
   

 

№ 02 - April 30th 2020 

البرلمان اللبناني يبحث في جلسته المنعقدة 
في قصر األونيسكو تعديل مصطلحات 
اإلعاقة، في ظل تجاهله التصديق على 
االتفاقية الدولية بشأن حقوق األشخاص 

المعوقين، ومرور عشرين سنة على القانون 
 من دون تطبيق.  22/222//

بيان لمرصد حقوق األشخاص المعوقين في 
 لبنان:
مرصد حقوق األشخاص المعوقين في “إن 
يستغرب عدم التئام البرلمان اللبناني ” لبنان

لثالثة عشر عاًما في جلسة تشريعية 
للمصادقة على االتفاقية الدولية حول حقوق 
األشخاص المعوقين، وهو يلتئم اليوم للعودة 
بالمصطلحات المتعلقة بقضايا اإلعاقة إلى 
الوراء بما ال يتوافق مع المنهج الحقوقي، 
ذلك مع العلم إن أي مصطلح ال يقدم أو 

يؤخر ما دامت حقوق هذه الفئة من 
المواطنين منتهكة ومهدورة حيث لم تطبق 

على  2//الحكومات المتعاقبة القانون 
الخاص بحقوق األشخاص المعوقين  222/

 في لبنان، الذي صدر قبل عشرين سنة.
، الذي ”األشخاص المعوقون“إن مصطلح 

، ال يزال 22/222//نّص عليه القانون 
ذوو “األفضل محليًا، وذلك ألّن مصطلح 

ينطبق على فئات ” االحتياجات الخاصة
أوسع من فئة األشخاص المعوقين، حيث 
يضمهم إلى فئات أخرى )كل شخص لديه 
حاجات خاصة(، وال يفيد معنى اإلعاقة 

 تحديًدا.
مرصد حقوق األشخاص “بناء عليه، إن 

يتمنى على رئاسة ” المعوقين في لبنان
مجلس النواب حذف بند تعديل مصطلح 

من جدول أعمال ” األشخاص المعوقون“
الجلسة التشريعية، وتأجيل ذلك إلى حين 

المصادقة على االتفاقية الدولية، التي تشكل 
المرجع القانوني األول عالميًا في ما يتعلق 
بهذه الفئة، والمسارعة إلى المصادقة على 

 االتفاقية في أقرب جلسة تشريعية.
 

لالطالع على البيان وعلى مواد أخرى 
  اضغط/ي هنا.ترتبط بتعديل المصطلحات: 

 1313نيسان   03إلى    12من  

 قرارات التعبئة العامة والحظر 
 
خطططة لطجطنطة مطتطابطعطة الطتطدابطيطر واالجطراءات  رئاسة مجلس الوزراء:  •

 اضغط/ي هنا.الوقائية لفيروس كورونا. 
مقررات مجلس الوزراء: نحو تمديد إعالن التعبئطة الطعطامطة لطمطواجطهطة  •

 2/2202/2/انتشار فيروس كورونا لطمطدة أسطبطوعطيطن اعطتطبطاراً مطن 
 اضغط/ي هنا.. 2/222202/ولغاية 

قطيطاس  -األثر االقتصادي علطى الطقطططاعطات خطالل الطتطعطبطئطة الطعطامطة   •
 اضغط/ي هنا.المخاطر. 

. 2/2/نطيطسطان  -مجلس الطوزراء: بطرنطامطج الطحطكطومطة اإلصطالحطي  •
  اضغط/ي هنا.لالطالع على الوثيقة 

 2/2/-20-2/تطاريط  04وزارة الداخلية والبلطديطات: مطذكطرة رقطم   •
 اضغط/ي هنا.تتعلق بتعديل فتح واقفال المؤسسات . 

وزارتا الصحة والداخلية: لتخفيف إجراءات التعبئة مع ممثلي قطاعات  •
  اضغط/ي هنا.اإلنتاج. 

الشؤون االجتماعية: المفوضية العطلطيطا لشطؤون الطالجطئطيطن تطبطحطث فطي  •
اضغطط/ي على الالجئين السوريين في لبنان.  01تداعيات أزمة كوفيد 

  هنا.

 (1ديكادا )
 

 المسؤولية خطيرة!“: المرصد”
 

وردت إلى المرصد شكاوى متعددة، مفادهطا أن أشطخطاًصطا مطعطوقطيطن أهطمطلطت 
البلديات المناط بها رفع اللوائح اإلسمية للطحطصطول عطلطى الطمطسطاعطدة الطمطالطيطة 
المقرة من مجلس الوزراء إيراد أسمائهم في تلك الطلطوائطح، أو أرجطأت إيطراد 

ما. فيما أعلنت قيادة الطجطيطن أنطهطا سطتطبطدأ بطتطقطديطم هطذه “  ملحق” أسمائهم إلى 
نيسان، وفق اللوائح اإلسمية الواردة إلطيطهطا  00المساعدات اعتباًرا من صباح 

من رئاسة مجلس الوزراء. بناء عليه، أصدر المرصد بيانًا لفت فطيطه إلطى أن 
الكثيرين من األشخاص المعوقين، الذين تزيد نسبتهم عن عشرة في المئة مطن 
السكان، هم خارج حسابات األحزاب والتبعيات، وال تلحظهطم الطبطلطديطات، وال 
إمكانيات لديهم للوصول في ظل غياب بيطئطة هطنطدسطيطة خطالطيطة مطن الطعطوائطق. 
باإلضافة إلى أن كثيرين منهم لم يدرجوا في السابق على لوائح األسر األكطثطر 
فقًرا ألسباب مختلفة. إن المسؤولية خطيرة في هذه المرحلة، وتقع في الدرجة 
األولى على عاتق مخاتير األحياء والبلدات والقرى وأعضاء المجالس البلدية، 
الذين هم على تماس مباشر مع المواطنين المعوقين، ولديهم إمكانية إدراجطهطم 
على اللوائح. إننا نهيب بهم أن يتطرفطعطوا عطن جطمطيطع االعطتطبطارات السطيطاسطيطة 
والحزبية، وأن يولوا هذه الفئة من المواطنين األهمية المطلوبة وفق اعتبارات 

 التضامن اإلنساني وحقوق اإلنسان.
 لالطالع على المزيد اضغط/ي هنا 

http://lphu.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d9%85-%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a/
http://www.pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=17474
http://www.pcm.gov.lb/Library/Files/2020%204%2024%20-%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9.pdf
http://www.pcm.gov.lb/Library/Files/1114.pdf
http://www.pcm.gov.lb/Library/Files/Government%20Reform%20Plan%20Apr%202020.pdf
http://www.interior.gov.lb/AdsDetails.aspx?ida=344
https://www.moph.gov.lb/ar/Media/view/31394/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9-
http://www.socialaffairs.gov.lb/MSASubPage.aspx?News=2384
http://www.socialaffairs.gov.lb/MSASubPage.aspx?News=2384
http://lphu.com/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%b1%d8%a9/

