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نالمعوقياألشخاصحقوقمرصدأنشئ

اتحاد”خاللمن2012سنةلبنانفي

نالشؤوووزارة“اللبنانيينالمقعدين

المفكرة”معوبالشراكةاالجتماعية

منوبدعم“الدمجشبكة”و“القانونية

.“دياكونيا”



في،"المعوقينحقوقمرصد"استمر

حقباالنتهاكاترصدفيالرابعة،سنته

برعوذلكلبنان،فيالمعوقيناألشخاص

عائلة90استهدافوعبر.الشكاوىآلية

بيوتهم،يفمعوقينأشخاًصاتضم  لبنانية

كاوىبشتقدمهمبعدالرصد،فرققبلمن

.النوعيالتقريرهذالتقديم



أدواتمنالمعوقوناألشخاصاستفاد

يفكانإنالمرصد،فيالمتبعةالرصد

ةالصفحمنأوالشكاوىصناديقشبكة

تقديملالهاتفيةواالتصاالتااللكترونية

صدالمرمناستشاراتوطلبتبليغاتهم،

.االنتهاكاتتلكلمعالجة



تطور دور المرصد في سنته الرابعة 

تبليغات ليلعب دوراً أكبر في التدخل في ال

ها، المقدمة ويساعد في إيجاد حلول لبعض

ضمن اإلمكانيات، وإثار بعض هذه 

ى التبليغات إعالمياً بهدف اإلضاءة عل

ل قضية اإلعاقة واالنتهاكات التي تحص

.  بحق األشخاص المعوقين



اتالمعلومجمعآليةفيالمرصداعتمد

يفالمعوقيناألشخاصاستهدافعلى

دراستهم،أوعملهمأوسكنهمأماكن

فرققبلمنجمعتاستماراتعبر

متطوعون)االجتماعيالرصد

فيتدربوامعوقونومتطوعات

(الفائتةالسنةالمرصد



مناطقمنبالغا  90التقريرهذايضم

.2016-2015العامعنمختلفة،لبنانية

ليديةالتقالرصدآلياتعبراالنتهاكاتأما

رالتقريهذافيتُدرجولم،147فبلغت

، دهارصالتياالنتهاكاتكذلكالنوعي 

باللغةقوتتعلالمختلفةاإلعالموسائلفي

.43عددهاالمستخدمة،



اتالبالغتحليلفيالتقريريعتمد

220القانونبنودعلىواالنتهاكات

ذاتالصادرةوالقراراتالمراسيموعلى

اتجمعيمبادراتعلىيعتمدكماالصلة،

التيواالقتراحاتوالخططاإلعاقة

.المعنيةالرسميةالجهاتإلىتقدمها



خصائص الشكاوى المقدمة



مقدمي االستمارات / توزع أصحاب الشكاوى

(في المئة)حسب الفئات العمرية 

2.2

15.5

31.1

20

16.6

14.4

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

f 01 t 10

f 10 t 20

f 20 t 30

f 30 t 40

f 40 t 50

f 50 t 60



مقدمي االستمارات / توزع أصحاب الشكاوى

(المئةفي )حسب الجنس 

54.5
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مقدمي االستمارات/ توزع أصحاب الشكاوى

(المئةفي )حسب نوع اإلعاقة 
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مقدمي االستمارات / توزع أصحاب الشكاوى

(المئةفي )حسب الوضع العائلي 

88.9
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مقدمي / الوضع التعليمي ألصحاب الشكاوى

(المئةفي )االستمارات 
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مقدمي االستمارات / توزع أصحاب الشكاوى

(المئةفي )حسب الوضع المهني 
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توزع الشكاوى الواردة إلى المرصد 

(المئةفي )220/2000وفق أبواب القانون / حسب نوعها
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حق الشخص المعوق بالحصول على الخدمات 

الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم

قينرفض المستشفيات استقبال األشخاص الم عو 

صعوبات في الحصول على الخدمات المتاخمة

الضرورية

التأخر غير المبرر في الحصول على العالج

التأهيلي



حق الشخص المعوق ببيئة مؤهلة

 غياب األرصفة المجهزة لألشخاص

المعوقين

عدم تجهيز األبنية الرسمية هندسيا

الستقبال األشخاص المعوقين



حق الشخص المعوق بالتنقل والمواقف

ورخص سوق

 غياب المواقف الخاصة باألشخاص

ميةالمعوقين بالقرب من المؤسسات الرس

 عدم وجود نقل عام مجهز الستخدامه

.من قبل األشخاص المعوقين



حق الشخص المعوق بالسكن

 أماكن السكن غير مجهزة الحتياجات

المعوقين

رض صعوبة في الحصول على طلبات ق

اإلسكان المقدمة من قبل األشخاص 

المعوقين



ةوالرياضبالتعليمالمعوقالشخصحق

مجهزةغيرالمدارس ً الالستقبهندسيا

المعوقيناألشخاص

الحتياجاتالمناهجتكييفعدم

المعوقيناألشخاص



حق الشخص المعوق بالعمل والتوظيف 

والتقديمات االجتماعية

نرفض طلبات توظيف األشخاص المعوقي

وق بعد تغيير الوصف الوظيفي للشخص المع

.توظيفه



:أحكام أخرى

 صعوبات في الحصول على اإلعفاء من

رسوم البلدية

قةصعوبات في الحصول على بطاقة اإلعا

عدم الحصول على تأمين على الحياة



رالتوصيات العامة للتقري



ة المصادقة على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاق
.وبروتوكولها االختياري

 إقرار خطة وطنية تهدف إلى تطبيق مجمل القانون
وتأمين دمج األشخاص المعوقين، وتحدد 220/2000

.المهل الزمنية والموارد الضرورية لتنفيذها



قحقومعبنودهالتكييفالعامةالموازنةهيكلةإعادة

220القانونفيعليهاالمنصوصالمعوقيناألشخاص

الحقوقهذهلتأمينالكافيةاالعتماداتوتخصيص

.واالحتياجات

الخططجميعفيالمعوقيناألشخاصحقوقضمان

عتمدهاتالتيوالبرامجوالقراراتوالقوانينوالسياسات

تأمينبهدفوالمجاالت،المناطقكلفياللبنانيةالدولة

غيرواألشخاصالمعوقيناألشخاصبينالمساواة

قين المعو 



شكرا  

إلصغائكم


