
   

 

 2323حزيران/ يونيو  30 -( 2العدد )

على الرغم من مرور عشرين سنة على 
الخاص  22/222//صدور القانون 

بحقوق األشخاص المعوقين، إال أن 
التهميش مستمر في التعاطي مع هذه 
الفئة وال يوجد مساءلة أو محاسبة 
رسميتين عندما تنتهك حقوقهم، كما أن 
الوزارات المعنية لم تصدر المراسيم 

تهاون التطبيقية للقانون، ألسباب منها: 
الدولة في التصديق على االتفاقية الدولية 
وبروتوكولها المرفق، وفي مسار 
االرتقاء بالتشريعات المحلية لتهيئة 
األرضية المالئمة لتطبيقها. عدم وجود 
استراتيجية وطنيّة لتطبيق القانون 

والوصول إلى تكافؤ  22/222//
غياب المعايير  الفرص في المجتمع.

الدامجة عن هيكليات الوزارات، 
وإداراتها، ومجالسها، وقراراتها؛ 
وانعدام التوعية في القطاع العام تجاه 
قضايا اإلعاقة وحقوق وحاجات 
األشخاص المعوقين. غياب قضايا 
اإلعاقة عن أجندة التنمية المحلية، أو 
عن معايير الدراسات واإلحصاءات 

العامة أو االجتماعية الرسمية. سيطرة 
األنماط الجزئية المحدود اإلطار واإلفادة 
في المشاريع المنفذة، وارتباطها 
بالتمويل الخارجي ما يجعل الحق غير 
متاح، وغياب التنسيق بين الوزارات 
المعنية بتطبيق القانون ما يضيع الفرص 
المتاحة أمام تطبيقه. غياب االحتياجات 
األساسية لألشخاص المعوقين عن 
الموازنة العامة، ما يجعل تطبيق القانون 
في حقوق العمل، التعليم، الصحة، البيئة 
الدامجة، والحقوق المدنية والسياسية 
غير متيسر. عدم إمكانية الوصول إلى 
المعلومات، وغياب الشفافية عن 

 المعلومات التي تقدمها الوزارات. 
خالل العقدين الماضيين كانت ملفات 
األشخاص المعوقين ليست أولوية أمام 
األزمات األمنية الداخلية والمناكفات 
السياسية. وكان السياسيون يكيلون مئات 
الوعود بتطبيق القانون، وكان يدرج في 
البيانات الوزارية. إال أن كل هذه 
الوعود كانت كاذبة. ومن جميع القوى 
الممثلة في البرلمانات والحكومات 

المتعاقبة. بعد األزمة االقتصادية الخانقة 
وأزمة كورونا، تراجعت الحقوق إلى 
الخلف، فاألشخاص المعوقون هم من 
الفئات األكثر ضعفًا وفقًرا في المجتمع، 
وكل ما يحكى عن منظومات للحماية 
االجتماعية لم تلحظ التنوع في السابق، 
وكما نرى الخطة االقتصادية ال تنظر 
إلى الوضع المأسوي الذي يقع تحت 
عبئه األشخاص المعوقون بسبب 
السياسات التمييزية للحكومات المتعاقبة 

 منذ عشرين عاما إلى اليوم. 
في المقابل، ولما كان صرف 
االعتمادات المالية الالزمة عقدة العقد، 
تسعى منظمات األشخاص المعوقين 
إلى: تضمين الموازنة العامة بنًدا دائًما 
ضمن خطة زمنية محددة لتحقيق احترام 
التنوع في المجتمع. الحقوق المدنية 
والسياسية ترشًحا واقتراعا باستقاللية 
وبدون ضغوط ومعوقات، حرية 
الوصول إلى المعلومات، إشراك 
منظمات األشخاص المعوقين في كل 
 تخطيط يعنيهم مباشرة أو غير مباشرة. 

عشرون عاًما من التهميش 2/2/ - 222/  
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، أطالاق 2/2/مطلع شهر أياار  مااياو 
االتحاد اللبناني لاألاشاخااص الاماعاوقايان 
حااركاايًااا وماارصااد حااقااوق األشااخاااص 
المعوقين حملة، لمناسبة مرور عشاريان 
عاااااًمااااا عاااالااااى صاااادور الااااقااااانااااون 

. تتضمن الحملة عدًدا مان 22/222//
الفايادياوهاات الاقاصايارة الاتاي صاورهاا 
أشخاص معوقون، وبطاقات إلاكاتاروناياة 
حول أبرز الحقوق التاي حارماوا ماناهاا. 
وأمل االتحااد مان الاجاماعاياات الامادناياة 
والحقوقية االنضاماام إلاى هاذه الاحامالاة 
والتارويال لاهاا عابار ماواقاع الاتاواصال 
االجتماعي والاوساائاط األخارى، تاحات 
عنوان "معًا ضد تهميش فئة األشاخااص 

 المعوقين في لبنان".
 

وجاء في رسالة الحملة: عشارون عااًماا 
 22/222//عاالااى صاادور الااقااانااون 

الخاص بحقوق األشخاص المعوقين فاي 
لبنان.. عشرون عاًما من التهمياش، فالام 
تطبقه الحكومات المتعاقبة، فيماا ياعاياش 

فااي الااماائااة ماان الاامااواطاانااياان  51نااحااو 
اللبنانيين تحت خط الفقر، محرومين من 
أبسط الحقوق. محرومون من الحاق فاي 
العيش الكريم، فاي الاعامال الاالئاق، فاي 
الاااتاااناااقااال والاااوصاااول إلاااى األمااااكااان 
والمعلومات، في الساكان، فاي الاطابااباة 
واالسااتااشاافاااء، فااي الااتاارباايااة والااتااعاالااياام 
والتأهيل... في وطن يحترمهم وياحاتارم 
حاجاتهم ويستثمر في قدراتهم. عشارون 
عاااًمااا والاامااسااؤولااون يااكااياالااون الااوعااود 
الااااكاااااذبااااة بااااتااااطااااباااايااااق الااااقااااانااااون. 
#مسؤول_عن_شو؟ عن حارمااناناا مان 
أبسط حقوقنا؟ عن عزلنا وتهميشنا، عان 
فقرنا وتجاهايالاناا؟ عان حاجاز حارياتاناا؟ 

 #بدي_حقي. 
 

طوال شهر أيار  مايو استمر الناشاطاون 
في تعميم رسالاة الاحامالاة والامالاصاقاات 
الاماارافاقااة لاهااا عاباار وساائاال الاتااواصاال 
االجتماعي. كما أن إدارة الحملة أطلاقات 
ثالث دفعات من الفيدياوهاات الاقاصايارة 
التي سجلها أشخاص معوقون بأنافاساهام، 
وأرفقاوهاا باالاهااشاتاا  وشاعاار مارصاد 
حقوق األشخاص المعوقايان فاي لاباناان. 
 8وقد أطلقت هذه الفيادياوهاات باتااريا  

 . 2/2/أيار  مايو  2/و 51و

 إطالق حملة

قبيل إطالق حملة #بدي_حقي عمم الناشطون الحقوقيون والمدنيون رسالة موازية، 
عاًما لالتفاقية الدولية لحقوق  51تتعلق بتجاهل المجالس النيابية المتعاقبة منذ 

، 222/األشخاص المعوقين، الصادرة عن األمم المتحدة في كانون األول ديسمبر 
، ورفعتها إلى المجلس النيابي، وما 222/والتي وافقت عليها الحكومة اللبنانية عام 
 زالت تنتظر التصديق منذ ذلك الحين. 

 ملصقات حقوقية مطلبية

تضمنت حملة #بدي_حقي توزيع ملصقات حقوقية عامة، حول ماا للات إلاياه أماور 
األشخاص المعوقيان فاي لاباناان خاالل عاقاديان مان الازمان عالاى صادور الاقااناون 

الاعاجاز فاي إدارة الاتاناوع ” الخاص بحقوقهم، أبرزهاا ياحامال رساالاة  22/222//
وقد تناقالات الاماواقاع اإلخاباارياة اإللاكاتاروناياة، “.  والتحول نحو مجتمع دامل جريمة

 وبعض الصحف الورقية اللبنانية هذه الملصقات إلى جانب رسالة الحملة. 

 التصميم الفني لملصقات حملة #بدي_حقي: نادين بكداش
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  2222/ 222ملصقات القانون 

 قرارات الداخلية واألشخاص المعوقون

( 5ألقى مجلس الوزراء على عاتق وزارة الداخلية تطبيق قراره الرقم )
)إعالن التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس  2/2/لذر  51تاري  

 51كورونا(. فكان أن أصدر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي بين 
(، منها ما 2/2/ أ.م. 11  ص.م.( ولخر أيار )تعميم 22لذار )قرار 

تعلق مباشرة بإعالن التعبئة، ومنا ما تعلق بتطبيق دقائق المرسومين 
، 2/2/أيار  1تاري   22/1، و2/2/نيسان  1/تاري   2/12

 المتعلقين بقرار مجلس الوزراء. 
من نافلة القول إن القرارات والتعاميم قلما لحظت مباشرة فئة األشخاص 
المعوقين في حركتها وتدبير أمورها المعيشية. والشق المتعلق باستثنائهم 
من تقييد حركتهم وفق األرقام المفردة والمزدوجة للسيارات كانت ال 
تحترم من قبل عناصر السير في قوى األمن الداخلي )وفق الشكاوى التي 
تلقاها مرصد حقوق األشخاص المعوقين(، الملقاة على عاتقهم مهمة 
تطبيق قرارات وتعاميم حظر التجول، التي بدأت تامة، ثم تحولت إلى 
تنظيم توزيع أرقام لوحات السيارات على أيام األسبوع، إلى أن فك هذا 
الحظر تدريجيًا. كما أن مسألة كيفية وصول األشخاص المعوقين إلى 
مراكز الخدمات الصحية غير المتعلقة بوباء كورونا كانت غير واضحة 
في التعاميم. وقد أفاد األشخاص المعوقون، شأنهم شأن باقي المواطنين 
اللبنانيين والالجئين القاطنين على األراضي اللبنانية من تمديد شهر واحد 
لصالحية خطوط هواتفهم الخلوية، وذلك ال يتعلق بالوزارة أو برئاسة 

 مجلس الوزراء بل بالشركتين المستثمرتين لقطاع الخلوي. 
في المئة من اللبنانيين أدى  51إن إغفال هذه الفئة التي تزيد نسبتها عن 

بطبيعة الحال إلى عدم صدور بيانات تنظم حركة إخالء الشخص 
المعوق، تنظيم طريقة إجرائه الفحوص الضرورية المتعلقة بوباء 
كورونا، طريقة وصوله إلى المراكز الصحية، طريقة الحجر الصحي في 
مكان يحترم الحد األدنى من التنوع على الصعيد الهندسي... ناهيك 
الحجر الصحي اإللزامي للوافدين إلى مطار بيروت في فنادق مجهزة 
الستقبال األشخاص المعوقين ونقلهم في حافالت تحترم الحد األدنى من 

 معايير التجهيز.  
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ياتاردد أكاثار “  الخطة اإلصالحاياة” بات مصطلح 
فأكثر مع ازدياد حدة األزماة االقاتاصاادياة عالاى 
الفئات الشعبية والمهمشة فاي لاباناان، وفاي ظال 
انعدام فرص العمل أماام األشاخااص الاماعاوقايان 
والتمييز بحقهم. إال أن الاخاطاة اإلصاالحاياة لام 
يظهر بعد أنها تشمل هذه الفئات ومن بياناهاا فائاة 
األشخاص المعوقين، وقد عبرت رئيساة االتاحااد 
اللبناني لألشخاص المعوقين عان ذلاك باماوقاف، 
توجهت فيه إلى الحكوماة الالابانااناياة، جااء فاياه: 
"هاانااي كاالاامااتااياان مااا فااي غااياارهاان: إن الااخااطااة 
اإلصالحية التي أعلنتها الحكومة الاحاالاياة، وأي 
خطة أخرى، ال تتضمن تطبيقًا واضاًحاا لاحاقاوق 
األشخاص المعوقين في العمال الاالئاق والاعاياش 
الكريم، مع رصد االعتمادات وتحديد المؤشارات 
والمهل الزمنية لالاتاطاباياق، فاال ياعاّول عالاياهاا.. 

فاي  52وستكون خطة منقوصة تهّمش أكثر من 
المئة من اللبنانيين ولن تحقق غايتها". ياذكار أن 

الخاص بحقوق األشخااص  22/222//القانون 
المعوقيان حاركايًاا كاان قاد كافال حاق الشاخاص 
المعوق بالعمل، ونص على كوتا مقتطعة نسبتاهاا 
ثالثة في المئة من الوظاائاف الاعااماة والاخااصاة 

 تخصص لهذه الفئة. 

 اإلصالح والحقوق 
 ؟  2222/ 171ما سّر القانون 

 
إن أول سؤال تبادر إلى أذهان الناشطيان الاماعاوقايان، حايان أقار ماجالاس 
النواب مشروع قانون إحالل مصطلح "ذوو االحتياجات الخااصاة" ماكاان 
"األشخاص المعوقون"، هو ما الصافاقاة الاكااماناة وراء هاذا األداء الاذي 
يعيدنا عشرين عاًما إلى الوراء؟ ال ثقة لدى الناشطين المدنيين والحقوقيين 
بالطبقة السياسية مجتمعة، ولما كان أداؤها مشبوًها طيلة العقود الماضياة، 
وخاصة خالل العقدين الماضيين، وتجاهلها حقوق األشاخااص الاماعاوقايان 

، فإن أي مالمساة لاحاقاوقاهام 22/222//على الرغم من صدور القانون 
بااات تااثااياار مااوجااة ماان األساائاالااة الااماارتااابااة، خاااصااة إن كااان الااقااانااون 

المتعلق بتغيير المصطلح مرر بسهولة فاي جالاساة ماجالاس  5252/2/2
النواب المنعقد استثنائيًا في قصر األونيسكو، فاياماا لام يامار أي مشاروع 
قانون يتعلق مباشرة بالتخفيف من الضائقة المعيشية الخانقة التي تاعاصاف 

 بالفئات االجتماعية المهمشة واألكثر فقًرا في لبنان. 
يشير الناشطون إلى عدم وجود صفقة محددة وراء هذا القاناون الاغارياب، 
وأنه قد يكون ناتجا عن تخلف المشرع اللبناني. وأن هذا المشارع، ماثالاماا 
ينظر اليوم إلى تعديل اتفاق الطائاف، الاماساماى اتافااق الاوفااق الاوطاناي، 
والذي جاء بعد الحرب األهلية، على الرغم من عدم تطبيق هاذا االتافااق، 

باعاد  22/222//هو اليوم وفي هذا السياق يسعى إلى تاعاديال الاقااناون 
عقدين على صدوره من دون أن يطبق شيء مان هاذا الاقااناون... ماجارد 

 تخلف وملء فرا  في أجندة الالشيء. 
فالمشرع نفسه سيجد أنه قد تعارض مع مابادأ الاتاقادم فاي جاماياع الابالادان 
المصادقة برلمانااتاهاا عالاى االتافااقاياة الادولاياة حاول حاقاوق األشاخااص 

سنة. وبعد ذلك سيعيد النظر بقانونه الغريب  51المعوقين، والصادرة منذ 
وسيعدله من جديد بموجب قانون لخر، من الماناطالاق نافاساه. مال الافارا  
وإيهام اللبنانيين بأن العمل التشريعي المتعلق بفائاة مان الالاباناانايايان تازياد 

في المئة على ما يرام. والنتيجة على الماساتاوى الاعامالاي،  51نسبتها عن 
في الواقع وفي الحياة اليومية لألشخاص المعوقين وسائر الفئات المهماشاة 

 في لبنان هي: ال شيء! 

ا مبن ايبارا مبايبو “  مرصد حقوق األشخاص المعوقين في لبببنبان” نشرة شهرية تصدر عن   -“  راصدك”  ًً ببد
 LUPD -“ االتحاد اللبناني لألشخاص المعوقين حركيًا”. إعداد وتحرير: الوحدة اإلعالمية في 2222

 بالتعاون والتنسيق مع إدارة البرامج والمشاريع في االتحاد. 
ترحب النشرة بمقترحات الناشطين المعوقين ومساهماتهم، لمزيد من المعلومات، ولبلبتبواصبو، زورزا مبوقبع 
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