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لبنانفياإلعاقةذوياألشخاصحقوقحولالشاملالدورياالستعراض
2020تقرير

اللبنانيةالجمعية"،"للمكفوفينالشبيبةجمعية"،"حركيًاالمعوقينلألشخاصاللبنانيالتحادا"منكلقام
هيئة"،"للصمّاللبنانياالتحاد"،"اإلعاقةذوياألشخاصلحوقالوطنيةالجمعية"،"الذاتيةللمناصرة
،"الصمّتعليممركزجمعية"،"مساواةجمعية"،"للمعوقينالوفاءدربجمعية"،"الفلسطينيةاإلعاقة

امتثالمدىلىعيركزتقديمضمنالمراجعةهذهبإعداد"اإلعاقةذوياألشخاصلحقوقالمنتدى"و
المراجعةهذهعرضوت.المعوقيناألشخاصحقوقواحترامبحمايةيتعلقفيمابالتزاماتهااللبنانيةالحكومة

وحقوقالتمييز؛وعدم،الصحة،التعليم،بالعملالمعوقيناألشخاصبحقالمتعلقةالرئيسيةالبياناتحللتو
.المعوقينالالجئين

الرافضةوالشعبيةواألهليةالمدنيةالجهودتراكمإلىلبنانفيالسياسيةالطبقةاتبعتهاالتيالسياساتأدت
انفجر،2015و2011محطتيفبعد،والمحاصصةالغنائميةومنطقالعامالمالوسرقةوالفسادللهدر
السلطةحاولت،والمناطقللطوائفعابرةشعبيةثورةفي2019أكتوبر/األولتشرين17فيالشارع

وسياسيواجتماعياقتصادياختناقمعالثورةهذهوترافقت،متعددةبأشكالقمعهاالطوائفوديكتاتوريات
المعوقيناألشخاصمنظماتانخرطتوقد.وإقصائهاالمعوقيناألشخاصفئةتهميشمنالمزيدإلىيؤدى
.المهمشةبالفئاتإسوةصوتهالتوصلالثورةهذهونشاطاتتحركاتفي
المعوقيناألشخاصلمنظماتأهميّةاألكثرالمنبرتشكّلاإلنسانلحقوقالشاملةالدوريةالمراجعةتزالال
،)2006(اإلعاقةذوياألشخاصلحقوقالدوليةاالتفاقيّةعلىالنيابيالمجلستصديقعدممع،لبنانفي
حرمالسلطةأقطاببينالسياسيفالخالف.2007يونيو/حزيرانفياللبنانيةالحكومةعليهاوافقتالتي

التيوالمتابعةالرصدآلياتمنومنظماتهم)iالسكانمنالمئةفي10نحو(لبنانفيالمعوقيناألشخاص
.المرفقوبروتوكولهااالتفاقيةإياهاتمنحهم
لمجلسالعامةالجلسةأثناءاستكملتقدبلبنانالخاصةاإلنسانلحقوقالشاملةالدوريةالمراجعةوكانت
فيالمجلسوتبنى،2016مارس/آذارفيانعقدتالتي،والثالثينالحاديةتهدورفياإلنسانحقوق
أما.توصية91ورفضمنها128قبِل،توصية219خاللهالبنانتلقىالتي،الثانيةالمراجعةنتائجالجلسة

حول،2010العاممنذيدورأبرزهايزالفال،لبنانعليهاوافقوالتياإلعاقةبقضاياالمتعلقةالتوصيات
مضامينلتنفيذوطنيّةاستراتيجيةاستحداثوبالتالي،المرفقوبروتوكولهاالدوليةاالتفاقيةعلىالتصديق

بحقوقالخاص220/2000القانونصدورعلىسنةعشريننحومرورمنالرغمعلىف.االتفاقيةهذه
أومساءلةيوجدوالالفئةهذهمعالتعاطيفيمستمرالتهميشأنإال،iiلبنانفيالمعوقيناألشخاص
،للقانونالتطبيقيةالمراسيمتصدرلمالمعنيةالوزاراتأنكما،حقوقهمتنتهكعندمارسميتينمحاسبة
:منهاألسباب
االرتقاءمساروفي،المرفقوبروتوكولهاالدوليةاالتفاقيةعلىالتصديقفيالدولةتهاون

.لتطبيقهاالمالئمةاألرضيةلتهيئةالمحليةبالتشريعات
فيالفرصتكافؤإلىوالوصول220/2000القانونلتطبيقوطنيّةاستراتيجيةوجودعدم

.المجتمع
التوعيةوانعداموقراراتها؛،ومجالسها،وإداراتها،الوزاراتهيكلياتعنالدامجةالمعاييرغياب

.المعوقيناألشخاصوحاجاتوحقوقاإلعاقةقضاياتجاهالعامالقطاعفي
أوالعامةواإلحصاءاتالدراساتمعاييرعنأو،المحليةالتنميةأجندةعناإلعاقةقضاياغياب

.الرسميةاالجتماعية
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الخارجيبالتمويلوارتباطها،المنفذةالمشاريعفيواإلفادةاإلطارالمحدودالجزئيةاألنماطسيطرة
الفرصيضيعماالقانونبتطبيقالمعنيةالوزاراتبينالتنسيقوغياب،متاحغيرالحقيجعلما

.تطبيقهأمامالمتاحة
فيالقانونتطبيقيجعلما،العامةالموازنةعنالمعوقينلألشخاصاألساسيةاالحتياجاتغياب

.متيسرغيروالسياسيةالمدنيةوالحقوق،الدامجةالبيئة،الصحة،التعليم،العملحقوق
الوزاراتتقدمهاالتيالمعلوماتعنالشفافيةوغياب،المعلوماتإلىالوصولإمكانيةعدم.
بلغةرسميًااعترافالإذ،وبصريًاسمعيًاالمعوقينلألشخاصبالتواصلالحقضمانغياب

نواحيشتىوفيمجتمعهممعهؤالءتواصلفيالستخدامهما،وغيرهابرايلوبطريقةاإلشارة
.)...رأيهمعنالتعبير،المعلوماتعلىحصولهم(حياتهم

مسوداتتقديمإلىسياسيةجهاتتسعى،220/2000القانونتطبيقعدممنوبالرغم،الواقعهذاأمام
غيابمعقوانيناستحداثمنتحذرالمعوقيناألشخاصمنظماتيجعلما،باإلعاقةتتعلقجديدةقوانين

أي،السكانمنبالمئة10نحويمثلونالذين،المعوقوناألشخاصيعيشإذ،الدوليةاالتفاقيةعلىالتصديق
تقدمهماوكلiv.األساسيةحقوقهممنمحرومينواإلقصاءالتهميشمنحاالً،iiiمواطنألف400يقاربما

مبادراتوهي،معيّنتمويلذاتالمدةمحدّدةاألثرمحدودةمبادراتواآلخرالحينبينالمعنيّةالوزارات
فيالمعوقيناألشخاصلدمجوطنيّةاستراتيجيةإلىتتحولوال،التمويلانتهاءمعأثرهايختفيموضعيّة
الهندسيالتجهيز(التمييزعدم،الصحة،التعليم،العمل:لحقوقالتقريرهذاويفصل.المحليّةمجتمعاتهم
أخذأولبنانعليهاوافقالتيالتوصياتوفقوالسوريين؛الفلسطينيينالالجئينوحقوق،)السياسيةوالحقوق

.2016مارس/آذارفيعقدتالتياإلنسانحقوقلمجلسوالثالثينالحاديةالجلسةفي،بهاعلمًا

اإلعاقةذوياألشخاصحقوق/لبنانعليهاوافقالتيالتوصيات،أوالا

واالنتهاء)البرتغال،هندوراس،سيراليون(االعاقةذوياالشخاصحقوقاتفاقيةعلىالتصديق132-17
للتصديقالالزمةالعمليةوتسريع،)تركيا(االعاقةذوياالشخاصحقوقاتفاقيةعلىالتصديقعملياتمن
ذوياالشخاصحقوقاتفاقيةعلىالتصديقوتيسير،)تايلند(االعاقةذوياالشخاصحقوقاتفاقيةعلى

)كورياجمهورية(االعاقة
وعيواذكاء،االختياريوبروتوكولهااالعاقةذوياالشخاصحقوقاتفاقيةعلىالتصديق20-132

جميعفيضدهمالتمييزوعدماالخرينمعالمساواةفياالعاقةذوياالشخاصبحقوالمؤسساتالمجتمع
)المكسيك(الحياةمناحي

ذلكفيبما،االنسانبحقوقالمتعلقةالدوليةواالتفاقياتاالساسيةالنظممختلفعلىالتصديق23-132
87رقمالدوليةالعملمنظمةواتفاقيات،االعاقةذوياالشخاصحقوقواتفاقياتاالساسيرومانظام
)اإلعاقةذوياألشخاصحقوق–جزئياًمقبول(–)غانا(169،89و

تامبشكلحقوقهملضماناالعاقةذوياالشخاصحقوقاتفاقيةعلىالتصديقفيبإيجابيةالنظر18-132
)الصين(والعامةالسياسيةلحياةافيومشاركتهموالعملالتعليمفي
اجلمنفعاالًتنفيذاًالوطنيةالخطةوتنفيذاإلعاقةذوياالشخاصحقوقاتفاقيةعلىالتصديق19-132
)ايطاليا(االعاقةذوياالطفالاماممفتوحاًالتعليمنظامجعل
دماجإلالوطنيةللخطةالفعالللتنفيذالالزمةوالماليةوالمؤسسيةالبشريةالمواردتوفير186-132

)هندوراس(االعاقةذوياالشخاص
)باكستان(االعاقةذوياالشخاصدماجإلالوطنيةالخطةتنفيذمواصلة183-132
بحقوقتوعيةحمالتتنفيذمنهابسبلاالعاقةذوياالشخاصلحمايةجهودهمواصلة189-132

)االسالميةيرانإجمهورية(االعاقةذوياالشخاص
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يتعلقفيماسيماال،االعاقةذوياالشخاصدماجإلالوطنيةللخطةالفعالالتنفيذضمان184-132
)فنلندا(والعملالتعليمالىبالوصول

وضعمنهابسبل،االعاقةذوياالشخاصحياةتحسينالىالراميةالجهودتعزيزفيالمضي185-132
)سنغافورة(االعاقةذويلألطفالالتعليماحتياجاتلتلبيةسياساتيةادواتوتنفيذ
الخطةإطارفي،التعليمفيحقهمذلكفيبما،االعاقةذوياالشخاصحقوقإعمالمواصلة187-132

)الروسياالتحاد(اعتمدهاالتياالعاقةذوياالشخاصدماجإلالوطنية
)عُمان(المدارسفيالخاصةاالحتياجاتذوياالشخاصادماجالىالراميةالجهودتكثيف192-132
)اليونان(االعاقةذوياالشخاصحمايةلضمانالخطواتمنالمزيداتخاذ188-132

الجهودتعزيزحول132-217:وهي،التوصياتمنبعدد"علمًاأحيط"لبنانأنكذلكويُلحظ
الىوالوصولالصحيةبالرعايةيتعلقفيماسيماالالسوريينالالجئينوكرامةحمايةضمانالىالرامية
.)شيلي(للمخاطرالمعرضيناالعاقةذويواالشخاصوالمسنينوالنساءاالطفالوحمايةالتعليم

عليهاوافقالتيالتوصياتبتنفيذلبنانالتزاممدى،ثانيًا

،اإلعاقةذوياألشخاصبحقوقيتعلقمافيعليهاوافقالتيالتوصياتبتطبيقيلتزململبنانأنّيالحظ
شيئًاتطبقوال،المعنيةالوزاراتتكيلهاالتيالوعوديشبه،شكليًاكانالتوصياتبمضامينااللتزاموأن
الدوليةاالتفاقيةصدورسبقالذي،220/2000المعوقيناألشخاصبحقوقالخاصالمحليفالقانون.منها
صدرتالتيالوزاريةوالتعاميموالقراراتالتطبيقيةالمراسيمكذلك،يطبقلم،السنةونصفسنواتبست
:ومنها،الماضيةاألعوامخالل
ذويمشاركةبتسهيلالمتعلقةوالتدابيرباإلجراءاتالمتعلق2214/2009الرقمالمرسوم

،والبلديةالنيابيةاالنتخاباتفيالخاصةاالحتياجات
23المادةسيماال،220/2000القانونأحكامبتطبيقالمتعلق،7194/2011الرقمالمرسوم

،11/4/2004تاريخ،646الرقمالبناءقانونمن13والمادة،منه
االنتخاباتمعترافقتالتيوالبلدياتالداخليةوزيرعنالصادرةالوزاريةوالقراراتالتعاميم

ذلكومن.2018للعامالنيابيةواالنتخابات،2016للعامالجزئيةوالنيابيةواالختياريةالبلدية
.2018يوليو/تموز20تاريخ،3/2162و2الرقمالعملوزيرمذكرتا

األماكنإلىالوصولحقرأسهاعلىويأتي،مترابطةالمعوقيناألشخاصحقوقأن،كذلكويالحظ
تحترمأنينبغيالتيالمكانيةالبيئةفيالمعوقيناألشخاصفئةتجاهالتمييزوعدم،والتواصلوالمعلومات

العاماالستخداموذاتالعامةاألماكنلتجهيزمحدّدةصرفأبوابتتضمنلمالعامةالموازنةأنإال،التنوع
حول،28/2007القانونأنإلىباإلضافة،المواطنينمنكغيرهمالمعوقيناألشخاصوصوليضمنبما

أثناءاإلعاقةحركةتلقتوقد.viتطبيقهدونيحولبمامشروطًاأتى،vالمعلوماتإلىبالوصولالحق
أنإالالصلةذيوالمرسومالقانونبتطبيقالداخليةوزيرمنوعدًا،2016واالختياريةالبلديةاالنتخابات

فيصرفباببتخصيص،2018مايو/أيار6فيالحكومةرئيسمنوعدًاتلقتكذلك،viiيحدثلمذلك
.viiiالوصولفيالمعوقالشخصوكرامةاستقالليةيضمنالذيالهندسيللتجهيزالمقبلةالعامةالموازنة

صعيدعلىخصوصًا،تالشىقد،2009-2008العامفيمحرزًاكانالذيالجزئيالتقدّمفإن،عليهبناء
الفترةشهدتوقد.الوصولحقمنيتضمّنهبما،واقتراعًاترشحًاالمعوقينلألشخاصالسياسيةالحقوق
اقتراعمراكزلعشرةالهندسيةالدراسةالف،المعوقينلألشخاصالسياسيةللحقوقفاضحةانتهاكاتاألخيرة
برايلبطريقةالمكيّفةاالقتراعورقةوال،التنفيذإلىطريقهاوجدت"حقيحملة"قدّمتهالبنانفينموذجية
حيث،ككذلالصّملألشخاصصورمعمكتوبةمعلوماتتأمينوال،كذلكالمكفوفيناألشخاصالقتراع
.2022ixالعامفيدامجةعامةانتخاباتإلىللوصولالنموذجينهذينعلىالتأسيسيتمأنيفترضكان

بجزءوتقوم،الدمجوثقافةالمعوقيناألشخاصحقوقتجاهالتوعيةعنتتقاعسالدولةأنذلكإلىأضف
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.xالصلةذاتوالحقوقيةالمدنيةالمنظماتالمهمةهذهمن
:يليمانسجّل،الحقوقحولالتفصيلوفي

العملفيالحق1.

الرسميةالوظائففيالمئةفي3كوتا–مقتطعةبنسبةتوظيفالإلزاميةعلى220/2000القانونينص
أنإال.يلتزمالمنمّيغركما،الضريبيةكاإلعفاءاتالعملألربابحوافزالنسبةهذهويرافق،والخاصة
وفي،xiiمدنيةمبادراتعبرضئيلةبنسبفالتزمالخاصالقطاعأما،xiبالتوظيفيلتزملمالعامالقطاع
،القانونبتطبيقالقطاعهذاإللزامقضائيةدعاوىإلىالمعوقيناألشخاصمنظماتدفعمايلتزملمالعموم
فقطمعوقًاشخصًا11321أنالمتوفروالمعطى،المئةفي83المعوقيناألشخاصبطالةنسبةزيدتفيما

:إلىالتحديدفيذلكويعود.xiiiالعامالقطاعفيفقطمنهم1071،يعملونأنهمصرحوا
منازلهممنالخروجمنالمعوقيناألشخاصمعظميحرمما،الدامجالهندسيالتجهيزانعدام

.إضافيةماليةأعباءبالعمليرغبمنويكلف،باستقاللية
المئةفي15تجهيزعلى220/2000القانونتأكيدرغممجهزةعامةنقلوسائلتوفرانعدام

أماكنإلىالوصولمنالمعوقيناألشخاصمنالعملعلىالقادرينمعظمحرمانونتيجتهمنها؛
.كبيرةماديةأكالفاًمنهميعملمنوتحميل،العمل

والتدريبالتأهيلوكذلك،التعليميةالمؤسساتفيالمنهجيوالتكييفالهندسيالتجهيزندرة
يحرمما،األربعلإلعاقاتوالتقنيةالمهنيةالتعليميةالمؤسساتفيالمعوقينلألشخاصالمهنيين
أو؛الئقلعملفعليةفرصةمنوبالتالي،والجامعي،األساسيالتعليممنالمعوقيناألشخاصمعظم
.xivمستقلمهنيعمل

المعوقينلألشخاصوظائفبتأمينالمعنيةللمؤسساتالبشريالجهازوتدريبوتأهيلتمكينعدم
ومالءمتهاالوظائفهذهتأمينفيالمؤسساتهذهإخفاقإلىأدىما،والخاصالعامالقطاعينفي
.المعوقيناألشخاصواحتياجاتقدراتمع

إلىعملهّربمعواضطراره،التأمينعلىالحصولفيالمعوقالشخصتعترضكبيرةصعوبات
.نادرةحاالتفيالتأمينعلىللحصولوالتحايلاإلعاقةإخفاء

العامةأوالخاصةالعملوأماكنوالتدريبيةالتعليميةالمؤسساتلتجهيزاستراتيجيةخطةأيغياب،
.العملمنالعاطلينالمعوقيناألشخاصمنآخرلجيليؤسسما

التكييف،المعوقيناألشخاصعملحولالجديةالرسميةوالدراساتوالمسوحاإلحصاءاتغياب
اإلعاقةمعاييرإدراجوغيابالعمل؛مكانفيوالتنوع،المعوقيناألشخاصتوظيفمنافع،الوظيفي

.المعوقيناألشخاصجمعياتمعظمهافأنتجتالمتوفرةالدراساتأماوالبطالة؛السوقدراساتفي

التعليمفيالحق2.

،الخارجيبالتمويلمرهونةمحدودةمشاريعكونهاتتعدىالمجتزأةمبادراتعلىالدولةمداخالتتقتصر
بالتعليمالمعوقالشخصحقالقانونضمنوقد،xvالتربويللدمجومنتجةكاملةاستراتيجيةغيابفي

نسبةنجدالمقابلفي،الخدمةهذهعلىالحصولدونيحولعائقاًاإلعاقةاعتباروعدمالمتكافئةوالفرص
تأمينأوالمنهاجأو،المكانيةالبيئةصعيدعلىإن،لتزمتالخاصةأوالرسميةالمدارسمنجداًضئيلة
إلىالواقعويشير؛xviالنظاميةالصفوففيالمعوقينالمتعلمينمعالتعامليجيدالذيالتعليميالكادر
:xviiالتالي
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المدارس،إعاقاتهم،تكاثفهم،المعوقينباألشخاصالمتعلقةالجديةوالدراساتاإلحصاءاتغياب
.اإلعاقاتوفقالحاجاتوتوزع،بهمالمحيطة

الدامجةالبيئةوانعدام،سواءحدعلىوالخاصةالرسميةالمدارسفيالمالئمالهندسيالتجهيزندرة
النظاميالتعليممنهؤالءمعظميحرمماوذهنياً؛سمعياً،بصرياًالمعوقينلألشخاصالمالئمة
.العازلةالمؤسساتإلىويوجههم

أو،ذهنياًأو،سمعياً،بصرياًالمعوقينالمتعلمينواحتياجاتتتالءمللمنهاجتكييفاتوجودانعدام
برايلطريقةمثلالمعلوماتوتوفيرالتواصللتسهيلالبديلةالوسائلوغياب،بهاالمرتبطةالموارد
المتعلمينيحرمما؛1997منذفيهتطويراتدونمنالعاديالدراسيالمنهاجوتقدم،وغيرها
مبالغأمورهمأولياءتكلفنادرةحاالتفيإال،المؤسساتهذهفياندماجهمفرصمنالمعوقين
.xviiiرؤيتهاوفقالدامجسياسيةتتبنىتعليميةمؤسساتفيطائلة

علىوالخاصةالعامةالتعليميةالمؤسساتفيوالعاملين،التعليميالجسموتدريبتهيئةندرة
المؤسساتفيوالعاملينواإلداريينالمدرسينيجعلما،المعوقيناألشخاصاحتياجاتمعالتعامل
.واحتياجاتهالمعوقبالمتعلممعنيينغيرالتعليمية

سياسةتكريسفيتسهمالحكومةمنكبيرةماليةمخصصاتعلىالعازلةالمؤسساتحصول
دامجة؛مدارسإلىالنظاميةالمدارسكافةتحويلعلىتعملوطنيةسياسةغيابفي،اإلقصاء
،ألطفالهميفضلونهالذيالتعليمنوعاختيارفيحقهممنالمعوقيناألطفالأولياءذلكويحرم
.مساكنهمعنبعيدةمؤسساتإلىأطفالهمإرسالمنهمعددرفضوبالتالي

الصحةفيالحق3.

نفقةعلىالتأهيلإعادةخدماتو،الشاملةالصحيةالتغطية،220/2000القانونإقرارمنالرغمعلى
وزارتيوبتعميم،2010يناير/الثانيكانون7فيالعامةالصحةوزارةمنبتعميمالقانوناتبعكما،الدولة
علىالمعوقيناألشخاصحصولواقعأنإال،2011يوليو/تموز29فيوالصحةاالجتماعيةالشؤون
.متدنيةالتغطيةمعاييرفإنلبنانفيالصحةعلىالعاليةالكلفةمنرغمبال،مزرياًيبقىالصحيةالخدمات
:إلىذلكومردّ
المعنيةالوزارةقبلمنتغطيتهاوعدموالواسطةلالستنسابيةالخدمةعلىالحصولتوفيرخضوع

المطلوبة؛للمعامالتإجرائهأثناءالمعوقالشخصمعالتعاملفيالواضحوالتمييزكبيرة؛بنسب
إالالخدماتهذهإلىالبطاقةحامليمنالمعوقيناألشخاصمنكبيرةنسبةوصولعدمنتيجتهما
.xixطائلةمبالغدفعهمبعد

المعوقيناألشخاصمنيحتاجهلمن،وغيره،االنشغاليأو،الفيزيائي،التأهيليالعالجتوفيرعدم
حرماننتيجتهما،العائلةيشملالّذيالمبكروالتدخلالمبكرالكشفتوفيرعدمومتدنيةبنسبإال

يتلقأثناءالمؤسسةفيالمكوثإلزاميةأنكما.ذلكثمنيملكمنإالوالعالجالتأهيلمنكثيرين
.الخدمةعلىالحصولوتصعب،المعوقالشخصحياةوتعطلالعزلتكرسالعالج

منرغمبال،أخرىوثائقوطلب،المعامالتجميعفيكافيةالشخصيةالمعوقبطاقةاعتبارعدم
لبنان؛فيالمعوقيناألشخاصمجملمنالمئةفي25يتعدىالالبطاقةهذهعلىحصلمننسبةأن
.الستصدارهاالمعوقيناألشخاصغالبيةسعيوعدم،للبطاقةالقانونيةالقيمةفقداننتيجتهما

الدامجةالمعاييرإدراجحيثمنوخاصة،واضحبشكلالوقايةمعاييرفيالمستشفياتمعالتساهل
.المؤسساتهذهداخلالصحيةالخدماتعلىللحصولالمالئمةالمثاليةالبيئةفقداننتيجتهمافيها؛
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األشخاصحاجاتتجاهالطبيالكادربتأهيلأو،بالخدماتالمتعلقةللتوعيةأثرأيوجودانعدام
بإعاقاتيتسببقدما،المختلفةالحاجاتمعالتعاملمنالطبيالجسمقدرةعدمنتيجتهماالمعوقين؛
.اإلنسانيةواإلساءةوالنفسيالمعنوياألذىعنناهيك،العوقتعددأو،مستجدة

لمرةولوتجتمعولمتفعللمأنهاإال،القانونبموجب"والدعموالتأهيلالصحة"لجنةتشكيلرغم
.xxالقانونلتطبيقالمعنيةالوزاراتلدىجديةنواياوجودعدمإلىيؤشرما،واحدة

)السياسيةالحقوق،الهندسيالتجهيز(التمييزعدم4.

الهندسيالتجهيز4.1.

استقالليةيضمنبماالالزمالهندسيبالتجهيزالقياموالخاصةالعامةالمؤسسات220/2000القانونيلزم
تصدرولملذلكالمطلوبةباإلجراءاتتقملمالمعنيةالوزاراتأنإال،المعوقيناألشخاصووصولحركة

ندرةمدنيةمسوحاتو؛xxiمتدنيةبكلفةالتجهيزإمكانيةمدنيةدراساتأظهرتوقد؛بعدالتطبيقيةالمراسيم
دمرتهماتجهيزفيفرصتهاالدولةضيعتبعدماذلك،xxiiالعاماالستعمالذاتلألماكنالهندسيالتجهيز
الرقمالمرسومصدورمنالرغمفعلى.اإلنسانحقوقيحترمدامجبشكل2006يوليو/تموزحرب

من13والمادة،منه23المادةسيماال،220/2000القانونأحكامبتطبيقالمتعلق،7194/2011
:إلىيشيرالعاموالواقع.يطبقلمأنّهإال،11/4/2004تاريخ،646الرقمالبناءقانون

حركةأييعيقما،الهندسيبالتجهيزالمعنيةالرسميةواإلداراتالوزاراتصالحياتتضارب
.القانونتطبيقإلىجدية

ذاتوالخاصةالعامةواألماكنللمبانيالعامةالموازنةعنالهندسيلتجهيزلالصرفأبوابغياب
ويبقيه،للتجهيزالالزمةالسيولةمنالمناطقفيالمحليةاإلداراتيحرمما،العاماالستخدام
.مدنيةأوفرديةمبادراتفيمحصوراً

المعوقيناألشخاصقبلمنالدامجةبالبيئةالمتعلقةالمعلوماتواستخدامإلىوصولالاستحالة،
المنتجةاالجتماعيةواألدواروالوظائفاألماكنغالبيةإلىكذا،الدمجسياسيةالملتزمةوجمعياتهم

.واإلقصاءالعزلسياسةيكرسما،مستقلبشكلٍ

المعوقينلألشخاصالسياسيةالحقوق4.2.

،220/2000القانونبموجبتشريعاًواالقتراعبالترشحالمعوقيناألشخاصحقمفهوملبنانفيترسَّخ
،44/2017xxvاالنتخاباتقانون،25/2008xxivاالنتخاباتقانون،2007xxiiiبطرسلجنةمشروع
رؤساء،للمحافظينملزمةتعاميموالبلدياتالداخليةوزارةوإصدار،2214/2009تطبيقيمرسوم
أفضلتقدمالتيللبلديةمحفزاًوتعميماً،اقتراعهملعمليةتسهيالالقانونتطبيقعلىّللحض،البلديات
إال.)2019طرابلس–الفرعيةاالنتخاباتفيكذلك(2018و2016العامينفيالعمليةلهذهتسهيالت

وتتعرض،عملياًاالنتخابيةالعمليةعنواإلقصاءللتهميشيتعرضونيزالونماالمعوقيناألشخاصأن
تركز،المخالفاتمئات2018و2016العامينفي"حقيحملة"رصدتفقد،بالجملةالنتهاكاتحقوقهم
.xxviاالنتخابيةالعمليةعلىالمشرفينلدىالكافيالوعيوغيابالهندسيالتجهيزغيابعلىمعظمها
:التاليإلىالحاليالواقعويشير
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لدىمعروفةغيراالقتراعيومكثافتهمنقاطيجعلما،المعوقينللناخبينشاملإحصاءتوفرعدم
.المعنيةالوزارات

علىاالطالعإمكانيةتوفررغم،لبنانفياالقتراعوأقالممراكزالمعنيةالوزاراتتجهيزعدم
الوزارةتجاهلعلىباإلضافة.xxviiلهاالشاملالميدانيالمسحنتائجوفقحدةعلىمركزكلوضع
،اقتراعمراكزعشرةتجهيزتتضمنوالتي،لهاحقيحملةقدّمتهاالتيالهندسيةللدراسةالمعنية
.2022xxviiiالعامفيالمقبلةلالنتخاباتيحتذىكنموذج

األرضيةوالطوابق،المالعبوساحات،المفتوحةلألماكنوالبلدياتالداخليةوزارةاعتمادعدم
علىأو،درجوجودمعاألرضيالمستوىمنأعلىاألماكنمعظمفيكانتبل،اقتراعكمراكز
.االقتراعمنالمعوقيناألشخاصمنكثيرينيحرمما،الثانيأواألولالطابق

المعوقينلألشخاصاللبنانياالتحاد"قدّمالتي(برايلطريقة،الموحدةاالقتراعبطاقةاعتمادعدم
متعلقةتوضيحاتأو،)االنتخاباتمنكافوقتقبلالداخليةوزارةإلىمنهانموذجًا"حركيًا

تعليماتتتضمنالتيكالملصقاتبصريّةوسائلأوالصمّولألشخاص،ذهنياًالمعوقينباألشخاص
وقناعةاطّالععلىمبنيّةبخياراتٍالقيامفيتساعدهمالّتيالمعلوماتأووالفيديووصوراًسهلة

.وباستقالليّةشخصيّة
وفقتجهيزهيمكنماتجهيزفيلهاالداخليةوزارةقبلمنالموجهةبالتعاميمالبلدياتالتزامعدم

.xxixمنهاكثيرفيالمعوقينالناخبينلمساعدةمتطوعينتوفيرعدم،وكذا.الدامجةالمعايير
مراكزمنبالمئة8وأن.مدارسمنهابالمئة63أن،االقتراعلمراكزالشاملاالحصاءبيّن

مركزبينموزعةاألخرىوالنسب،بالكاملمجهزبالمئةصفر،بالكاملمجهزغيراالقتراع
.xxxالهندسيالتجهيزمنمواصفاتخمسإلىواحدةلمواصفةمتضمن

المعوقينالالجئينحقوق5.

المعوقينالفلسطينيينالالجئينحقوق5.1.
هيئة"لدىالمسجلين(xxxiشخصا7500ًالـعددهميفوقالذي،المعوقينالفلسطينيينالالجئينمعظميعيش
الفيما،الحقوقمعظممنمحرومينصعبةواقتصاديةمعيشيةظروفٍظلفي،)"الفلسطينيةاإلعاقة
ـطبقلوحتىـاللبنانيينالمعوقيناألشخاصبحقوقالخاص220/2000القانونعليهميسـرى

ـالفلسطينيينالالجئينوتشغيلغوثوكالة"تقديماتعلىاحتياجاتهمتأمينفيرئـيسبشكلويعتمدون
األشخاصبخدمةالمعنيةالمحليةوالمؤسساتالجمعياتإلىباإلضافة،xxxiiأخرىدوليةوهيئات"أونروا

الحركةتنشطكما،"لبنانفيالفلسطينيةاإلعاقةهيئة"عضويةيُشكلون،15عددهايبلغوالتي،المعوقين
تُوجهأنيجبالتيواالجتماعيةالسياسيةالمرجعياتغيابرغم،الفلسطينيينالمعوقينلألشخاصالحقوقية
.والمناصرةالمناداةعملياتإليهم

الرسمياألساسيالتعليمعلىالحصولفيالمعوقينالفلسطينيينالالجئينحقينحصر:xxxiiiالتعليمفي
لتطبيقالالزمةالمواردفيكبيرنقصمنالوكالةتُعانيفيما."الجئين"باعتبارهم"األونروا"مدارسعلى

األطفالدمجأجلمنالمحليةالمؤسساتمعبالتنسيقالتسهيالتمنالكثيرتُقدمهاأنالعلممع،الدمجسياسة
فيما،الدامجةالبيئةشروطمعتتالءمالمستأجرةمبانٍفيمدارسالمنالكثيرتقع.مدارسهافيالمعوقين

.18المجهزةالمدارسعدد
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،"الجئين"أو"أجانب"باعتبارهمالمناسبةالرسميةالصحيةالخدماتمنهمحرمانيتم:والتأهيلالصحةفي
وغيرمبعثرة،كافيةغيرخدماتوهي،األهليةالجمعياتوبعض"األونروا"تقدمهماعلىويحصلون
نإحيث.اإلعاقاتبمختلفالخاصةوالمعيناتاألجهزة،التأهيلوإعادةالتأهيلخدماتضمنهامنمستدامة
-وجودهامع-المختصةوالتربيةحركيالنفسوالعالجوالفيزيائياإلنشغاليالعالج،النطقعالجخدمات
فإنكذلك.الالزمةالجراحيةوالعملياتالمتخصصةاألدويةفيالكبيرالنقصإلىباإلضافة.كافيةغيرفهي

ألسباب،الشاملةالتنميةمستوىعلىوالعمل،لالستمراريةالمناسبةالمواردتمتلكالوالتأهيلالوقايةبرامج
.المؤقتاإلغاثيالعملطابعالبرامجهذهعلىويطغى،المعقدالقانويبالموضعتتعلق

الفلسطينيينعلىمفروضةومشددة،xxxivصارمةوقوانينوزاريةقراراتبموجبهؤالءيُحرم:العملفي
يزيدمماالحرةالمهنرأسهاوعلىاألخرىالوظائفعشـراتومنالرسميةالوظائفجميعمن،عموماً
.اإلعاقةحاالتعلىإضافيعبء

يعيشونفيماهاداخلوالترميمالبناءكذلكالمخيماتخارجالتملكحقمنونيُحرم:والسكنالبيئةفي
صعوبةمنيزيدمماالسيئةبحاالتهاالضيقةالطرقكذلك،الهندسيالتجهيزفيهاينعدمداخلهامزريةظروفاً
المرافقتأهيلعدمالىباإلضافةهذا.واألدواتاألجهزةمنأكبراعداداستهالككذلك،والوصولالتنقل
.الكافيبالشكلالعامة

المعوقينالسوريينالالجئينحقوق5.2.
أييخلووال،xxxvالعالمفيلالجئينتركزاًاألكثرالبقعةإلىالماضيةالتسعالسنوتخالللبنانتحول
لشؤونالعلياالمفوضية"لوائحفيمنهمالمسجلينعددزادالذين،السوريينالالجئينمنفيهقضاء

.شخصالمليونونصفمليونبنحويُسجلوالمالذينعدديُقدرفيما،ألفومئتيمليونعن"الالجئين
وبينهم،المئةفيعشرةعنبينهمالمعوقيناألشخاصنسبةتزيدفيما،والنساءاألطفالمنالالجئينغالبية
:xxxviالتاليإلىالواقعويشير.الحربفيالمصابينمنكبيرعدد
تحديثفيدوراتلعبالتيالمعوقيناألشخاصمنظماتمعالمفوضيةتعاونتنامييُلحظ

.ودرجتهااإلعاقةنوعبيانمعالمعوقينالالجئينوبياناتاستمارات
تقدمعشوائيةظلفي،البديلةالتعليميةالبرامجمنالالجئونالمعوقوناألطفاليُحرم،التعليمفي

التجهيزاتغياببسببوذلك،اللجوءيتركزحيثوالتعاقديةالرسميةالتعليميةالخدماتعبرها
.المدربالتعليميوالكادر،المكيفوالمنهاج،المالئمة

األمراضوعالجواالستشفاءالطبابةتغطيالتيالميزانياتتقليصتم،والتأهيلالصحةفي
الدوريةالتقاريرتلحظلمفيما،الماضيةالسنةخاللتدريجياًالدنياحدودهاإلىوالمستعصيةالمزمنة
.المعوقينلألشخاصمتخصصةتأهيلأعمال

لهمتقدمهاالتيوالعينيةالماليةالمساعداتعلىيعتمدونفيما،العملمنالالجئونيُحرم،العملفي
.المانحةالجهات

التجهيزاتفيهاتنعدمعشوائيةمخيماتفيالمعوقينالالجئينمعظميعيش،والسكنيواءاإلفي
السالمةمعاييرمنالدنياالحدودإلىتفتقرمخيماتأومرتجلةإيواءمراكزرهائنفهم.الهندسية
.والنظافة

والمحصّلةالعامةالتوصيات:ثالثًا
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منالمعوقيناألشخاصفئةلحرمانيؤسس،عليهاوافقالتيالتوصياتبتنفيذلبنانالتزامعدمأنيظهر
المسنيناألشخاصفئةالفئةهذهإلىأضيفماوإذا،الدوليةالشرائعفيعليهاالمنصوصاألساسيةالحقوق
حقمنيُحرمونالسكانمنالمئةفيعشرينعنيزيدبمايلحقالغبنفإن،المؤقتةاإلعاقاتوذوي

وأمام.الخ،والترفيهوالرياضةوالتعليموالعملالصحيةبالتغطيةوالحق،والمعلوماتاألماكنإلىالوصول
علىنشدد،ذكرهاالسابقالتوصياتبكلااللتزامعلىاللبنانيةالدولةحثالىباإلضافة،الحاليالواقع

:التاليةالتوصياتتنفيذضرورة
شُكّل(الوزراءومجلس)2018مايو/أيار6فيانتخب(النيابيالمجلسقبلمنالفوريةالمصادقة

أوتسويفدونمنالمرفقوالبروتوكولالدوليةاالتفاقيةعلى)2020يناير/الثانيكانون20في
.عامًاعشرأربعةمدىعلىلهاالسياسيةالقوىتجاهلبعدذلك،مماطلة

األشخاصبحقوقالخاص220/2000لقانونالمحليبالتشريعاالرتقاءعلىالفوريالعمل
جميعفيالمعوقيناألشخاصإدماجعلىوالعملالدوليةاالتفاقيةمستوىإلىلبنانفيالمعوقين
.المطلوبةوالمراسيمالقوانينوإصدار،االجتماعيالنموذجوفقالحياةنواحي

حولالدوليةاالتفاقيةالسيماالصلةذاتالقوانينلتنفيذحقوقيًامفصّلةوطنيةاستراتيجيةإرساء
عدم،الصحة،التعليم،العملحقوقفي220/2000والقانوناإلعاقةذوياألشخاصحقوق
أنعلى،والسوريينالفلسطينيينالالجئينوحقوق،)السياسيةوالحقوقالهندسيالتجهيز(التمييز
إشرافتحت،المعنيةواإلداراتالوزاراتتنفيذهافيتنخرطعملبخطةاالستراتيجيةهذهترفق
فيمحدّدةصرفأبوابلهاوتخصص،محدّدزمنيبجدولوترفق،الوزراءمجلسرئاسة

.التنفيذمراقبةالمعوقيناألشخاصلجمعياتنفسهالوقتفيويحق،العامةالموازنة
العامةالمبانيتجهيزفيالمعوقيناألشخاصلمنظماتالمقطوعةالوعودتنفيذإلىفورًاالمبادرة

.العاماالستخدامذاتوالخاصة

لتطبيقوطنيةخطةعلىالعملإلىالزمنمنعقدينمنذالمتعاقبةاللبنانيةالحكوماتتسعلم،المحصّلةفي
عليهاوافقتالتيالدوليةاالتفاقيةعلىيصادقلمالنيابيالمجلسأنإلىباإلضافة،220/2000القانون
بينالوزاراتتقدّمهاالتيوالتمويلالمدةوالمحدّدةاألثرالمحدودةالمبادراتأما.2007العاممنذالحكومة
أصلوتهملالعوارضتعالجومجتزأةوالمكانالزمانفيموضعيّةمبادراتفهي،واألخرىالحين

إلىتسعىالموازنةفيالمحدّدةالصرفبنودغيابظلففي.الواقعأرضعلىلهافعليّاأثروال،المشكلة
المبادراتبعضإلىاألنظارالوزاراتبعضلفتظلوفي،والمُهلالمراحلواضحةوطنيةخطةتطبيق
واإلقصاءالمزمنالتهميشرهائن،التنميةأجندةخارجلبنانفياإلعاقةذوواألشخاصيبقى،وهناكهنا
.واالجتماعيةاالقتصاديةالحياةفيالطبيعيدورهمعن
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