق  صننننل إحتجننننا  تؤكنننند السننننأ ا  أي  ننننا اهنننننا تبننننذل اجل ننننود الكث -100
القا رين عن األحداث  وتؤكد أي  ا ان مسللة توقين األحداث توقير ا إحتياني ا ال يتم الأجو  
إلي نننا منننن قبنننل الق ننناة املختصنننق إال ا احلننناال  انسنننتثنائية عنننندما ال رننند  الوسنننائل البديأنننة 

 لأتوقين نر  ا لأقا ر واجملتمع ا آنح م  ا.

 VII- اء على العبودية ومناهئة اإل ار ابألنحاصالقئ 

منننن التقرينننر حينننث توجننند األجوبنننة عأنننر األسنننئأة  67و 66يرجنننر الرجنننو  اا الرقنننرتق  -101
 :املت أقة قنرار قلبشر  ولكن يقت ي التلكيد عأر املسائل التالية

  ال يوجننند ا لبننننان إحصنننا ا  رمسينننة حنننول عننندد حننناال  انسنننت الل وانرنننار
ا لد  اجلماعا  امل رضة لأخ ر ومن م النا حق السوريق.قلبشر   وحتديد 

  ال ين ال القنانون الأبننناين ي اقن  عأنر ممارسننة الندعارة السنرية  عأننر النرغم مننن أن
نننا عأننر آليننا  حلمايت ننا. ولكننن  2011\164قننانون مكا حننة انرننار رقننم 

ي نندف تقت نني انشننارة اا وجننود مشننرو  قننانون ح عرضننه عأننر لأننل النننوان 
 اا عدم م اقبة ال حية وحتديد ا ا موضو  ممارسة الدعارة.

  تقوم و ارة ال دل قلت اقد مع مؤسسا  ومج يا  أهأية ملساعدة وءاية ضحااي
انرننننار قألشننننخاص مننننن نسننننا  وأنرننننال وأ ننننول تقنننندغ هننننذه املسنننناعدة و ق ننننا 

 .2012\10\10اتريخ  9082ألحكام املرسوم 

 ا النيناق  ال امنة انسنتئنا ية ا خمتأنن تقوم السأ ا  الق ائية ا لأبنانينة وحتديند 
ادا ظنا  وق ناة التحقيننق دستقصنا  جنرائم انرننار قلبشنر ومالحقنة مرتكبي ننا 
وإحننالت م اا  نناكم اجلنننااي  نننن ال ال قننوق  املالئمننة واملشننددة نق ننم. هننذا 

ألمنن النداةأي مع ال أم اننه ح إسنتبدال تسنمية مكتن  ءاينة اآلدان ا قنو  ا
 مبكت  مكا حة انرار قألشخاص وءاية اآلدان.

  إن إل نننا  نظنننام الكرالنننة غنننري مرتقننن  ا الوقنننت النننراهن لننند  السنننأ ا  الرمسينننة
 الأبنانية.

   إن أ  إسننت الل لأ مننال املننن ليق يننتم مالحقتننه وم اقبتننه قننانوان  مننن قبننل الق ننا
 تقنننوم هبنننا و ارة ال منننل هبنننذا الأبنننناين. هنننذا   نننال  عنننن انجنننرا ا  الوقائينننة النننيت

اصصننوص بنند  ا مننن عقنند ال مننل املوحنند  مننرور ا قلنندليل املسننأم اا ال مننال  ننور 
( 1740و ننو م اا امل ننار عننن حقننوق م وواجبنناهتم  وإنشننا  ةننا سنناةن  رقننم
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قسننننم الترتننننيل  -لتأقنننني املكاملننننا  والشننننكاو   وإنشننننا  وحنننندة إداريننننة ةا ننننة 
الشنننكاو  املت أقنننة قنت نننال حقنننوق م ومراقبنننة  لر ننند مجينننع - والوقاينننة والسنننالمة

عمل وكاال  التوثين بشكل دقيق من قبل مرتشني ال منل ملننع أ  اسنت الل  
و نننوال  اا إنشنننا  منننا يسنننمر قلالئحنننة السنننودا  امسنننا  أ نننحان ال منننل النننذين 

 يسيئون م امأة ةادما  املنا ل.

  أسننبان متنننع ال يننتم ر ننا مننن  جننوا  إقامننة أل  شننخا أجننناب إال إذا تننوا ر  
 ذلر.

 VIII- حقوق ال جئني وطاليب اللجوء وحرية التنقل 

 30و 29و 28و 27و 26و 25و 24و 23و 22و 21يرجننر الرجننو  اا الرقننرا   -102
من التقرير اليت تت من أجوبة عأر مجيع األسنئأة امل روحنة   36و 35و 34و 33و 32و 31و

 ولكن يقت ي التشديد عأر األمور التالية:
إن لبنان مل يقرل حدوده لأنا حق السنوريق بنل عأنر ال كنل إسنتقبل منا ي يند  -1 

عنننن املأينننون ونصنننن املأينننون ان   سنننور   منننع منننا يتحمأنننه هنننذا الواقنننع منننن ضننن ونا ح إقتصنننادية 
 وإجتماعية مجة.

تبنننذل السنننأ ا  الأبنانينننة كا نننة  اجل نننود اجلبنننارة منننن أجنننل أتمنننق ءاينننة حقنننوا  -2 
 خمتأن املستواي .النا حق وضماهنا عأر 

إن مبندأ عنندم الرتحيننل يننتم إحرتامننه بشنكلح م أننق مننن قبننل السننأ ا  الأبنانيننة   -3 
الق ائية واندارية  نيث ال يصار اا ترحيل أ  شخا ةارج األراضي الأبنانينة إذا كنان هننال 

 لرد إعتقاد انه سوف يكون م رض ا لأت ذي  ا بأده.

ف قلتوقين إال بننا   عأنر إشنارة الق نا   وال يوجند إن القانون الأبناين ال ي رت  -4 
مننا يسننمر التوقينننن اندار   ذلننر منننع انشننارة اا أن عننندم ردينند انقامنننة والنندةول اا لبننننان 
واصننروج منننه بصننورة غننري مشنننروعة هنني مننن اجلننرائم امل اقنن  عأي نننا ج ائي ننا ويننتم مالحقت ننا حتنننت 

 إشراف الق ا  املختا.

 IX-  القئىىاءش إسىىتق لية السىىلطة القئىىائية واحلىىق ابنياكمىىة حىىق ابلو ىىول اد
 العادلة

 السلطة القئائية إلستق ليةابلنسبة  -1 
تقت نني انشنننارة اا أننننه توجننند لننند  السننأ ة التشنننري ية عننندة مشننناريع لتنننلمق إسنننقاللية  -103

نسننتقاللية السننأ ة السننأ ة الق ننائية عننن السننأ تق التنريذيننة والتشننري ية  تراعنني املبنناد  الدوليننة 
الق نننائية  ومن نننا م نننايري ت ينننق الق ننناة وعننندم نقأ نننم وال نننماان  املادينننة وامل نوينننة امل نننرتف هبنننا 

 دولي ا.  م
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 نسبة لص حيات انيكمة العسكريةابل -2 
تقت ي انشارة اا أنه يوجد حالي ا أمام لأل النوان ثالثة مشناريع قنوانق حنول إل نا   -104

ة وإعادة  الحية النظر ا ال ديد منن اجلنرائم اا الق نا  ال ند   وهني ال تن ال ادكمة ال سكري
 قيد املناقشة.

 ابلنسبة لئمان حقوق األجانب ابإلدعاء والدفاع أمام القئاء -3 
الّتقاضننني  الأجنننو  اا  حنننقّ منننن قنننانون أ نننول اداكمنننا  املدنينننة ت نننمن  9إن املنننادة  -105

 واألجنناب. الّأبنناين بنق دون الّتميين منن  األ نراد املقيمنق ا لبننان الق ا  وحقنوا الند ا ( جلمينع 
 واألجنناب الّأبنناين بنق منن شنلهنا التميين  ا امل امأنة أحكنام أ  الق نائية الرسنوم ال يت نمن قنانونو 

ولكن قانون أ ول اداكما  اجل ائية  ره موجب نا إضنا ي ا ة. والرسوم الق ائي الّنرقا  جل ة قيمة
أال وهنو وجننون تقد ننه   -عأنر عنناتق األجنناب الننذ  يتقنندم بشنكو  مباشننرة امنام الق ننا  اجل ائنني

أ.م.ج(  عأننر أنننه  كننن  155و 68كرالننة إضننا ية  كشننرلح لقبننول شننكواه ا الشننكل  املننادتق 
اجلرم يشكل جنحة ورأ  القاضي ان هنال أسنباق  إعرا  األجناب من د ع الكرالة ا حال كان 

بند ع كرالنة   - األجنناب -لن ام الشناكي إوهننا يقت ني التشنديد عأنر أن ا ندف منن تربر ذلر. 
هننو احلنند مننن سننو  إسننت مال حننق اندعننا . و ننره كرالننة إضننا ية عأننر عنناتق األجننناب يكمننن ا 

 إمكانية م ادرته البالد ب د التقدم ت سر ا قلشكو .

 بصنورة شنرعية املقيمنق لاجانن  رين  ةياملدنّ  اداكما  أ ول قانون من 416املادة إن  -106

أن إجنرا ا  ت ينق  نامي ا  كمنا قملثنل  امل امأنة شنرل الق نائّية امل وننة منن انسنترادة لبننان ا
 الق ااي اجل ائية لاشخاص ال اج ين ماداي  عن ذلر  مل متي  بق الأبناين واألجناب.

 X- احلق ابخلصو ية 

هننو القننانون الننذ  ي ننمن احلننق قصصو ننية ويرمنني اا  1999\140إن القننانون رقننم  -107
 م ون احلق بسرية املخابرا  اليت رر  بواس ة أية وسيأة من وسائل انتصالم.

إن احلننننق ا سننننرية التخننننابر مصننننان وا ءننننر القننننانون وال خي ننننع أل  نننننو  مننننن أنننننوا   -108
املراقبننة أو انعننرتاه أو ان شننا  إال ا احلنناال  الننيت ينننا عأي ننا هننذا القننانون: أ  التنصننت أو 

 إما مبوج  قرار ق ائي أو مبوج  قرار إدار .

دعنننننرتاه املخنننننابرا  هنننننو: و ينننننر الداةأينننننة  اإلداريإن املرجنننننع الصنننننار نصننننناذ القنننننرار  -109
 .بعد موافقة رئي  جمل  الوزراءوالبأداي  أو و ير الد ا  

مننن  أن يكنننون القنننرار ة ي نننا وم أنننال   عأنننر سنننبيل مجنننع امل أومنننا  ا إننننار مكا حنننة  -110
 انرهان واجلرائم الواق ة عأر أمن الدولة واجلرائم املنظمة(.

م  أال تتجاو  م أة إعرتاه املخابرا  الش رين. وتكون امل أة غري قابأنة لأتمديند إال  -111
 و ق األ ول والشرول عين ا. 
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 XI- ق حبرية التعبرياحل 
 إن حرية الت بري ا لبنان مصانة مبوج  أحكام الدستور والقانون. -112
إن إنتقناد رئنيل اجلم ورينة الأبننناين أو السياسنيق أو رلسنا  النندول األجنبينة عنرب وسننائل  -113

انعننالم أو عننرب اننرتنيننت غننري ممنننو   ذلننر ألن نصننوص قننانون ال قننوق  ال ت اقنن  عأننر لننرد 
اد  الذ  يبقر مسموح ا به ويدةل ضمن إنار حرية الت بري  ولكن ا ت اقن  عأنر التحقنري اننتق

 والقد  والذم.
ننا لأحننق نريننة الت بننري   -114 وهنذا لننيل مننن شننلنه ا أ  حننال مننن األحننوال أن يشننكل إنت اك 

حنندود سننيما وأن ممارسننة احلننق رنند  ننا حنندود ا ب نندم انضننرار قل ننري أو قلنظننام ال ننام  وهنني  ال
 م رتف هبا دولي ا.

و كننننننا التلكينننند ان مركنننن  اجلننننرائم امل أوماتيننننة ا قننننو  األمننننن الننننداةأي ال يسننننتد ه أ   -115
 شخا إال ا احلالة اليت يرتك   ي ا جر ة عرب اننرتنيت وليل لرد إنتقاد  قا.

 كنننن أمنننا قلنسنننبة اا حرينننة انعنننالم   نننان موجننن  انستحصنننال عأنننر تنننرةيا مسنننبق  ال  -116
ترسريه ضمن إنار احلدود عأنر ممارسنة حرينة النرأ  وانعنالم ا لبننان  ألن مجينع األننراف السياسنية 

 وحىت الدينية ت رب  نرية كامأة  عن آرائ ا من ةالل املؤسسا  التأر يونية وانذاعية املرةا  ا.

ة مننن سنن ادة املنندير أمننا قلنسننبة لنشننر األعمننال الرنيننة أو الركريننة اصاضنن ة ملوا قننة مسننبق -117
ال نام لأمديرينة ال امنة لامنن ال نام   نان التربينرا  املقدمنة ملننع أ  عمنل  كنر  أو  ن  تكمنن ا 
ت كري األمن أو املل قلش ور القومي أو قآلدان ال امة أو إاثرة الن را  ال ائرية  وكأ نا تنندرج 

 ننسان. ا إنار القيود املسمو  هبا ا إنار القانون الدو  حلقوا ا
وال يوجنند حالي ننا أ  مشننرو  قننانون ننشننا  هيئننة مسننتقأة نع ننا  الرتاةننيا أو املوا قننا   -118

 املسبقة  ل دم إستش ار احلاجة إلي ا  ا ثل أن احلراي  متارس من دون أ  حدود  ا ا لبنان.

اا  أةننننري ا  تقت نننني انشننننارة اا أن لأننننل النننننوان أقننننر حننننديث ا قننننانون احلننننق قلو ننننول -119
ويقننننوم بنننندرس مشننننرو  قننننانون حلمايننننة   2017\2\10اتريننننخ  28القننننانون الننننرقم  - امل أومننننا 

 كاشري الرساد  وذلر ت  ي  ا ملكا حة الرساد ول مان حرية الت بري.

 XII- احلق يف حرية التجمع 
تؤكد السأ ا  الأبنانية إلت ام ا ءاية وضمان حق التظناهر السنأمي منع وجنون إحنرتام  -120

 .القيود املت أقة قدا ظة عأر األمن والنظام ال ام وءاية حقوا اآلةرين وحرايهتم
وقنند أثننري  اننتقننادا  حننديث ا حننول إنت ننال السننأ ا  األمنيننة حلننق التجمننع والتظنناهر  -121

 .السأمي ا التجم ا  امل البة نل أ مة النرااي 
 ومن املناس  انشارة اا ما يأي:  -122

م ننا  مل تكننن مجي  ننا سننأمية  وقنند شنن د ب  نن ا إعتنندا  عأننر رجننال أن التج -1 
 .األمن واملمتأكا  اصا ة
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إن أ  إعتننندا  منننن قبنننل رجنننال األمنننن عأنننر سنننالمة املنننواننق أو أ  إسنننت مال  -2 
لأ ننننن املرنننرل منننن قنننبأ م  قابنننل ألن يكنننون موضنننو  مراج نننة أمنننام الق نننا  منننن أجنننل اداسنننبة 

 .والت ويا عأر املت ررين

وقلر نننل أ ننندر الق ننننا  ال ديننند مننننن األحكنننام الننننيت أد  اا م اقبنننة عنا ننننر  -3 
 األمن الذين ثبت إعتدائ م املررل عأر املتظاهرين.

إن املنع املوجود ا القانون ملنوثري الق نا  ال نام قنضنران والتجمنع أ نب  من  نا نظنراي   -123
نضنننراق  كنننان آةرهنننا تأنننر  قنننا  ذلنننر ألن منننوثري الق نننا  ال نننام قننناموا دنرننناذ ال ديننند منننن ا
 (.2017املت أقة بر ع احلد األدأ لاجور وسأسأة الرت  والروات   أيأول 

قلنسننبة لأ مننال األجاننن  وحريننة إنشننا  اجلم يننا  يرجننر الرجننو  اا اجلننوان ادنندد ا  -124
 من التقرير. 35الرقرة 

 XIII- حقوق األطفال والاواج القصري 
 ابلنسبة ملكتومس القيد -1 

أولنننت و ارة ال ننندل أمهينننة ةا نننة ملوضنننو  مكتنننومي القيننند وقننند أ ننندر و ينننر ال ننندل ا  -125
 ثالث كت  هبذا اصصوص: 2017 ال ام

  الكتننان األول موجننه اا لأننل الق ننا  األعأننر لأت مننيم عأننر الق نناة بوجننون
 انسرا  ا بت مأرا  مكتومي القيد.

 ة منننن أجننننل الت منننيم عأننننر ق نننناة الكتنننان الثنننناين موجنننه اا النيابننننة ال امنننة التميي ينننن
النيناق  ال امنة انسنتئنا ية ا خمتأنن ادا ظننا  بوجنون عندم إسنتئناف القننرارا  

 الق ائية القاضية بتسجيل مكتومي القيد إال ا حاال  ال رورة القصو .

   الكتنان الثالننث موجننه اا و ارة الداةأيننة والبأنداي  مننن أجننل تسننريع امل ننامال
 الرامية اا تسجيل مكتومي القيد. اندارية والق ائية 

 ابلنسبة لاواج القا رات -2 
تقننندم ب نننا الننننوان مبشنننرو  قنننانون يرمننني اا ر نننع سنننن احلننند األدأ لأننن واج  عنننند الرتينننا   -126

 ال امة. سنة. وقد أحيل اا الأجان النيابية املختصة لأدراسة مت يد ا نقراره من ا يئة 18والرتيان  اا 

 XIV-  ابملشاركة يف احلياة العامةاحلق 

ال يوجد أ  نا قانوين من شلنه أن  ننع أ  لبنناين  تتنوا ر  ينه الشنرول القانونينة  ان  -127
يكننون انةب ننا أو منتخب ننا. وال يوجنند ا القننوانق الأبنانيننة أ  أحكننام  مبنيننة عأننر أ  عنصننر مننن 

  اننتخان والرتش .عنا ر التميي   من شلهنا أن متنع أ  لبناين من ممارسة حقه ا

 اخلطيب انزك القاضية

    


