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فيالمعوقيناألشخاصحقوقمرصدأنشىء

المقعديناتحادجمعيةخاللمن2012عاملبنان

راكةوبالشاالجتماعيةالشؤونووزارةاللبنانيين

منوبدعمالدمجوشبكةالقانونيةالمفكرةمع

.دياكونيا



التياتاالنتهاكألبرزعرضللرصداألولالتقريريقدم

دمرصرصدهاوالتيالمعوقيناألشخاصلهاتعرض

ممتدةالالزمنيةالفترةخاللالمعوقيناألشخاصحقوق

2012أيلولإلىآذارمن

لهايتعرضالتياالنتهاكاتعلىالمرصدركز

يفعليهاالمنصوصحقوقهمفيالمعوقوناألشخاص

الدولةالتزاممدىأيضايظهروالذي،220القانون

.الحقوقهذهحمايةفيالمعنيةالرسميةوالجهات



مناطقعلىموزعابالغا39التقريرهذايتضمن

بلج–بيروت–الجنوب–البقاع)لبنانمنمختلفة

.(لبنان

اكزمرفيموزعةصناديقعبرالبالغاتهذهتقديمتم

كة،الشرياإلعاقةوجمعياتوالبلدياتالمقعديناتحاد

لهاتفاعبروصلتالتيالبالغاتبعضإلىباإلضافة

.بيروتفيالمركزياالتحادمكتبإلى



بنودعلىواالنتهاكاتالبالغاتتحليلفيالتقريريعتمد

ذاتالصادرةوالقراراتالمراسيموعلى220القانون

اإلعاقةجمعياتمبادراتعلىيعتمدكماالصلة،

ميةالرسالجهاتإلىتقدمهاالتيواالقتراحاتوالخطط

.المعنية



خصائص الشكاوى المقدمة
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االنتهاكات حسب أبواب 

220القانون 



لدي إعاقة حركية وبصرية، 1976من مواليد ” 

أعيش في منطقة الضاحية . ال أعمل وال أدرس

رفض 2012في نيسان . الجنوبية من بيروت

المستشفى الحكومي استقبالي ونقلوني من 

مستشفى إلى آخر بسبب عدم االعتراف ببطاقة 

ولقد تم تكرار هذا االنتهاك معي أكثر من . اإلعاقة

وذلك من دون تقديم حجج باستثناء أنهم ال . مرة

يعترفوا بالبطاقة



حق الشخص المعوق بالحصول على الخدمات الصحية

وإعادة التأهيل وخدمات الدعم

ينرفض المستشفيات استقبال األشخاص المعّوق

 صعوبات في الحصول على الخدمات المتاخمة

الضرورية

يليالتأخر غير المبرر في الحصول على العالج التأه



حق الشخص المعوق ببيئة مؤهلة

غياب األرصفة المجهزة لألشخاص المعوقين

شخاص عدم تجهيز األبنية الرسمية هندسيا الستقبال األ

المعوقين



حق الشخص المعوق بالتنقل والمواقف ورخص سوق

ب غياب المواقف الخاصة باألشخاص المعوقين بالقر

من المؤسسات الرسمية

عدم وجود نقل عام مجهز إلستخدامه من قبل األشخاص

المعوقين



حق الشخص المعوق بالسكن

أماكن السكن غيرمجهزة إلحتياجات المعوقين

 صعوبة في الحصول على طلبات قرض اإلسكان

المقدمة من قبل األشخاص المعوقين



والرياضةبالتعليمالمعوقالشخصحق

األشخاصإلستقبالهندسيا  مجهزةغيرالمدارس

المعوقين

نالمعوقياألشخاصإلحتياجاتالمناهجتكييفعدم



حق الشخص المعوق بالعمل والتوظيف والتقديمات 

االجتماعية

رفض طلبات توظيف األشخاص المعوقين

 صعوبة في المشاركة في امتحانات مجلس الخدمة

المدنية

وظيفهتغيير الوصف الوظيفي للشخص المعوق بعد ت.



:أحكام أخرى

ديةصعوبات في الحصول على اإلعفاء من رسوم البل.1

صعوبات في الحصول على الحصول على بطاقة .2

اإلعاقة

عدم الحصول على تأمين على الحياة.3



توصيات خاصة حسب 

اإلنتهاكات التي رصدت 



حية تأمين حق الشخص المعّوق باالستفادة من التغطية الص.1

:الشاملة من خالل

تها وزارة تنفيذ آليات االستفادة من التغطية الصحية التي وضع

.الصحة

تعاقدة حل الخالفات المالية بين وزارة الصحة والمستشفيات الم

.معها

المعوقين فسخ عقود المستشفيات التي ترفض استقبال األشخاص

هم إلى أو تفرض عليهم دفع مبالغ مالية لتأمين دخولهم ووصول

.العالج



كافةوالخاصةالعامةوالمرافقوالمنشآتاألبنيةتجهيز.2

فيةالصادرالهندسيةللمعاييروفقا  العاملالستعمالالمعدة

.2011للعام7194المرسوم

جميعأمامالمعوقينلألشخاصمخصصةمواقفتخصيص.3

.العاملالستخدامالمعدةاألبنية

األشخاصالحتياجاتالمؤهلةالعامالنقلباصاتتأمين.4

وزارةاتوقعهالتيلشراءعقودفيتجهيزهاوضمانالمعّوقين

.والنقلالعامةاألشغال



القروضإجراءاتتسهيلعلىالخاصةالبنوكتحفيز.5

.المعوقينلألشخاص

ة،المدرسياألبنيةلتجهيزالمطلوبةاالعتماداترصدضمان.6

الموازنةمشروعفيوردكماالتربيةوزارةموازنةضمن

2012للعام

األشخاصذويلدمجالوطنيةالخطة"تنفيذضمان.7

."المعوقين



األشخاصمشاركةلتسهيلودائمةواضحةآليةوضع.8

هدفبالمدنيةالخدمةمجلسومبارياتامتحاناتفيالمعّوقين

بةبنسالعامالقطاعفيالمعّوقيناألشخاصتوظيفضمان

.والوظائفللفئاتاإلجماليالعددمناألقلعلى3%

أهيلتبهدفلالستخدامالوطنيةللمؤسسةميزانيةتخصيص.9

.العملسوقإلىوتوجيههمالمعوقيناألشخاص



رالتوصيات العامة للتقري



2013سنةبإعالنالوزراءمجلسرئيستعهدوضع.1

.التنفيذموضعالقانونلتنفيذ

ةاإلعاقذوياألشخاصحقوقاتفاقيةإلىاالنضمام.2

.االختياريوبروتوكولها

القانونمجملتطبيقإلىتهدفوطنيةخطةإقرار.3

المهلوتحددالمعوقيناألشخاصدمجوتأمين220

لتنفيذهاالضروريةوالمواردالزمنية



وقحقمعبنودهالتكييفالعامةالموازنةهيكلةإعادة.4

القانونفيعليهاالمنصوصالمعوقيناألشخاص

هذهلتأمينالكافيةاالعتماداتوتخصيص220

.واالحتياجاتالحقوق

الخططجميعفيالمعوقيناألشخاصحقوقضمان.5

التيوالبرامجوالقراراتوالقوانينوالسياسات

،والمجاالتالمناطقكلفياللبنانيةالدولةتعتمدها

المعوقيناألشخاصبينالمساواةتأمينبهدف

المعّوقينغيرواألشخاص




