
 
 

 اقتراح قانون 
 یرمي الى تخلید ذكرى اإلبادة الجماعیة األرمنیة

 
 

 : المادة األولى
، »یة األرمنیةذكرى اإلبادة الجماع« الرابع والعشرین من نیسان یوم لذكرى رسمیة في الجمهوریة اللبنانیة ُتسمَّى 
الي والثقافة وزارات التربیة والتعلیم العدون أن یكون یوم عطلة رسمیة في جدول أعیادنا الدینیة والوطنیة، وتتولى 

واإلعالم تنظیم هذه الذكرى بما یلیق بها وُیسلِّط الضوء على نبذ جرائم اإلبادة الجماعیَّة والجرائم ضّد اإلنسانیة 
 وعلى أهمیة تكریم ضحایاها واإلعتراف بها والُمعاَقبة علیها. 

 
 المادة الثانیة:

 في الجریدة الرسمیة.ُیعَمل بهذا القانون فور نشره  
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 األسبــاب المــوجبــــــة
 
 

من أفظع جرائم وكوارث التاریخ مع ما  1923و 1915لما كانت اإلبادة الجماعیة األرمنیة الحاصلة بین عاَمي  
ص یوم الرابع تكتنزه من المعاناة   العشرین من نیسان من كل عام كذكرى لھذه اإلبادة.وواآلالم، وقد ُخّصِ

 
ِّلون األمة اللبنانیة جمعاء في مجلس النواب. ولما كان األرمن جزءاً ال یتجزأ من نسیج المجتمع اللبناني و  لھم أبناء یُمث

 
 التوصیة التالي نّصھا:باإلجماع قد أقّر  1997نیسان  3و 2ولما كان مجلس النواب اللبناني في جلستھ الُمنعِقدة بتاریخ 

 إن المجلس النیابي اللبناني،« 
الشبیھة بمعاناة الشعب  1923و 1915اللبناني األرمني بین عاَمي تحسُّساً منھ باآلالم والمعاناة التي عاشھا الشعب 

اللبناني وشعوب المنطقة والُمستِمّرة حتى الیوم جّراء عملیات اإلبادة الُمنظَّمة ضد شعوبنا على ید الُمستعِمر مطلع ھذا 
 القرن.

ِّلة ب 24وبما أن  ل مناسبة إلحیاء ھذه الكارثة الُمتمث  المجازر الُمرتََكبة ضد الشعب األرمني،نیسان من كل عام یُشّكِ
 ».فإن المجلس النیابى یدعو الشعب اللبناني إلى إعالن تضاُمنھ مع الشعب األرمني في ھذا الیوم

 
توصیة أخرى  ،2000أیار  11و 10و 9، في جلستھ الُمنعِقدة في باإلجماعولما كان مجلس النواب اللبناني عاد وأقّر 

 جاء فیھا: 
 1915واب اللبناني بمناسبة الذكرى الخامسة والثمانین للمجازر الًمرتََكبة من السلطات العثمانیة عام إن مجلس الن«

وكان ضحیتھا ملیون ونصف ملیون أرمني، یُدین اإلبادة الجماعیة بحق الشعب األرمني، ویُعِرب عن تأییده الُمطلَق 
 .»ھذه اإلبادة شرط أساسي لمنع جرائم مماثلة قد تحُصل مستقبالً لمطاِلب مواطِنْیھ األرمن ویَعتَِبر أن اإلعتراف الدولي ب

 
الُمتعلِّق بـ "  2015أیلول / سبتمبر  11تاریخ  69/323ولما كانت الجمعیة العامة لألمم المتحدة بموجب قرارھا رقم 

على أن ضحایا جریمة اإلبادة  الیوم الدولي إلحیاء ذكرى ضحایا جریمة اإلبادة الجماعیة وتكریمھم ومنع ھذه الجریمة" قد نصّ 
ً في منع  ضوا لھ، األمر الذي یؤدي دوراً ھاما ِرْین منھا یَْدعْون إلى شكل من أشكال إحیاء ذكرى ما تعرَّ الجماعیة والمتضّرِ

د القرار المذكور على مسؤولیة كل دولة في حمایة سكانھا من اإلبادة الجماعیة، وھي مسؤولیة ت لِزم ستاإلبادة الجماعیة، لیؤّكِ
منع ھذه الجریمة ، بما في ذلك التحریض على ارتكابھا، باستخدام الوسائل الُمالئمة والالزمة، وأن محاربة اإلفالت من العقاب 
على جریمة اإلبادة الجماعیة عامل مھم في منع ارتكابھا، لیخلُص القرار إلى تشجیع جمیع الدول األعضاء والدول الُمراِقبة 

ة األمم المتحدة وغیرھا من المنظمات الدولیة واإلقلیمیة، فضالً عن المجتمع المدني، بما فیھ المنظمات وكافة مؤسسات منظوم
 غیر الحكومیة واألفراد على إحیاء ذكرى ضحایا اإلبادة الجماعیة وتكریمھم.   

    
مةولما كنا ألْجل ذ عیة ل فیھ بتخلید ذكرى اإلبادة الجما، وتكریساً للحق الثابت غیر الُمجادَ لك، وفي ضوء األسباب الُمتقدِّ

ً لوقوع جرائم ُمماِثلة  ً بالتضحیات الِجسام لشھدائھا وضحایاھا ومنعا األرمنیة وأھمیة اإلعتراف بھا والمعاقبة علیھا وتحس�سا
اإللتزامات الدولیة ، و2000و  1997ابقتَْین عاَمْي ُمستقبَالً، و في ظّل ما أجمع علیھ مجلس النواب اللبناني في توصیتَیھ الس

 في قرار الجمعیة لألمم المتحدة أعاله، أعدَْدنا اقتراح القانون الُمرفَق. لة اللبنانیة الُمحدَّدة خصوصاً الُملقاة على عاتق الدو
 

 لـــــــــــــذلــــــــــــك
 

 وإقراره.أتقدَّم من المجلس النیابي الكریم باقتراح القانون الُمرفَق على أمل مناقشتھ 
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