
 

 

 

 

 

 

 

 :حين تصاب الدولة بمرض قانوني مزمن

 ، من التشخيص الى غرفة العناية الفائقة222/2222الحراك حول القانون 
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برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء  3102شباط  5تم إطالق هذا التقرير في القصر الحكومي في بيروت بتاريخ 

أعلن رئيس مجلس الوزراء أثناء هذا . االستاذ وائل ابو فاعور االجتماعية األستاذ نجيب ميقاتي وبحضور وزير الشؤون

وتشكيل لجنة وزارية لمتابعة تطبيق هذا القانون، في  331/3111هي سنة تطبيق القانون  3102النشاط إعتبار سنة 

اللبنانيين عن مرصد حقوق األشخاص المعوقين الذي ينفذه اتحاد المقعدين  االجتماعية ير الشؤونحين أعلن وز

بالشراكة مع وزارة الشؤون االجتماعية مع التأكيد على شفافية تقرير الرصد ودون التدخل في مضمونه من قبل 

 . ن الى رئيس  الجمهورية للمصادقة عليهاكما أعلن الوزير إرسال اإلتفاقية الدولية لحقوق الشخاص المعوقي. الوزارة
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 :حول المنظمين

من األشخاص المعوقين  1891تأسست عام  (Lebanese Physical Handicapped Union-LPHU) اتحاد المقعدين اللبنانيين

عضواً من  1011تضم الجمعية . للنهوض بهذه الفئة نحو الوصول الى الحقوق المشروعة المنصوص عليها في المواثيق الدولية

 .األشخاص المعوقين  حركياً وآالفاً من المناصرين  والمتطوعين واألصدقاء

اص المعوقين، العمل لحصولهم على فرص متكافئة وحياة نوعية، وضمان ان يهدف عمل االتحاد الى الدفاع عن حقوق االشخ

 .حاجاتهم االساسية يتم احترامها، إلغاء التهميش والتمييز الجندري من حياة األشخاص المعوقين، وتحضيرهم لتمثيل أنفسهم

 .الولكورنيش المزرعة جانب السفارة الروسية، بناية الرفاعي الطابق ا—بيروت: مكتب الجمعية

  6-01/307365: تلفون

 info@lphu.com : بريد الكتروني

 www.lphu.com :لكترونيالموقع اال

 www.disabilitymonitor.org 

 

 الجمعية الدياكونية

بلدا في أفريقيا وآسيا والشرق  40في  ،منظمة في المجتمع المدني 011تنموية غير حكومية تعمل في شراكة مع أكثر من  منظمة

الديمقراطية، حقوق : نعمل مع شركائنا على اساس طويل األمد وعلى أساس الحقوق في المجاالت التالية. األوسط وأميركا الالتينية

رؤية دياكونيا للبشرية تتلخص في حق كل . القتصادية، والمساواة بين الجنسين، والسالم والمصالحةاإلنسان، العدالة االجتماعية وا

مهمتنا هي تغيير الهياكل السياسية واالقتصادية واالجتماعية الغير عادلة . فرد أن يعيش حياة كريمة في عالم عادل ودائم خال من الفقر

ختلف الدول، دياكونيا تنشط في لبنان دعًما لمؤسسات المجتمع المدني وللحقوق المذكورة وكما في م. والتي تولد الفقر والقهر والعنف

 .سابقًا

 :لالتصال

 01/643897: تلفون

 www.diakonia.se: الموقع االلكتروني

 9 ط –بناية بالزا  –شارع محمد الحوت  –راس النبع 

 

 فرنجية  ةيدوغنزار صاغية  :اإلعداد

 info@saghiehlaw.com  ، 01/321450: لإلتصال

 111/0112ب .ص  لبنان –بيروت  -شارع شحادة، التباريس األشرفية/ملك دقدوق : العنوان

 

 والى المصممة دنيا الحاج شكرالى االعالمية عبير جابر
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 مقدمةلا

 صدر ح2بتاريخ 1222زيران ال، رقم و،112قانون تضمن حقوق من كبيرة شخاصاألمجموعة
عنإ.والعملالسكنحق إلىنتخابالاتدرجمنحق حيثالمعوقين، الدولةوجاءالقانونتعبيرًا رادة

إال.نطقالمواطنةلىمإومنمنطقالرعاية،الحقمنطقإلىحسانإلعاقةمنمنطقابنقلمسألةاإل
،بماباتأحدالشواهدالرئيسيةفيوضعهذهالحقوقموضعالتنفيذتزالتتلكأالالسلطاتالعامةأن

سيماالقوانينالتيتمنحأوتقرحقوقافيالتعاملمعالقوانين،وال"الخوشبوشية"علىانتهاجهانوعمن
.أساسيةللمواطنين

يسعىنماإك،المخالفاتالمرتكبةهناوهناأو،تمتنفيذهايلىرصدالحقوقالتيلمإاليهدفهذاالتقرير
وخصوصافيظلاالخالل،مماثلقانونجتماعيفيظللىرسمالحراكالسياسيواالإبالدرجةاألولى

.بتنفيذه

بإتهاماتالموجهةاتالعامةمعاالدارإلكيفتتفاعلاإذن نأالتقاعسعنتنفيذقانونمنشأنهليها
يمس أتجنبلوالذرائعالتيتدليبها،يضمنحقالمواطنةلشريحةواسعةمنالناس؟وماهيالحجج

بمشروعيتها؟

تنفيذه؟الذييعترضالخللمعاالجتماعيةالمعنيةهذاالقانونوكيفتقاربالفئة

تعتبرهمأتحقيقه،وتعملعلىداراتالعامةاإلمعفيهتتشاركوبرنامجعمله؟وهلتعد اًيجابيإتقاربههل
خصومة؟البشيءمنراداتإلامعوتتجابهبشأنها،االعتداءعليهاحقوقيتممنمجموعة

،مرونتهارةالعامةومدىداإلهذهالقوىواعلبينلىحدكبيربكيفيةالتفاإتبقىهذهالمقاربةمحكومةو
.يجابيمعهاوبجدوىالتفاعلاإلأدارةالعامةيمدىاقتناعاألولىبمصداقيةاإلفاًوتحديد

هي ما المتمثلالمفاعيلثم، للقانون، عالنمشروعيةحقوقالمعوقينوفيوجوبوقفإفيالرمزية
ستعدادهملىاآلخرينومدىاإوبالنسبةأ،وللجمعياتالتيتمثلهمءعزلهموتهميشهم،سواءبالنسبةلهؤال

وفرضمنالسلطة؟أيتدخلألالعترافبهابمعزلعن
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 الدراسةمنهجية 

:همهاالمتفرقة،أالمصادرمجموعةمنإلىساسيأالدراسةبشكلهاستندتهذ

 القانونوالمتعلقةبتنفيذ112/1222الصادرةمنذالقانونالمختلفةمراجعةالقوانينوالتنظيمات
 .شخاصالمعوقينوحقوقاأل

 المجالوهمامجلة عناتحادالتيتصدر"واو"مراجعةالنشرتينالدوريتينالرئيسيتينفيهذا
عنالجمعيةالوطنيةالتيتصدر"المعاقينأصداء"ومجلة،2999العامالمقعديناللبنانيينمنذ

 .2992فيلبنانمنذالعامقاالمعلحقوق

 شخاصالمعوقينفيلبنانحولحقوقاألالصادرةقانونيةالاساتدرالمراجعة. 

 شخاصالمعوقينقضاياحقوقاألفيخصصةتمالالمؤتمراتوالندواتالمعأمراجعة. 

 ةولينوممثلينعنالدولةاللبنانيمسؤمعاعاجتم. 

 جمعياتبعاجتما عن األشخاصممثلين مناصرة في الناشطة األشخاصحقوقالمعوقين
 وخصوصاًالمعوقين، اللبنانيين المقعدين للمكفوفينواتحاد الشبيبة الوطنيةو1جمعية الجمعية
 .واتحادجمعياتالمعوقينفيلبنانقالحقوقالمع

 مختلفةاللكترونيةاإلمواقعالفينشرتفيالصحفاللبنانيةومقاالتوتحقيقات. 



شخاصالمعوقينومدىلنظامالقانونيالمتعلقبحقوقاألهذهالمصادر،بحثنافيامراجعةومنخالل
نفاذه ونظراً. نفاذلعدم معظم للمسؤولينهذه الرسمي الخطاب من ظهر ما تحليل حاولنا الحقوق،

حراكلىإساسيأنظرنابشكلكما.الدولةتجاههذهالفئةاالجتماعيةالمهمشةماالتزمدىاللبنانيينحول
لذا.المعوقينحقوقاألشخاصخاللبتنفيذقانونعاقةفيظلاإلجمعياتاإلاًوتحديد،المجتمعالمدني

 عبارة استخدام عاقةاإلجمعيات"جاء " التقرير هذا لهاأفي تعريفالقانون من وسع كلحتى يشمل
بأعمالمناصرةمنأجلالمطالبةبتنفيذقانونحياناًقامتأالتي–ومنهاجمعياتالرعاية–الجمعيات

.المعوقينحقوقاألشخاص
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:لىمجموعتينإبشكلعاماليومهذهالجمعياتتنقسمو

 .2"اتحادجمعياتالمعوقينفيلبنان"عضاءفيولىتضمالجمعياتاألجموعةاألالم -

 3."شخاصالمعوقينفيلبنانتحالفجمعياتاأل"معتتحترايةتجاثانيةالمجموعةال -

بين ظاهر فكري اختالف وجود عدم األ،المجموعتينورغم المطلبيةعلى الحركة مقاربة في قل
.مشتركومشروعأفيبرنامجامااتحدتنادراًفإنهمامعوقين،لألشخاصال

تقييمعملهذهالجمعياتمنحيثالىأنهذاالبحثلميسعالىكماتجدراالشارةفيهذاالسياق
واسعةأالنوعيةوالمصداقيةوالفعاليةوحسنالمتابعة شعبية بقاعدة ومدىتمتعها اقتصرفي، بلأنه

نشطتهاأوهذهالجمعياتهدافالمعلنةلبرامجبتحليلاأل"حركةاالعاقةفيلبنان"سياقسعيهالىرصد
وقداصطدمهذا.عندوجودهااالختالففيوجهاتالنظرتبيانأوجهمعونتائجهاالرئيسيةومواقفها

.حقوقاألشخاصالمعوقينقانونلمعظمهذهالجمعياتبخصوصالرصدغالبابضعفالعملالتوثيقي
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  قرار القانونظروف إلمحة عن : تمهيد



تدرجقضيةلدى لم االشخاصالمعوقين، أعداد التيأدتالىزيادة لبنان في الحرباألهلية انتهاء
حقوقالمعوقينضمنأولياتالحكوماتالمتعاقبةالتيامتنعتاذذاكعنالتعاملمعضحاياالحرب

وقدتم.رهمبمافيهمالضحاياالمستمرةمعاناتهمعلىهذااألساس،معمايستتبعذلكمنجبرألضرا
وتبعالذلك،تركزالخطابالعامآنذاك".أنكلنامسؤولونوكلناضحايا"ذلكتحتمقولةشهيرةمفادها

علىاعتبارقضيةالمعوقينقضيةانسانيةتتطلبالشفقةواالحسانفيظلتكاثرمؤسساتالرعايةبعد
.الحرب

إفي لبنان في اإلعاقة عمدتحركة الواقع، هذا الحقوقيةلىموازاة األشخاصلقضيةفرضالمقاربة
مطالبالتتمحورقدو.هؤالءقرارقانونيضمنصراحةحقوقإفياألساسيهامطلبفتمثلالمعوقين،

لىوا اننسمصادرحقوقاإللىإاستناداً،للتمتعبمواطنةكاملةساسيةوسيلةاألالحولتحقيقالدمجكونه
4.عدةالتجاربالناجحةفيدول

القانوننتيجة الحراكلوجاءتوالدة هذا بدمثابرة القوانينالموجودةأسنواتعدة، تلكالتي،تبدراسة
كالحقاتالشخصحرم بإقرارهاالتعليمالعملوبلمعوقمنبعضحقوقه قانون لصياغة وتم.تمهيدا

لشؤونالمعوقين،إالالهيئةالوطنيةعنطريق2992لىمجلسالوزراءفيالعامتقديممشروعالقانونإ
مر اتصياغةالمشروعأعيدتلهذهالصعوبات،ونتيجة5.جهبالرفضالعتبارهغيرقابلللتطبيقوونهأ

باحرازتقدمولوجزئيبالنسبةالىالحقوقاألكثرمحاوالتلتجزئتهإلىأقساممتعددةأمالًشملتو،عدة
الحاحا نجحالحراكفيو. مساععدة، القانونفيختام الحصةحكومفيظلاقرار -2999)سليم
دونتنفيذ،من،وهيالحكومةالتيعرفعنهااقرارالعديدمنالبرامجاالصالحيةالتيبقيت(1222

7حاكمإداريةفيالمحافظاتوقانونانشاءم6نظامالضمانالصحياالختياريلكبارالسنمثلقانون
.هذاالبحثموضوعقانونحقوقالمعوقينوأيضا

قاألشخاصجاءالقانونليك رسالمساواةبيننظريًا، قاألشخاصوينالمعو  بغضالنظرعنينغيرالمعو 
وقدأدىذلكالىتضمينهالئحةطويلةبينهمفيماعادةالتوازنالمفقودوالفكرية،وإلأالجسديةممكاناتهإ

والحقوقاألمن همهاأساسية التأهيلالشخصحق، عادة المعوقبالحصولعلىالخدماتالصحيةوا 
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المعوقبالتعليمالشخصحقوحقالمعوقبالسكنوالمعوقببيئةمؤهلة،الشخصحقووخدماتالدعم
 .المعوقبالعملوالتوظيفوالتقديماتاالجتماعيةالشخصحقووالرياضة

.نفاذهاومدىالقانونفيالمكر سةالحقوقماهيةبوضوحاألولالملحقويبين

لال المثير من أهتمام ُيعتبرمن اللبنانيلحقوقالمعوقين القانون المتعلقةأن التشريعاتالعربية فضل
باإل عاقة خصوصًا تكريسه المجتمعلجهة في المعوقين دمج مبدأ . أكما نه إقرار قبل االتفاقيةصدر

لحقوقاأل يشكلشخاصالدولية مما اإلعاقةنضجلىعاًمؤشرالمعوقين، التيوهيفيلبنانحركة
عدادالقانونفيوقتكانمنطقالرعايةوالخيريةيسودعلىرؤيةإفيمختلفمراحلجوهرياًلعبتدوراً

المعو ق للشخص اللبناني المجتمع . أن القول باالمكان وبالطبع، القانون آنذاك لجاء لذهنيةسب اقًا
وهذاماعكسته.لمفاهيمالسائدةفيوقتصدورهخاللبنودهالعديدمنااالجتماعيةالسائدة،فنقضمن

أصراحة الموجبة، المشرعسبابه نية أعلنت اإلبوالتي قضية مقاربة ونقل أعاقة الرعايةمن"صحابها
الكاملاالندماجإلىالتهميشومنوالدولة،المجتمععلىووالواجبالحقإلىالمحضالخيريوالعمل

صبحمنطقالحقوالدمجهوالمنطقالسائدأف8،"للوطناالقتصاديةالدورةوفياالجتماعيةالحياةفي
دور ا و.فيالمجتمعاألشخاصالمعوقينلمقاربة بتحسينلىاألإضافة والحصولعلىأمل وضاعهم

خطابهعلىنحويسمحباخراج،مطالبهمبمشروعيةمعوقينشخاصاللألمشاعرالقانون،عززالخدمات
.أسلوبالمطالبةبالحقالىأسلوباالستجداءمن

وأهمهااعتماد،وكانمنالمفترضأنيتبعصدورهذاالقانونمجموعةمنالخطواتالتيتسمحبتنفيذه
في موسى ميشال السابق االجتماعية والشؤون العمل وزير عنه أعلن ما وهذا لتطبيقه، وطنية خطة

 عام صحافي المعروفةأك د2999مؤتمر الشاملة الوطنية الخطة من يتجزأ ال جزء القانون أن فيه
محور9.بمشروعتأمينحقوقاألشخاصالمعوقين كانأيضًا ما لتطبيقحقوق"وهذا مؤتمرالشراكة

األشخاصالمعوقين عام" لبنان في المكفوفين جمعيات واتحاد اللبنانيين المقعدين اتحاد نظمه الذي
وقدتميزهذاالمؤتمربالتعاونالبناءبينجميعالجهات،حثفيآلياتتنفيذالقانونمنأجلالب2999

المعنيةمنهيئاتحكومية،هيئاتالمجتمعالمدني،وجمعياتاألشخاصالمعوقينإضافةإلىمشاركة
10.هيئاتاألممالمتحدةومنظماتدوليةوجمعياتاألشخاصالمعوقينالعربيةواألجنبية
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معظمبنودالقانوندونتنفيذ،مماماتزال،مافاقاالثنيعشرسنةهذهالجهودوبعدمروررغمولكن
فرغمغياب،(كمايظهرمنالملحقاألول)أد ىإلىحرمانشريحةواسعةمنالمواطنينمنحقوقهم

بما عددهم يقدر لبنان، في المقيمين ومواصفاتاألشخاصالمعوقين عنعدد اإلحصائياتالرسمية
فيالمقابل،اليتعدىعدد11.الجئفلسطيني3122ألفمواطن،يضافإليهممايقارب322يقارب

79وناالجتماعيةاألشخاصالمعوقينالحائزينعلىبطاقةالمعو قالشخصيةالصادرةعنوزارةالشؤ
ويعودذلكمنجهةبسببالتعريفالضيقلإلعاقةالتييعتمدهاالقانوناللبنانيمقارنة12.ألفشخصاً

قينعلى العديدمناألشخاصالمعو  إقدام معالتعريفالمعتمدفيدولأخرى،ومنجهةأخرىلعدم
فترضأنتكونالوسيلةاألسرعلوصولفهذهالبطاقةالتيمنالم.تقديمطلبالحصولعلىهذهالبطاقة

.القانونخاللبتنفيذفيظلاإلالشخصالمعوقإلىحقوقه،بدتمجردةمنأيقيمةقانونيةومعنوية
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 القسم األول

 

 اإلدارة العامة وازدواجية الخطاب

 



أو" إنأيعملتشريعيفيمجالتأمينحقوقالمعوقيناليمكنأنيكونعرضيا
هومستمرودائمويجبأنيكونمنصلباهتماماتالدولةوالشعب،بهدفظرفيا،بل

والتفعيل والتحسين المستمر التطوير تكثفجهودها. أن اللبنانية الدولة ويتوجبعلى
كريمة يتمتعبحياة وجعله وتأمينالبلوغإليها، بهدفضمانحقوقالشخصالمعوق،

13".قوالحقفقطليسمنبابالشفقةأوالعطفبلمنبابالح

هذهالعباراتلمتردفيخطابلجمعيةغيرحكوميةتعنىباالعاقة،بلفياألسبابالموجبةلقانون
فالقانونلم.وهيتظهربشكلواضحالقفزةالخطابيةالتيحققتهاالسلطاتالعامةآنذاك.112/1222

لمختلفجوانبالح جاءشاماًل إنما منالحقوق، فيحقيقةيكتفبإعالنعدد يريد وكأنه اليومية ياة
البلأنالقانونشك لمناسبةإلعالن.األمرقلبحياةاألشخاصالمعوقينفيلبنانرأسًاعلىعقب

،كماهوحالالحق بالعملالذيالنجدأيةإشارةإليهفيأيقانونوللمرةاألولىحقوقللمواطنينكافة
عطىلقضيةاألشخاصالمعوقينأبعادًاليسفقطإنسانية،إنماوالواقعأنهذاالخطابأ14.وطنيآخر

سياسية للتمتعبالمواطنة،ومنخاللوصفالوضع،أيضًا ومنخاللهعد تالحقوقالممنوحةشرطًا
صدوره عند نقيضلذلككالواقعي التكاليف. عن بمعزل القانون، إقرار تم أنه نلحظ المقابل، وفي

وهذااألمريؤشرإلى.يسبقذلكأيةدراسةبشأنهذهالتكاليفوكيفيةتأمينهااالقتصادية،بلدونأن
واحدمنأمرين تكنكلفتها،علىأنيبحث: أي ًا الحقوقمبدئيةوالزمة،وتقتضيإعالنها أنهذه إم ا

 الشعبوية استخدام التتورععن السياسية السلطة أن م ا وا  تأمينها، فيكيفية يةالديماغوج)الحقًا في(
دونأيةجديةفيااللتزام(األممالمتحدةمثالً)التشريعإلرضاءفئاتاجتماعيةمعينةأوقوىخارجية

وفيماأناألسبابالموجبةترجحكف ةاألمراألول،فإنالتدقيقفيكيفيةتنفيذه.الذيقدنتجعنذلك
ترجحاألمرالثاني بمعنىأنيك. اجتماعاألمرين، ونإقرارالقانوننتيجةاللتقاءاإلراداتواليستبعد

.باإلراداتذاتالمنطلقاتالشعبوية15ذاتالمنطلقاتالمبدئية
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ولكنمايهمنابالدرجةاألولىفيهذاالمضمارهوخطابالسلطاتواإلداراتالعامةلتبريرالتأخرفي
التنفيذ موضع المعلنة الحقوق وضع المبرر. المضيفيتصنيفهذه أنوقبل القول إلى نسارع ات،

ذاتها السياقوامتازتبشكلالفتفيإظهار فيهذا مجملاإلداراتتجنبتأياعترافبالمسؤولية
ومنأبرزالعقبات.وكأنهامسي رةوغيرمخي رة،وأنهاتعملمابوسعهالتجاوزالعقباتالتيتسببالتأخير

وا الضروراتالتقنية المجال، هذا في بها الموازنةالُمدلى في بين،لعجز المسؤولية تمييع عن فضاًل
.وهذاماسنحاولعرضهفيسياقتحليلهونقده.الوزارات



 وقتالتي تحتاج الى موارد والتقنية القانونية : أوالا 

 

هنا،ومعتأكيدإلتزامهابالقانون،عزتاإلداراتالعامةغالبًاعدمنفاذهلوجودضروراتتقنيةقانونيةال
ومنأكثرالذرائعالمستخدمة،التحججبضرورةإصدارالمراسيمالتطبيقيةللقانونمما.منتحققهاأوالًبد

القانون تنفيذ بدلالتشكيوالمساءلةمنجراءعدم المراسيم يفرضالسعيإلىإنجازهذه البلأن.
مماث الحاالتالتيتستوجبإصدارمراسيم سعتإلىمضاعفة بذلكالىاإلداراتالعامة مستندة لة،

بمراسيمتتخذ"قتضاءعنداإل"ندقائقتطبيقهذاالقانونتحددأعلىالتينصتمنالقانون222المادة
.فيمجلسالوزراء

أحدأبرزبتينمنالقانونالمتعلق73و71تينالمادبهذاالتوجه،تعليقالعملأبرزاألمثلةعلىومن
 المعلنة العمل)الحقوق حق ب( وظائفوتحديدًا تخصيص المعوقين العاملألشخاص القطاعين في

امتنعمجلسالخدمة.والخاص المجال، تطبيقيفيهذا إلىوجوبإصدارمرسوم فبغيابأيإشارة
قلمنمعوقينبنسبةثالثةبالمئةعلىاألشخاصالوظائففيالقطاعالعاملألالمدنيةعنتخصيص

صدار،معلاًلذلكبوجوبإ(71المادة)كمايفرضهالقانونظائفالمختلفةجماليللفئاتوالوالعدداإل
لأليحددمرسوم يسمح التي تبعاًشخاصالالوظائف فيها االشتراك اإلمعوقين يتالءملنوع وبما عاقة

وقدأد ىذلكإلىرفضالمجلسقبولعددكبيرمنالطلبات16.وطبيعةكلوظيفةمنالوظائفالعامة
 أشخاصمعوقينالمقدمة 17.من يشكل أنه معتبرة الموقف هذا اإلعاقة جمعيات رفضت تمييزًاوقد

تصنيف،همبحق من بداًل المطلوبة والكفاءات الوظيفة مواصفات يحدد أن المجلس على يجدر إذ
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منالالفتأنهذهالحجة،التيصورتعلىأنهاقاطعةوأدتإلىو18.األشخاصعلىأساسإعاقاتهم
حرمانشريحةواسعةمنحقوقهالمايزيدعنعقدونيفمنالزمن،قدبدتفينهايةالمطافحجة

مبتذلةوغيرصحيحة . نقرؤه ما المدنيةموقفمجلسالتغييرالحاصلفيفيوهذا فيالعامالخدمة
قيامهكدالمجلسأ،المعوقينبالعملاألشخاصلجنةتفعيلحقوقاتاقتراحدأحبيانرأيهبفلدى.1222
علىأنالتحولاإلعاقةدونممارسةالمرشح"شتراكمعوقينباإلشخاصالمبارياتتسمحلألبتنظيم

معو قفيشخصنهتمتعيينأشارالمجلسعلىأوقد19".لمهامالوظيفةالمتقدمإليهابشكلكفؤوسليم
درجاتالنجاحمنصبم بتسلسل خصه ما في التقيد دون للزراعة العامة المديرية في هندسزراعي

 إلى استنادًا 71.20المادة المجلسمؤخرًا أعلن -كما االجتماعية الشؤون آلية-ووزارة وضع عن
يافيهالتيقطاعالدولةومسؤوليتها،والدولةصاحبةاليدالعل"فيالقطاعالعاملكونه%1لتطبيقكوتاالـ

القانون تطبيق في للمؤسساتالخاصة القدوة هي تكون خالل،"يجبأن من نسبوذلك منةحجز
أيتسلسلةاالمتحاناتدونالخضوعأليفيعاقاتالذينينجحونالوظائفألصحاباإل أو تراتبية

وفيمايظهرأنالمجلسيعالجاحتياجاتاألشخاصالمعوقينوفقًاللحاالتالتيتتقدمبطلب21 .نجاح
دائمة، يعدالمجلسيسجلأن22االشتراكفيالمبارياتدونأنيتموضعآلية لىضرورةيشيرإلم

مرسومغيابهذاالعدكمالمي،شغالهالألشخاصالمعوقينإصدارمرسوملتحديدالوظائفالتييمكنإ
شخاصفيتخصيصالوظائفلألإذاًفلماذاالتأخير.يحولدونإستفادةهؤالءمنالكوتاالممنوحةلهم

ذالميكنهناكضرورةلهذاالمرسوم؟إمعوقينال

بدتاإلدارةوكأنهاتصدرمراسيمويظهراألمرأكثروضوحًابشأنحقالعملفيالقطاعالخاصحيث
لذلك،ال.قةتنفيذالحقأوتضييقمداه،بدلتسهيلتطبيقهغيرضروريةمنشأنهاإعا وهكذا،وتبعًا

تزالالدولةمتلكئةعنتحصيلمبالغمنأربابالعملالذينيخالفونتوظيفعددمعينمناألشخاص
وهذا(.72المادة)،وبالتاليعنتسديدتعويضبطالةللعاطلينعنالعملمنهم(73المادة)المعوقين

تبينهمنخاللالرأيالصادرعنهيئةالتشريعواالستشاراتبشأنالمشروعالذيعرضتهالحكومةمان
المتعلقةبتخصيصالوظائففيالقطاع)منالقانون/73/وضعالمادةبهدف1222عليهافيالعام

مشروعالمرسومنأو،حكامالمادةقابلةللتطبيقبذاتهاأنمعظمأرأتالهيئةفقد.موضعالتنفيذ(الخاص
/73/وتلكمنالمادةأيةقاعدةسلوكيةجديدة،تطبيقية،تساعدعلىتطبيقهذهالناحيةأاليتضمن"

 القانون إ23".112/1222من رأتأال الهيئة أن البعضن كتخصيصالغراماتمسائل التفصيلية،
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 تعويضالبطالة الخاصلتسديد القطاع من ال)المحصلة المسائل غير مشروعوهي تعرضلها تي
المعروضعليها المرسوم ) إتحتاج قابليتهاألى وعدم بسببصمتالمشر ععنها فيمرسوم تحدد ن

بذاتها مبدأ24،للتطبيق أمام الباب فتح من خوفًا اآلن حتى تطبيقه المالية وزارة عارضت أمر وهو
المرسو25.تخصيصالواردات الحكومةحتىاآلنبإصدارهذا تقم الحق لكنلم أدىإلىإبقاء مما م

26.معطالً

بتعويضالبطالةمنخاللالمرسوم ويتضحاألمرأكثرإذاعرفناأنالحكومةعمدتإلىتضييقالحق 
لإلستفادةمنهالتنطبقإالومعايير،بحيثاعتمدتشروط/72/التطبيقيالمنصوصعليهفيالمادة

المعوقينالذينلميتمكنوامنااللتحاقاألشخاصجميعشروطوهكذا،اليتمتعبهذهال.فيحاالتقليلة
العمل يبسوق لم والذين متواصل، بشكل أشهر ستة الحكومة27.اضطرارياًمعملهوافقدلمدة وكأن

بدل القانونوتضييقمداه، التطبيقيةلتصعيبتنفيذ المراسيم صرارمسبقينآلية وا  استخدمتعنعلم
يؤكدذلكهوأنإصدارالمرسومالمذكورلميؤدإلىأينتيجةعمليةبلوما.وضعهموضعالتنفيذ

بقيعالقًافيشباكالخالفالقائمبينوزارةالماليةووزارةالعمل،حولصالحيةجبايةالغراماتالمتوجبة
.علىأربابالعملالمخالفين

لىاستمراراإلدارةفيأعمالهاالبلإنالتذرعبعدمإصدارمراسيمأدىفيبعضاألحيانليسفقطإ
إلىمعاودةممارساتهاالسابقة الصندوقوهكذا،عاود.لصدورهكمالوأنالقانونلميصدر،بلأيضًا

بتوظيفنسبةهمالتزامإصداربراءاتذمةألربابالعملدونالتثبتمنالوطنيللضماناالجتماعي
 من امتنع28.األشخاصالمعوقينمعينة قد كان وهو مشابهة براءاتذمة خاللاألشهرعنإصدار

مناألولى عدم حالة في القانون الشرط،ثبوتصدور بهذا علىنسبة29االلتزام انعكسإيجابًا مما
وقدبررالصندوق30.فيالمؤسساتالخاصةوفقًالبعضالجمعياتآنذاكتوظيفاألشخاصالمعوقين

موقفهبعدمإصدارمراسيمالتطبيقيةالتيقد 31.الخالفالقائمبينوزارةالماليةووزارةالعملتحل 

التأخرفيإصدارالمراسيمالتطبيقيةأدىأحيانًاإلىتفويتفرصمهمةلتأمينحقوقاألشخاصكماأن
الحكوماتأخ رتفقد.بنيةوالمنشآتدنىلألألاالحد وضعمعاييروهذامانلمسهنتيجةعدم.المعوقين
الجهةالمسؤولةعنإنجازها،المتعاقبة يحدد بحجةأنالقانونلم لىذلكإأدىوقد32عمليةتحديدها

لألأإنشاء عماروالتأهيلالكثيفةخاللحمالتاإلخصوصاًمعوقين،شخاصالبنيةجديدةغيرمؤهلة
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همهافيالمناطقالمحتلةقبلانسحابالقواتاالسرائيليةفيأالسنوات،والتيشهدهالبنانخاللهذه
،1226سرائيليةعلىلبنانفيتموز،وفيالمناطقالتيقصفتودمر تخاللالحرباإل1222العام

 فيالعام تدميره بعد البارد نهر 1227وفيمخيم . ورغم لوضع لجنة التشكيل العاممعاييرهذه منذ
1222.34ينجزالمرسومالذييحددهاإالفيالعاملم1221،33

التيكاناالنتخاباتفيالمعوقبالمشاركةالشخصتأخرصدورمرسوميحددكيفيةتأمينحق كذلك
دونوضعكافةخذحاجاتهبعيناالعتبارعندتنظيمالعملياتاالنتخابيةأةبحكوممالالزبإاكتفىالقانون

فيو.المعوقيناألشخاصفجرتمعظماالنتخاباتالنيابيةوالبلديةدونمراعاةحاجاتأيةآليةواضحة،
 1226العام تحديد أرجئموضوع لدقائق، بالمشاركة المعوق االنتخاباتفيمشروعفيتطبيقحق

 برئاسة لجنة الذيوضعته االنتخابات قانون السابق بطرسالوزير "فؤاد استطالع جمعياتآراءبعد
فيقانونحقوقاألشخاصالمعوقينخاصاألش رغم،"المعوقينوجمعياتالخدماتالمنصوصعليها

األشخاصوانتظر".ورقةحملةحقي"قتراحاتالعمليةفيناتحادالمقعدينكانقدتقدمبالئحةمناإلأ
ق "النيابيةوالبلديةفياالنتخاباتتهمجراءاتوالتدابيرلتسهيلمشاركإلبا"صدورالمرسومالمتعلقونالمعو 

داريةمشتركةبينجهاترسميةوممثلينعنجمعياتإوالذيتضمنتشكيللجنة،1229فيحزيران
 لتسهيلمشاركة علىتجربةاألشخاصلوضعخطة بناء المستقبلية المعوقينفيالعملياتاالنتخابية

ولىبعدصدورأياالنتخاباتاأل–1222تخاباتالبلديةواالختياريةللعامنناالأالإ.1229انتخابات
.المعوقباالنتخابالشخصحق بلمتختلفعنالتيسبقتهاوسجلتالعديدمنالمخالفات-المرسوم

مثل بإنجازها لدىالدولة ني ة أيدليلعلىوجود واليوجد المراسيم من البعضاآلخر ينجز لم كما
الذييحدد األالمرسوم منالرسجهزة الجمركيةالمعفاة الذي،وم تدريبوالمرسوم يحددشروطممارسة

.العملالسوقلدخولالمعوقيناألشخاص

،والذيبي نافيهالملحق الثانيوإليضاححجمهذهالحجةوكيفيةاإلدالءبهانحيلإلىالجدولالمبينفي
.الحقوقالتيتمتعليقهافيالقانونعلىصدورمراسيممعتحديدتاريخصدورهذهالمراسيم،إنوجدت

 

 نقص الموارد أم مفاضلة بين العزل والدمج؟: ثانياا 
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إلىجانباألعذارالتقنية،بررتالحكومةعدمتنفيذقانونحقوقاألشخاصالمعوقينبعجزهاعنتأمين
.ذهالحقوقللمواطنينعامةوللمواطنينالمعوقينخاصة،فيظلظروفالموازنةوقلةالمواردالبشريةه

الوطنيةلشؤونالمعوقينفيالعام برزفياالجتماعالعاماألولللهيئة ما إذرد تعلى1221وهذا
 األشخاصالمعوقين القانونوتشريعاته،"استياء لتنفيذ بوسعها ما تعمل االقتصاديبأنها الوضع لكن

المتدهوريحولدونذلك،خصوصًاأنالوزاراتمستعدةللتعاون،لكنالميزانياتغيرمتوفرةللقيامبما
فيجلسةالمساءلةللوزارات35."هوأنسبوأضمنلتحسينوضعالشخصالمعوق وهذامابرزأيضًا

،حيث1222العالميلإلعاقةفيالعامالمعنيةخاللمؤتمرتحالفاألشخاصالمعوقينلمناسبةاليوم
أشاروزيرالعملإلىأنالمؤسسةالوطنيةلالستخداممعطلةبالنسبةللجميع،وأشارممثلوزيرالصحة
استيعاباألشخاص ربطوزيرالتربيةعدم كما الصحيالذييرعىكلالمواطنين، إلىغيابالنظام

36.المشكالتالعديدةالتييعانيمنهاالقطاعالمعوقينفيالتعليمالمهنيوالتقنيبسبب

والواقعأنعدمتخصيصموازنةكافيةلتأمينحقوقاألشخاصالمعوقينوغياباحتياجاتهماألساسية
اليشكلسوىدليل(بإستثناءماتدفعهوزارةالشؤوناالجتماعيةلمؤسساتالرعاية)37عنالموازنةالعامة

وهكذا،فإنمحدوديةالموازنةالمخصصةللمؤسسة.تضمنأولياتالدولةعلىعدمإيرادهذهاالحتياجا
الوطنيةلالستخدامتؤشرمثاًلعلىغيابأيةإرادةلدىالدولةالعتمادسياسةتشغيليةعامةوتفعيلدور

الوزراءرصدمجلسكماأنرفض .المعوقينوالبحثعنعمللهماألشخاصتأهيلهذهالمؤسسةفي
يؤشرعلىغياباإلرادةالسياسيةلتنفيذ38لدفعتعويضالبطالةبناءعلىطلبوزارةالعملاعتمادات

1221ويسجلأنتضمينموازنةالعام .هذاالبندمنالقانونالذيشك لسابقةفريدةفيالتشريعاللبناني
 قانون ألحكام مناقضًا جاء لألشخاصالمعوقين اإلعفاءاتالمعطاة من عدد األشخاصإلغاء حقوق

39.المعوقينوشكلعائقًاإضافيًالتنفيذه

والواقعأنه،بمعزلعنحججالحكومة،فإنالتدقيقفيمجملأعمالهامنذصدورالقانونيظهربوضوح
أنسببالتأخيرفيتنفيذالقانونليسالتقنيةالقانونيةوالنقصموارد،بلهيبالدرجةاألولىضعف

لىإقرارإيصار"فبالرغممنتأكيدالمسؤولينأنهسوف.وربماغيابهافيتنفيذبنودهاإلرادةالسياسيةأ
وأوسياسةوطنيةأرؤيةلمتتبنالدولةأية40،"هوممكنمعالقدراتالموجودةحسبمااألمورتدريجياً

القانونإ لتطبيق عامة الحكومات41،ستراتيجية عمل برامج عن المعوقين األشخاص حقوق وغابت
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 حتىالعام 1222المتتالية القانونغير. تصرفتوتتصرفوكأن أنبعضاإلداراتالرسمية البل
أوعلىاألقلتتحججبعدممعرفتهابهابالرغم43والتعلمبمايترتبعليهامنالتزاماتبموجبه42موجود

وخ الوزراء مجلس إقدام بهذهمن اإلدارات من العديد تذكير على االجتماعية الشؤون وزارة صوصًا
األشخاص44االلتزامات، وحقوق اإلعاقة قضايا تجاه العام القطاع في والوعي المعرفة تنعدم كما

مععدد1223وهذاماأظهرهمثاًلمسحميدانيقامبهاتحادالمقعدينفيالعام45.المعوقينوحاجاتهم
بإعدادعقدلشراء46،منالبلديات اإلعاقةعنأعمالالدولة،مثلقيامها يظهرمنغيابقضايا كما

 العام في جديدة العام1223باصات النقل وسائل من نسبة بتجهيز إلتزامها فيه يراعي أن دون
العملالسابقحيناعتبرأنكلالحقوق47.إلحتياجاتاألشخاصالمعوقين وزير عليه أك د ما وهذا

رسةبمعاهداتوقوانين،اليمكنترجمتهاإلىأفعالإالبالتمويل،وعندماتتخذالدولةقرارًايجبأنالمك
 ال العامة الموازنة في التيسير"تلحظه على في" أموال ورصد إرادة قضية المعوقين دمج قضية وأن

48.الموازنةوهومالمنتخطاه

قيامبمسحشاملألصحاباإلعاقاتفيلبنانمنأجلومناألدلةعلىذلكأيضًا،تقاعسالدولةعنال
تحديدأعدادهمونوعإعاقاتهموحاجاتهم،أوبدراساتإحصائيةأونوعية،ممايحولحكمًادونإمكانية

فإذاكانتالدولةتستنداليومإلىالمعلوماتالمسجلةفيقيودحامليبطاقة.التخطيطفيهذاالمجال
لمعلومأنالعديدمناألشخاصالمعوقينلميحصلواعلىهذهالبطاقةأولمالمعوقالشخصية،فمنا

يجددوهاألسبابعدة،أهمهاعدمشمولهالبعضاإلعاقاتالمصنفةمنقبلمنظمةالصحةالعالمية،أو
أيضًاشعوراألشخاصالمعوقينبعدمفائدتهابتأمينأيمنالحقوقالمعترفبهافضاًلعنالخيبةالتي

49.روابهامنجراءذلكشع

أنثمةإمكانية1221كذلكيستدلمنإدراجبنودتتعلقباألشخاصالمعوقينفيمشروعموازنةالعام
نستشفمنالميزانيةالمخصصةللحصولعلىباصاتمجهزة تتواجداإلرادةلذلك،كما للتنفيذعندما

العام النقل خطة ضمن 50لألشخاصمعوقين الولتجهيز المدارس ضمن رسمية وزارةموازنمشروع ة
توجدبشكلواضحفيأولوياتالحكومةفيغياب51.التربية إالأنهيصعبترجمةهذهاإلرادةعندما

 العام منذ جديدة الموازنة معحقوقوحاجات1222إقرار لتكييفبنودها الموازنة هيكلة وقبلإعادة ،
.112/1222األشخاصالمعوقينكماجاءفيالقانون
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البلأنالنظرفيالمواردالمخصصةلمؤسساتالرعايةيظهرأنالمسألةليستمسألةمواردإنماربما
تخصيصها من بداًل األشخاصالمعوقين لرعاية المتوفرة تخصيصالموارد إلى تميل معينة مفاضلة

ًاحيناعترفأنوهذاهوالنهجالذيأكدعليهوزيرالشؤوناالجتماعيةمؤخر.إجتماعيالضماندمجهم
عملالوزارةيتجهنحودعممؤسساتالرعايةوعدمدعمسياساتالدمج،وأعلننيتهتحديثنظامالرعاية

متخلفاً المدارس52.الذياعتبره في األشخاصالمعوقين دمج مثاًل الدولة تدعم لم االتجاه، وفيهذا
مادياً دعمًا قدمتوتقدم لكنها فيأماكنالعمل، أو مستمراًالرسمية جلرعايةأمؤسساتمنلوماليًا

،علىنفقةوزارةالشؤوناالجتماعيةهموتأهيلهؤالء وقد.دمجهمفرصيشجععلىعزلهمويقلصمما
 إلى الدولة مع المؤسساتالمتعاقدة عدد أل71وصل الرعاية تؤمن مؤسسة من شخص7222كثر

لوضع53معوق، مشروع إعداد مؤخرًا وتأهيلالرعايةمؤسساتمعالمساهمةاتفاقاتإلبرامآليةوتم
صداره،األشخاصالمعوقين اتفيوقتعلتأصواتمطالبةمنهذهالمؤسس54دونأنيتمالبتبهوا 

بالضغطعلىالحكومة1221وقدنجحتمؤسساتالرعايةفيمنتصفالعامبزيادةدعمالوزارةلها،
نظمتاعتصاماتعديدةوأغلقتأبوابهاوأعادتأكثرمنلتحقيقمطالبهابزيادةتعرفةعقودهابعدأن

إلىأنيطرحالتساؤلالتاليعلى55.معو قإلىمنازلهم2222 دفعالنائبإسماعيلسكرية ما وهذا
بعد الوزارةماالحكومة دعم على تحصل التي األهلية الجمعيات عن "سأل الشؤون: وزارة تعي هل

للمالالعام"معبر"و"مصرف"،وتحولتإلى2929عنهدفإنشائهاعاماالجتماعيةأنهاابتعدتكثيرًا
والمالالموهوبمنالخارجإلىجمعياتالمحاصصةالسياسيةوالطائفية،علىحسابالشخصالمعوق

56"بالدرجةاألولى؟
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 لجان ال تعمل وخالفات ال تحل.. تمييع المسؤولية بين الوزارات: ثالثاا 

 

فيتراشقهذهأماالحجةالثالثةفتتمثلفيإلقاءبعضاإلداراتالعامةالمسؤوليةعلىإداراتأخرى،أو
أو بشكلأكثردقةفيتمييعالمسؤوليةمنخاللتبريرعدمتنفيذبعضالبنودالمسؤولياتفيمابينها

.ربشأنتفسيرهذهالبنودالقانونبصعوباتالتنسيقبينالوزاراتالمعنيةأوباختالفوجهاتالنظ

بينوزارةالماليةووزارةالعملحولتطبيقآليةحقالعمل"المستتب"وأبرزاألمثلةعلىذلك،الخالف
الخاص القطاع في لألشخاصالمعوقين الذي. الصندوق حيازة حولصالحية الوزارتان اختلفت فقد

فعددمعينمنهؤالء،وحولصالحيةدفعيستوفيغراماتمنأربابالعملالذينيتخلفونعنتوظي
العملرب المترتبةعلىغرامةعلىأناللقانونافقدنص .تعويضالبطالةللعاطلينعنالعملمنهم

 ينفذ لقانونا حكامأالذيلم أعاله األ)المشارإليها جورعنكلدنىلألمبلغسنويقدرهضعفيالحد
العمل(معوقغيرمستخدمشخص صحابالعملأسماءأبعدادلوائحإنيطتمهامأوقد،تسددلوزارة

 )المخالفين على االجتماعيإبناء للضمان الوطني عليهم(فاداتالصندوق المتوجبة المبالغ واستيفاء
العمل وزارة في والجمعيات العائلة حماية إ57.بدائرة على اعترضت المالية وزارة أن هذهإال عطاء

أد ىإلىتجميد التييحقلهاجبايةالمبالغالمماثلة،مما الجهةالوحيدة الصالحيةلوزارةالعملكونها
اضافةالىتخو فوزارةالماليةمنتكريسمبدأتخصيصالواردات–وقدأد ىهذاالخالف.استيفائها

الغراماتلدفعتعويضالبطالة تنف-عبرتخصيصهذه إلىتجميد المادة منالقانونبكاملها73يذ
تعويضالبطالة) تسديد ومعها أنبعض( علمًا الخالف، هذا لحل  مبادراتجدية أية أنتظهر دون

وأنتجميدتنفيذالقانون58"عنسابقتصو روتصميم""مفتعل"المعنيينيرونأنهذااإلشكالالقانوني
إنمردافتعالالخالفدونأيةمبادرةللحل،هووجودليسنتيجةللخالفبينالوزارتينبلعلىالعكس

.إرادةبتجميده

1229وفيالسياقنفسهتوقفالعملبالبرنامجالوطنيللدمجالمدرسيالذيبدأالتحضيرلهمنذالعام
رغم59بالتعاونبينوزارةالشؤوناالجتماعيةووزارةالتربيةوجامعةالقديسيوسفألسبابلميعلنعنها،

المشاريعوكانهذاالمشروعيعد من60.عدمتجميداألموالالعائدةلهوالموهوبةمنقبلالسفارةاإليطالية
علىالتعاونمعالقطاعالتربوي البعض،وأيضًا المميزة،كونهيعتمدعلىتعاونالوزاراتمعبعضها

لخالفحولالصالحياتبينوزارةويعتقدالمعنيونأناألسبابتعودهناأيضاً.الخاصكشريكأساسي



21 

 

 الشؤوناالجتماعية ووزارة لتشكيلالتربية جديدةتبعا لحل61.حكومة جدية تسجلأيةخطوة كذلكلم
وزارةالشؤون)اإلشكالالبروتوكوليالذيوقععندتشكيللجنةالخدماتالصحيةبسببوجودمديرعام

تحولهذاالخالفبينأعضائها،ممايشيرإلى(الصحةوزارة)علىرأسهاومديرعامآخر(االجتماعية
خصوصًاأناللجنةعقدتعددًامناالجتماعاتفيالفترةالالحقةلتشكيلها،،لتعطيلاللجنةالىذريعة

62.قبلأنتتوقفتماماً

خراجهامنإطارالمسؤولياتالسياسية،العددالكبيرمن اللجانوماأسهمأيضًافيتمييعالمسؤولياتوا 
 المعوقين لشؤون الوطنية الهيئة جر دت والتي القانون، لتفعيل الحقاً)المكونة إليها نعود كان( والتي

ومندواعيتمييعالمسؤولياتفيهذاالمجال،تكوين،بإمكانهاأنتعالجقضايااإلعاقةبشكلمركزي
بوزاراتعدة اللجانمنممثلينلوزراتعدةوارتباطها نقلالمعوقينتابعةللمديريةالعامةلجنةف)هذه

المعوقينبالعملاألشخاصولجنةتفعيلحقوق،واللجنةالمتخصصةبالتعليمتابعةلوزارةالتربية،للنقل
العمل لوزارة و،تابعة االجتماعيةلجنة الشؤون لوزارة تابعة الصحية آلية(الخدمات أية وضع دون ،

الهيئةالوطنيةمنجهةثانيةباستثناءوجودمندوبينمنالهيئةمنجهةوأعمالللتنسيقبينأعمالها
ضمنأعضائها لىجانبال. تفعيلمعظمانشاءفيأخرتوا  لجنة وباستثناء فإنها اللجان، حقوقهذه

أيةتقدموالتقومبدورهااالستشاريفعليًا،وبالتاليالالتجتمعمنذتشكيلها،المعوقينبالعملاألشخاص
كماأنوزارةالتربيةاتخذتخطواتعدة.التنفيذموضعلحواروالتفكيروالتخطيطلوضعالقانونمساحةل

فياتجاهتأمينالدمجالتربويدونأنتفع لاللجنةالمتخصصةبتعليماألشخاصالمعوقينالتينص
 إعداد الخطوات هذه أبرز ومن القانون، من قبل " المعوقينالخطة الوطنية لدمج األشخاص "عليها

المركز التربوي للبحوث واإلنماء
63

متعددةبهدفتأميناوحدةللتربيةالمتخصصةأعطيتمهامإنشاءو 
وقدشكلتهذهاللجانواقعيًامخرجًاآخرللتنصلمن.64دمجاألشخاصالمعوقينفيالمدارسالرسمية

يةإرادةفيتجاوزأيتعقيدأوتباطؤفيالمسؤوليةوتمييعهابينمختلفالوزارات،دونأنيكونهناكأ
.الملحق الثالثولتكوينفكرةعنهذااألمر،يكفيالنظرإلىالجدولالمنظمفي.عملها

 

 " رفع العتب: "رابعا
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النوايا إعالنحسن قبيل من قراراتوتعاميم فيبعضالحاالتإلىإصدار التنفيذية لجأتالسلطة
.والتنصلمنالمسؤولية،أورفعالعتبحيثتبقىمجردةمنأيمفعولواقعي

فإذاكانللحكومةفترةسماحمعينةفيبداياتوضعالقانون،فإنعدم:ويبدوأنهذهالمواقفبازدياد
فادحاًنفا "حقوقاألشخاصالمعوقين"وربماهذامايفسرهتضمين.ذهرغمانقضاءعقدونيفباتأمرًا

65،للقوانيننبغيتأمينحقوقهمورعايتهموفقاًي"فيخطابالقسمللرئيسميشالسليمانالذيرأىأنه
1222األولىفيفوعدتالحكومة:فضاًلعنتضمينهافيبياناتالحكوماتالثالثالمكونةفيعهده

ب جديا  العمل رقم القانون تطبيق ب112/1222على الخاص تعهدت 66،"المعوقيناألشخاص بينما
 في الثانية التنميةب"1229الحكومة إلى االجتماعية الرعاية من لالنتقال وخطط سياسات وضع

و واألطفال النساء سيما ال المهمشة، الفئات حماية على والتركيز واألشخاصاالجتماعية، المسنين
المعوقين و"و" المهمشة، شراكالمستفيدينمنا العملعلىتحقيقاالندماجاالجتماعيللفئاتالضعيفة

أماالحكومةالثالثةفوعدتفيالعام67".الخدماتاالجتماعيةفياتخاذالقراراتالمتعلقةبهذهالخدمات
1222 األ"بأنها بحاجات شخاصستعنى حقالمعوقين ضمنهاوضمان خطواتمن جملة عبر وقهم

إ للقانون التطبيقية المراسيم مجاالته112/1222صدار كل في تطبيقه من والتأكد نيتها". أبدت كما
ال على لألاالتفاقيةتصديق الدولية شخاص سنة توقيعها تم التي حكومة1227المعوقين ظل في

.إالأنهالمتقمبذلك68.السنيورة

فيهذاالصدد،برزتحجججديدةعلىخلفيةالتجاذباتالسياسيةبينالقوىالسياسيةالمختلفةلكون
المعارضةآنذاكتعدهاالتوقيععلىاالتفاقيةيدخلضمنسلسلةقراراتاتخذتمنقبلحكومةكانت

وقيععلىاالتفاقيةحكومةغيردستوريةبسببتجاوزهالميثاقالعيشالمشترك،وبالتالياعتبرتأنالت
منهذه تبرزحتىاآلنأيةمحاولةإلخراجموضوعتصديقلبنانعليها ولم للشرعية، هوقرارفاقد

69.التجاذباتالسياسيةباستثناءوعودوزيرالشؤوناالجتماعية



وعلىصعيدأقلشمولية،تجدراإلشارةإلىالتعاميمالصادرةعنوزارةالصحةمنأجلوضعوتوضيح
دونأنيؤديذلكإلىأيتغييرفعليعلىخلفية70لألشخاصالمعوقينالتغطيةالشاملةتأمينلآلية

الخالفاتالقائمةبينوزارةالصحةوالمستشفياتإذعمدتالحكومة،وبعدأنحاولتإعادةتفعيلهذه
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اآللية معهذه إيجابيًا إلىإلقاءالمسؤوليةالكاملةعلىالمستشفياتالتييتعاونبعضها اآلليةمؤخرًا،
كذلكصدرعنوزيرالتربية71.األشخاصالمعوقيناستقبالاآلخريمانعواليقبلبينمااليزالالبعض

لفترةتجريبيةللعامالدراسيفيخمسمدارسرسميةلألشخاصالمعوقينقراربتطبيقالدمجالمدرسي
ويبدوأنهذاالقرارقد72،مؤشراتالدمجآليةالتنفيذأوتفاصيلحولأيةيقدمدونأن1222/1221

السابقةيدونتنفيذبق تصريفأعمالالحكومة أنهصدرخاللفترة التي73.علمًا كانللتعاميم كما
وفي1229النيابيةفيالعامفياالنتخاباتاألشخاصالمعوقينمشاركةلتسهيلأصدرهاوزيرالداخلية

74.البلدياتمحدودًامنقبلهاتنفيذبقيالمصيرنفسهإذ1221االنتخاباتالبلديةالفرعيةفيالعام

شديدالبالغة(جنيف)ومؤخرًاجاءخطابالحكومةفيسياقالمراجعةالدوريةالشاملةفياألممالمتحدة
بينها فيما والجمع أعاله الحججالمبينة جميع استعادة لجهة المضمار، درجتالحكومةأفقد.فيهذا

لىبعضإ،إشاراتالمعوقيناألشخاصمتعلقةبحقوقالقرةفوالسيمافيال،اللبنانيةفيتقريرهاالوطني
 هذه جميع من الرغم على"أنهكدتأو75(معظمهايتعلقبإنشاءالهيئةالوطنيةوتشكيلاللجان)نجازاتهاإ

 المالئمة الهيكلية وتوفير والخدماتي واإلداري التشريعيالصعيد على ملحوظ تطوير إلى أدت التي الجهود

 تمتعه أنإالتمييز، أي دون المواطنين من بغيره أسوة كافةبحقوقهالتمتع من المعوق الشخص لتمكين
 ولجنة بالنقل، الحق  كلجنة،اللجان بعض وتفعيل موازنات ورصد تنظيمات رهن يزال ال الحقوق من بالعديد

تطبيق وبدء بالعمل، معوق شخص كل حق  بتفعيل تسمح التي اآلليات وضع على تعمل التيبالعمل الحق 
لألشخاصوالتأهيلبالتدريب القيام في لالستخدام الوطنية المؤسسة ودعم البطالة، تعويض مرسوم أحكام

ممدهلتوصياتعددمنالدولبتصديقهاتفاقيةاألي،أعربلبنانعنتأيالمراجعةونتيجة76."المعوقين
 حقوق وحماية لتعزيز إضافية وطنية آليات إنشاء وبالنظرفي77المعوقيناألشخاص حقوق بشأنالمتحدة

االحتياجات جهوده وبتكثيف78المعوقيناألشخاص سيما ال الضعيفة، للفئات اإلنسان  المحددة لتلبية

أي 79.المعوقينلألشخاص يرىكما أخرى توصيات لبنان  د ومنهاتنفيذها يجري أو أصالً ُمنفذةأنها
 تعليمي لنهج وفقاً المستطاع قدر الرسمي التعليم نظام في المعوقين األطفال بإدماج المتصلة الجهود مواصلة

80.للجميع شامل
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 بشأن قوله يمكن ما التبريري"هذا الخطاب للحكومة" والجمعيات. األشخاصالمعوقين قارب فكيف
الممثلةلهمهذاالخطاب؟وبشكلأعم،كيفتفاعلوامعهفيظلالتفاوتالكبيربينمضمونالقانون

وكيفيةتنفيذه؟
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 القسم الثاني

 ؟، برنامج عمل أم قضيةتنفيذ القانون
 

 أشرنا بدءكما لهم، الممثلة والجمعيات األشخاصالمعوقين إلى بالنسبة القانون صدور شكل سابقًا،
لكن،بأيطرقوبأيةأساليب؟وبأيانتظام.مرحلةاالنتقالمنالعمللتكريسحقوقهمإلىالعمللتنفيذه

لمشروعةبشأنوقوة؟وماهومستوىالتفاعلفيهذاالمضمارمعاإلداراتالعامةالتيتبلغالشكوكا
مصداقيتهاتدريجيًاحد اليقين؟

وبشكلأكثرتحديدًا،هلاكتفتهذهالفئاتبالمناشدةوالمطالبة،أمأنهاذهبتأبعدمنذلكفياتجاه
العملعلىوضعاآللياتوالخططوأحيانًاقامتبتأمينمواردمعينةلوضعالحقوقموضعالتنفيذوذلك

،أمأنهاخطتخطوةإضافيةإلى"إلحقالكذابإلىباببيته"تحتشعارتحتشعارالشراكة،وعملياً
األمامفياتجاهمخاصمةالدولة؟



 : التذكير والمناشدة والمطالبة: أوالا 

 

تناولت األعمال هذه غالبية بينما محددة، بحقوق المطالبة على اإلعاقة حركة بعضأعمال تركزت
آلياتلتطبيقه بوضع للمطالبة القانونبشكلعام غياب. النتقاد إلىمناسبة القانون تحول ما وغالبًا

أي أو المختصة، واألـجهزة الوزارات بين التنسيق غياب أو للدولة الواضحة بامتناعالرؤية للتنديد ضًا
.الحكومةعنوضعالمراسيمواآللياتالضروريةلتطبيقه

مؤتمراتواعتصاماتوحمالت المطلبية نظمتالحركة القانون، لمدىنفاذ الدائم الرصد وفيسياق
المقعديناللبنانيينوجمعية.عدة األعمالالمؤتمرالصحافيالذينظمهاتحاد الشبيبةومنأبرزهذه
كمانفذتجمعياتاإلعاقة81.بتطبيقهمعالمطالبةقراءةنقديةللقانونفيهعرضو1222فيكفوفينللم
ًاحاشدًاأماممجلسالنواب،تلبيةلدعوةاتحادالمقعديناعتصام1223فيالعام(وغيرهامنالجمعيات)

استياءًاكبيرًاوزارةالشؤوناالجتماعيةوفيحينأبدت82.مذكرةمطلبيةلتطبيقالقانونتقدموابواللبنانيين
تبعًالالعتصام،وبتكليفقامتحيث1223،فإنهابالمقابلبدتأكثرتفهمًافيالعام1222إزاءتحرك
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دالدولةعنتنفيذالعديحيثأظهرالتقريرتأخربتحضيرتقريرحولتطبيقالقانونمناللجنةالوزارية
نتحتالقانولتنفيذالحملةالوطنية1222عاممعياتالمعوقيناللبنانييناتحادجطلقكماأ.83همنبنود
نتساوى"عنوان موسى84"نفذوه رئيسمجلسالنوابالنائبميشال ممثل فيها شارك ووقعتعريضة

وقدنتجعنها85.نايلةمعوضوعددمنالنوابآنذاكوالرئيسحسينالحسينيووزيرةالشؤوناالجتماعية
علىتنفيذيةهوعبارةعنخطةعمل"العقداللبنانيللمعوقين"مجلسالوزراءمسودةمشروعتسليمرئيس

1226.86،وقدتمتمناقشتهاوتبنيهاخاللالندوةالوطنيةفيالعامعشرسنواتلتطبيقالقانونمدى
الذييديرهمكتبوزيرالدولةلشؤونالتنمية"أفكار"ويسجلأنهذهالحملةحصلتعلىرعايةبرنامج

 87.اإلداريةبتمويلمناالتحاداألوروبي

فيغيرمناسبة،للتذكيربالقانونكماأنأبرزهذهالمطالبات،تلكالتيدأبتحركاتعدةعلىتقديمها
المذكراتالمطالبةبإدراج.لةتنفيذهضمنمخططاتالدودراجوإل المعوقينفياألشخاصحقوقومنها

نجدعددًامنالمذكراتالموجهةكما89.الموازناتالعامةأوبلحظاعتماداتلهافي88البياناتالوزارية
90لرئيسالجمهورية للحكوماتأو أيضًا أو اإلالمتعاقبة حقوق مجلسالنوابورئيسلجنة نسانإلى

.91النيابية

دونأيةإجراءات أولفظيًا التجاوبخطابيًا نبقيهذا متفاوتًا،وا  وبالطبع،لقيتهذهالمذكراتتجاوبًا
فيالعامتبنيهذهالمطالبفيخطابالقسمللرئيسسليمانتمفكماأشرناسابقًا،.عمليةعلىاألرض

لحكوماتعهده1222 البياناتالوزارية وفي أن. إلى اإلشارة تجدر كما تم اله في دراجإ1227عام
لأل االجتماعي الالوضع الشبكاتشخاص عمل لتعزيز الحكومة عمل برنامج ضمن قين معو 

92االجتماعية، تنفيذ فيإطارها مؤخرًا بدأ "وقد البرنامجالوطنيلألسراألكثرفقرًا الذييؤمندعمًا"
دونأنيقدمأيةفرصلتأهيلاألشخاص–93(معياًلأوفرداً)ماليًالألسرالتيتتضمنشخصًامعوًقا

الفقر على والقضاء المعوقين . المعوقين األشخاص حقوق إدراج تم الميثاقمؤخراًكما ضمن
االجتماعيةواإل94االجتماعي للتنمية الوطنية االجتماعيةلذانال95ستراتيجية الشؤون وزارة وضعتهما

(.التوافق وبناء معرفةال لتبادل المشتركة المساحة مبادرةمع بالتعاون)

علىهذاالصعيدبقيمحدودًاوغيرفع الفيمحاسبةالدولةمجلسالنو ابدورفيالمقابل،يالحظأن
حولعدمتنفيذعداعناألسئلةالتيوجههاعددقليلمنالنوابففيما96.علىعملهافيقضيةاإلعاقة
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إناألسئلةالمطروحةيبدوبلال.امتنعالمجلسعنممارسةأيدوررقابيفيهذاالمجال97،القانون
منعددتجاوببقيتدونأيةإجابات،وغالبًادونأنيتكبدواضعوهاعناءتحويلهاإلىاستجواب،رغم

.النيابيالمجلسأمامجمعيةستينمنأكثرفيهتشاركالذياالعتصاممعالنواب

الخطةالوطنيةلحقوقإنهذهالحقوقلقيتاهتمامًامعينًافيسياقاألعمالالمتصلةبوضعفبل،بالمقا
قيناألشخاصلحقوقالدراساتالخلفيةحدىإ،فخصصت1226نسانفيالعاماإل 11منواحدة)المعو 

دراسة نُوقد( العام في 1222شرت القانون، تنفيذ عن تقاعسالدولة تمووأبرزتبعضجوانب قد
98 .1221كانوناألول22الخطةفياالعالنعن

زاءمحدوديةأعمالالدولة،باشرتبعضالجمعيات،ومنها ومنتدىالمقعديناتحادالمقعديناللبنانيينوا 
البلديات مع العمل الشمالي، لبنان في المستديرة. الطاوالت من عدد تنظيم إلى عمدوا الغاية، ولهذه

ياتمناطقمختلفةفيلبنانلتوعيتهاحولقضايااإلعاقةوللتداولبشأنإلتزاماتهاوورشالعملمعبلد
لتزامالبلدياتبعددإحولاًمسحكماأجرىاتحادالمقعديناللبنانيين112/1222.99بناءعلىالقانون

لتزاماإلمعوقين،وشخاصالرصفةالمؤهلة،والمواقفالعامةوالخاصةالمخصصةألمنبنودالقانونكاأل
وتطبيقاإلشخاصاللألفمنالوظائ%1بتخصيص بالتجهيزاتالعفاءاتمعوقين، والقيام ضريبية،

تتنتيجةالمسحقدأو،المعوقيناألشخاصالهندسيةالالزمة،ودورهافيتوعيةالمواطنينعلىحقوق
وعملمنتدى100.إذتبينعدمعلمالعديدمنالبلدياتبوجودالقانونأوعدمتنفيذهاإللتزاماتهاسلبية

إلتزاماتها حول توعيتها أجل من والميناء طرابلس بلديات مع بالتعاون الشمالي لبنان في المعاقين
األكشاكلألشخاصالمعوقين لتأهيلاألبنيةولمنحرخصإدارة الندوةوضعتكما101.والتنسيقمعها

اتحادجمعياتالمعوقيناللبنانيين"عاقةفيلبنانحقوقاألشخاصذوياإل"الوطنيةحول التينظمها
لبنان في المعاق لحقوق الوطنية والجمعية تموز بتطبيق1222في وطالبتها للبلديات توصيات

لمشاريعالخاصةباألشخاصالمواصفاتالهندسية،وضرورةلحظمبالغفيميزانيتهالتمويلاألشغالوا
المعوقين،وبحجزمواقفمخصصةلألشخاصالمعوقين،وبإدخالقضيةاإلعاقةفيجميعمشاريعها،

والمطالبةبوضعبرامج.منالعدداإلجماليللفئاتوالوظائف%1وبتوظيفاألشخاصالمعوقينبنسبة
عاقةوكيفيةالتعاملوالتواصلمعلتثقيفأعضاءمجالسهاوموظفيهاوعناصرالشرطةحولقضيةاإل

102.المواطنينالمعوقين
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بحقوقومحصورةمحددةمطالبتقديماتجاهفيالمطلبيةالحركةاتجهتعامة،مطالبتقديممعوتزامناً
الشؤونوزارتيإلىمطلبيةبمذكرةاللبنانيينالمقعديناتحادتقدم،1221و1222العامينففي.معينة

األشخاصبتوظيفبموجبهاباإللتزامالمدنيةالخدمةمجلسطالبكما103الوطنية،والتربيةاالجتماعية
عم ر"حملةإطاروفي1223.104العامفيالكهرباءمؤسسةفيللتوظيفمبارياتإجراءخاللالمعوقين

(الماليةوزارةومنها)اإلعمارإعادةعمليةفيالمعنيةالوزاراتمعاتحادالمقعديناللبنانيينتواصل"للكل
بعداإلعمارإعادةعمليةفيالدامجةالهندسيةالمعاييرإدراجأجلمنواإلعماراإلنماءمجلسومع
1226.105تموزحرب

حاولتجمعياتاإلعاقةاإلستفادةمنعملياتإصالحيةمحدودةمنأجلإقراربعضالنصوص كما
وأضيفت.ومراسيمهالتطبيقية1222\112فأضيفإلىقانونالبناءبنديفرضالتقيدبالقانون.التطبيقية

ومقاييس معايير تحديد مرسوم على وحيدة أمادة تؤكد المدارسالرسمية إبنية تتضمنأيجب"نه ن
أد ىإلى106"،ستقبالاالشخاصالمعوقينمحدوديالحركةالمدارسجميعالتسهيالتالضروريةإل مما

لىمراعاةحاجاتاألشخاصالمعوقينفيتجهيزالمدارسالرسميةالتي107تأهيلالعديدمنالمدارس وا 
اللبنانيينالمقعدينحادقاماتو109.مدرسة221وقدوصلعددهاإلى108تمتشييدهابعدإصدارالقانون،

دراجالبيئةالمؤهلةضمنعملاللجنةلدراسةالتعديالتإشغالالعامةوالنقلالنيابيةببمطالبةلجنةاأل
عادةالنظرفيمشروعإ،قامبمطالبةوزارةالطاقةوالمياهب1221وفيالعام110.لتحديثقوانينالسير
 111.ءمةالمعاييرالدامجةنشاءمحطاتالمحروقاتلمالإقانونيحددشروط

 

 "لحاق الكذاب إلى باب بيته"الشراكة أو : ثانياا 



ودوناالكتفاءبالمطالبةوبالتوجهإلىالرأيالعام،وضعتالحركةأحيانًاخبراتهاوطاقاتهاللمساهمةفي
وغالبًاماتمذلكمنخاللمشاريعممولةمنمنظمات.تنفيذبعضأحكامالقانون،وأحيانًالملءثغراته

:ومنأبرزهذهاألمور.دوليةأوأجنبية
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 ح ميدانيةإجراء دراسات وأعمال مس -أ 

لىنتائجهاإستنادلدولةاالتستطيعا عمدتالجمعياتإلىاصداردراساتوالقيامبأعمالمسحميدانية
 :لوضعسياساتهافيمجالاإلعاقة،وأهمهاوتوصياتها

أل .2 اللبنانيين المقعدين اتحاد األرصد هلية العامة الماكن لتأمين لألشخاصدامجةالبيئة
ب112المعوقين، األوالقيام رصد تموز حرب من المتضررة إلماكن الخطيط أجل عادةمن
المعايير113ترميمها، تبني عدم أظهرت التي اإلعمار إعادة عملية في االنتهاكات ورصد
114،الدامجة ودراسات إفي حملة للكلعم "طار ر الدامجة" البيئة إعادةحول عملية في
%92الوطنيةلحقوقالمعاقتظهرانكمانذكرفيالسياقنفسهدراسةللجمعية115.اإلعمار

ودليلللجمعيةحولأهليةارتيادالمرافقالعامة،116منالمؤسساتفيمدينةبيروتغيرمجهزة
 1226منقبلاألشخاصالمعوقينفيالعام و. جمعية ستشفاءاإل"T&E solutionsدراسة

 117.خاصالمعوقينحولمدىأهليةالمستشفياتألستقبالاالش"لذويالحاجاتالخاصة

،لمراكزاالقتراعمسحميدانيشاملبقاماتحادالمقعديناللبنانيين،1229لعاماخاللانتخابات .1
الرسميةضمنومن المدارس ها أ119ولبنان118بيروتفي غيرأظهرت المراكز اغلبية ن

عددراساتهندسيةنموذجيةأو121"هليةالمراكزاالنتخابيةأمدى"حولاصدرتقريرأو120،مجهزة
.123،تخاللالعمليةاالنتخابيةلجالتيسحولاالنتهاكاتاصدرتقريرأكما122،ماكنألخمسة
 124.بتجهيزالمدارسالرسميةيلمطلبفيالعملاالمسحهذانتائجتواستخدم

1.  أدراسة الهندسي التجهيز كلفة أتظهرحول المدارس تجهيز تكلفة األن دمج طفاللتأمين
 التربية%2.2تشكلالمعوقينفيالمدارسالنظامية وزارة وأنالتأخرفيمنمتوسطموازنة

 125.نسبةالتكاليفرتفاعاإلىالتجهيزيؤدي

حولمنافعو126المعوقيناألشخاصحولالتعليموالعمالةلدىاللبنانيينالتحادالمقعديناتدراس .3
والبطالة127هتوظيف التوظيف دراساتيضاًوأ128.وحول ثالث بها الجمعيةقامت به قامت

الشؤوناالجتماعية حولالدمجالمدرسيلألشخاصالوطنيةلحقوقالمعاقبالتعاونمعوزارة
فيالمعاصرةوالبرامجاساتيسواللبنانفيالمعوقينصااألشختشغيلتجاربو129المعوقين

 130وتشغيلهم،المعوقينلألشخاصالمهنيالتدريبمجال
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 التنسيق مع الوزارات وفيما بينها ووضع الخطط والبرامج الزمنية -ب 

المجال،قامتعددمنالجمعياتالمهتمةبحقوق عدةلتعريفلمعوقينبمحاوالتاألشخاصافيهذا
هم،ومنأعهمبشأنالعوائقالتيتحولدونإقرارهاوالتباحثم1222وزراءعلىالحقوقالمعلنةمنذ

التينظمهااتحادجمعياتالمعوقين"112/1222حولآليةتنفيذالقانونالندوةالوطنية"هذهالجهود،
تضمنتجلساتعمللمناقشةالعقداللبنانيومعالوزاراتالمعنية1226فيالسراياالحكوميةفيالعام

اللبنانييناتحادالمقعدينباشر،1222فيالعامو131.ساسيةنومحاورعدةتتعلقبالحقوقاألللمعوقي
نونستراتيجيةعامةلتطبيقالقاإعلىلالتفاقحكومةجديدةشكلتنتأجولةعلىالوزراءالمعنيينبعد
132.ةفيهذاالمجالعلىحدلتزاماتكلوزارةإوتقدمبخططعملتهدفلتنفيذ

معنية قامتالجمعياتبعقدورشعملمعوزارة أوكما بينوزاراتعدة،التنسيقأوالتنسيقمعها،
بهدفتذليلالعقباتالت داراتبينإقفيظلضعفالتنسيخصوصاً،منهايقدتعترضعملوزارة

الدولة . عقدتمؤتمراتمتخصصةللبحثوالتخطيطفيحقوقمعينةكرسها القانونبالتعاونمعكما
.كافةداراتاإل

يتعلقبالحق و اللبنانيينالمقعديناتحادنبالعملفإفيما قام مؤتمر1221فيالعام عاقةاإل"بتنظيم
والعمل العمل" وزارة برعاية من الخاص، القطاع مع أوبالتعاون تبقجل التي األسباب يمعالجة

ندماجاالقتصاديوتحديدإلالعملوتطويرأنشطةلحملةتوعيةتعززاسوقالمعوقينخارجاألشخاص
كما133.تطويربرامجتأهيلمهنيةحديثةداخلمؤسساتالقطاعالخاصبهدفاحتياجاتسوقالعمل

"حقالشخصالمعاقبالعمل"ابعنوانمؤتمر1222منتدىالمعاقينفيلبنانالشمالينظمفيالعامنأ
المعوقينووضعاألشخاصالخاصفيتوظيفوالرسميينمناقشةدورالقطاعبرعايةرئيسالوزراءل

لخط اقتراحات لضمان عمل الوظيفبحق الط الدمج عملية وتسهيل 134.يالعمل مؤسسةنظمتكما
أيضاً"الزورق" العام التو1222في في االحتياجاتالخاصة ذوي حقوق حول ،ظيفوالدمجمؤتمر

مكتبوزيربإ"1أفكار"ضمنبرنامج اإلدارة لشؤونالتنمية يتعلقبالحقأم 135.داريةالدولة فيما ا
فيالعاموطنياًطارالمشروعالوطنيللدمجمؤتمراًفيإ136ائتالفمنجمعياتاالعاقةنظمفقدالتعليم،
المدارس1227 والخاصةلتطوير الرسمية "تحتشعار مدارسدامجةأمن التربيةبرعاي"جل وزارة ة
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المشرفعلىالمشروع)عماراءواإلنممشاركةمجلساإلبو خاصةالمركزالتربويللبحوثومدارسو(
كما137.ستراتيجيةللدمجالتربويلخطةإساساًمشاركونبتبنيورقةتوصياتتشكلأحيثقامال،ورسمية

منتدىالمعاقينفيلبنانالشماليمؤتمراً التربيةحولحقالشخصالمعو قبالتعليمنظ م برعايةوزارة
،1222العربيفيبيروتعامطارمعرضالكتابوفيإ138.استهدفمدراءالمدارسالخاصةوالرسمية

سياساتدامجةخاليةمنالحواجزإلىندوةتنسيقيةحولكيفيةالوصولاللبنانييننظماتحادالمقعدين
الم الهيئات عن ممثلين األجمعت كوزارة الهندسية بالبيئة ونقابةعنية الداخلية ووزارة العامة شغال

139.امعةاللبنانيةلمناقشةكيفيةتأمينالتجهيزالهندسيالمهندسينفيبيروتومكتبالتدقيقالفنيوالج

مفيتسهيلتنفيذنتسهمعياتلمتتوانعنوضعالخططواإلستراتيجياتالتيمنشأنهاأالجنالبلإ
علىعشرخطةعملتنفيذيةلتطبيقالقانونتقدماتحادجمعياتالمعوقينبشرناسابقا وكماأ.القانون
أقرتهالقمةالعربيةفيأيارالعقدالعربيللمعوقينالذيعلىغرار،"العقداللبنانيللمعوقين"هوسنوات
1223.140 المقعدينقدمكما تمكينفريقإلىتهدفخطةعملمفصلةلوزيرالعملاللبنانييناتحاد

المعوقينشخاصاأللتوظيف%1العتمادالكوتالعاموتوفيرالدعملمؤسساتالقطاعاعملالوزارةمن
141.ربعسنواتاتيجيةمحددةيمكنتحقيقهاخاللأسترإهدافاًوتتضمنالخطةأ.همتوفيرالعملالالئقلو

 لكما تحليلية ورقة حولمدىقدم الشؤوناالجتماعية المعوقينمنالخدماتاألشخاصستفادةاوزير
والدعم والتعليم الصحة مجال في الوزارة تقدمها التي العامة لتنفيذوحول المتبعة السياساتالحكومية

142.المعوقيناألشخاصقانونحقوق

 تموز 1222وفي نظم المعاق، لحقوق الوطنية والجمعية جمعياتالمعوقين اتحاد ندوة حقوق"حول
اإل لبناناألشخاصذوي في واالجتماعي"عاقة المجلساالقتصادي مقر منا،في خاللها شةقوجرى

اإلستراتيجياتإ حول االجتماعية الشؤون وعرضتوزارة المعوقين، لشؤون الوطنية الهيئة ودور عاقة
وا الصحة واإلقضايا البلديات ودور والعمل ومؤسساتلتعليم قضاياعالم دعم في المدني المجتمع

الفرصلألشخاصذويؤتكافجلتأميننالتوصياتالعمليةوالمفصلةمنأونتجعنهاسلسلةم،عاقةاإل
تحالفجمعياتاأل143.حاجاتالخاصةال نظم كذلك، لبنان في اتحاد)شخاصالمعوقين الذييضم

الم جمعية للمكفوفين، الشبيبة جمعية أالمقعدين، وجمعية الذاتية والمناصرة الصمدافعة ولياء احتفالية(
الدمجحقنا"تحتعنوان1222عاقةالعالميفيوطنيةفييوماإل زراءمساءلةللوتضمنتجلسة"
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جرت القانون بتطبيق االشخاالمعنيين حقوق مناقشة وأفيها القانون تنفيذ ومدى سبابصالمعوقين
(نمنهموصًاالمعوقيصوخ)فرادحةللحوارالمباشروالجديبيناألتعطيله،وقدشكلتهذهالجلسةمسا

ورشةعملفيمجلسنسانييلاإلأهعادةالتا الجمعيةاللبنانيةللتأهيلوكذلكأطلقت144.والمسؤولين
 1221.145فيالعام"تفعيلبطاقةالمعوقالشخصيةكلحسباحتياجاته"النوابحول

لمعوقينااألشخاصداراتالعامةعلىضمانحقوقتدريبالجهازالبشريلإلإلىعياتكماعمدتالجم
خاللاالنتخاباتحولقالمرؤساءاألتدريبمدربيباللبنانيينقاماتحادالمقعدينو.فيمجاالتمعينة

146.فياالنتخاباتتسهيلمشاركةاألشخاصالمعوقين

  داد النصوص التطبيقيةالمشاركة في إع -ج 

القانونشاركتجمعياتاإلعاقة 112/1222فيتحضيرمسودة ذلكواصل، المقعدينبموازاة اتحاد
بالتعاونمعنقابةالمقعدينعداتحادأوهكذا.المراسيمالتنفيذيةالمطلوبةنجازإلتقديمخدماتهاللبنانيين

المدني المهندسينوالمديريةالعامةللتنظيم لتطبيقالمادة األدنىالحد يحددمعايير13مسودةمرسوم
اقرهومنثمأ1222ماعلىللتنظيمالمدنيفيالعمنقبلالمجلساألاقرارهتإتمالتيتبنيةوالمنشآلأل

147.مجلسالوزراءفينهايةالعامنفسه

إ وفي لمشروعطار اللبنانيينقااالعداد المقعدين اتحاد قدم لالنتخابات، جديد حقي"نون ورقة للهيئة"
148،بنودلتسهيلالمشاركةفياالنتخاباتدخالإقتراحإتضمنت،التيالوطنيةالخاصةبقانوناالنتخابات

 149.قانوناالنتخاباتلالتطبيقيمرسومالوزارةداخليةلمناقشةبرعايةومشاركةورشةعملكمانظم



 نموذجية  شاريعتنفيذ م  -د 

بشكلمحدودفقدمتحقوقاألشخاصالمعوقينقانونلتنفيذبعضبنودنظمتبعضالجمعياتبرامج
مثاالً لتكون للتنفيذ العامةلإلنموذجياًنماذج دارات . المثال، سبيل اتحادلموعلى المقعدينيكتف

توتنسيقتجهيزعددمنالمنشآتذاأبلقامبتجهيز150،الهندسيةلمعاييرلصداردليلاللبنانيينبإ
مراكز ومنها العام، إاالستخدام فيالعام تجهيز،1229قتراعخاللاالنتخاباتالنيابية 22حيثتم

الداخلواحدسبوعأقتراعخاللإمركز قام151.يةبتكليفمنوزارة بتجهيزمدرستينفيالبقاعفيكما
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 وبعلبكفيالعام1223152العام فنيةفيصيدا لعابماكنالنشاطاتخاللاألأو1221،153ومعاهد
شراككذلكأقدماتحادالمقعديناللبنانيينعلىإ1229.154الفرانكفونيةالتينظمتفيبيروتفيالعام
 في والشوفوصوفر بعقلين في لضالبلديات نموذجية أد ىتجارب الدامجة الهندسية البيئة إلىمان

155.تجهيزعددمنالمبانيذاتاالستخدامالعامفيهذهالمناطق

 العام في الشمالي لبنان في المعاقين منتدى نفذ 1222-1227كذلك، ستراتيجياتإنموذج"مشروع
112/1222للقانونوليةاألالموادتطبيق هندسي" تأهيل حملة وتضمن قطاعاتعديدة شمل الذي

واستحداث والمرافقالسياحية العبادة ودور وأرصفة ولطرقاترئيسية ورسمية خاصة لمؤسساتتربوية
156.معوقينفيطرابلسوالميناءشخاصاللألمخصصةمواقف

ت تم فيإكما منالمدارسالرسمية قامإلىفةضاإ157.طارالمشروعالوطنيللدمجطويرعدد ذلك،
ب البرايلالمشروع بلغة كتبمدرسية أطباعة المكفوفينمن التالميذ أ.جل الشبيبيةكما نشأتجمعية
الكتبالثقافيةإلىتؤمنوصولالمكفوفينالتيولىفيلبنانالمكتبةالوطنيةالناطقة،وهياألللمكفوفين

158.والمدرسيةوالجماعية

بم أ األشخاصا لتشغيل المقعدينالمعوقينالنسبة اتحاد قام فقد فياللبنانيين، توظيف مكاتب بفتح
مختلفالمنا العام منذ منالبطالة"طارمشروعفتحآفاقفرصالعملفيإ1223طقاللبنانية للحد

االقتصاديوصوالً الدمج اإلىومشروع توظيفاأل"فتتاح الوطنيلدعم فيالمركز شخاصالمعوقين
وقد.بالتعاونمعغرفةالتجارةوالصناعةوالزراعةفيبيروتوجبللبنان1222فينهايةالعام"لبنان

تحقيقبعضاإل من اللبنانيين المقعدين اتحاد ليعرضعلىمؤسسةاستفاد الصعيد نجازاتعلىهذا
األشخاصفاالستخدامالوطنيةاالستفادةمنهامنخاللبناءشراكةبينالجهتينبهدفتأهيلوتوظي

ناطهالدورالذيأنهكذامبادرةالتحلمحلأنوزيرالشؤوناالجتماعيةرأىلأويسج159.المعوقين
داملتدريبمعمؤسسةاالستخاللبنانيينوقدتعاقداتحادالمقعدين.المؤسسةالوطنيةلالستخدامالقانونب

ناطهاوهيمنالمهاماالساسيةالتيأل،سوقالعمإلىعدادهملتوجيههمشخاصالمعوقينمنأجلإاأل
.القانونبالمؤسسة
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 التخاصم مع الحكومة :ثالثاا 

،فقدحافظتالجمعياتبشكلاألشخاصالمعوقينرغمالتجاوبالمحدودللمراجعالرسميةمعمطالب
دونمهامالمناطةبهانجازالالمساهمةفيإإلىساليبالحواروالنقاشوطرحاألسئلةوصوالًعامعلىأ

.المخاصمةالمباشرةإلىاللجوء

بعدمقدرةالسلطةبقيتمحدودة،علىنحويعكسربماشعوراًالمجلسالنيابيإلىفمساعيهافيالتوجه
 التنفيذيةعلىالتشريعية السلطة مساءلة مخاللمنواضحاًبداماوهذا. إليهآلا النوابمطالبةت
.جمعية62منكثرأنفذتهاعتصامختامفيالحكومةباستجواب

دعوىقضائيةلتكريسأيمنالحقوقالمذكورة،وذلكةوفياإلتجاهنفسه،لمتقدمجمعياتاإلعاقةأي
.منالقانون97لمادةيةفيدعاوىمنهذاالنوعبناًءعلىاعفائهممنالرسومالقضائرغمإ

لمعوقينوتكثيفالجهودللمطالبةشخاصاأللعداداالتفاقيةالدوليةورغممشاركةبعضالشخصياتفيإ
االممالمتحدةآلياتيمنأشكوىعلىالصعيدالدولي،منخاللةيالنسجلأ،عليهابتصديقلبنان

يزضدالمرأةولجنةحقوقالطفل،إالشكالالتميلجنةالقضاءعلىجميعأنسانمثلالمتعلقةبحقوقاإل
قديعودذلكو.المعوقينفيلبناناألشخاصهاللجانتبنتتوصياتتتعلقبتأمينحقوقنبعضهذأ

.المطالبعلىالصعيدالوطنيبالتاليالذهبصوبخيارةهذهاآللياتقتناعبفعاليعدماالإلى

حصلممالمتحدةمنظومةاألمامأمنقبلالجمعياتعاقةفيلبنانقضيةاإلو لطرحلأأنمنالالفتو
.نسانلتزاماتهفيمجالحقوقاإلاءلبنانإلدأستعراضدوريشاملحولارطاإفي1222فيالعام

ائتالفجمعياتاإل قينمعالمتعلقةبحقوقاألاتلبنانلتزامإبتقريرحول160عاقةفتقدم شخاصالمعو 
 يتعلق ما في التمييز عدم وعلى والصحة والتعليم العمل في الحق على الهندسيالتركيز بالتجهيز

منظماتالمجتمعالمدنيوسعلائتالفأإلىانضمامهذااالئتالفإلىضافةباإل161،وبالحقوقالسياسية
 حوالي يضم لبنان بتقمنظمة22في أتقدم لحقوق لبنان انتهاكات تناول وسياسيةرير مدنية ساسية
واجتماعية، 162واقتصادية اللبنانيين المقعدين اتحاد انضم )كما دعم لمناصرةمع المسكونية الشبكة
قين األشخاصالمعوَّ ائتالفإلى( لبنان في الناشطة المدني المجتمع الحقوقمنظماتمن فيمجال

سفرالتباحثفيهذاالشأنوقدأ163.الذيتقدمبتقريرخاصحولهذهالحقوقاالقتصاديةواالجتماعية
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عالهفيالقسمليهألىإلتزاماتهاكماسبقتاإلشارةإإعادةتأكيدالدولةعإلى-ولمننوعهوهواأل–
.األول
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 القسم الثالث

 سياسة الدمج في مواجهة سياسة العزل:القانون رمزية



الشؤونهذاماأكد عليهوزير،"فاستعملوهوالمحاسبة،والمساءلةللمطالبةكاملةشرعيةيعطيالقانونإن"
علىو164.المعو قبالعملالشخصفيكلمتهخاللورشةعملحولحق(ابراهيمشمسالدين)داريةاإل

العبارة هذه هدي سنسعى للإلى، الرمزية المفاعيل قانوندرس إ. صعيد على تأثيره مدى رادةفما
والعامة؟لمشاركةفيالمقرراتالخاصةبهمأاوالجمعياتالتيتمثلهمباألشخاصالمعوقين

أالقانونبحد هلساهم متلقيوصحابحق تعزيزمشاعرهمبالمواطنة،وبأنهمأبعلنه،ذاته،بما ليسوا
ترسيخالدمجلدىمختلففعالياتوأطرافسبابهالموجبة؟وأيأثرللقانونفيحسناتكمانصتعليهأ

هلأسهمالقانونبحدذاتهفيإقناعجهاتبوج أوالمجتمع،وتحديدًا وباإللتزامبالحقوقالتيأعلنها
بعيناالعتبار،حتىولولمتضعاإل أوأخذها مراعاتها أدارة والضامنةلها؟العامةاآللياتالتنفيذية

وهبوطاًوهلتحققذلكبمعزلعنمواقفاإلدارةالعامةأومصداقيتهاأووعودهاأمأنهشهدصعودًاأ
اكالحقوقيالحاصلحولالقانون،تناولهافيهذاالقسممنخاللالحرسئلةالتينوفقذلك؟هذههياأل

.تماستكمالهذهالمالحظاتبدراسةاجتماعيةفيهذاالمجالأنتمالًأ

 

 رادة المشاركة واالندماج في الحياة العامة القانون وإ: أوالا 

 

للمطالبةبحقوقهممنهالاًدافعالقانونشك لقرارإنأعلىلألشخاصالمعوقينالممثلةجمعياتتتفقال
أفضل موقع يبفأ. الحق ن على القانون اإلنى وليسعلى الجمعياتبالطبععززذلكحسان، مكانة

مؤسساتالخدماتلساسيلألشخاصالمعوقينوأسهمفيإبرازهافيموقعالمنافساألالحقوقيةالممثلة
غالباً التي وطائفيةوالرعاية سياسية قوى تمثل 165.ما لها سمح ما منأاستقطاببوهذا كبيرة عداد

قيناألشخاصالمناصرينمن اشدةالتيشاركتفيحعدادالاألليهإوفقماتؤشر،المعوقينوغيرالمعو 
.الحراكالواسعوالفع الللمطالبةبتنفيذالقانون،وبشكلعام4002و4002االعتصاماتفيالعام
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وبناءعلى166.والحاجةبعداآلنللمطالبةباالعترافبهبشأنهاآلنوالمنازعةاًصبحواضحأفالحق
استطاعتجمعيات األشخاصذلك، القانونإالمعوقين علىحقمكتسببحكم طالقحمالتمبنية

الحقوقالسياسيةلتأمين"حملةحقي"تطلقأفكما.فرادالمجتمعأبينةعلىمنطقالمساواةمعسائروم
كذلكلمعوقيناشخاصألل المقعدينطلقأ، المعوقين"حملةاللبنانييناتحاد -وظفوا 3تطبيقالكوتا

بالمئة لتفعيلإ" لخإ"عم رللكل"ندماجهمفيسوقالعمل،وحملة ثارةامتازوتفردفيإإنهالبل..
كقضية العامة كأالموازنة واستخدامها فهمها يقتضي لعامة، داة صياغة المطالبةتحسين امتاز. كما

.منبابتقديمنماذجيحتذىبهابالمبادراتالتيقامبهاللحلولمحلاإلداراتالعامةفيوظائفعدة،
بقيتعلىحالهابعدمرورعالنالحق ولكن،يصعببالمقابلاالدعاءبأنهذهالقوةالرمزيةللقانونوإل

 ونيف تنفيذعقد هدون إ. بل البعضن أيرى جمالن بعيات اإلالمهتمة فقدت منكبيراًجزءاًعاقة
قدانعكسذلكمينالحقوق،وأعندماعجزتعنتطبيقالقانونوتاألشخاصالمعوقينمصداقيتهاتجاه

باقرارإةالمباالالوإحباطبالهؤالءشعورفي الدعواتللمطالبة الدوليةزاء من".االتفاقية تجيشنا لقد
ولمأ القانون فنخرججل األبنتيجة، يختلف االتفاقية؟ماذا مع بعض167"مر تسجيل ومع وبالواقع،

برازمحطاتالخطابوزيادةاإلحباطوفقالمرحلة،سنحاولأدناهإأالمؤشراتعلىالتراجعفيالحماسة
العامةوتحديداًلذلكإالتياظهرتخالفاً فيكلمايتصلبحقوقرادةواسعةفيالمشاركةفيالحياة

.المعوقيناألشخاص

 

 عاقةإلنحو مشاركة فعلية في القرارات المتصلة با 

 

إ على المؤشرات أول شهدنا المجال، هذا المشاركةفي رادة بعضجمعيات. ذلك عن عبرت وقد
لشؤوناأل الوطنية لصالحياتالهيئة فيمعرضانتقادها شخاصالمعوقين )المعوقين المرجعيةوهي

 اقةعاإلالتقريريةفيقضايا وتكوينها( . التيأفرغم فيالدولالعربية الوحيدة المؤسسة يشاركفيهانها
فانهاتبقىمنقوصةفيمعو قكبطاقةانتخابية،ساساالنتخابمعاعتمادبطاقةالالمجتمعالمدنيعلىأ

:جانبينإثنين

 :صالحياتهامحدودية و  الهيئة الوطنية لشؤون المعوقينمكانات إ النقص في -2
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أ بالهيئة القانون ناط اإلعاقة، شؤون في التقريرية والسلطة فيحصر الشؤونبالمقابل وزارة
يتعلقبشؤونهاتنفيذقرارات"اعيةماالجت المعوقينموضعالتنفيذلدىاألشخاصووضعكلما

غفلوضعآليةأنالقانونالبلإ"168.جميعأجهزةالدولةوالمؤسساتاألهليةوالخاصةالمعنية
لهافيكلمرةجع،مماخرىداراتالعامةاألؤوناالجتماعيةواإلللتنسيقوالتنفيذبينوزارةالش

أنيكونللهيئةأيدونةبتنفيذهذهالمقررات،ومجلسالوزراءللمطالبإلىمرغمةعلىالتوجه
ناألعضاءالذيشاركوافيالهيئةأويرىالعديدمن.داراتالرسميةمباشرةمجاللمخاطبةاإل
داراتراتواإلامامتمكينالهيئةمنممارسةمهامهاناتجعنعدمتجاوبالوزالعائقاألساسيأ

169.العامةمعالهيئةواللجانالمختلفة
إ تبين ما بلسرعان هيشكليةنالصالحياال للهيئة تالمعطاة : فقد القانون مناًعددنشأ

بوزاراتناطبهاأاللجاناالستشارية مباشرة عدة،وليسفقطبوزارةتفعيلحقوقمعينةوربطها
 سبقبيانه، كما أدونالشؤوناالجتماعية، ةيأنيضع اللجللآلية انوالهيئةتنسيقبينهذه

 عن المسؤولة اإلإالوطنية فيقضايا العامة السياسة ععداد التنفيذية الخطط ووضع لها،اقة
وقد.هذهاللجانفيكلمنعضاءالهيئةالوطنيةأمعو قمنشخصفرضعضويةستثناءإب

نيلقىذلكأدونوفيأثرهفيالقانونقبلصدورهعاقةمنهذاالخللحذرتبعضجمعياتاإل
داراتوالمؤسساتإصدارتعميملجميعاإلإلىماحملرئاسةمجلسالوزراءوهذا170.يتغييرأ

وتعيين لطلبتفعيلالتعاونمعالهيئةوالوزارة الهدفضابطالعامة وبالفعل،171.ارتباطلهذا
الصالحياتوالمرجعياتفيقضاياأ المعوقينوضعفالتنسيقبينهذهاألشخاصد ىتعدد

لىوالحقوقولعديدمنبنودالقانونتعطيلاإلىرادةالسياسية،ضعفاإلإلى،إضافةالجهات ا 
إ الوطنية حد إلىضعافدورالهيئة لبعض172."ميتةوغيرموجودة"اعتبارها فرغموضعها

للبحثبمسائلمعينةتتعلقاوتشكيلهالجان440/4000تنفيذالقانونلصدارهاقراراتا الخططو
لتقاعسوزارةالشؤوناالجتماعيةنظراًهتنفيذتنجحفيضمانالمعوقين،لماألشخاصبحقوق

المتعاقبينالمعوقينخاضعةلمزاجيةالوزراءاألشخاصبقيتحقوقفدورهاالتنفيذيبالقيامعن
 الوزارة يتبين173.فيهاوالمسؤولينعلىهذه فيبعضالفتراتبسببأكما تجميدعملها نهتم
قضيةةياإلدعاءأوالتدخلفيأجلعدمممارستهالصالحيتهافيكمايس.الخالفاتالسياسية

قيناألشخاصقضائيةللدفاععنحقوق هذاالوضعالمرير،نظمتوزارةالشؤونلونتيجة.المعو 
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التيالمطالبمن،تبنتخاللهعدداًلتفعيلدورالهيئةاًوطنيلقاء4022ًاالجتماعيةفيآب
توسيعصالحياتالهيئةو،برئاسةالحكومةربطالهيئة،حركةاإلعاقةوأهمهاعبرتعنهالطالما

لتشديدعلىوالهيئةلرصدموازنةمنفصلةو،إضافةإلىصالحياتهااالستشاريةلتصبحتقريرية
الهيئةلكونهاتشكلالمرجعيةالوحيدةإلىعاقةفيالوزاراتدونالرجوعقضايااإلعدمجوازبت 
 174.فيهذاالمجال


 :لألشخاص المعوقينللجمعيات الممثلة قلة عدد المقاعد المخصصة  -1

أنعلىصراحةنظامهاينصالتيالجمعياتوهي)الممثلةلألشخاصالعموقينالجمعياتحصةتبلغ
مناإلداريةوالهيئةالعموميةجمعيتهاأعضاءنصفيكونوالتيوحقوقهاباإلعاقةمرتبطأهدافهاأحد

المعوقيناألشخاص وجهةعلىالتأثيرعلىقدرتهايضعفممامقعدا،21أصلمنمقاعدأربعة(
الشأنبهذاالمتخذةالقرارات االجتماعيةالشؤونوزارةحصةتبلغبالمقابل،. يضمونستةمقاعد، وهم

أ أربعة من حكميين العضاء وزارة )نفسها والوزير العام ورئيسوالمدير االجتماعية الخدمات مدير
بينبقرارمنوزيرالشؤوناالجتماعيةمنهماتعيينفضالعنعضوينيتم(مصلحةشؤونالمعوقين

لخدمةةوهيالجمعياتالتييكونلهابرامجدائم)الخدمات جمعياتكماتبلغحصة.صحابالخبراتأ
حولبينجمعياتاالعاقةويثورالنقاش.أربعةأعضاءمنتخبينمنها(المعوقينوقدتسجلتلدىالوزارة

القوائمعلىنونالمقيدومعوقشخاصالاألمباشرةهمنتخبي مدىمشروعيةاألعضاءالمتبقينوهمأربعة
 175.ربعةاالعاقةاألأنواعمننوعامنهمكلويمثلالخاصةاالنتخابية

قينقدف اتحادالمقعديناللبنانيينوجمعيةالشبيبةللمكفوفينوالجمعي)رأتبعضجمعياتالمعو  ةومنها
ينجمعياتالمعوقينازدواجيةتمثيلبالمشر عأدخلمنخاللذلكنأ(42اللبنانيةلتثلثالصباغية

 بذلكدفراأكوالمعوقين مبتدعا جديداً"، طرفا موجود اللبنانيساساًأغير المجتمع في " لهأوال رتباط
ضعافا صواتوشرذمةاألإلىيؤديمماثالًننصاًأعلماًمكانيةلمحاسبته،إالمعوقينوالاألشخاصب
المؤثرةلا الهيئةشخاصاللألمشاركة داخل البعضعنفضال176ً.معوقين يرى أذلك، لممثلينعنان

177جمعياتالرعايةفيجمعياتأخرىوخاصةمايكونونأعضاءفيغالباًفرادلمعوقيناألااألشخاص
أالتي سهولة لها يخولها ناخبينعلىنحو مناستقدام الخدماتالتيتقدمها علىكبربفعل السيطرة
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كماان.المقاعدالمحفوظةلهاإلىضافةفرادباإلوضعاليدعلىالمقاعدالمخصصةلألخاللمنالهيئة
ايةرتباطهمالوثيقبمؤسساتالرعشخاصمراكزقوةداخلالهيئةالوطنيةوالوزاراتوااحتاللبعضاأل

178.دعمهذهالمؤسساتمنقبلالهيئةوالوزارةإلىد ىأ
الرؤيةلتهميشدورإالأنجمعياتأ لمتشاركهذه هيئةالوطنيةبلالمعوقينفيالاألشخاصخرى،
السابقةللهيئةالتيمقارنةبالهيكلية179ثمانيةإلىربعةلمعوقينمنأااألشخاصعضاءرحبوابزيادةاأل
180.عاقةتنتخبهمجمعياتاإلفقطالمعوقينشخاصاألعضاءعنأربعةأكانتتتضمن

وقد أ181جمعياتثالثةقامت من األول الرأي ترشحاًإلىصحاب الوطنية الهيئة انتخابات مقاطعة
قيناألشخاصمعنيةبشؤونساسيةأمؤسسةهاعلىأساسأندونمقاطعةالهيئة–تراعاًاقو مما-المعو 

ولانتخاباتللهيئةفيأفقدوصلتنسبةاالقتراعفي.نسبةالمشاركةفياالنتخاباتلىانخفاضإأدى
 اقتراع%2إلى4002العام قاًشخص666مع اًمعو  معو قيحقلهمشخصلفأ21صلأمن

أل االقتراع فقط مراكز إربعة نجح بالتغلبأذ في182.كيةزالمرشحين متدنية النسبة هذه واستمرت
نظراً بالمشاركة المعوقين من اكتراثالعديد وبسببعدم المقاطعة بسببهذه لعدماالنتخاباتالتالية

اشرنااعالهنبالتزيالمرشحجودمعركةانتخابيةفعليةونجاحأغلبو ووفقا183ً.كيةوضعفالهيئةكما
ولمتطرحمسألةةانتخاباتهايردةفعلعلىمقاطعأتسجيلتقدمعلىنالهيئةالوطنيةلمإللمعنيين،ف

توصياتمتعلقةبهيكليةالهيئةةيخرجأويسجلأنهلمت184.عاتهااادةالنظرفيهيكليتهاخاللاجتمعإ
4022.185وزارةالشؤوناالجتماعيةفيآبهانظمتالوطنيةمنالندوةالوطنيةلتفعيلدورهاالتي





 القرارات العامة  رادة المشاركة فيإ 

 

 حملة حقيوحق االنتخاب  

لممارسةحق لألشخاصالمعوقينولتهالجمعياتالممثلةهتمامالذيأاألمثلةعلىذلك،اإلبرزأمنو
رمزية من فيه لما تكريساالنتخاب، لجهة لاوالمواطنة المتلقي موقع من والخروج موقعإلىمساواة

عاموجمعيةالشبيبةللمكفوفيناللبنانيينطلقاتحادالمقعدينأولهذهالغاية،.ةالعاماتالشريكفيالقرار
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مستمرةلإلقراربالحقوقالسياسيةلألشخاصالمعوقينبالترشحواالقتراع،وهيحملة"حقي"حملة4002
اعتمادوأ تضمنتقدو.المعاييرالدامجةفيالعمليةاالنتخابيةلدىكلاستحقاقانتخابيبرزمطالبها

 فضالً،المعوقينلبعضاألشخاصاًدعمالحملة كمرشحين خاصة حث عن لتبنيسائر المرشحين
 هؤالءمطالب . سعت إلىكما فضالًهموتمكيناألشخاصالمعوقينتوعية تمكين الدولةأعن جهزة
ثالثةبدعمترشيحاتحادجمعياتالمعوقيناللبنانيينوتمي ز.اإلنتخابيةسيرالعمليةنتنظيممالمسؤولة
أشخاص قين النيابيةمعو  لالنتخابات العام 4002في تاريخ في مر ة لتحويلألول مبادرة في لبنان
قينأصواتاأل انتخابيةوسياسيةلمصلحةقضيتهم،وقدانسحباثنإلىشخاصالمعو  نمنهمقبلاقوة

طرابلس دائرة في الثالث وتنافس االنتخابات حقهماألشخاصلممارسةوتحضيرا186ً.موعد المعوقين
187حولمعاييراالقتراعالدامجةاًتوعويدليالًاللبنانيينصدراتحادالمقعدينأ،4002باالقتراعفيالعام

مركز22تجهيزحد إلىالمقعديناللبنانييناتحادذهبكما188.ونشرالدليلكملحقمعجريدةالسفير
تكماسبقبتكليفمنوزارةالداخليةواحدسبوعأخالل1229اتالنيابيةفيالعامخاللاالنتخاباقتراع
189.اإلشارة

تحولدونعقباتالعديدةالتيالاألشخاصالمعوقونلتفعيلدورهمفيالحياةالسياسية،تخطىوتأكيداً
تأمينالموقفعدمك)االنتخابيةكزاالمرصناديقاالقتراعبسببغيابالتجهيزالهندسيفيإلىوصولهم

داخلقلماالقتراعنعدامالمعاييرالدامجةوا (والمنحدراتوالممراتوالمصاعدوالمرافقالصحيةالمناسبة
الضيقوو،العازلك) االقتراع الموضوعصندوق ارتفاع على تيال الءم المقعدينمع كرسي وصعوبة(
لمامالموظفينإعدمو(شاراتالصما ايلورطريقةالباعتمادكعدم)منيةعرئيسالقلموالقوىاألمتواصلال

ونُيحملمشاهدألشخاصمعوقينحركياًخاللالعملياتاالنتخابيةفتكررتمثالً.مبكيفيةالتعاملمعه
هميةألاتعبرعنصواتهم،وهيصورةرمزيةمنقبلمتطوعينللصعودعلىاألدراجمنأجلاإلدالءبأ

وبالطبع،.قوقهمبالمواطنةلممارسةحقوقهمكاملة،وعلىرأسهاحقونالمعوخاصاألشوالهاالتيأالفائقة
 إلىيضاف ذلك ومؤسساتكله الداخلية وزارة من بالقرب مجموعة غير بذلتها التي الفائقة الجهود

.المجتمعالمدنيلدعمهذاالحق
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والقضايا العامة في خطاب عاقة في الخطاب العام، قضايا اإل: التشبيك مع المجتمع المدني

 المعوقين

اإل جمعيات اإلعملت دمج على عاقة على اإلأعاقة وحقوق التنمية المجتمعنسانجندة لجمعيات
المدني وقد اإلأ، قضية غياب نتيجة ذلك األتى هذه عن جندعاقة وة التنمية منستاوتقارير بعادها

 فتم والجمعي اتالتيتعنىبحقوقالطفلمنظ ماتالوفالمنظ ماتالنسائي ة،ستهدااالسياساتالعامة، ،
فيالمدنيةجمعياتالشاركتالعديدمنهكذاو.البيئي ة،والمنظ ماتالتنموي ةاألخرى،واالتحاداتالعم الي ة

تلبيةلدعوةاتحادالمقعدين440/4000المعوقيناألشخاصللمطالبةبتنفيذقانون4002اعتصامالعام
تبنيمقاربةلالمجتمعالمدنيلدعوتهإلى"حقوقذوياإلعاقة"الندوةالوطنيةحولوقدتوجهت.اللبنانيين

لىو،عاقةوليسفقطالمقاربةالرعائيةلقضيةاإلةمجاحقوقيةود فيالدفاعلحق نصاحباأقرارباإلا 
لأل يعود القضية شددتعلىنفسهم،أمعوقينشخاصعن التشبيكبينمنظماتأكما المجتمعهمية

190 .تطويرالعملالمشتركجلأمعالجمعياتالمنظمةمنتوقيعهابروتوكوالتتعاونوكافةالمدني

عامةعاقةتحالفاتمعمنظماتغيرحكوميةجمعياتاإلعقدتخرى،أمنجهة أخرىحولقضايا
اإلخصوصياتتتخطى قضايا محاسبةرالمعو قفيالمعو قمعغيالشخصعاقةحيثيتساوىفيها

منضرورةفيالتحالفلمراقبةاالنتخاباتاللبنانيينفكانتمشاركةاتحادالمقعدين.دائهاالدولةعلىأ
اإلأ جلوضع علىالمادة االنتخاباتوذلكبناء فيتنظيم جوهرية كقضية القانون21عاقة 191.من

الحملةاعتصامينصالحاتاالنتخابيةهيجزءمننضالهفشاركفيناإلأاالتحادواعتبر نظمتهما
أماموسائلاإلعالموأمامالمجلسالنيابيمنأجلالضغط1222المدنيةلإلصالحاالنتخابيفيالعام

منظماتائتالف"إلىعاقةعنانضمامعددمنجمعياتاإلفضال192ً.صالحاتاالنتخابيةقراراإلإل
لبنان في المدني الشاملالمجتمع لالستعراضالدوري تقريلل" وتقديم لبنانتحضير انتهاكات تناول ر

أ أشرنا كما اإلنسان أ193.عالهلحقوق المقعدينكذلك اتحاد البنكاللبنانيينطلق على للضغط حملة
194.نمائيةعلىالمستوىالدوليوفيلبنانقةفيسياساتهاإلعادمجمعاييراإلبهدفالدولي

بالتعاون"فيلبنان البديلة الموازنة"مشروعفيتنفيذهلاللبنانيينالمقعدينتحادوتبرزهناتجربةفريدةال
 مع الشفافية لتعزيز اللبنانية الوطنيوالجمعية الديمقراطية المعهد المجتمعصعيدفعلى. أد ىالمدني،

 الموازنةإلىالبرنامج موضوع حول المدني المجتمع وهيئات المعوقين أوساط في وعي حالة إحداث
ائتالف)المعنيينفيتطويرأداءالموازنةالعامةاالقتصاديينتكوينشبكةمنالهيئاتوالخبراءوالعامة،



43 

 

 مدنية42يضم ومنظمة جمعية نحوعلى( باستخداميسمح العامة لالموازنة احتياجات يعجمتأمين
وازنةممالااستخدتمعاقة،صعيدحركةاإلوعلى195.فيسياسةالحكومةالمستهدفةغيرالفئاتالمهمشة

قينبعدجمعياتكأداةلتقويةمطالب قدامإبرزعلىذلك،هووالمثالاأل.لرفضهاتستخدمكانتماالمعو 
 رصدعلىالحكومة قدره 3اعتماد المنشآتالمدرسية لتأمينتجهيز األشخاصحاجاتلملياراتليرة

نتكلفةطارأظهرتأحدىالدراساتفيهذااإلخصوصًاأنإ،4024المعوقينفيمشروعموازنةعام
فيرتفاعاإلىيؤديالتجهيزفيالتأخروأنالتربيةوزارةموازنةمتوسطمن%0.1التجهيزالتتعدى

196.التكاليفنسبة

المعوق،والىالشخصهكذا،عملتبعضالجمعياتالممثلةللمعوقينالىتعزيزمشاعرالمواطنةلدى
بشكل مواطنته لممارسة فع التمكينه تقطعمع. للمعوق، جديدة سعتمنذلكالىفرضصورة وقد

.بسببحاجاتهالخاصةعلىالدولةوالمجتمعالنظرةالتقليديةلدورهكمتلقيخدماتيشكلعبئا

 

 عاقةاإلعالم المناصر لإلعاقة واإلعالم المتخصص في اإل: عالمالشراكة مع اإل

جلتغطيةالنشاطاتبلتماستهدافاإلعالميينمنأعالمعلىلمتقتصرعالقةجمعياتاإلعاقةباإل
فتم القضية لدعم فعالة الدمجوالتنوعبناءشراكة كمناصرينلثقافة للتوعيةاستقطابهم بصفتهموسطاء

الهيئةعالميةفيمشاركةإعالميينووسائلإإلىوقدأد ىذلك.ربابعملفيالوقتنفسهوبصفتهمأ
العمل مكان في للتنوع اإل197.الداعمة الوسائل ومن برزت للدمج، الداعمة تلفزيونيةعالمية محطة

توعويةحولالتنوعوالدمجمجموعةمنالبرامجواإلعالناتالأعدتالتي"سفنسات"فضائيةاجتماعية
توظيفتضاخوفيالمجتمع 198.فيالمؤسسةالمعوقيناألشخاصتجربة برزتجريدة "النهار"كما

 بتوزيع تقوم العمل"التي مكان في التنوع دليل منذ" فصلي العام4002عامبشكل بدأتفي والتي
ضافةإ199.بالتعاونمعمؤسسةالهاديسبوعيبلغةالبرايلوهوملحقأ"نهارالكفيف"صداربإ4020

اللبنانيينعاقةكندوةنظمهااتحادالمقعدينذلك،نظمتندواتخاصةمعاإلعالميينحولقضايااإلإلى
200.جلمتابعةحملةحقيمنأ4020معاإلعالميينفيالعام

اإلعاقةعبرإخرى،طو رتبعضالجمعياتالصحافةمنجهةأ صدارمنشوراتالمتخصصةبقضايا
مثلمجلة المعاقينأ"دورية صداء " لحقوقالمعاقمنذ الوطنية الجمعية ومجلة،2220التيتصدرها



44 

 

ستشاريمنتيتحظىبالدعمالتقنيواالوال2222منذالعاماللبنانيينالتييصدرهااتحادالمقعدين"واو"
2224منذالعام"الوحدةاالعالمية"نشائهتمي زبإياللبنانيينحادالمقعدينناتويسجلأ".السفير"جريدة

العملخبرةكتسبفيهالمدةعشرةأشهرفا(راديوسكاي)ذاعةراديومحليةفيالبقاعإدارةإوقامبتجربة
اإل مع والتشبيك أ201.عالميينالصحافي المقعدينكما اتحاد سبلتدريبياًدليالًاللبنانيينصدر في

اإلعاقةمنمنظوراجتماعيتحتعنواناستخداماألدواتاإلعالميةو صناعةالخبرالمتعلقبقضايا
فتمت"حقوقذوياإلعاقة"الندوةالوطنيةحولعالميونعنتوصياتولميغباإل202".فلنصنعالخبر"

 اإلاعتبارإلىدعوتهم وأساسياًجزءاًعاقةقضية التنمية عملية ا من بحقوقحدى المرتبطة القضايا
رتباطهابالمجتمعوتأثيرهافيه،معاليالءأهميةخاصةليسفقطلقضيةاإلعاقة،إنماأيضاًا واإلنسان
203.وعدمتشجيعهمالمعوقيناألضرارالتيقدتلحقبهفيحالتجاهلاألشخاصإلىالتنبيه

 

 لتزام به طوعاا القانون إلقناع المجتمع باإلرمزية : ثانياا 

 

األفضالً عن اآليلة إلىنشطة حقوق القانونوتفعيل عنحمالتوفضالً،األشخاصالمعوقينتنفيذ
عاقةوالتياستهدفتالمعوقينالتينظمتهاجمعياتاإلاألشخاصالتوعيةالدائمةحولالقانونوحقوق

منطلقاً القانون شكل المجتمع، من مختلفة شرائح فيها تهدف مبادرات القطاعاتإإلىإلطالق قناع
.الخاصةبمشروعيةهذهالحقوقوالتشاركمعهالتفعيلهابمعزلعنالدولة

فاعلةتعاونتفيهمهذهالتجارب،جازالقولبأنالعديدمنهذهالجهاتالوقبلالمضيفياستعراضأ
إال204.القانوننهاغيرملزمةببنودهذاوائدجمة،معالتأكيدعلىألدمجفنلساسأهذاالمجالعلىأ

الدافعلخوضهذهالتجارب(جمعياتالمعوقين)لألشخاصالمعوقيننالقانونمنحالجمعياتالممثلةأ
عدمالتوقفعندإلى،مماحملهاحياناًفيالشكلعامةوفيالمضمونأ-ونيالقانأ–ولوتمتغييبه
االعتباراتال وهنالك،ساعيةجهدها رضتكونبمثابةتجارببعلىاألتحقيقمكاسإلىخطابيةهنا

.نموذجيةتحتذيبهاالدولةفيمابعد
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 العمل  رباب العمل وغرف التجارة والصناعة بخصوص حق  التعاون مع أ

 

قينرتفاعنسبةالبطالةبينإلنظراً عمدتجمعياتاإلعاقة205،%21مايقاربإلىاألشخاصالمعو 
قيناألشخاصربابالعملفيالقطاعالخاصعلىتوظيفتشجيعأإلى فيهذاالصدد،وبناء.المعو 

الج من منعدد مبادرة اإلعلى مجال في عقدمعياتالعاملة وطاوالتتعدةعاقة، جلساتحوارية
اقتصا هيئات مع مستديرة اللبنانية المناطق مختلف في دية منذ إ1221عام مشاريعفي تنفيذ طار

 الدمجمختلفة، فوائد على خاللها التركيز تم اآل. وبهدفكسر تم المجال، هذا في المسبقة برازإراء
206.المعوقينشخاصبالناجحةللمؤسساتالتيوظفتاألالتجار

 أ1221وفيالعام فيجدول اإلعاقة نجحتالجمعياتبإدراجقضية والصناعة، عمالغرفالتجارة
المبادرات207.والزراعة هذه وبنتيجة تم بينجمعياتتعنىبحقوقإ، شراكة المعوقيناألشخاصنشاء

الهيئة"نشاءإإلى1226هذهالشراكةفيالعامدتوقدأ.انيينومؤسساتخاصةكاتحادالمقعديناللبن
غرفإلىضمعددًامنشركاتالقطاعالخاصباإلضافةوهيهيئةت"العملمكانفيللتنوعالداعمة

لهمحاجاتشخصًا1222تأهيلوتدريبوتوظيفبهدفالتجارةوالصناعةوالزراعةفيزحلةوالبقاع،
فتحإلىيةمعغرفةالتجارةأدتكذلكعقدمنتدىالمعاقينفيلبنانالشمالياتفاق208.مختلفةخاصة

قينشخاصأبوابالمصانعوالمؤسساتالتجاريةلتوظيفأ 209.معو 

1223طقاللبنانيةمنذالعامقدقامبفتحمكاتبتوظيففيمختلفالمنااللبنانيينالمقعدينوكاناتحاد
إ االقتصاديفي الدمج ومشروع البطالة من للحد آفاقفرصالعمل فتح مشروع طار هذهواستلمت.

معشخاصالمعوقينوقامتبالبحثعنالوظائفالشاغرةالتيتتالءمالمكاتبطلباتالتوظيفمناأل
المكاتب،حسبمؤهالتهموكفاءات بإيجادوظائفلمئاتاتحادهم،وقدنجحتهذه المقعديناللبنانيين،

ماكنالعمل،وتقديم،وتوعيةأربابالعملوتأهيلأفيموازاةتأمينفرصللتأهيلالمعوقينشخاصاأل
 عائلي، إلدعم فرديةومشورة مشاريع 210.قامة الناجحةوقد التجربة هذه المقعدينسمحت لالتحاد

1222فينهايةالعام"شخاصالمعوقينفيلبنانالمركزالوطنيلدعمتوظيفاأل"فتتاحاللبنانيينبإ
الشؤوناالجتماعيةو بالتعاونمعغرفةالتجارةوالصناعةوالزراعةفيبيروتوجبلبالشراكةمعوزارة

سوقإلىلدخولتهيئتهملومهاراتهمالوظيفيةلالمعوقيناألشخاصتنميةقدراتإلىوالذييهدف،لبنان
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يجادالوظائفوالعمل، 211.هؤالءجلدمجوتكييفالبيئةمنأتطويرسياساتهمربابعمللودعمأ،لهما 
بتدريب الشمالي لبنان في المعاقين منتدى قام مهنياًاألشخاصكذلك تأمينالمعوقين على والعمل

ومنها212،(التدريبالمهنيوبرنامجتأمينفرصعملبرنامج)ةوظائفلهممنخاللبرامجهالمستمر
213.تأمينرخصأكشاكتدارمنقبلأشخاصمعوقين

نشر اللبنانييناتحادوقد العمل"حولدورياًدليالًالمقعدين في "التنوع العام حولدليالًو1222منذ
والموظفينمناألشخاصالمعوقينبالعملرباإلرشادأ1222فيالعامالمعوقيناألشخاصتوظيف

شعارللتنوعتحملهطالقإإلى،أدىهذاالتعاون1222وفيالعام214.فيعالقاتالعملالتيتربطهم
وقدلعبالجانب215،مبادرةنموذجي ةداعمةللتنو علثقافةالدمجوهيمنتجاتالشركاتالصناعيةترويجاً

فيالدعائيدوراً الدمجفيظلغيابأيتحفيزأوإقناعالقطاعإمهما منقبلالخاصبفوائد كراه
.رغمتخلفهذهاألخيرةعنتنفيذالقانونفيمجالالتوظيففيالقطاعالعامالدولة،

نلمسهلدىقر ما التعاونوالتيبنيتعلىاءةالمبرراتالتيبرزتفيخطابأوهذا ربابالعمللهذا
لىأيذكرللقانونلكنمعاإلشارةإدون"الرغبةفيالقيامبالعملاإلنساني"و"رضاءالضميرالوطنيإ"

إ عدم فقطوجوب الطيبة للنيات المعوقين تأهيل موضوع أ216.خضاع الشؤونوالالفت وزارة ن
لزاميةالقانونحينمنإيضاًنصلتأت–نيطتبهامهمةتنفيذالقانونأوهيالوزارةالتي–االجتماعية

المعوقيناألشخاصإفساحالمجالفيمؤسساتهملتقديمفرصالعمللهؤالء"إلىطاعالخاصدعتالق
اإلطوعاً على الوزارة إرغام دون العمل، وزارة في الموجودة بالقوانين أ"ستعانة هنا فيظهر الدول، ةن

القانونهيأ ستناداتؤثريضاًالمسؤولةعنتنفيذ الرمزيةبدالًإلىًا عنتفعيلهوفرضهعلىمنقوته
.يخالفه



 جل تحقيق البيئة الدامجة التعاون مع نقابة المهندسين من أ

 

اًوضرورياًساسيأاًلكونهحق112/1222لالحقوقالمكرسةفيالقانونفيبيئةدامجةمنأونالحق إ
قشخاصاللأليتيح وفي.فيالتعليموالعملوالصحةوالتنقلخرىكالحق الحقوقاألإلىالوصولينمعو 

،وقد2999بيروتمنذالعامهذاالمجال،بدأالتعاونبيناتحادالمقعديناللبنانيينونقابةالمهندسينفي
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إضإلىهدف للبحثعنكيفية المنصوصمانتنسيقمستمر الهندسية آلياتتطبيقالمعايير نجاز
يأدونهذاالتعاونمباشرةعلىإرادةتنفيذالقانوندم،فقدتأسس،وبخالفماتق217.عليهافيالقانون

ترسخبشكلرسميفيالعام وقد توقيعا1229لبس، لطرفينعلىبروتوكولتعاونعند برزومنأ.
:المحاورالتيتضمنهاهذاالبروتوكول

إ - وضع تحتعنوان مشتركة دامجة"ستراتيجية بيئة تهتم"نحو خاصة لجنة وتشكيل بوضع،
رسمياً إصدارها باألشخاصالمعوقينومالحقة التيتعنى الهندسية الشروط النصوصلتأمين
ووضعآليةعمللنشرثقافةالدمجوتعميمها،والعمللوضعنموذجرائدتشكلالعاصمةميدان

".بيروتعاصمةدامجة"عملهتحتشعار

إتنم - في والعاملين الفاعلين قدرات البيئة،ية هذه للمهندسينطار تدريبية عمل ورش قامة وا 
 .فيقطاعالبناءالعاملين

اإليجابية، - وآثارها الدامجة البيئة فوائد حول الوعيالعام البيئةزيادة منشوراتحول صدار وا 
 218.الدامجة،ومرجعفنيحولالمواصفاتالهندسيةالدولية

علىللتنظيمأقر هالمجلساألالذي219البناءمشروعمرسوممعاييرعدادإنجازاتهذاالتعاون،إومنأبرز
 .ومنثممجلسالوزراءبعدعام1222المدنيفيبدايةالعام

يسجل  220صداردليلحولالمعاييرالهندسيةإبقاماللبنانيينالمقعديناتحادنأكما 1227فيالعام
بالشراكة ) 222المبنيةالدامجةودليلالبيئة1229فيالعام221ودليلحولبناءمخيمنهرالبارددامجاً

سينجاءتدواتموجهةللمهندأوهي،1222فيالعام( مم المتحدة للمستوطنات البشريةاألمع برنامج 
وتسمحبتأمينبيئةهندسيةخاليةبنيةوالمنشآتدنىلألصدارمعاييرالحداألإللتعويضعنالتأخيرفي

.منالعوائق



  عمارالفاعلة في عمليات إعادة اإللجهات الخاصة التعاون مع ا
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الحملة"عم رللكل"طارحملةفيإ تواصلاتحاد1226دامجةبعدحربتموزبيئةنحوالوطنية، ،
جلتقديمالبدائلالجهاتالخاصةالمعنيةفيعمليةإعادةإعمارالجنوبمنأمعاللبنانيينالمقعدين

د،مشروعهمهذهالجهاتمؤسسةجهادالبناء،مشروعوعوأ223التقنيةللحصولعلىبيئةمبنيةدامجة،
فتماستهدافهامنخاللورشعملودوراتتدريبيةبهدف224.عمارالجنوب،والمشروعالقطريإعادةإ
ةتعاونمعهذهالشركاتيجادآليكماسعتإلىإ225.هميةالتجهيزالهندسيلتحقيقالدمجألالتوعية

إ أالخاصة، لمال الجهود نهذه الإلىتؤد المعايير أتبني كما الذيدامجة االتحاد تقرير رصدظهر
اتحادالمقعديناللبنانيينفيمشروعكماساهم226.عمارفيالجنوباالنتهاكاتالمتعلقةبعمليةإعادةاإل

((UN Habitatممالمتحدةللمستوطناتالبشريةمعبرنامجاأل"مارفيجنوبلبنانعتفعيلإعادةاإل"
227.دمارالذيلحقبالمساكنوالخدماتالعامةالعمارمنمشاريعإعادةاإلاًعددالذيينفذ

كالجمعياتاإشرحيثتمعمارمخيمنهرالباردنجاحكبيرفيتجربةإعادةإالمقابل،تمتسجيلفي
عاقةينوهيئةاإلاللبنانيوهكذا،شاركاتحادالمقعدين.عاقةبشكلمباشرفيمرحلةالتصميمالمعنيةباإل

المقترحةمنتنفيذالمعاييرالهندسيةالدامجةجلأمنلجنةخاصةبإعادةإعمارالمخيمالفلسطينيةفي
وبرنامجالتأهيلالمجتمعيومنظمةالمساعداتالشعبيةمنظمةاإلعاقةالدوليةوذلكبالتنسيقمعقبله

البارد نهر مخيم عمار وا  تصميم وهيئة النرويجية . المدنينشأتوقد المجتمع من بمبادرة اللجنة هذه
نوكالةاالممالمتحدةلغوثوتشغيلالالجئيساتهاومقترحاتهافيخدمةمهندسيووضعتخبراتهاودرا

نرواواأل) إ( تصميم يضعون إالذين المخيمعماعادة ر اللبنانيين. المعقدين اتحاد شارك فيوبالتالي،
ىالوحداتالسكنيةوعلىمستوىالمساحاتالعامةالتابعةللتنظيمعمليةالتصميمالهندسيعلىمستو

المشاركةنجاحا228ً.ستخدامالعاموذاتاالالمدنيوتصميمالمبانيالعامة مقارنةمععمليةوتعدهذه
إلىشركتالمجتمعالمدنيفيعمليةاإلعمارمماأد ىكونهاأ1226عادةاإلعماربعدحربتموزإ

 .معوقينشخاصالاتباعهاالتجهيزاتالهندسيةالمتعلقةبالبيئةالمؤهلةلأل

 

  جل الدمج التربويالتعاون مع القطاع التعليمي من أ
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بعضجمعياتاإلجانبالمبادراتالفرإلى بها التيتقوم برزدية قين، وأهالياالشخاصالمعو  عاقة
بعض منهجيوعلىنطاقعمل اوالجمعياتبشكل الحث سع التعليميعلىدمج األشخاصلقطاع

قينفيالمدارسال .رسميةالمعو 

إ للدمجفي الوطني المشروع وتحديداً،طار والمدرسي، التربوي الدمج الثالثيتأمين االئتالف قام
لجانمحليةعلىصعيدالمحافظاتلجمعاألطفالالمعوقينبتشكيل229عاقةالمنفذللمشروعلجمعياتاإل

إلأهاليهو لهم والجمعياتالممثلة م التربويواالجتماعي"نشاء الدمج شبكة جمعياتمعنية" تضم التي
مخت باإلومؤسسات والعاملين230.عاقةصة كالمعلمين واجتماعيين تربويين مهنيين استهداف تم كما

1222تنظيملقاءتشاوريفيالعامإلىضافةإ،مليناالجتماعيينلبناءقدراتهمالتربويينالمختصينوالعا
ساسيةمنالمعنيينأنجازاتهذاالتعاون،تكوينمجموعةومنأهمإ231.معقطاعالتعليمالمهنيوالتقني

راسةحولواقعالدمجفيلبنان،بالدمجالتربويلديهامعرفةوقدراتللتحركالمطلبيوالتوعوي،ونشرد
إدالئلوموادصداروا  المعوقينفيالمدارسبهدفرشاديةوعلمية تفعيلدمجالتالميذ ومنهاالرسمية

المبكر التدخل ودليل المدارسالدامجة، ودليل تكييفالمناهج، أدليل ووضع للدمج، وراقاستراتيجية
الترب التي االجتماعي والدمج إلأوي الشمالي232.سابقاًيهاًشرنا لبنان في المعاقين منتدى قام كذلك،

 التعليمي القطاع مع اللوجيستيببالتعاون الدعم تأمين خالل من خاصة التربوي الدمج برنامج تنفيذ
قين حولوالرسميةالخاصةالتربويةالمؤسساتللجسمالتعليميفيدوراتتدريبيةوقامب،للطالبالمعو 

استراتيجياتتطبيقالطالبالمعوقينضمنمشروعنموذجمعوالتعاطيالدمجمبدأمعالتكيفكيفية
112.233القانون
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 توصياتخالصة و 

 
:مماتقدم،جازاستخالصاألموراآلتية

،أناالداراتالعامةبررتتقاعسهاعنتنفيذالقانون،بأمورعدة،بعضهايتصلباصدارمراسيمأوأوال
الثالثيتصلبالنقصفيقراراتاداريةمعينةوبعضهااآلخربرصدالموازناتالضروريةفيماأنبعضها

بينها وبتراشقالمسؤولياتفيما التنسيقبيناالداراتالعامة فيهذا. فانالتوصياتالمطلوبة وتاليا،
أمور ثالثة الى تتطرق أن بد ال المجال ورصد: القانون، النفاذ الضرورية القانونية التدابير اتخاذ

يةاعطاءاألولويةلتنفيذهذاالقانونوتحديدالوقتالكافيالموازناتوهماأمرانيتطلبانمناالدارةالمعن
لهذهالغاية،فيماأنالثالثوهوتعزيزالتنسيقبيناالداراتالعامة،فيتطلبانشاءجهازاداريمؤقت

القانون بتنفيذ الحكومة التزام على يسهر المجال. هذا في الدولة سياسات تلتزم أن بالطبع ويقتضي
انونالتيهيتعزيزالدمجاالجتماعيوتضييقحدودالعزلوااليواءفيمؤسساتالرعايةبمنطلقاتالق

؛الىحدالغائهتدريجيا

،أنالمجموعاتالممثلةللمعوقينقدجهدتلتنفيذالقانونوقدانتقلتأحيانامنالتذكيروالمطالبةثانيا
المراسيمأوحتىفياتخاذاجراءاتتنفيذية،وهيالىالتنسيقوالحلولمحلاالدارةفياعدادمشاريع

الموازنة اعداد وكيفية القانون تنفيذ مدى لمراقبة الفنية امكاناتها تطوير عملتعلى يبقى. وبالمقابل،
وتاليا،واذ.القيمينعليهامحدوداىالحراكالتخاصميأوالتصادميبمعنىمداعاةالدولةأوالتهجمعل

المجموعات القانونالىسالحخطتهذه لتبريرعدمتنفيذ لتحويلالموازنةمنسالحيستعملضدها
لصالحهالضمانتنفيذه،ربمايجدربهاالتفكيرفيتحويلالقانونمنقضيةمطلبيةالىسالحتستخدمه

؛فيالمداعاة

ثالثا كما به المطالبة مشروعية أنتدعم منشأنها رمزية أثبتقوة القانون أن اقناع، قدرة أنتدعم
تنفيذهولوطوعابغيابقوة البلدياتوالمؤسساتالعامةوالقطاعالخاصوالمواطنينكافةعلىضرورة

وبالطبع،تقوىهذهالقوة.وقدشهدناذلكفيعددمنالتجاربالتيتمتوثيقهافيهذاالتقرير.القانون
فيحالاعتمادالرمزيةفيحالتجديدالحكومةالحاليةاعالنالتزا لتنفيذهوأيضا بالقانونوتهيئها مها
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بقدرمامال الرمزية فمنالطبيعيأنتقوىالقوة لها، لفضحالمخالفاتووضعحد االستراتيجية قاضاة
.تقوىالقوةالمطلبيةلتنفيذهذاالقانون

 

 : توصيات عامة

 : على صعيد الحكومة والمجلس النيابي: أوال

وبروتوكولهااالختياريوالعملعلى1227اتفاقيةحقوقاالشخاصذوياالعاقةللعاماالنضمامالى .2
ومنضمنهاضماناستقالليةالهيئةالوطنيةلشؤون–مالءمةالتشريعاتوالتنظيماتالوطنيةمعها

 االتفاقية في المعتمدة للمعايير -وفقا الدولة اللتزام تنفيذا االستعراضالاللبنانية اطار دوريفي
 ؛الشامللمجلسحقوقاالنسانالتابعلالممالمتحدة

بمثابةاتخاذقرارهذااالعالنهوو:112/1222سنةااللتزامبالقانون1221اعالنالحكومةسنة .1
 غرفةالعنايةالفائقة؛الىادخالالمرضالقانونيالمزمنب

1.  وزارية تكليفلجنة وطنية واستراتيجية خطة قرار وا  المدني–اعداد المجتمع -بالتنسيقمع
تأميندمجاالشخاصالمعوقينفيالمجتمعالىو112/1222تهدفالىتطبيقمجملالقانون
 :هذهالخطةتتضمن،علىأنتمهيدااللغاءتدابيرالعزلتدريجيا

 شخاصالمعوقينمناللبنانيينوالالجئينالفلسطينيينوغيرمسحشامللألدراساتواجراء
 جانبالمقيمينفيلبنانبهدفتحديداعدادهموخصائصهمواحتياجاتهم؛الفلسطينيينواأل

 بضرورةوضعخطةلتطبيقالتزاماتهافيواالداراتالعامةوالبلدياتاصدارتعميمللوزارات
 وريابالخطواتالمتخذةلتنفيذها؛القانون،وباعالممجلسالوزراءد

 صوصعنهافيالقانونالسيمامرسوميعتمدقائمةتصنيفاصدارالمراسيمالتطبيقيةالمن
للمعاييرالدولة يحددشروطممارسةتدريبالمعوقينعلىالسوق،واالعاقاتوفقا مرسوم

مرسوميحددالشروطالفضلىالتيتسمحلكلتلميذمعوقمنالمشاركةفيكافةالصفوفو
 الرسومالجمركية؛مرسوميحدداالجهزةالمعفاةمنوواالمتحانات،
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 ولمراحلهاالساسية؛للتنفيذتحديدالمهلالزمنيةالخطةتمهيدالتحديدالمواردالضروريةلتنفيذ 

 اصدارقرارحكوميبوضعمسألةتنفيذهذاالقانونعلىجدولأعمالمجلسالوزراءكل
 ؛حسنتنفيذالقانونثالثةأشهر،للتثبتمن

 لشؤونا الوطنية الهيئة للمعوقينتفعيل تشكيلهاتبعا وكيفية تعديلطبيعتها فتدخلاللجنة.
 ؛الوزاريةيكونمبرراظرفيافيظلعجزالهيئةفيصيغتهاالحاليةعنتأديةهذاالدور

 

والقرارات .3 والقوانين والسياسات الخطط جميع في الدمج ومبدأ االشخاصالمعوقين حقوق ضمان
اللب الدولة والبرامجالتيتعتمدها والمجتمعالمدني)نانية فيكلالمناطقوالمجاالتبهدفتأمين(

قين  .المساواةبيناالشخاصالمعوقينواالشخاصغيرالمعو 

 

 : على صعيد جمعيات المعوقين: ثانيا

رصدالمواقفوالسياساتالحكوميةفيهذاالشأن؛ .2
لحقالمعوقينباألولويةحتىانجازالخطوات .1 تعزيزالمعرفةفيكيفيةاعدادالموازنةالعامةتثبيتا

بحيثتتحول القانون، لتنفيذ الموازنة"الضرورية المعوقينالىسالحفي" ضد تستخدم منذريعة
أياديهم؛

وهذاما.عسعنتنفيذهتحويلالقانونمنقضيةمطلبيةالىسالحضدالجهاتالتيماتزالتتقا .1
.يفترضاعتمادالتقاضياالستراتيجيفيهذاالمجال

 

 : على صعيد القضاء: ثالثا

لجهة المعوقين،وخصوصا قضايا االجتماعيةوخصوصا اضافةغرامةالىكلاالنفتاحعلىالقضايا
باعاقةلشخصآخرحكمقضائيبالتعويضاوالغرامةيتخذبحقشخصيةطبيعيةاومعنويةتسببت

؛منالقانون92وفقاللمادة
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 : على صعيد المؤسسات العامة والقطاع الخاص وسائر المواطنين: رابعا

 ؛تعزيزرمزيةالقانونمنخاللتجاربومطالباتتترافقمعتنفيذالتوصياتسابقةالذكر .2

االعالميةالمرئيةوالمكتوبةباعتمادالزامالمؤسساتاشراكوسائلاالعالمالرسميفيتنفيذالخطةو .1
 االخبار؛ةلغةاالشارةوالبرايلفينشر

.نشاطاتهاوبرامجهاأعمالهاودمجقضايااالعاقةفيجميع .1





                                                           
1

المعوقين خاصة في مجال الحق بالتربية وبالوصول رغم ان جمعية الشبيبة للمكفوفين مسجلة كجمعية رعاية اال انها تقوم بعمل مناصرة لحقوق  

 الى المعلومات
2

رابطة الجامعيين ، الجمعية الخيرية لمساعدة جرحى ومعوقي الحرب في لبنانوهم منتدى المعاقين في لبنان الشمالي، مؤسسة االمل للمعوقين،  

 جنوبي، الجمعية الوطنية لحقوق المعاق، جمعية الكفيف ال اللبنانيين للمكفوفين
3

 اتحاد المقعدين اللبنانيين، جمعية الشبيبة للمكفوفين، جمعية المدافعة والمناصرة الذاتية وجمعية أولياء الصم: يشمل التحالف 
4

؛ اجتماع مع السيد ابراهيم عبد هللا، رئيس اتحاد جمعيات 00/11/0110اجتماع مع السيد عامر مكارم، رئيس جمعية الشبيبة للمكفوفين،  

 .00/11/0110ين، المعوق
5

 1/2/0111، المستقبل، 00/9/1889السفير،  
6
 يرمي الى وضع نظام ضمان صحي اختياري للمسنين اللبنانيين 8/9/0111تاريخ  009رقم قانون   

7
 )نظام مجلس شورى الدولة) 10/1/1822تاريخ  11040المرسوم رقم تعديل  41/2/0111تاريخ  002قانون رقم   
8

 001/0111للقانون  االسباب الموجبة 
9

 11/9/1888النهار،  
10

 0111لى، آب و، الطبعة األ1888ل وتشرين األ 02-02التقرير النهائي لمؤتمر الشراكة لتطبيق حقوق المعوقين،  
11

، تقديم مشترك من قبل عدد من جمعيات االعاقة الى مكتب (لبنان)تقديم لاللتزامات المتعلقة بحقوق االشخاص المعوقين : التقرير الدوري الشامل 

: ، متوفر على العنوان التالي0111المفوض السامي لحقوق االنسان، 

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session9/LB/LPHU_LebanesePhysicalHandicapped.pdf 
12

 00/9/0110اجتماع مع السيدة هيام فاخوري، مسؤولة برنامج تأمين حقوق المعوقين في وزارة الشؤون االجتماعية،  
13

 001/0111االسباب الموجبة للقانون  
14

لمجتمع الحق في العمل وفي التوظيف ، يكفلها للمعوق كما لسائر أفراد ا –أ : مدى الحقوق بالعمل والتوظيف: "001/0111من قانون  19لمادة ا 

 ."ويفعلها هذا القانون 
15

 . الذي يعرف بمواقفه المبدئية في قضايا انسانية عدة( 0111-1889)ظل حكومة سليم الحص  تم اقرار القانون في 
16

ص /41ون االجتماعية؛ الكتاب رقم الموجه الى وزارة الشؤو 19/4/0114الصادر عن مجلس الخدمة المدنية في  4122/0110الكتاب رقم  

الصادر عن مجلس الخدمة المدنية في  911والموجه الى وزارة الشؤون االجتماعية؛ الكتاب رقم  1/0/0110الصادر عن مجلس الخدمة المدنية في 

والموجه الى وزارة  1/8/0112الصادر عن مجلس الخدمة المدنية في  0811الكتاب رقم والموجه الى اتحاد المقعدين اللبنانيين؛  02/4/0110

  xhttp://www.csb.gov.lb/Sayings/default.asp: ، متوفر على العنوان التالي"0112االراء المبدية في العام "الصاحة العامة، منشور في 
17

، اعداد ابراهيم عبد هللا، "المعوقين في لبنان تجارب تشغيل االشخاص"وزارة الشؤون االجتماعية والجمعية الوطنية لحقوق المعاق في لبنان،  

 40، ص 0112ل وكانون األ
18

المعوقين في لبنان،  اص، تجارب تشغيل االشخ01/11/0110، المستقبل، "الشؤون"المعّوقون قضيتهم حقوقية ال رعائية وطموحهم خارج " 

 (أعاله 12راجع الحاشية ) 40و 02ص
19

القضايا األساسية التي "الموجه الى رئاسة مجلس الوزراء، منشور في و 0/9/0111الصادر عن مجلس الخدمة المدنية في  0121الكتاب رقم  

: متوفر على العنوان التالي، "0111خالل العام رأيا مبدئياً مجلس الخدمة المدنية بشأنها  أبدى

http://www.csb.gov.lb/Sayings/default.aspx 
20

 (أعاله 18راجع الحاشية ) 0/9/0111الصادر عن مجلس الخدمة المدنية في  0121الكتاب رقم  

http://www.csb.gov.lb/Sayings/default.aspx
http://www.csb.gov.lb/Sayings/default.aspx
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  :، متوفر على العنوان التالي8/9/0111، الوكالة الوطنية لالعالم، "قينأبو فاعور أعلن آلية تطبيق قانون توظيف المعو" 

leb.gov.lb/print.aspx?id=339626&lang=JOU-http://www.nna 
22

 0110-0111المقعدين اللبنانيين، عدد من االجتماعات مع السيدة سلفانا اللقيس، مديرة اتحاد  
23

 (0112/إ/224رقم االساس ) 2/11/0112الصادر عن هيئة التشريع واالستشارات في زارة العدل، تاريخ  220/0112االستشارة رقم  
24

المستوفاة من القول بتخصيص المبالغ ( 0تحديد المؤهالت المطلوب توفرها في الشخص المعوق الدائن بحق العمل، ( 1: وهذه المسائل هي 

النطق صراحة بصالحية رئيس دائرة حماية ( 4ارباب العمل المتخلفين عن موجب استخدام المعوقين الجل دفعها كتعويض بطالة الى المعوقين، 

 العائلة والجمعيات في وزارة العمل باستيفاء المبالغ من ارباب العام المتخلفين
25

 (أعاله 10راجع الحاشية )فاخوري  
26

القرار رقم )موضع التنفيذ  001/0111من القانون  20العداد مشروع مرسوم جديد يتعلق بآلية وضع المادة  0111لجنة في العام  تم تشكيل 

الكتاب رقم )، وقامت هذه اللجنة برفع تقريرها والمشروع الى مجلس الوزراء (01/2/0111الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في  02/0111

وقد ابدت وزارتي العمل والشؤون (. والموجه الى رئاسة مجلس الوزراء 09/8/0111الشؤون االجتماعية في  ص الصادر عن وزارة/112

والموجه الى رئاسة مجلس الوزراء والكتاب رقم  18/11/0111الصادر عن وزارة المل في  4402/4الكتاب رقم )االجتماعية رأيها بالمشروع 

كما تمت . دون ان يتم اصدار المرسوم( والموجه الى رئاسة مجلس الوزراء 02/11/0111ية في ص الصادر عن وزارة الشؤون االجتماع/1109

دون ان يتم اصدار المرسوم بسبب عدم  0119احالة المشروع مجددا من قبل مجلس الوزراء الى بعض الوزرات المعنية البداء الرأي في العام 

 اليةالبت في الخالف الواقع بين وزارة العمل ووزارة الم
27

 (الشروط والمعايير الواجب توفرها في الشخص المعوق لالستفادة من تعويض البطالة) 12/10/0110تاريخ  2290المرسوم رقم  

 :أهم الشروط التي ينص عليها المرسوم من اجل االستفادة من تعويض البطالة هي

  بطاقة صادرة عن اللجنة المختصة في وزارة الشؤون االجتماعية تحدد  أوافادة ان يكون المعّوق قادرا على العمل وراغبا فيه وذلك بناء على

 .، وبالتالي تم استثناء جميع المعوقين غير القادرين على ممارسة عمل ماقدراته على العمل

 نوا من االلتحاق ، وبالتالي تم استثناء المعوقين الذين لم يتمكن يكون سبق له ان مارس عمال لمدة ستة اشهر على االقل بصورة متواصلةا

 .عمال غير رسميا ال يمكن التحقق منه أومارسوا اعمال متعددة لفترات تقل عن الستة االشهر  أوبسوق العمل 

 ل ستة اشهر من فترة البطالة، أو، وبالتالي تم استثناء المعوقين خالل ان يكون متوقفا عن العمل ودون انقطاع مدة ستة اشهر على االقل 

  في المؤسسة الوطنية لالستخدام بحثا عن عمل وحصل على افادة منها تؤكد على مواظبته لديها لمدة ثالثة اشهر على االقل ان يكون قد تسجل

بيروت المواظبة لدى المكاتب الثالث للمؤسسة في  أوه، وبالتالي تم استثناء المعوقين الذين ال يستطيعون الوصول الى ولم تجد عمال مناسبا ل

 .لمعوقين الذين يسكنون في مناطف نائية في البقاع وجبل لبنان وعكاروطرابلس وصيدا كا

 أوالخالف مع رب العمل  أووبالتالي تم استثناء المعوقين الذين تركوا عملهم طوعا بسبب سوء المعاملة و، ان يكون فقد عمله اضطراريا 

 .ن قبل وزارة العملغيرها من االسباب الشرعية لترك اي شخص عمله والتي قد ال تعتبر اضرارية م
28

المعوقين في لبنان ص  تجارب تشغيل االشخاص، 01/11/0119حقوق المعّوقين، : الخطة الوطنية لحقوق االنسانلجنة حقوق االنسان النيابية،  

مجلة واو، العدد ؛ 01، ص 0110، العدد الرابع، حزيران (الصادرة عن اتحاد المقعدين اللبنانيين)مجلة واو  ؛(أعاله 12راجع الحاشية ) 42

 .9، ص 0110الخامس، تشرين الثاني 
29

 0111-1-18صادرة عن مدير عام الصندوق الوطني للضمان االجتماعي تاريخ  020مذكرة اعالمية رقم  
30

 (أعاله 12راجع الحاشية ) 42، ص "المعوقين في لبنان تجارب تشغيل االشخاص" 
31

، مجلة واو، 01، ص 0110مجلة واو، العدد الرابع، حزيران  ؛(اعاله 09راجع الحاشية )، حقوق المعّوقين: الخطة الوطنية لحقوق االنسان 

 . 9، ص 0110العدد الخامس، تشرين الثاني 
32

  0111اتحاد المقعدين اللبنانيين، تحليل الوضع العام في وزارة الشؤون االجتماعية،  

 
33

ورد في تقرير وزارة الشؤون ( متعلقة بوضع معايير الحد االدنى للبناءتشكيل لجنة )الصادر عن مجلس وزراء  24/0110القرار رقم  

 . .12/1/0110، 001/0111االجتماعية المتعلق بتطبيق القانون 
34

 0111-10-08تاريخ  11، نشر في الجريدة الرسمية عدد 0111-10-11الصادر في  2180المرسوم رقم  

 
35

 04، ص 0114، العدد الخامس واالربعون، نيسان (طنية لحقوق المعاق في لبنانالصادرة عن الجمعية الو)مجلة اصداء المعاقين  
36

وزير العمل ووزير التربية وممثل وزير الصحة خالل مؤتمر تحالف االشخاص المعوقين لمناسبة اليوم العالمي لالعاقة تحت عنوان  كلمات 

نظام الرعاية : ؛ ابو فاعور00-10، ص 0111والعشرون، كانون األول  مجلة واو، العدد الرابع: راجع. 0111ل وكانون األ 4، "الدمج حقنا"

: ، متوفر على العنوان التالي0110-10-4المعمول به متخلف ويجب تحديثه، ليبانون فايلز، 

http://www.lebanonfiles.com/news/309586 
37

 (اعاله 11راجع الحاشية )( لبنان)تقديم لاللتزامات المتعلقة بحقوق االشخاص المعوقين : لشاملالتقرير الدوري ا 
38

 (أعاله 10راجع الحاشية )فاخوري   
39

 (أعاله 41ية شراجع الحا" )الدمج حقنا"ؤتمر خالل م( شربل نحاس)كلمة وزير العمل  
40

 0111-2-10، الوكالة الوطنية لالعالم، "001/0111آلية تنفيذ القانون "الوطنية حول افتتاح الندوة خالل ( فؤاد السنيورة)كلمة رئيس الوزراء  

 http://www.nna-leb.gov.lb/archive/12-05-2006/JOU75.html: متوفر على العنوان التالي
41

 (اعاله 11راجع الحاشية ( )لبنان)تقديم لاللتزامات المتعلقة بحقوق االشخاص المعوقين : التقرير الدوري الشامل 
42

 2، ص 0110مجلة اصداء المعاقين، العدد الخمسون، كانون األول  

http://www.nna-leb.gov.lb/print.aspx?id=339626&lang=JOU
http://www.lebanonfiles.com/news/309586
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43

 1، ص 0110مجلة واو، العدد الرابع، حزيران  
44

الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في  11/0111والتعميم رقم  0111-1-0الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في  0/0111التعميم رقم  

راجع )؛ فاخوري 11-1، ص 0111أيار ، مجلة اصداء المعاقين، العدد االربعون، (اسعد دياب)؛ مقابلة مع وزير الشؤون االجتماعية 10/1/0111

 (أعاله 10الحاشية 
45

 (اعاله 11راجع الحاشية ( )لبنان)تقديم لاللتزامات المتعلقة بحقوق االشخاص المعوقين : التقرير الدوري الشامل 
46

 9-1، ص 0110مجلة واو، العدد الرابع، حزيران  
47

 42و 2، ص 0110ل ومجلة اصداء المعاقين، العدد الخمسون، كانون األ 
48

 (أعاله 41حاشية لراجع ا" )حقناالدمج "خالل مؤتمر ( شربل نحاس)كلمة وزير العمل  
49

 (أعاله 0راجع الحاشية )، عبد هللا (أعاله 0راجع الحاشية )مكارم  
50

متوفر على  ،0/2/0110، الوكالة الوطنية لالعالم، جولة للجنة االشغال بمشاركة العريضي في باصات النقل العام في شوارع العاصمة بيروت 

 http://www.nna-leb.gov.lb/newsDetail.aspx?categ=economy&id=402550: العنوان التالي
51

مليارات ليرة لتأمين تكييف االبنية المدرسية  4لحظ اعتماد قدره " :0110فذلكة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام  

 :، متوفر على العنوان التالي."0111مقابل نفس االعتماد الملحوظ في مشروع موازنة العام  0110العام لحاجات المعوقين في مشروع موازنة 

http://www.finance.gov.lb/en-

US/finance/TheMinister/Documents/2012%20budget%20report%20presented%20to%20the%20council%20of

%20ministers.pdf 
52

  (أعاله 41حاشية لراجع ا)" الدمج حقنا"خالل مؤتمر ( وائل ابو فاعور)تماعية كلمة وزير الشؤون االج 
53

 http://www.socialaffairs.gov.lb/ta2hil.aspxالمعوقون، وزارة الشؤون االجتماعية، الموقع االلكتروني  
54

مجلس الوزراء حول آلية ابرام اتفاقيات الصادر عن وزارة الشؤون االجتماعية والموجه الى رئاسة  1/0/0118ص تاريخ /141كتاب رقم  

المتعلق بمشروع  01/1/0118تاريخ  0118-41/0119المساهمة الخاصة بمؤسسات الرعاية وتأهيل المعوقين؛ رأي مجلس شورى الدولة رقم 

 .قرار يتعلق بآلية ابرام اتفاقيات المساهمة الخاصة بمؤسسات الرعاية وتأهيل المعوقين
55

: ، متوفر على العنوان19/2/0110لمؤسساتهم زيادة تعرفة عقود الرعاية للمعوقين، بوابة لبنان للتنمية والمعرفة،  أبو فاعور أعلن حالً  

http://www.lkdg.org/ar/node/7837 
56

 1، ص 0112العدد الثالث عشر، آب  مجلة واو، 
57

تاريخ  2888رقم  والمعدل بموجب المرسوم 41/10/1811الصادر في ( تنظيم وزارة العمل) 9420مرسوم رقم من ال 04و 9المادتين  

2/1/0110 
58

 XX، الملف ص 0114ل ومجلة اصداء المعاقين، العدد السابع واالربعون، كانون األ 
59

ؤون ؛ كلمة وزير الش01/11/0111 اجتماع مع السيد نّواف كبارة، رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق معاق، ؛(اعاله 00 راجع الحاشية)اللقيس  

 (أعاله 41راجع احاشية " )الدمج حقنا"خالل مؤتمر ( وائل ابو فاعور)الشؤون االجتماعية 
60

 11، ص 0118مجلة واو، العدد التاسع عشر، تشرين الثاني  
61

 (اعاله 28راجع الحاشية ) كبارة ؛(اعاله 00 راجع الحاشية)اللقيس  
62

 (أعاله 10راجع الحاشية )فاخوري  
 63

: ، متوفر على العنوان التالي0110-0-01، الوكالة الوطنية لالعالم، الوطنية التربوية لدمج ذوي اإلحتياجات الخاصةدياب أطلق الخطة  

http://www.nna-leb.gov.lb/print.aspx?id=385564&lang=JOU 
64

 8/1/0110الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي بتاريخ  0110/م/02القرار رقم  
65

 : ، متوفر على العنوان التالي02/9/0110ئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، خطاب القسم لر 

http://www.presidency.gov.lb/Arabic/President/Pages/Inaugural-speech.aspx 
66

 http://www.pcm.gov.lb: متوفر على موقع رئاسة مجلس الوزراء 9/9/0119البيان الوزاري لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة،  
67

 http://www.pcm.gov.lb: متوفر على موقع رئاسة مجلس الوزراء 9/10/0118البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الدين الحريري،  
68

 http://www.pcm.gov.lb: راءمتوفر على موقع رئاسة مجلس الوز 2/2/0111البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي،  
69

 : ، متوفر على العنوان التالي11/9/0111مؤتمر صحافي لهيئة شؤون المعوقين، الوكالة الوطنية لالعالم،  

http://www.nna-leb.gov.lb/newsDetail.aspx?id=340220 
70

الصادر في  09، التعميم رقم ة لالشخاص المعوقينمن وزارة الصحة يتعلق بتأمين التغطية الشامل 19/1/0111الصادر في  01التعميم رقم  

كذلك أعلن وزير  .2/1/0111التعميم الصادر في ، من وزارة الصحة يتعلق بآلية تأمين التغطية الشاملة الستشفاء االشخاص المعوقين 00/1/0110

بطاقة المعّوق الصادرة عن وزارة الشؤون االجتماعية  ل مّوجه الى االطباء المراقبين العتبارواأل: عن نيته اصدار قرارين 0111الصحة في تموز 

ق المستند المرجعي إلنجاز معاملة االستشفاء دون أي اضافة، والثاني مّوجه الى المستشفيات الخاصة والحكومية العتبار حاملي بطاقة المعوّ 

يات من قبل الوزارة ودون العودة الى الوزارة في أصحاب حق في الدخول الى المستشفيات حتى في حال تجاوز السقف المالي المخصص للمستشف

-2-01، المستقبل، "الشؤون"و" الصحة"، الرعاية الطبية للمعوقين بين 0111-2-01االمكانات موجودة، االخبار، : رعاية المعّوقين. )هذا االمر

0111) 
71

 (أعاله 41راجع احاشية )، "من حقنا الدمج"خالل مؤتمر ( وائل ابو فاعور)كلمة وزير الشؤون االجتماعية  

http://www.pcm.gov.lb/
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 الصادر عن وزير التربية يتعلق بتطبيق الدمج المدرسي لذوي الحاجات الخاصة في عدد من المدارس الرسمية 401/0/0111قرار رقم  
73

 (أعاله 0راجع الحاشية ) مكارم 
74

يتعلق باالجراءات والتدابير المتعلقة بتسهيل مشاركة المعوقين في االنتخابات  0/0/0119الصادر في  0119/ام/0تعميم وزير الداخلية رقم  

؛ 18/1/0118الصادر في  0118/ام/4؛ تعميم وزير الداخلية رقم 19/2/0119م الصادر في .ص/  184النيابية والبلدية؛ تعميم وزير الداخلية عدد 

بشأن اعطاء حوافز للبلديات المساهمة في تأمين حاجات االشخاص المعوقين عند  01/1/0118الصادر في  0118/ام/2عميم وزير الداخلية رقم ت

 0118مجلة واو، العدد الثامن عشر، تموز ؛ وراجع 01/0/0110الصادر في  0110/إم/11تنظيم العمليات االنتخابية؛ تعميم وزير الداخلية رقم 

 . 0111ل وكانون األ، 01وعدد 
75

الهيئة  تشكيل شخصية، بطاقة المعوق منح "، اعتبرت الدولة ان من الخطوات التي انجزت تنفيذا للقانون هي 001اضافة الى اقرار القانون  

 أنه كما. لالستشفاء شاملة تغطية آلية الصحة وزارة ، اعتماد الدعم وخدمات التأهيل وإعادة الصحية الخدمات لجنة تشكيل المعوقين، لشؤون الوطنية

 ".متخصصة مؤسسات مع بالتعاون المدرسي للتأخر الرعاية برامج وتغطية التعليمية حاالت الصعوبات تشخيص متابعة هناك
76

 A/HRC/WG.6/9/LBN/1، 04/9/0111التقري الوطني للبنان المقدم لمجلس حقوق االنسان، الفريق المعني باالستعراض الدوري الشامل،  

: متوفر على العنوان التالي

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session9/LB/A_HRC_WG.6_9_LBN_1_Lebanon_ara.pdf 
77

، 2-91الى  0-91التوصيات  ،A/HRC/16/18، 10/1/0111لبنان، : نسان، تقريرالفريق العامل المعني باالستعراض الشاملمجلس حقوق اال 

  :متوفر على العنوان التالي

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/102/09/PDF/G1110209.pdf?OpenElement 
78

 (أعاله 22راجع الحاشية ) 01-91لبنان، التوصية : لشاملتقريرالفريق العامل المعني باالستعراض ا 
79

 (أعاله 22راجع الحاشية ) 01-91لبنان، التوصية : تقريرالفريق العامل المعني باالستعراض الشامل 
80

 (أعاله 22راجع الحاشية ) 01-91لبنان، التوصية : تقريرالفريق العامل المعني باالستعراض الشامل 
81

، 08/9/0111، النهار، 09/9/0111، السفير، 00/9/0111، النهار، 00/9/0111، اللواء، 00/9/0111، المستقبل، 00/9/0111االنوار،  

 4/8/0111، النهار، 41/9/0111اللواء، 
82

 12/1/0110، بيان جمعيات المعوقين وجمعيات المجتمع المدني؛ 0110مجلة واو، العدد الخامس، تشرين الثاني  
83

 12/1/0110، 001/0111ة الشؤون االجتماعية المتعلق بتطبيق القانون تقرير وزار 
84

 112-88، ص 0111، كانون الثاني 22-20، والعدد 0112، كانون األول 24و 20مجلة اصداء المعاقين، العدد  
85

 http://www.lpmonitor.org/disabled.php: نحو المواطينية، مرصد األداء النيابي اللبناني، حقوق المعوقين، متوفر على العنوان التالي 
86

 110-111، ص 0111، كانون الثاني 22-20مجلة أصداء المعاقين، العدد  
87

 10-2، ص 0111، كانون الثاني 22-20مجلة أصداء المعاقين، العدد  
88

قضيتها في البيان الوزاري، بوابة الجمعيات الخاصة باالشخاص المعوقين تطالب الحكومة بادراج ؛ 1/11/0111، النهار، 1/11/0111السفير،  

اتحاد »من ؛ http://lkdg.org/ar/node/2987: متوفر على العنوان التالي 11/11/0118( نقال عن السفير والشرق)لبنان للتنمية والمعرفة، 

: ، متوفر على العنوان التالي0/0/0111، (نقال عن السفير)ة إلى ميقاتي، بوابة لبنان للتنمية والمعرف« جمعيات المعاقين

http://lkdg.org/ar/node/4840 
89

عبر فتح اعتمادات مخصصة  001اتحاد المقعدين اللبنانيين، مذكرة حقوقية تطالب بتحسين أوضاع المعوقين المعيشية والمباشرة بتطبيق قانون  

 . 12/1/0114؛ السفير، 10/1/0114، 0114ليم داخل مشروع موازنة لتطبيق حق المعوقين في العمل والتربية والتع
90

 11/1/0114السفير،  
91

ان تقوم كل لجنة نيابية معنية بالقانون : وقد جاءت اهم المطالب على الشكل التالي. 12-10، ص 0114مجلة واو، العدد األول، حزيران  

لكيفية تطبيق القانون؛ ان يراعي المجلس في موازنة وزاراتي الشؤون بتخصيص جلسة مشتركة مع ممثلي المعوقين بهدف وضع تصور 

حقوق  االجتماعية والصحة معايير تنمية قدرات المعوقين؛ ان تتمثل لجنة حقوق االنسان النيابية في كل اللجان النيابية الفرعية لتضمن مراعاة

 .عن مدى تنفيذ القانوناالنسان في جميع القوانين التي يقرها المجلس، وان تسائل الحكومة 
92

ني برنامج عمل الحكومة اللبنانية لتعزيز شبكات الحماية االجتماعية وزيادة مجاالت الحصول على الخدمات االجتماعية األساسية، كانون الثا 

 :، متوفر على العنوان التالي0112

http://www.pcm.gov.lb/SiteCollectionDocuments/www.pcm.gov.lb/resSecCo/arabic/Paris%20III/FINAL%20S

OCIAL%20ACTION%20PLAN%20Arabic%2022.01.2007.pdf 
93

  http://www.socialaffairs.gov.lb/brnamaj.aspx: األسر األكثر فقراً، وزارة الشؤون االجتماعية، متوفر على البرنامج الوطني لدعم 
94

: ، متوفر على العنوان التالي0111وزارة الشؤون االجتماعية، الميثاق االجتماعي،  

http://www.socialaffairs.gov.lb/docs%5CSocialPact.pdf  
95

 (The National Social Development Strategy of Lebanon)0111وزارة الشؤون االجتماعية، الخطة الوطنية لالنماء االجتماعي،  

 http://www.socialaffairs.gov.lb/docs%5CNationalSocialDevelopmentStrategy.pdf:، متوفر على العنوان التالي
96

 2، ص 0110، مجلة اصداء المعاقين، العدد الخمسون، كانون األّول "سنة ضائعة أخرى 0110"نواف كبارة،  

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session9/LB/A_HRC_WG.6_9_LBN_1_Lebanon_ara.pdf
http://lkdg.org/ar/node/2987
http://www.pcm.gov.lb/SiteCollectionDocuments/www.pcm.gov.lb/resSecCo/arabic/Paris%20III/FINAL%20SOCIAL%20ACTION%20PLAN%20Arabic%2022.01.2007.pdf
http://www.pcm.gov.lb/SiteCollectionDocuments/www.pcm.gov.lb/resSecCo/arabic/Paris%20III/FINAL%20SOCIAL%20ACTION%20PLAN%20Arabic%2022.01.2007.pdf
http://www.socialaffairs.gov.lb/docs%5CSocialPact.pdf
http://www.socialaffairs.gov.lb/docs%5CNationalSocialDevelopmentStrategy.pdf


57 

 

                                                                                                                                                                                     
97

: ، متوفر على موقع مجلس النواب على العنوان التالي0110سؤال النائبان قاسم هاشم وغازي زعيتر في العام : مثال 

http://www.lp.gov.lb/NewsPageAr.Aspx?id=3368  اصداء المعاقين، العدد  مجلة) 0110وسؤال نواب التحالف الطرابلسي في العام

 (.1مجلة واو، العدد الثالث عشر، ص ) 0111وسؤال النائب اسماعيل سكرية في العام ( 2، ص 0110التاسع واالربعون، آب 

 
98

 (.اعاله 09راجع الحاشية )حقوق المعّوقين، : الخطة الوطنية لحقوق االنسان 
99

، مجلة اصداء المعاقين، "بلديتي تدعم قضيتي: "؛ منتدى المعاقين04الثالث والعشرون، ص مجلة واو، العدد  ،11/2/0114السفير، : راجع مثال 

، مجلة اصداء المعاقين، العدد الواحد "عرض شارع نموذجي للمعاقين": بيئة مؤهلة للجميع"ندوة "؛ 141، ص 0118، تموز 12-10-14العدد 

 .02-00، ص 0112والخمسون، نيسان 
100

 1، ص 0110بع، حزيران مجلة واو، العدد الرا 
101

: متوفر على العنوان التالي( تاريخ غير معروف)، مجلة التمدن، 001نحو تطبيق القانون : منتدى المعاقين 

69&cAction=Detailshttp://www.attamaddon.com/_NewsSearch.php?iNewsID=65  ؛ 

: متوفر على العنوان التالي( تاريخ غير معروف)مجلة التمدن، ، "منتدى المعاقين في لبنان الشمالي"كبارة يعرض مشاريع 

php?iNewsID=15488&cAction=Detailshttp://www.attamaddon.com/_NewsSearch. 
102

اكدت دور وزارة الشؤون والبلديات واالعالم والمجتمع في دعمهم، الوكالة الوطنية  "حقوق ذوي اإلعاقة"توصيات الندوة الوطنية حول  

 12-11، ص 0111والستون، أب ؛ الندوة الوطنية حول حقوق االشخاص ذوي االعاقة، مجلة أصداء المعاقين، العدد السادس 1/2/0111لالعالم، 
103

 12-10، ص 0114مجلة واو، العدد األول، حزيران  

 
104

 10/4/0110تاريخ  911كتاب اتحاد المقعدين اللبنانيين المسجل لدى مجلس الخدمة المدنية برقم  
105

؛ مجلة واو العدد الثاني 01، ص 0118؛ مجلة واو، العدد الثامن عشر، تموز 40و 11، ص 0112مجلة واو، العدد الثاني عشر، اذار  

 11، ص 0111والعشرون، أيار 
106

: تحديد معايير ومقاييس ابنية المدارس الرسمية في التعليم العام ما قبل الجامعي 12/11/0110الصادر في  8181من المرسوم رقم  9المادة  

 ي الحركةيجب ان تتضمن المدارس جميع التسهيالت الضرورية الستقبال االشخاص المعوقين المحدود
107

 (أعاله 41راجع احاشية )، "من حقنا الدمج"خالل مؤتمر ( حسان دياب)وزير التربية  
108

 (أعاله 01راجع الحاشية ) 0111، "001/0111آلية تنفيذ القانون "الندوة الوطنية حول خالل ( فؤاد السنيورة)كلمة رئيس الوزراء  
109

 (أعاله 41راجع احاشية )، "دمجمن حقنا ال"خالل مؤتمر ( حسان دياب)وزير التربية  
110

 2/9/0110السفير،  
111

 11/0/0114السفير،  
112

 02، ص 0111مجلة واو، العدد الثاني والعشرون، أيار  
113

 01-18و 11، ص 0112مجلة واو، العدد الثاني عشر، اذار  
114

 40، ص 0119والعشرون، ايلول ؛ مجلة واو، العدد السادس 01-18، ص 0119مجلة واو، العدد الخامس والعشرون، نيسان  
115

؛ مجلة واو، العدد الثاني 01، ص 0118؛ مجلة واو، العدد الثامن عشر، تموز 11، ص 0119مجلة واو، العدد الثاني والعشرون، نيسان  

 11، ص 0111والعشرون، ايار 
116

 24، ص 0112مجلة اصداء المعاقين، العدد الواحد والخمسون، نيسان  
117

 0118-10-04السفير،  
118

 19، ص 0119مجلة واو، العدد السادس عشر، أيلول  
119

 1، ص 0118مجلة واو، العدد السابع عشر، اذار  
120

 11، ص 0118مجلة واو، العدد الثامن عشر، ايلول  
121

 41، ص 0118مجلة واو، العدد التاسع عشر، تشرين الثاني  
122

 48، ص 0111مجلة واو، العدد الواحد والعشرون، كانون االول  
123

 2، ص 0118جلة واو، العدد الثامن عشر، ايلول م 
124

 11، ص 0118مجلة واو العدد التاسع عشر، تشرين الثاني  
125

مقاربة تعتمد على الهندسة المعمارية والموازنة، مشروع : مؤسسة البحوث واالستشارات، التقدم نحو بيئة مؤهلة الستقبال االشخاص المعوقين 

 .0119الموازنة البديلة، 
126

 THOMAS, E. and LAKKIS, S., Disability and livelihoods in Lebanon, 9/4/2003, available at: 

http://www.lphu.com/AN/doc/studies/5u_disability_and_livelyhood.doc  
127

 10، ص 0114عدد األول، حزيران مجلة واو، ال 
128

؛ مجلة واو، العدد الثالث عشر، آب 00، ص 0112؛ مجلة واو، العدد الثاني عشر، اذار 02و 11، ص 0112مجلة واو، العدد السادس، أيار  

 41، ص 0112

 
129

 0110جتماعية، الجمعية الوطنية لحقوق المعاق في لبنان ووزارة الشؤون االجريس خوري، الدمج المدرسي للمعوقين،  
130

يوسف القريوطي، السياسات والبرامج المعاصرة في مجال  ؛(أعاله 12راجع الحاشية )، "المعوقين في لبنان تجارب تشغيل االشخاص" 

 0110التدريب المهني للمعوقين وتشغيلهم، الجمعية الوطنية لحقوق المعاق في لبنان ووزارة الشؤون االجتماعية، 
131

 (أعاله 01راجع الحاشية ) 0111، "001/0111آلية تنفيذ القانون "الندوة الوطنية حول  

http://www.lp.gov.lb/NewsPageAr.Aspx?id=3368
http://www.attamaddon.com/_NewsSearch.php?iNewsID=6569&cAction=Details
http://www.attamaddon.com/_NewsSearch.php?iNewsID=15488&cAction=Details
http://www.lphu.com/AN/doc/studies/5u_disability_and_livelyhood.doc
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 11-9، ص 0111مجلة واو، العدد العشرون، ايار  
133

 8/8/0110؛ النهار، 1/8/0110؛ النهار، 2/8/0110؛ السفير، 2، ص 0114ل، حزيران وواو، العدد األ مجلة 
134

: ، متوفر على العنوان التالي00/2/0119برعاية الرئيس السنيورة، الوكالة الوطنية لالعالم، " حق الشخص المعاق بالعمل"افتتاح مؤتمر  

2008/JOU118.html-07-leb.gov.lb/archive/22-http://www.nna في لبنان الشمالي حول حق الشخص « منتدى المعاقين»مؤتمر ؛

 :، متوفر على العنوان التالي1/9/0119، االنشاء، وواقع التزام فرقاء المجتمع المدني 001/0111المعاق بالعمل بين تطبيق القانون 

 http://www.al-inshaa.com/news.php?IssueAr=97&id=3989&idC=8 
135

 101، ص 0119، تموز 10-11-11، مجلة أصداء المعاقين، العدد "الخاصة في التوظيف والدمج حقوق ذوي االحتياجات" 
136

، بالتعاون مع الجمعية السويدية لرعاية 01مؤلف من جمعية الشبيبة للمكفوفين، اتحاد المقعدين اللبنانيين، الجمعية اللبنانية لتثلث الصبغية  

 االطفال
137

  02/0/0112 المشروع الوطني للدمج، لمدارس الرسمية والخاصة،توصيات المؤتمر الوطني لتطوير ا 
138

 :متوفر على العنوان التالي، (تاريخ غير معروف)مجلة التمدن ، "حق الشخص المعاق بالتعليم"مؤتمر  

 http://www.attamaddon.com/_NewsSearch.php?iNewsID=6994&cAction=Details 
139

 09، ص 0111ل ومجلة واو، العدد الرابع والعشرون، كانون األ 
140

 (أعاله 0راجع الحاشية عبد هللا،  
141

 0111اتحاد المقعدين اللبنانيين، وتوفير العمل الالئق لالشخاص المعوقين في لبنان،  001اآللية المقترحة لفعيل تطبيق القانون  
142

 0111اتحاد المقعدين اللبنانيين، تحليل الوضع العام في وزارة الشؤون االجتماعية،  
143

 (أعاله 104راجع الحاشية ) 0111الندوة الوطنية حول حقوق االشخاص ذوي االعاقة،  
144

 (أعاله 36راجع احاشية )، "من حقنا الدمج"مؤتمر  
145

: ، متوفر على العنوان التالي09/1/0110النواب عن تأمين حقوق المعوقين، ورشة عمل في مجلس  

http://www.lp.gov.lb/NewsPage3Ar.Aspx?id=9721 
146

 49، ص 0111ل ومجلة واو، العدد الواحد والعشرون، كانون األ 
147

 0111-10-11في الصادر  2180المرسوم رقم  
148

 04، ص 0111مجلة واو، العدد العاشر، حزيران  
149

 42، ص 0111ل و؛ مجلة واو، العدد الواحد والعشرون، كانون األ0-4، ص 0118مجلة واو، العدد السابع عشر، اذار  
150

 01، ص 0112مجلة واو، العدد الثاني عشر، اذار  
151

 49، ص 0111ل و؛ مجلة واو، العدد الواحد والعشرون، كانون األ12، ص 0118مجلة واو، العدد الثامن عشر، تموز  
152

 10، ص 0110جلة واو، العدد الثالث، اذار م 
153

 المديرية العامة للتعليم المهني والتقني –قبول هبة مقدمة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي  11/2/0110الصادر في  9184مرسوم رقم  
154

 10،ص 0118مجلة واو، العدد التاسع العشر، تشرين الثاني  
155

 08-09، ص 0111والعشرون، ايار مجلة واو، العدد الثاني  
156

 (أعاله 103راجع الحاشية ) ؛"منتدى المعاقين في لبنان الشمالي"؛ كبارة يعرض مشاريع 001نحو تطبيق القانون : منتدى المعاقين 
157

العدد الثالث عشر، ؛ مجلة واو، 12-10، ص 0112واو، العدد السادس، ايار ؛ مجلة 0/11/0112تقرير عن انجازات المشروع الوطني للدمج،  

 02، ص 0118؛ مجلة واو، العدد التاسع عشر، تشرين الثاني 11-1، ص 0112ل و؛ مجلة واو، العدد الرابع عشر، كانون األ41، ص 0112آب 
158

 : المكتبة الوطنية الناطقة، مجاالت عمل جمعية الشبيبة للمكفوفين، متوفر على العنوان التالي 

http://www.yablb.org/article-ar.php?page=2&t=pg 
159

 (اعاله 22 راجع الحاشية)اللقيس  
160

لياء الصم في لبنان، هيئة أواتحاد المقعدين اللبنانيين، جمعية الشبيبة للمكفوفين، الجمعية اللبنانية للمناصرة الذاتية، جمعية : يضم هذا االئتالف 

 .المعوقيناالعاقة الفلسطينية، الشبكة المسكونية لمناصرة االشخاص 
161

 (اعاله 11راجع الحاشية ( )لبنان)المعوقين تقديم لاللتزامات المتعلقة بحقوق االشخاص : التقرير الدوري الشامل 
162

 Coalition of Civil Society Organizations in Lebanon for the UPR - CCSOL, Submission to the Office of the 

High Commissioner for Human Rights on the occasion of the 9
th

 session of the Universal Periodic Review, 

December 2010, available at: http://www.frontiersruwad.org/pdf/Civil%20Society%20Coalition%20-

%20Joint%20UPR%20Submission%20-%20Lebanon%20_%20April%202010.pdf 
163

المراجعة الدورية الشاملة للحقوق االقتصادية ، في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية المدني الناشطة في لبنان المجتمع منظمات من ئتالفا 

: متوفر على النوان التالي، 0111ل و، كانون األلبنان: واالجتماعية

http://lebaneselw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2004%3A2010-12-09-09-36-

06&catid=87%3A2010-04-04-22-44-21&Itemid=65&lang=ar 
164

 (أعاله 137راجع الحاشية )، "حق الشخص المعاق بالعمل"مؤتمر  
165

 (اعاله 59راجع الحاشية )كبارة  
166

 (أعاله 0راجع الحاشية )عبد هللا  

http://www.nna-leb.gov.lb/archive/22-07-2008/JOU118.html
http://www.attamaddon.com/_NewsSearch.php?iNewsID=6994&cAction=Details
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 (أعاله 0راجع الحاشية )عبد هللا  
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 0111\001المادة السادسة من القانون  
169

، الملف؛ كلمة عضو 0112، مجلة أصداء المعاقين، العدد الواحد والخمسون، نيسان "تقييم ذاتي ألعمالها: الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين" 
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170

 ،12/9/0111، مقدم من اتحاد المقعدين اللبنانيين واتحاد جمعيات المكفوفين في لبنان، 001ون حقوق المعوقين قراءة نقدية لقان 
171

 0111-1-10الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في  0111\11التعميم رقم  
172

 (أعاله 69راجع الحاشية )، 0111مؤتمر صحافي لهيئة شؤون المعوقين،  
173

 (أعاله 104راجع الحاشية )، 0111كلمة عضو الهيئة الوطنية ابراهيم عبد هللا خالل الندوة الوطنية حول حقوق االشخاص ذوي االعاقة،  
174

 (أعاله 69راجع الحاشية )، 0111مؤتمر صحافي لهيئة شؤون المعوقين،  
175

 0111\001المادة الثامنة من القانون  
176

 (أعاله 0راجع الحاشية )مكارم ؛ (أعاله 191راجع الحاشية )، 001قراءة قراءة نقدية لقانون حقوق المعوقين  
177

 10-8، ص 0112، مجلة واو، العدد السابع، ايلول 01فاديا فرح، رئيسة الجمعية اللبنانية لتثلث الصباغية  
178

 10-8، ص 0112مجلة واو، العدد السابع، ايلول  ابراهيم عبد هللا، رئيس اتحاد جمعيات المعوقين اللبنانيين، 
179

 (اعاله 59راجع الحاشية )كبارة  
180

عند انتهاء مدة الهيئة : ثانيا: ")...( 1884كما تعدلت في العام ( رعاية المعوقين) 41/1/1824تاريخ  11المادة الخامسة من القانون رقم  

 :المعوقين على الشكل اآلتيالوطنية الدائمة لشؤون  التأسيسية تنشأ الهيئة

 .رئيسا, وزير الشؤون االجتماعية -

، رئيس مصلحة التخطيط والبحوث، رئيس مصلحة شؤون المعوقين ،المدير العام :اربعة مندوبين عن وزارة الشؤون االجتماعية يكون منهم -

 مندوب رابع

تشمل اختصاصاتهم بقدر  خبهم المؤسسات والجمعيات المعنية على انالمعوقين تنت اربعة مندوبين عن المؤسسات والجمعيات المعنية بشؤون -

 .االمكان جميع فئات المعوقين

 ".المعوقين اربعة مندوبين من المعوقين انفسهم تنتخبهم جمعيات -
181

 اتحاد المقعدين اللبنانيين، جمعية الشبيبة للمكفوفين، الجمعية اللبنانية للمناصرة الذاتية 
182

 (.0111-10-2نقال عن جريدة النهار في ) 0111-10-41العدد الخامس والسادس، ، "مجال"مجلة  
183

ل و، كانون األ24-20، مجلة أصداء المعاقين، العدد "ناخب 01111مقترعا من أصل  441: انتخابات الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين" 

 21-21، ص 0112
184

 (أعاله 0راجع الحاشية )هللا عبد  
185

 (أعاله 69راجع الحاشية )، 0111ة شؤون المعوقين، مؤتمر صحافي لهيئ 
186

؛ مؤتمر صحفي التحاد 20، ص 0112ل و، كانون األ24-20بيان اتحاد جمعيات المعاقين اللبنانيين، نشر في مجلة أصداء المعاقين، العدد  

، 0112ل و، كانون األ24-20جلة أصداء المعاقين، العدد جمعيات المعاقين اللبنانيين يعلن فيه ترشيح ثالثة قادة معوقين في االنتخابات النيابية، م

؛ خضر 09-01، ص 0112ل و، كانون األ24-20، مجلة اصداء المعاقين، العدد "فور مستحق بثقة الناس: االعاقة واالنتخابات"؛ 21ص 

، متوفر على (تاريخ غير معروف)ة التمدن من يقترع؟ كيف يتعاطى المعوقون مع االنتخابات؟ مجل... من يترشح: ألفاً في الشمال 01السبعين، 

 http://www.attamaddon.com/_NewsSearch.php?iNewsID=1003&cAction=Details :العنوان التالي
187

 40، ص 0118مجلة واو، العدد الثامن عشر، تموز  
188

 41، ص 0118مجلة واو، العدد الثامن عشر، تموز  
189

 49، ص 0111ل و؛ مجلة واو، العدد الواحد والعشرون، كانون األ12، ص 0118مجلة واو، العدد الثامن عشر، تموز  
190

 (أعاله 104راجع الحاشية ) 0111الندوة الوطنية حول حقوق االشخاص ذوي االعاقة،  
191

 12-10، ص 0112ايلول مجلة واو، العدد السابع،  
192

 00، ص 0111مجلة واو، العدد العشرون، ايار  
193

 CCSOL, Submission on the occasion of the 9
th

 session of the Universal Periodic Review (see 165 supra) 
194

 :، متوفر على العنوان التالي0110-4-10الحمائية، اتحاد المقعدين اللبنانيين يطلق حملة دولية إلدماج معاييراإلعاقة في سياسات البنك الدولي  

http://www.bicusa.org/ar/Article.12606.aspx 
195

 10/2/0110اجتماع مع السيد محمد لطفي، اتحاد المقعدين اللبنانيين  
196

 (أعاله 122راجع الحاشية )والموازنة، مقاربة تعتمد على الهندسة المعمارية : التقدم نحو بيئة مؤهلة الستقبال االشخاص المعوقين 
197

 0119دليل التنوع في مكان العمل، العدد السادس، شباط  
198

 0112أيلول  –دليل التنوع في مكان العمل، العدد الخامس  
199

: ، متوفر على العنوان التالي1/0/0111المستقبل،  الحرية، دونال قيمة للبنان : "نهار الكفيف"الصايغ يرعى إطالق  

http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=451497 
200

 00، ص 0111ل ومجلة واو، العدد الواحد والعشرون، كانون األ 
201

 12، ص 0111مجلة واو، العدد العاشر، حزيران  

http://www.attamaddon.com/_NewsSearch.php?iNewsID=1003&cAction=Details
http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=451497
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202

، في اتحاد المقعدين "الشباب وسوق العمل"يبية في سبل استخدام األدوات اإلعالمية تستهدف مجموعة مشروع ورشة عمل تدر: فلنصنع الخبر 

 0112آب  11اللبنانيين، 
203

 (أعاله 104راجع الحاشية ) 0111الندوة الوطنية حول حقوق االشخاص ذوي االعاقة،  
204

 (أعاله 59راجع الحاشية )؛ كبارة (أعاله 0راجع الحاشية )مكارم  
205

منهم تحت عتبة الحرمان، بوابة لبنان % 04،9من المعوقين في لبنان عاطلين عن العمل و% 94: 0118دراسة وزارة الشؤون االجتماعية،  

 http://lkdg.org/ar/node/3105: متوفر على العنوان التالي( 12/10/0118نقال عن السفير )للتنمية والمعرفة 
206

، حوار حول توظيف (10، ص 0114ل، حزيران ومجلة واو، العدد األ)، 0110وهيئات اقتصادية في العام  طاوالت مستديرة مع جمعيات 

، السفير، (صيدا) 00/9/0110، السفير، (صيدا) 00/9/0110، النهار، (زحلة) 02/1/0110النهار، )المعوقين مع ارباب العمل في عدة مناطق 

 –اكتشف "ب العمل ومؤسسات القطاع الخاص حول توظيف المعوقين في اطار مشروع ؛ حوار وورش عمل مع اربا((بيروت) 01/1/0110

وفي اطار المشروع الوطني ( 01/1/0114؛ الديار، 10، ص 0114ل ومجلة واو، العدد الثاني، تشرين األ) 0114مع الروتاري في العام " طاقة

، 0112ل و؛ مجلة واو، العدد الرابع عشر، كانون األ41، ص 0112، آب مجلة واو، العدد الثالث عشر) 0112في العام " شبكة الدمج"للدمج و

 11، ص 0112مجلة واو، العدد السادس، ايار ) 0119و 0110للحد من البطالة بين " فتح آفاق فرص العمل"وفي اطار مشروع ( 11-1ص 

وفي اطار مشروع الدمج ( 41، ص 0112آب  ؛ مجلة واو، العدد الثالث عشر،00، ص 0112؛ مجلة واو، العدد الثاني عشر، اذار 02و

؛ 02، ص 0118؛ مجلة واو، العدد الثامن عشر، تموز 01، ص 0119مجلة واو، العدد السادس عشر، ايلول ) 0111و 0111بين  االقتصادي

 (04مجلة واو، العدد الثالث والعشرون، ص 
207

 19، ص 0114ل، حزيران ومجلة واو، العدد األ 
208

 41، ص 0112ثالث عشر، آب مجلة واو، العدد ال 
209

 (أعاله 103راجع الحاشية )، "منتدى المعاقين في لبنان الشمالي"كبارة يعرض مشاريع  
210

؛ مجلة واو، العدد الواحد والعشرون، 02و 11، ص 0112؛ مجلة واو، العدد السادس، ايار 19، ص 0114ل، حزيران ومجلة واو، العدد األ 

؛ مجلة 01، ص 0119؛ مجلة واو، العدد السادس عشر، ايلول 41، ص 0112واو، العدد الثالث عشر، اب ؛ مجلة 00، ص 0111ل وكانون األ

 02، ص 0118واو، العدد الثامن عشر، تموز 
211

 :، متوفر على العنوان التالي0111-11-08ن، الوكالة الوطنية لالعالم، مركز توظيف المعوقي"أطلق مشروع  اتحاد المقعدين 

http://www.nna-leb.gov.lb/newsDetail.aspx?id=366294&ref=arch 
212

 mountada.org/index.php?page=programs#-http://foh: برامج منتدى المعاقين في لبنان الشمالي، متوفر على موقعه االلكتروني 
213

 (أعاله 103راجع الحاشية )، "المعاقين في لبنان الشماليمنتدى "كبارة يعرض مشاريع  
214

 44، ص 0119مجلة واو، العدد السادس عشر، ايلول  
215

 01، ص 0119مجلة واو، العدد الخامس عشر، نيسان  
216

الوطني لدعم توظيف المركز "في كلمته خالل اطالق مشروع ( محمد شقير)رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان  

 (اعاله 010راجع الحاشية )، "االشخاص المعوقين في لبنان
217

؛ (01، ص 0110مجلة واو، العدد الثالث، اذار ) 0110مذكرة مطلبية مقدمة من اتحاد المقعدين اللبنانيين الى نقيب المهندسين في العام  

؛ مجلة 49، ص 0112مجلة واو، العدد الثاني عشر، اذار ) 0118و 0112ين بين اجتماعات دورية بين اتحاد المقعدين اللبنانيين ونقابة المهندس

 (02، ص 0112واو، العدد الثالث عشر، آب 
218

 01، ص 0118مجلة واو، العدد التاسع عشر، تشرين الثاني  
219

 8، ص 0111مجلة واو، العدد الثاني والعشرون، ايار  
220

 01، ص 0112مجلة واو، العدد الثاني عشر، اذار  
221

 Lebanese Physically Handicapped Union, Nahr El Bared Refugee Camp, Inclusive Accessible Design, 

Standards Guide to Architects, 2009 
222

 02و 19، ص 0111مجلة واو، العدد العشرون ، ايار  
223

 0، ص 0111مجلة واو، العدد الثاني والعشرون، ايار  
224

 01، ص 0118؛ مجلة واو، العدد الثامن عشر، تموز 11و 11، ص 0111الثاني والعشرون، ايار مجلة واو، العدد  
225

 12، ص 0111مجلة واو، العدد الثاني والعشرون، ايار  
226

 40، ص 0119؛ مجلة واو، العدد السادس عشر، ايلول 01-18، ص 0119مجلة واو، العدد الخامس عشر، نيسان  
227

 02و 19، ص 0111ايار مجلة واو، العدد العشرون،  
228

؛ مجلة واو، العدد الثاني 01-01، ص 0111؛ مجلة واو، العدد العشرون، ايار 11-12، ص 0118مجلة واو، العدد السابع عشر، اذار  

بمبادرة وإصرار من المجتمع المدني إعادة إعمار مخيم نهر البارد تراعي حاجات "؛ عماد الدين رائف، 02، ص 0111والعشرون، ايار 

 :، متوفر على العنوان التالي0118-1-09، جريدة العرب، "المعوقين

http://www.maktoobblog.com/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.alarab.com.qa%2Fdetails.php%3

FdocId%3D70817%26issueNo%3D401%26secId%3D1 
229

، بالتعاون مع الجمعية السويدية لرعاية 01اللبنانيين، والجمعية اللبنانية لتثلث الصبغية مؤلف من جمعية الشبيبة للمكفوفين، اتحاد المقعدين  

 االطفال

http://foh-mountada.org/index.php?page=programs
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230

 (أعاله 159راجع الحاشية )واو ومجلة  0/11/0112تقرير عن انجازات المشروع الوطني للدمج،  
231

 08، ص 0111مجلة واو، العدد العشرون، ايار  
232

 (أعاله 159راجع الحاشية )واو ، ومجلة 0/11/0112للدمج، تقرير عن انجازات المشروع الوطني  
233

 "منتدى المعاقين في لبنان الشمالي"كبارة يعرض مشاريع ؛ 001نحو تطبيق القانون : منتدى المعاقين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


