
2018 الثاني ینایر/كانون البلد ملخص        
 

 لبنان  
 

في یونیو/حزیران، أقر لبنان قانون انتخاب جدید وعین موعدا لالنتخابات النیابیة في مایو/أیار 
تشرین األول، أعلن رئیس الوزراء سعد الحریري استقالتھ /أكتوبر. في 2009منذ األولى  ،2018

وقت كتابة  في البالد. ستقرار السیاسياالغیاب زاد احتمال تجدد المفاجئة خالل زیارتھ السعودیة، ما 
 تأثیر الفعلي لالستقالة مؤكدا بعد. اللم یكن ھذا الملخص، 

 
في یونیو/حزیران، وال تزال السلطات اللبنانیة تالحق األفراد الستخدام الحق بالتعبیر السلمي، 

 تمدید ثالث لمجلس النواب. كانوا یحتجون على  ضرب الجنود متظاھرین في وسط بیروت
 

وى قھا قوى األمن اللبنانیة، من التعذیب على أیدي عن توثیق تقاریر في رایتس ووتش ھیومنتستمر 
 األمن الداخلي والجیش اللبناني. ال یفي قانون التعذیب الجدید بالتزامات لبنان بموجب القانون الدولي. 

 
تمییزا ضد  ما یشكل ،قوم على الدیانةت، وھي قوانین منفصلة شخصیةالحوال ا لألقانون 15في لبنان 

ین في لبنان. في تطور إیجابي، ألغى المرأة. ال یزال االغتصاب الزوجي وزواج األطفال قانونیَّ 
یسمح للمغتصبین بالھروب من المالحقة الذي كان  قانون العقوبات، من 522واب المادة مجلس الن
 ھم. ایاالزواج من ضحمن خالل  القانونیة

 
ما ھدد بانتشار مجموعة من في الھواء الطلق،  واسع للحرق انتشارأدت أزمة النفایات في لبنان إلى 

 التأثیرات الصحیة القصیرة والطویلة األمد بین السكان. 
 

ملیون الجئ الوضع  1.5من الـ  بالمئة 80، یفتقد تقریبا ینالسوری الالجئین استمرار أزمةمع 
؛ یساھم في زیادة الفقر وعمالة األطفال ستغالل؛القانوني، األمر الذي یعرضھم للتوقیف واإلساءة واال

السوریین من دفع بدالت اإلقامة  بعض ى التعلیم والرعایة الصحیة. أعفى لبنانحصولھم علقید وی
 المرھقة في فبرایر/شباط. 

 
 سوء المعاملة، والتعذیب المطول، الحبس االحتیاطي

قوى األمن ، منھا األمن اللبنانیةال تزال ھیومن رایتس ووتش توثق تقاریر التعذیب على أیدي قوى 
قانونا مجلس النواب تشرین األول، أقر /أكتوبررات الجیش. في االداخلي والجیش اللبناني واستخب

ال یفي بالتزامات لبنان بموجب القانون فھو رغم أنھ یمثل خطوة إیجابیة، ، وجدیدا ضد التعذیب
 الدولي. 

https://www.hrw.org/ar/news/2017/11/13/311297
https://www.hrw.org/ar/news/2017/11/13/311297
https://www.hrw.org/ar/news/2017/11/13/311297
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بعد احتجازھم  أثناء توفواسوریین  4، أصدر الجیش اللبناني بیانا مفاده أن 2017یولیو/تموز  4في 
صول إلیھا مقید. عاین طبیب مداھمات جماعیة في عرسال، وھي منطقة في شمال شرق لبنان، الو

رجال قدمھا محامو العائالت لـ ھیومن رایتس ووتش، ووجد  3لدیھ خبرة في توثیق التعذیب صور 
سباب ألالجیش إن الرجال ماتوا قال  .أن اإلصابات "تتناسب مع األذى الناجم عن التعذیب البدني"

 لكنھ لم ینشر نتائج تحقیقھ.  ،یعیةطب
 

والتحقیق  استخدام التعذیبلرصد  أسس فیھ آلیة وقائیة وطنیة قانونا، أقر مجلس النواب 2016في 
 علن عن أعضائھا. یأو  ،یلوخصص لھا التمیلبنان ھذه اآللیة حتى اآلن، أو یؤسس . لكن، لم فیھ

 
 والتعبیرحریة التجمع 

الرئیس أو الجیش اللبناني أو انتقادھما فإن التشھیر ب بینما تُحترم حریة التعبیر بشكل عام في لبنان،
القدح والذم  سنوات. كما یجرم قانون العقوبات اللبناني 3ھو جریمة قد تصل عقوبتھا إلى السجن 

 سنة.  على ذلك حتى ویجیز السجن ،خصیات الرسمیةشبحق ال
السلطات اللبنانیة احتجاز أفراد بسبب منشورات لھم على وسائل التواصل  تابعت ،2017في 

 االجتماعي ینتقدون فیھا مسؤولین حكومیین. 
ضد لالحتجاج جنود یركلون ویضربون متظاھرین تجمعوا مقاطع فیدیو ل تِقطالتُ في یونیو/حزیران، 

 تمدید ثالث لمجلس النواب. قال الجیش إنھ فتح تحقیقا لكنھ لم ینشر النتائج. 
 

 المحاكم العسكریة
 منتھكا حقوقھم في ،المحاكم العسكریةال یزال لبنان یحاكم المدنیین، من ضمنھم األطفال، في 

خضوعھم من مثل أمام المحكمة العسكریة  یصف والقانون الدولي.اإلجراءات القانونیة الواجبة 
قرارات صادرة  االعترافات المنتزعة تحت التعذیب،، استخدام حتجاز بمعزل عن العالم الخارجيلال

 والحق المحدود باالستئناف.  ،بدون شرح، أحكام تبدو تعسفیة
 

إلى  ُحِولترغم أن بعض التھم  ،أمام المحكمة العسكریةمتظاھرا  14 محاكمة قضیة بارزةشملت 
عدم حل للتظاھر ضد الفساد و 2015أوقفوا في . كان المتھمون محكمة مدنیة في مارس/آذار

  . الحكومة أزمة النفایات
 

 العامالت المھاجرات
بنغالدش ، ولنیبال، االفیلیبین، إثیوبیا، نكا، ال سیما من سریالةمنزلی ةأجنبی ةألف عامل 250حوالي 

، باإلضافة إلى دةھجرة مقیِّ  نظام الكفالة إلى قوانینیعرضھن  من حمایة قانون العمل. یاتمستثن
  االنتھاكات. الستغالل وا
 

https://www.hrw.org/ar/news/2017/07/20/306896
https://www.hrw.org/ar/news/2017/07/20/306896
https://www.hrw.org/ar/news/2016/10/28/295832
https://www.hrw.org/ar/news/2016/10/28/295832
https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/27/301630
https://www.hrw.org/ar/news/2017/06/21/305549
https://www.hrw.org/ar/report/2017/01/26/299124
https://www.hrw.org/ar/report/2017/01/26/299124
https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/20/301383
https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/20/301383
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المجتمع المدني مجموعات لتھا سفارات البلدان المرسلة للعمالة وجأكثر الشكاوى شیوعا التي س
، واالنتھاكات رفض إعطاء إجازة، الحبس القسري، دفعھا تأخر فيالأو  تتضمن عدم دفع األجور

 االنتھاكاتقاضین أرباب عملھن بسبب ی المنزلیات الوافدات اللواتي تالاماللفظیة والجسدیة. الع
انتحرت عدة التأشیرات.  ظامتعرضن للسجن أو الترحیل بسبب قیود نیوقد ، واجھن عراقیل قانونیةی

 . 2017عامالت منزلیات أو حاولن االنتحار في 
 

ألنھن على  ھنلورحّ مھاجرات  عامالت منزلیات "األمن العام اللبناني" جزتحا، 2017و 2016في 
 ما یبدو أنجبن أطفاال في لبنان.

 
 المرأة حقوق 

التي كانت تسمح من قانون العقوبات  522ة اب اللبناني المادمجلس النو ألغىأغسطس/آب،  16في 
جرائم العالقات بشأن  ھم، لكنھ ترك ثغرةایاللمغتصبین باإلفالت من المالحقة بالزواج من ضح

بوعدھا بالزواج.  معھا ممارسة الجنسغواء فتاة بكر لإو 17إلى  15 من سنفال الجنسیة مع األط
بالجنس ال یزال یعرض النساء والفتیات إلى الخطر. یبدو االتجار  عدم التنسیق في رد الحكومة على

 الدعارة القسریة واالستغالل الجنسي. بھدف  لالتجار السوریات في خطر أكبر للتعرض النساء أن
 

. ھذا لألحوال الشخصیة القائمة على الدیانة 15موجب القوانین الـ ب للتمییزة تتعرض المرأ ال تزال
 الطالق وإقامة األطفال بعد الطالق وحقوق الملكیة.الحصول على  یز یتضمن عدم المساواة فيالتمی

وھي ، ، ال یحق للمرأة اللبنانیة إعطاء جنسیتھا إلى زوجھا األجنبي وأوالدھاللبنانيبخالف الرجل ا
 عرضة لقوانین اإلرث التمییزیة.

 
لسن الزواج لجمیع مواطنیھ. بدال من ذلك، تحدد المحاكم الدینیة عمر  ىیحدد لبنان الحد األدنال 

الزواج وفق قوانین األحوال الشخصیة القائمة على الدیانة، والتي یسمح بعضھا للفتیات األصغر من 
 سنة.   18تحدد السن األدنى للزواج بـ یع قوانینمشار مجلس النوابلم یقر سنة بالزواج.  15

 
على تدابیر حمایة  2014" لعام سرياألسرة من العنف األحمایة النساء وسائر أفراد "قانون  ینص
 ،األسريجمیع أنواع العنف ال یجرم  . لكنھفي عمل الشرطة والمحاكمأدخل إصالحات ، كما مھمة

الجنائیة  شكاوىالعراقیل في مالحقة  نواجھصاب الزوجي. ما تزال بعض النساء یاالغتھا منو
 غالبا بسبب التأخیر الطویل. األسري،  العنفالمتعلقة ب

 
 الجنسي والھویة الجندریة التوجھ
عالوة على ذلك، تعاقب جریمة بموجب قانون العقوبات اللبناني. " (الخیانة الزوجیة) الزنایعتبر "
سنة. في السنوات  حتى" بالسجن كل مجامعة على خالف الطبیعةمن قانون العقوبات " 534المادة 

https://www.hrw.org/report/2010/09/16/without-protection/how-lebanese-justice-system-fails-migrant-domestic-workers
https://www.hrw.org/report/2010/09/16/without-protection/how-lebanese-justice-system-fails-migrant-domestic-workers
https://www.hrw.org/report/2010/09/16/without-protection/how-lebanese-justice-system-fails-migrant-domestic-workers
https://www.hrw.org/ar/news/2017/04/25/302796
https://www.hrw.org/ar/news/2017/08/24/308125
https://www.hrw.org/ar/news/2017/08/24/308125
https://www.hrw.org/ar/news/2015/01/19/266120
https://www.hrw.org/ar/news/2015/01/19/266120
https://www.hrw.org/ar/news/2017/04/12/302215
https://www.hrw.org/ar/news/2014/04/03/253275
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 تعرضسلوكا مثلیا، بعضھم مارسوا  الماضیة، أجرت السلطات مداھمات لتوقیف أشخاص یُزعم أنھ
 قسریة. الشرجیة الفحوصات الالذي شمل  للتعذیب

 
األسس القانونیة لتوقیف رجال بتھمة السلوك المثلي، معلنا في في ینایر/كانون الثاني، طعن قاٍض 

لمثلیي الجنس الحق في إقامة عالقات إنسانیة أو حمیمة مع من یریدونھ من الناس، "بقرار محكمة أن 
 .دون أي تمییز لجھة میولھم الجنسیة"

 
 نوالالجئ

في السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین"  المفوضیة" لدى ونأكثر من ملیون الجئ سوري مسجل
 ملیون.  1.5لالجئین السوریین في لبنان بـ الحقیقي  عدداللبنان. تقدر الحكومة 

 
 في لبنان، ما یزید خطر سیاسة اإلقامةیصعب على السوریین المحافظة على وضع قانوني بسبب 

والرعایة الصحیة.  ،التعلیملعمل، الحصول على ا على قدرتھمویحد النتھاكات االستغالل وتعرضھم ل
من الالجئین في لبنان ال یملكون إقامة قانونیة ویواجھون خطر  بالمئة 80وفق المنظمات اإلنسانیة، 

یین في لبنان لبنان بعض السور أعفى الترحیل لوجودھم غیر القانوني في البالد. في فبرایر/شباط،
 من رسوم اإلقامة. 

 
، 2017-2016خالل العام الدراسي  خارج المدرسةألف طفل بعمر الدراسة كانوا  200أكثر من 

المدارس مدیري  فرض، األطفالتحمل تكالیف النقل، عمل  على یھملاغالبا بسبب عدم قدرة أھ
واجھ األطفال بعمر ارتیاد المدرسة لتعلیم اللغات األجنبیة.  الدعمغیاب وتعسفیة،  شروط تسجیل

 الثانویة واألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة عوائق خاصة. 
 

، یخضع الوصول إلیھا لقیود الف سوري من عرسال، منطقة في شمال شرق لبنانآ 10حوالي عاد 
. أخبر "حزب هللا"ان وأغسطس/آب، بموجب اتفاقات فاوض علیھا إلى سوریا بین یونیو/حزیر

كانت السبب القانونیة  إلقاماتافتقارھم لالجئون ھیومن رایتس ووتش أن المداھمات العسكریة و
 . بالضغط للمغادرةاألساسي إلحساسھم 

 
 دخول على السوریین منعت عدة طالبي لجوء من دخول لبنان.شروط  لبنان فرض، تابع 2017في 

ما  ،ھیومن رایتس ووتش أیضا ترحیالت منعزلة قسریة لسوریین وفلسطینیین إلى سوریا وثقت
  أنواع أخرى من االضطھاد.  أو ،التعذیبالتعسفي،  ر التوقیفطخعرضھم ل

 
 ألف 280-260حوالي لبنان منضمین إلى  وا اللجوء إلىألف فلسطیني من سوریا طلب 45حوالي 

 العمل. على حقوقھم، منھا  فلسطیني الجئ موجودین في البالد، حیث یواجھون قیودا
 

https://www.hrw.org/ar/news/2016/12/21/297982
https://www.hrw.org/ar/news/2016/12/21/297982
https://www.hrw.org/ar/news/2017/02/02/299654
https://www.hrw.org/ar/news/2017/02/02/299654
https://www.hrw.org/ar/news/2017/02/14/300040
https://www.hrw.org/ar/report/2016/07/19/292061
https://www.hrw.org/ar/report/2016/07/19/292061
https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/20/309191
https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/20/309191
https://www.hrw.org/ar/news/2015/02/17/266820
https://www.unrwa.org/userfiles/2011012074253.pdf


5 

 في الھواء الطلقحرق النفایات 
. زال یواجھ أزمة نفایات ماو ،إلدارة النفایاتعلى المستوى الوطني  البنان نظامیسبق أن اعتمد  لم
ما یشكل خطرا صحیا قصیر ، في أرجاء البالد، یُحرق العدید منھاالمكشوفة  وجد مئات المكباتت

یؤثر على المناطق األكثر في الھواء الطلق  مین قریبا منھا. الحرقیلسكان المقعلى ا وطویل األمد
السكان  من بین للخطر ثر عرضةاألكالمسنون ھم ، واألطفال وبشكل غیر متناسب فقرا في البالد

 . المحلیین
 

 والحروب القدیمةالنزاعات  إرث
ألف مخطوف أو "مفقود" خالل  17 نحوالعدالة أو المحاسبة لعائالت باتجاه تحقیق  لبنانیدفع  لم

، قدم وزیر العدالة شكیب قرطباوي 2012تشرین األول /أكتوبراألھلیة. في  1990-1975حرب 
لتأسیس ھیئة وطنیة للتحقیق في مصیر ھؤالء "المفقودین"  الوزراءمشروع مرسوم إلى مجلس 

، قدمت 2014، لكن لم یُتخذ أي إجراء آخر. في سبتمبر/أیلول وما تالھا 1975حرب ھذه ال خالل
. أظھرت 2000العام  الحكومة أخیرا إلى عائالت المفقودین ملفات الھیئة الرسمیة للتحقیق التي عینت

 ھذه الملفات أن الحكومة لم تجِر أي تحقیق جدي. 
 

  األطراف الدولیة الرئیسة
، وقد محلیین والسعودیة تأثیرا قویا على سیاسة لبنان من خالل حلفاء ووكالء ،إیران، تملك سوریا

  استمرار الصراع في سوریا الجارة. تزاید مع 
 

 ،كندا، األوروبي االتحادأعضاء من ، المملكة المتحدة، الوالیات المتحدةھا قدم العدید من البلدان، من
تھ على مواجھة أزمة د، لمساعغیر كافأنھ للبنان، رغم واسع النطاق وعدة دول خلیجیة دعما 

 العنف.  انتشارالالجئین وتعزیز األمن وسط 
 

تحاد ، االالوالیات المتحدة، منھم ساعدات من عدة واھبین دولیینمقوى األمن والجیش  كما استلمت
بعض ھذه الجھات الفاعلة ضمان التزام ھذه  ىوالسعودیة. حاول ،فرنسا، المملكة المتحدة، األوروبي
 حقوق اإلنسان، لكن االمتثال ما زال ضعیفا. الدولي ل قانونالالقوات ب

 

https://www.hrw.org/ar/news/2017/12/01/311892
https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/14/308911
https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/14/308911
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