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إعداد وتقديم جمعية مسار
بدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت
”إن المالحظات واآلراء الواردة في هذا المنشور ال تعكس بالضرورة وجهات نظر أو سياسات أو مواقف
مؤسسة فريدريش إيبرت”.

مســار هــي جمعيــة لبنانيــة غيــر حكوميــة تأسســت فــي العــام  2005بهــدف المســاهمة
فــي عمليــة التنميــة الوطنيــة وتحســين المجتمــع .تتمثــل رؤيــا مســار فــي بنــاء مجتمــع
مدنــي ،دامــج ،علمانــي ،ديمقراطــي وغيــر طائفــي .تســعى مســار فــي رســالتها الــى
تعزيــز مشــاركة المواطنيــن/ات مــن خــال التمكيــن والمناصــرة ،وعــن طريــق التحريــك
والتدريــب وتوفيــر المــوارد وتأميــن الوصــول الــى المعلومــات والمطالبــة بتعديــل القوانين
المنْ ِصفــة.
والسياســات غيــر ُ
ً
الملكيــة
تعمــل جمعيــة مســار مــع شــريحة واســعة مــن المعنييــن
انطالقــا مــن مبــادئ ُ
للتدخــات التنمويــة والمشــاركة فــي صناعــة القــرار والتشــبيك وتكافــؤ الفــرص
ّ
المحليــة
الجنســين والشــفافية.
بيــن
ْ
ســتويين بالتــوازي:
تعمــل مســار فــي مجــال التنميــة بالتركيــز علــى الشــباب علــى ُم
ْ
المجتمعــات المحليــة والقوانيــن والسياســات مــن خــال  3برامــج ،هــي :برنامــج “التنميــة
المجتمعيــة” ،برنامــج “السياســة الشــبابية الوطنيــة” ،وبرنامــج “حقــوق اإلنســان
الشــبابية ُ
لالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان”.
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مقدمة
يغطــي تقريــر أصحــاب المصلحــة هــذا الشــباب اللبنانييــن والالجئيــن الفلســطينيين الذيــن
يعيشــون فــي لبنــان ،كونهــم محــور عمــل الجمعيــة 1.يركّــز التقريــر بشــكل خــاص علــى
حقوقهــم االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي كانــت المحـ ّـرك الرئيســي لالنتفاضــة األخيــرة (17
تشــرين االول  )2019التــي قادهــا الشــباب فــي جميــع أنحــاء البــادُ .يذكــر أن الشــباب نزلــوا
إلــى الشــارع احتجاجـ ًـا علــى السياســات االقتصاديــة المجحفــة وعلــى غيــاب العدالــة فــي
توزيــع تبعــات التقشــف فــي بلــد يســيطر فيــه  ٪1مــن الســكان فقــط علــى أكثــر مــن ٪50
مــن الثــروة 2.باإلضافــة إلــى إنخفــاض فــرص العمــل ونــدرة الوصــول الــى الخدمــات فــي
ظــل تفشــي الفســاد فــي النظــام السياســي الطائفــي القائــم علــى الحصــص والتهـ ّـرب
الضريبــي ،وكذلــك انهيــار قطــاع الخدمــات العامــة .ويطــرح التقريــر مســألة الحقــوق المدنيــة
والسياســية ،فــي ضــوء مشــاركة الشــباب األخيــرة فــي عمليــة تقريــر مصيرهــم ومواجهــة
ـف غيــر مســبوق ،مــع التطــرق الــى مســألة الحمايــة .ويقـ ّـدم اقتراحــات
الدولــة لذلــك بعنـ ٍ
معينــة لتحســين الوضــع الحالــي بمــا يتماشــى مــع تعليقــات اللجنــة وأصحــاب المصلحــة
ّ
فــي االســتعراض الــدوري الشــامل لعــام  ،2015باإلضافــة الــى عــرض مســألة الحمايــة مــن
االســتغالل وســوء المعاملــة .كمــا يناقــش بعــض تفاصيــل وضــع الالجئيــن الفلســطينيين
مخيمــات الالجئيــن الفلســطينيين شــهدت خــال صيــف  2019احتجاجــات
الشــباب .علمـ ًـا ،أن ّ
ضــد القــرارات التمييزيــة التــي اصدرتهــا وزارة العمــل بحيــث اعتبــرت الالجئيــن الفلســطينيين
أجانــب مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن تقييــد لفــرص حصولهــم علــى وظائــف وتصريحــات فــي
العمــل.
فــي  3نيســان /أبريــل  ،2012أقــر مجلــس الــوزراء اللبنانــي السياســة الشــبابية الوطنيــة
وهــي ثمــرة ســنوات مــن التخطيــط واالجتماعــات والمناقشــات والبحــث .وقــد تناولــت تأثيــر
هجــرة الشــباب والمشــاركة االقتصاديــة والتعليــم والثقافــة والصحــة واإلندمــاج االجتماعي
ً
ً
وانســجاما مــع االتفاقيــات
اســتنادا الــى تطلعــات الشــباب
والمشــاركة السياســية،
الدوليــة .وفــي حــال تطبيقهــا ،تضمــن السياســة الشــبابية الوطنيــة وصــول الشــباب إلــى
الخدمــات العامــة النوعيــة فــي جميــع القطاعــات وفــق احتياجاتهــم ،كمــا تقــدم توصيــات
بشــأن مشــاركتهم الكاملــة فــي الحيــاة العامــة وفــي تقريــر السياســة العامــة .لكــن يبقــى
ذلــك فــي انتظــار التنفيــذ ،الكامــل او الجزئــي .بالنســبة للسياســة المذكــورة أعــاه ،هنــاك
عرضــة للتمييــز أو االســتغالل
ً
قوانيــن تحمــي حقــوق الشــباب ،خاصــة مــن كانــوا أكثــر
أو اإلســاءة ،لكنهــا تفتقــر إلــى المــوارد وآليــات التنفيــذ .يعانــي الوضــع العــام لحقــوق
ً
تحديــدا ،مــن ســيطرة النظــام السياســي الزبائنــي والطائفــي
اإلنســان ،وفئــة الشــباب
ويقيــد حــس
واالقتصــادي
واالجتماعــي
السياســي
اســتقاللهم
المذهبــي الــذي يعــوق
ّ
ويعيــق وصولهــم العــادل والمتخصــص إلــى الخدمــات .كمــا أن غيــاب
المبــادرة لديهــمُ ،
قانــون مدنــي لألحــوال الشــخصية يحـ ّـد مــن حريــات الشــباب فــي اختيــار الشــركاء وتكويــن
ُ
األســر ،فــي ظــل العديــد مــن القيــود المفروضــة ،خاصــة علــى النســاء ،بســبب إخضاعهــم
للمحاكــم الدينيــة.

3

1
2
3

8

َ
وفقا
تشمل فئة الشباب في لبنان األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين الـ  15و 29سنة ،كما حددتها الدولة اللبنانية
للخصائص اإلجتماعية واإلقتصادية في لبنان.
		
قدر بنك اإلئتمان السويسري في تقرير الثروة العالمية الذي أصدره أن  ٪0.3من اللبنانيين
في العام ّ ،2014
يمتلكون  ٪50من الثروة.
أقرت من
منتدى الشباب حول السياسات الشبابية“ ،وثيقة السياسة الشبابية في لبنان”ُ ،
ِقبل مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ  3نيسانُ .2012 ،متوفرة على:
pdf.1-NYP_DM_PDF/03/2018/http://youthforum-lb.org/wp-content/uploads
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امــا فــي مــا يتعلــق بالالجئيــن الفلســطينيين ،فإنــه رغــم وجــود حوالــي  480,000مسـ ّـجلين
علــى قائمــة األونــروا ،4فقــد ســجل آخــر إحصــاء أجرتــه لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني
ـطينيا
ـخصا مــن بينهــم  183،255الجئً ــا فلسـ
ً
(فــي رئاســة مجلــس الــوزراء) “نحــو  224,901شـ ً
ّ
محلــة” .5يعانــي هــؤالء مــن االنتهــاكات المســتمرة لحقوقهــم اإلنســانية (خاصــة
فــي 168
فــي التوظيــف والتنقــل واالســتفادة مــن الخدمــات) .رسـ ً
ـميا ،هنــاك غيــاب للوضــوح فيمــا
يتعلــق بمســؤوليات مختلــف الجهــات المســؤولة أمــام الالجئيــن ،ممــا يفاقــم غيــاب حقــوق
اإلنســان ،كونهــم محســوبين خــارج االتفاقيــة الخاصــة بالالجئيــن ويخضعــون لوصايــة
األونــروا.
تشــير األحصائيــات األخيــرة إلــى أن “حوالــي  ٪50مــن مجمــوع الســكان (بمــا فــي ذلــك
الفلســطينيين فــي لبنــان والفلســطينيين مــن ســوريا) هــم تحــت ســن الـــ  24ســنة ،و-20
 ٪25تتــراوح أعمارهــم بيــن  15و 24سـ�نة ” 6.تعتبــر الفئــة العمريــة األخيــرة ،بحســب األونــروا
ً 7
واليونيســف ،مــن أشــد الفئــات فقــرا.

4
5
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7

موقع وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في
الشرق األدنى (األونروا)ُ ،متوفر على:
86%D9%A7%D8%86%D9%A8%D8%84%https://www.unrwa.org/ar/where-we-work/%D9
لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ،إدارة اإلحصاء المركزي في لبنان ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ( .)2019التعداد
فصل ،بيروت ،لبنان.
العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان  ،2017 -تقرير تحليلي ُم ّ
ُمتوفر على20%A8%8A%D8%AA%D9%D8%83%http://www.lpdc.gov.lb/DocumentFiles/%D9 :
%AF%D8%B9%AA%D8%D8%84%D9%A7%D8%20%AC%D8%A6%D8%A7%AA%D8%D8%86%D9%
		
pdf.636495757058387469-)1(20%AF%D8%A7%D8
األونروا واليونيسف ،إطار األونروا االستراتيجي وتقييم اليونيسف حول المراهقين والشباب من الجئي فلسطين في
لبنان ،األونروا ،أيار  ،2018متوفر باللغة اإلنكليزية علىhttps://www.unrwa.org/sites/default/files :
content/ resources/unrwa_unicef_youth_strategic_framework.pdf/
المرجع ذاته
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.Iالحقوق االقتصادية واالجتماعية
.1الحق في التعليم
ً
وفقــا لتحليــل البنــك الدولــي لعــام  2012لبيانــات األســر فــي لبنــان ،فــإن «التعليــم هــو
أيضــا مؤشــر هــام الــى نســبة الفقــر .وعليــه ،فــإن معــدالت الفقــر لــدى األشــخاص الذيــن
ً
يملكــون درجــة مــن التعليــم الجامعــي هــي أقــل بكثيــر مــن المتوســط .ففــي حيــن أن
 ٪9مــن األشــخاص الحاصليــن علــى بعــض التعليــم الجامعــي هــم فقــراء ،فــإن حوالــي
ً
أيضــا .تنخفــض معــدالت
ثلــث الحاصليــن علــى التعليــم االبتدائــي أو أقــل هــم فقــراء
االلتحــاق بالمدرســة بشــكل كبيــر بيــن األطفــال الذيــن تتــراوح اعمارهــم بيــن 7و 21عامـ ًـا بعــد
بلوغهــم الـــ  13ســنة فــي أفقــر شــريحة مــن الســكان .وتلحــظ هــذه النســبة بشــكل اكبــر
فــي فئــة الذكــور وغيــر اللبنانييــن .علــى ســبيل المثــال ،يبلــغ معــدل االلتحــاق اإلجمالــي
لألطفــال اللبنانييــن فــي الفئــة العمريــة ( 7الــى  21ســنة) حوالــي  ٪83مقارنــة بـــ  ٪43بيــن
غيــر اللبنانييــن» 8.هــذه النتائــج أكّدهــا أحــدث مســح للقــوى العاملــة وظــروف المعيشــة
األســرية ( ،)2019 -2018الــذي شــدد أيضـ ًـا علــى التالــي :أن «متوســط األجــر بالســاعة زاد
ً
علمــا ان أعلــى زيــادة ظهــرت فــي فتــرة االنتقــال مــن
مــع مســتوى التحصيــل العلمــي.
المرحلــة الثانويــة إلــى الجامعيــة .كمــا أن متوســط األجــر بالســاعة للحاصليــن علــى التعليــم
الثانــوي بلــغ حوالــي  6400ليــرة لبنانيــة ،فيمــا بلــغ حوالــي  10,300ليــرة لبنانيــة لمــن يملكــون
9
درجــة مــن التعليــم الجامعــي».
ً
اســتنادا إلــى إحصــاءات البنــك الدولــي والميزانيــات الحكوميــة خــال الســنوات العديــدة
الماضيــة ،فقــد بلــغ إجمالــي اإلنفــاق الحكومــي علــى التعليــم حوالــي  1.2مليــار دوالر
ً
ســنويا (أي  ٪2.45م��ن النات��ج اإلجمالــي المحلــي و  ٪6.4مــن إجمالــي اإلنفــاق
أمريكــي
ـزء كبيـ ً
ً
ـرا مــن ميزانيــة التعليــم يذهــب إلــى دعــم المــدارس
ـ
ج
ان
ـا
ـ
علم
ـى).
ـ
أقص
ـد
ـ
كح
العــام
ً
الخاصــة (عــادة مــا تكــون شــبه مجانيــة وتخضــع لنفــوذ المؤسســات الدينيــة والسياســيين)،
ً
ونظــرا الــى حجــم ســوق الرســوم الدراســية
وتشــمل حوالــي  ٪70مــن الطــاب .وعليــه،
كبيــرا مــن
جــزء
القطــاع
هــذا
يســتهلك
أمريكــي،
الــذي يســاوي حوالــي  1.3مليــار دوالر
ً
ً
نفقــات األســرة ،حيــث يصــل متوســط تكلفــة التعليــم فــي المــدارس الخاصــة إلــى  65ألــف
ً
ً
أمريكيــا لفتــرة الســنوات الدراســية.10
دوالرا

 8إدارة اإلحصاء المركزي والبنك الدولي“ ،لمحة عن نتائج قياس الفقر وسوق العمل في لبنان باإلستناد إلى
تحليل مسح ميزانية األسرة  ،”2012 /2011إدارة اإلحصاء المركزي والبنك الدوليُ ،2012 ،متوفر على:
http://www.cas.gov.lb/images/Excel/Poverty/Snapshot%20of%20Poverty%20and%20
Labor%20Market%20in%20Lebanon-ARABIC%20-%20%20%20%20FINAL.pdf
 9إدارة اإلحصاء المركزي في لبنان ()CAS؛ منظمة العمل الدولية ()ILO؛ اإلتحاد األوروبي ( ،)EUمسح
القوى العاملة واألحوال المعيشية لألسر في لبنان للعام  ،2019-2018بيروتُ ،2020 ،متوفر باللغة
اإلنكليزية علىhttp://www.cas.gov.lb/images/Publications/Labour%20Force%20and%20Household%20 :
Living%20Conditions%20Survey%202018-2019.pdf
 10البنك الدولي .لبنان  -استعراض اإلنفاق العام على التعليم لعام  .2017واشنطن :مجموعة البنك الدوليُ ،2018 ،متوفر
باللغة اإلنكليزية علىhttp://documents.worldbank.org/curated/en/513651529680033141 :
.Lebanon-Education-Public-Expenditure-Review-2017/
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الوصول الى التعليم

تشــير اإلحصــاءات األخيــرة إلــى أن « ٪71.7مــن الســكان الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 3
و 24ســنة قــد التحقــوا بمؤسســة تعليميــة ( ٪74.4إناثـ ًـا مقابــل  ٪69.1ذكـ ً
ـورا) ،وأن معــدل
المقيميــن مــن غيــر اللبنانييــن (.)٪48.2
اللبنانييــن الملتحقيــن ( )٪79.2جــاء أعلــى بكثيــر مــن ُ
وبلــغ معــدل االلتحــاق األولــي فــي المرحلــة االبتدائيــة حوالــي  ٪98.9وحوالــي  ٪76.8فــي
المرحلــة الثانويــة .فيمــا بلــغ صافــي معــدل االلتحــاق بالمرحلــة االبتدائيــة حوالــي ٪87.2
وحوالــي  ٪54.9فــي المرحلــة الثانويــة ،وبلغــت معــدالت االلتحــاق الصافيــة للبنانييــن فــي
المرحلــة المتوســطة حوالــي  ٪78.5وحوالــي  ٪64.9فــي المرحلــة الثانويــة؛ فيمــا سـ ّـجلت
11
لغيــر اللبنانييــن حوالــي  ٪28.7و ٪15.0للمرحلتيــن علــى التوالــي».
أمــا بالنســبة لالجئيــن الفلســطينيين ،فقــد سـ ّـجلت الثانويــات أدنــى معــدل لاللتحــاق بيــن
المقيميــن في
جميــع المســتويات المدرســية بمتوســط  ٪61.2بيــن الالجئيــن الفلســطينيين ُ
لبنــان و ٪35.8بيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســوريا ، 12رغــم ارتفــاع معــدالت االلتحــاق
بالمــدارس االبتدائيــة .تُ عــزى بعــض أســباب هــذا االنخفــاض إلــى واقــع رفــض تســجيل
ـت بعــض األمكنــة لهــم» ،علمـ ًـا،
«خ َلـ ْ
الفلســطينيين فــي المــدارس الرســمية إال فــي حــال َ
أنهــم غيــر قادريــن علــى تحمــل رســوم التعليــم الخــاص مــن جهــة ،وألن مــدارس األونــروا
(خاصــة الثانويــة منهــا) غيــر موجــودة فــي جميــع المناطــق .إشــارةً الــى ان «الالجئيــن
الفلســطينيين ُم َ
طالبــون أيضـ ًـا بالدراســة وفــق المنهــج اللبنانــي للحصــول علــى الشــهادات
13
التــي تعتــرف بهــا الحكومــة اللبنانيــة».

التوصيــات :علــى الحكومــة ضمــان التنفيــذ الســليم للمرســوم رقــم  1692الصــادر
بتاريــخ  2009/4/9والمتعلــق بالتعليــم المجانــي واإللزامــي فــي المرحلــة االبتدائيــة (حتــى
ســن الـــ  )15وتوفيــر األمــوال الالزمــة لتنفيــذه وخفــض اعتمــاد المــدارس الخاصــة علــى
التخصيصــات الحكوميــة فــي هــذا الشــأن .كذلــك ،ينبغــي تجهيــز المــدارس الســتيعاب
كافــة الطــاب وتوفيــر بيئــة تعليميــة آمنــة ،خاصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة والفتيــات
وفئــات أخــرى.
وعلــى األونــروا ،بالتنســيق مــع الحكومــة اللبنانيــة ،ان تضمــن الوصــول إلــى التعليــم
وتوفــره لالجئيــن الفلســطينيين فــي كافــة المراحــل التعليميــة ،ســواء مــن خــال
ّ
النوعــي
زيــادة أعدادهــم فــي المــدارس الرســمية أو توفيــر مرافــق إضافيــة خاصــة لذلــك.

نوعية التعليم

ـا ،حتــى أن البعــض منهــا
ـاال
متأصـ ً
تواجــه المــدارس والمرافــق التعليميــة الرســمية إهمـ ً
ّ
يفتقــر إلــى أبســط الخدمــات األساســية ،مثــل التدفئــة أو النظافــة (بمــا فــي ذلــك توافــر
والحمامــات) .وتعانــي الصفــوف مــن االكتظــاظ ومــن رداءة البنيــة التحتيــة،
ميــاه الشــرب
ّ
مــع غيــاب للمــوارد التعليميــة ،خاصــة التكنولوجيــا الحديثــة .أمــا الــكادر التعليمــي فــي
المــدارس الرســمية خاصـ ًـة ،فيشــكو نقصـ ًـا فــي التدريــب مــا يؤثــر سـ ً
ـلبا علــى أداء الطــاب.
والمثقلــة بالفــروض المنزليــة اليوميــة ،مــن دون
باإلضافــة إلــى ســاعات التعليــم الطويلــة
ُ
14
مراعــاة لإلحتياجــات والمتطلبــات األخــرى.
11
12
13
14
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علــى المســتوى الجامعــي ،يزخــر لبنــان بكبريــات المؤسســات التعليميــة الخاصــة واشــهرها
فــي المنطقــة .لكــن الجامعــة اللبنانيــة الوطنيــة تشــكو مــن ثغــرات تتعلــق بالفســاد ،إضافــة
إلــى نقــص فــي التجهيــزات والمعـ ّـدات والمرافــق .وهــي تضــم نحــو  80ألــف طالبـ ًـا بميزانيــة
15
ً
ً
دوالرا أمريكيـ ًـا لــكل طالــب.
دوالرا أمريكيـ ًـا أي حوالــي 3000
ســنوية تبلــغ حوالــي  250مليــون
التوصيــات :علــى الدولــة تخصيــص ميزانيــة أكبــر للمــدارس الرســمية والجامعــة الوطنيــة
ّ
المعلميــن والموظفيــن لضمــان
بهــدف تحســين البنيــة التحتيــة والمناهــج وبنــاء قــدرات
عدالــة فــي التعليــم حســب مــا هــو منصــوص عليــه فــي االتفاقيــات الدوليــة.

إدخال التربية الجنسية في المنهاج المدرسي

فــي عــام  ،2009تــم وضــع منهــج التربيــة الجنســية مــن قبــل المركــز التربــوي للبحــوث واإلنماء،
تحــت عنــوان «المهــارات الحياتيــة الخاصــة بالتربيــة علــى الصحــة اإلنجابيــة مــن منظــور النــوع
االجتماعــي» ،ودمجهــا فــي المرحلــة التعليميــة األولــى فــي المــدارس .اعتمــد المركــز أعــاه
دليليــن عــن التربيــة الجنســية ،لكنــه لــم يجــر بعــد التدريــب المطلــوب علــى اســتخدامها أو
ْ
إدخالهــا فــي المناهــج الدراســية.

التوصيــات :علــى وزارة التربيــة والتعليــم العالــي والمركــز التربــوي للبحــوث واإلنمــاء دمــج
المرحلتيــن التعليميتيــن
طورهــا المركــز المذكــور فــي
ْ
الدليليــن حــول التربيــة الجنســية التــي ّ
ْ
الثانيــة والثالثــة فــي جميــع المــدارس بهــدف إحقــاق تــام للحــق فــي التعليــم والحــق فــي
الصحــة والحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات.

.2الحق في العمل
ً
ـتنادا إلــى أحــدث مســح للقــوى العاملــة وظــروف المعيشــة األســرية« ،بلــغ معــدل البطالــة
اسـ
ً
عامــا) نحــو  ٪23.3أي أكثــر مــن ضعــف معــدل
بيــن الشــباب فــي الفئــة العمريــة (24 -15
البطالــة العــام ( .)٪11.4وترتفــع هــذه النســبة أكثــر فأكثــر ( )%35.7لــدى حملــة الشــهادات
الجامعيــة مــن الشــباب  ...ومــع األخــذ بعيــن االعتبــار العمالــة الناقصــة لجهــة الوقــت والقــوى
العاملــة المحتملــة ،بمــا فــي ذلــك اإلحبــاط نتيجــة البحــث عــن عمــل ،فقــد كشــف المســح أن
حوالــي  ٪29.4مــن القــوى العاملــة الممتــدة مــن فئــة الشــباب جــاءت فــي أشــكال مختلفــة من
القصــور فــي اســتخدام العمالــة  ...وفــي حيــن بلغــت نســبة الشــباب العاطــل عــن العمــل
والباحــث عــن وظيفــة ألكثــر مــن  12شـ ً
ـهرا حوالــي  ٪50خــال فتــرة إجــراء المســح ...وصلــت
النســبة المئويــة للشــباب خــارج القــوى العاملــة أو الدراســة أو التدريــب المهنــي ()NEET
مقارنــة مــع الشــباب (w16.»)٪16.7
ً
الــى  ،٪22وبــرزت أعلــى بكثيــر بيــن الشــابات ()٪26.8
متأصلــة،
وبحســب وثيقــة السياســة الشــبابية الوطنيــة ،فــإن «مشــكلة البطالــة فــي لبنــان
ّ
وهــي ،الــى حــد كبيــر ،تطــال فئــة الشــباب .فقــد أظهــرت الدراســات أن  ٪66مــن العاطليــن عن
العمــل هــم مــن الشــباب ،حيــث تتمثــل المشــكلة األساســية فــي مــدة البحــث عــن وظائــف
للراغبيــن فــي دخــول ســوق العمــل ألول مــرة .علمـ ًـا ،أن الشــباب يواجهــون تحديــات تتعلــق
باســتمرارية العمــل واألجــور العادلــة والحمايــة مــن االســتغالل ،وتاليـ ًـا ،ينبغــي وضــع خطــة
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للحــد مــن البطالــة وتوفيــر ظــروف عمــل الئقــة لهــم».
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فــي مــا يتعلــق بالنظاميــة فــي العمــل« ،فــإن القســم األكبــر ( )%54.9مــن الفئــة العاملــة
تقــوم بوظائــف غيــر نظاميــة كعملهــا األساســي ،فيمــا يقــوم أكثــر مــن ثلــث ( )%35.2الفئــة
العاملــة بأعمــال غيــر نظاميــة ضمــن الوظيفــة األساســية 18».فــي هــذا اإلطــار ،أشــارت
ً
ســابقا الــى «أن أعلــى نســبة ( )%69مــن العمالــة غيــر النظاميــة هــي بيــن
دراســة أجريــت
ـي
ـ
ثلث
ـو
ـ
نح
أن
ـت
ـ
الملف
ـن
ـ
وم
ـرى...
ـ
األخ
ـة
ـ
العمري
ـات
ـ
الفئ
ـع
ـ
م
ـة
ً
ـ
مقارن
ـنة)
ـ
س
24
الشــباب (-15
ْ
العمــال غيــر النظامييــن هــم تحــت ســن الـــ  ،34وأن نحــو ثلــث هــؤالء هــم تحــت ســن الـــ .24
ّ
ً
ســنا مــن
كمــا أن األشــخاص الذيــن يعملــون لحســابهم الخــاص هــم الــى حــد بعيــد أصغــر
19
الموظفيــن النظامييــن .إشــارة الــى أن حوالــي  %33مــن هــؤالء هــم تحــت ســن الـــ ».34
ّ
فــي مــا يتعلــق بالالجئيــن الفلســطينيين« ،فــإن حوالــي  ٪35.3منهــم ...يعملــون  ...فيمــا
ً
فعليــا عاطلــون عــن
يحتســب حوالــي  ٪8.5منهــم مــن ضمــن القــوى العاملــة ،غيــر أنهــم
العمــل .وعليــه ،تصــل نســبة المشــاركة فــي القــوى العاملــة الــى  ،٪43.8والباقــي ،أي
حوالــي  ،٪56.2يقعــون تحــت فئــة غيــر الناشــطين اقتصاديـ ًـا .أمــا ســبب هــذه النســبة الكبيــرة
مــن الســكان «غيــر النشــيطين» ،فيعــود إلــى النســبة المنخفضــة للغايــة ( )٪11.9مــن العمالــة
فــي صفــوف اإلنــاث مقارنــة مــع الذكــور ( .)٪59.0كمــا أن نســبة العاطليــن عــن العمــل هــي
أقــل بيــن اإلنــاث ( )٪4.5بالمقارنــة مــع الذكــور ( .)٪12.5وتكــون الفــروق بيــن الجنســين مرتفعــة
بيــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان والالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا الــى لبنــان.
مبدئيــا حســب العمــر ثــم
ويــزداد معــدل المشــاركة فــي القــوى العاملــة ،للذكــور واإلنــاث،
ً
ينخفــض .أمــا بالنســبة للذكــور ،يكــون معــدل المشــاركة فــي القــوى العاملــة أعلــى فــي
الفئــة العمريــة ( 39 -35ســنة) ،تليهــا الفئــة ( 34 -30ســنة) حيــث تصــل الــى  %91.6و٪91.4
علــى التوالــي .فــي حالــة اإلنــاث ،تحصــل النســبة األعلــى مــن معــدل المشــاركة فــي القــوى
20
العاملــة فــي الفئــة العمريــة ( 29 -25ســنة) ثــم ( 24 -20ســنة)».
ووفقــا لألونــروا« ،فقــد سـ ّـجل الشــباب الذيــن تتــراوح اعمارهــم بيــن ( 24 -15ســنة) أعلــى
ً
معــدالت للبطالــة ( )٪36.4مــن بيــن كافــة الفئــات العمريــة لالجئيــن الفلســطينيين فــي
21
وتبيــن كذلــك« ،أن البطالــة بيــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان لهــا بعــد
لبنــان».
ّ
جنــدري ،حيــث سـ ّـجل معــدل بطالــة اإلنــاث – ودائمـ ًـا ضمــن الفئــة العمريــة مــن  15ســنة ومــا
فــوق – حوالــي  ،٪32.4فــي حيــن ســجل معــدل الذكــور حوالــي  .٪20.8إن أغلبيــة الالجئيــن
الفلســطينيين العامليــن هــم مــن الذكــور ( ،)٪81فيمــا تبــدو اإلنــاث خمــس مــرات أقــل مــن
ً
وتنقــل
ّ
علمــا ان عــبء األعمــال المنزليــة
الذكــور مــن حيــث إمكانيــة او احتماليــة التوظيــف.
المــرأة وااللتزامــات األســرية /توفيــر الرعايــة ،باالضافــة الــى القيــود االجتماعيــة التــي غالبـ ًـا
مــا تُ فــرض علــى النســاء ،كلهــا عوامــل تســهم إلــى حــد كبيــر فــي خفــض فــرص حصولهــم
22
علــى العمــل».
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تنعــدم اآلفــاق أمــام الالجئيــن الفلســطينيين الشــباب كونهــم محرومــون مــن ممارســة أكثــر
مــن  30مهنــة 23،زد علــى ذلــك ،القيــود العديــدة علــى تصاريــح العمــل المفروضــة عليهــم
المخيمــات
مــن قبــل وزارة العمــل اللبنانيــة .وفــي صيــف عــام  ،2019علــت األصــوات داخــل
ّ
الفلســطينية ،بمــا فــي ذلــك الشــباب العاطــل عــن العمــل ،ضــد قــرار الــوزارة بتقييــد العمالــة
األجنبيــة غيــر القانونيــة ،وهــذا يشــمل الالجئيــن الفلســطينيين.
التوصيــات :علــى الدولــة )1( :اعتمــاد خطــط وطنيــة تهــدف إلــى تطوير ســوق العمــل وتعزيز
مشــاركة الشــباب فيــه (بمــا فــي ذلــك جلســات التوجيــه المهنــي والتخصصــات الجامعيــة
التــي تتناســب مــع احتياجــات ســوق العمــل)؛ ( )2معالجــة مســألة العمــل غيــر النظامــي
ـتقرين مــن ناحيــة العمــل؛ ( )3ضمــان اســتفادة الشــباب مــن
وتوفيــر بدائــل للعمــال غيرالمسـ ّ
الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي؛ ( )4إنشــاء نظــام إلعانــات البطالــة؛ ( )5ضمــان
التنفيــذ العــادل لقانــون العمــل مــن قبــل أربــاب العمــل والحــد مــن اســتغالل الشــباب مــن
خــال فتــرات التدريــب واالختبــار الطويلــة؛ ( )6معالجــة مســألة هجــرة األدمغــة؛ ( )7معالجــة
مســألة نقــص المســاكن الشــعبية ووســائل النقــل وأثــر ذلــك علــى الشــباب العامليــن.
أمــا فيمــا يتعلــق بالالجئيــن الفلســطينيين ،فعلــى الدولــة إلغــاء قيودهــا علــى المهــن
وعلــى النقابــات المهنيــة والســماح بقبولهــم كأعضــاء ،باإلضافــة إلــى إعفائهــم مــن تصاريــح
العمــل وســواها مــن القيــود المفروضــة علــى العمــال األجانــب.

.3الحق في رعاية صحية نوعية
إن النفقــات الصحيــة فــي لبنــان هــي واحــدة مــن األعلــى فــي المنطقــة؛ باإلضافــة ،فــإن
 ٪37منهــا هــي علــى نفقــة المواطنيــن/ات الخاصــة ،وذلــك بســبب معــدالت التأميــن الصحي
المنخفضــة للغايــة (يســتفيد حوالــي ثلــث المرضــى مــن التأميــن الرســمي والثلــث اآلخــر
مــن التأميــن الخــاص) .تذهــب نســبة كبيــرة مــن اإلنفــاق العــام علــى الصحــة (حوالــي ٪3.3
فقــط مــن الميزانيــة العامــة) 24إلــى القطــاع الخــاص .وبالرغــم مــن توفــر احــدث التكنولوجيــات
فــي البلــد وآخــر مــا توصلــت إليــه العالجــات ،إال أنهــا قــد تكــون فقــط فــي متنــاول المرافــق
الخاصــة باهظــة التكلفــة (علــى ســبيل المثــال ،تصــل تكلفــة الزيــارة لطبيــب خــاص تقريبيــا
الــى  ٪ 25مــن الحــد األدنــى لألجــور) .علمـ ًـا ،ان فئــة الشــباب هــي األكثــر تأثـ ً
ـرا بهــذا الواقــع
المتضــارب ،وذلــك بســبب الفتــرات الطويلــة التــي يقضيهــا هــؤالء فــي البحــث عــن عمــل
والنســبة العاليــة مــن العمالــة غيــر النظاميــة ،ناهيــك عــن إســاءة اســتخدام نظــام الضمــان
مخفضــة والتأخــر فــي
ّ
االجتماعــي بشــكل كبيــر مــن قبــل أربــاب العمــل (التصريــح عــن أجــور
التســجيل واإلســتفادة مــن فتــرات اإلختبــار الطويلــة فــي العمــل).
باإلضافــة الــى ذلــك« ،يعانــي حوالــي  ٪17مــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان فــي
معوقــون.
الفئــة العمريــة ( 24-15ســنة) مــن مــرض مزمــن ،كمــا أن أكثــر مــن  ٪6منهــم هــم
ّ
وتتشــابه المعــدالت بيــن الشــباب الفلســطينيين القادميــن مــن ســوريا ،حيــث يعانــي ٪16
منهــم مــن مــرض مزمــن و ٪5مــن إعاقــة وظيفيــة 25».فــي عــام  ،2016أجــرت األونــروا
 23يختلف عدد المهن حسب التقديرات والقرارات الوزارية .على سبيل المثال ،يرجى االطالع
على منظمة العمل الدولية ،عمل الفلسطينيين في لبنان :وقائع وتحديات ،منظمة العمل الدوليةُ ،2012 ،متوفر على:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_236505.pdf
الملحقة للعام ُ ،2020متوفر على:
 24الجمهورية اللبنانية ،وزارة المالية ،مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات ُ
https://www.lbcgroup.tv/ExtImages/images1/machrou.pdf
 25األونروا واليونيسف ،2018 ،المرجع السابق
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ـا علــى سياســتها اإلستشــفائية «شــمل نســبة تغطيــة الرعايــة الثانويــة لتصبــح %90
تعديـ ً
للمستشــفيات الحكوميــة و %90للمستشــفيات الخاصــة و %100لمستشــفيات الهــال األحمــر
26
الفلســطيني».
التوصيــات :الدولــة مدعــوة لتصحيــح التكاليــف الباهظــة للخدمــات الصحيــة وتوجيــه التمويــل
إلــى المرافــق الصحيــة الرســمية .ينبغــي توفيــر بدائــل صحيــة للشــباب ،خاصــة أولئــك
الذيــن هــم خــارج قطــاع التعليــم ،فــي فتــرة مــا قبــل العثــور علــى عمــل أو خــال ســنوات
عملهــم األولــى.
فــي مــا يتعلــق بالالجئيــن الفلســطينيين ،علــى الحكومــة واألونــروا معـ ًـا معالجــة النقــص
فــي الخدمــات الصحيــة النوعيــة وتوفيــر البدائــل ألولئــك الذيــن يبحثــون عــن خدمــات صحيــة
تخصصيــة.

 .4حقوق األشخاص ذوو االعاقة
يضمــن القانــون  2000/220حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي الوصــول إلــى الخدمــات
العامــة واالندمــاج فــي المجتمــع وســوق العمــل مــن خــال حصــة محــددة ( )٪3فــي قطــاع
التوظيــف .لكــن آليــات التنفيــذ لــم تُ قـ ّـر بعــد ،رغــم إقــرار مجلــس النــواب القانــون عــام .2000
وفــي غيــاب هــذه اآلليــات ،يعانــي األشــخاص ذوي اإلعاقــة االســتبعاد والحرمــان مــن
حقوقهــم اإلنســانية المنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــات الدوليــة .يضــاف الــى ذلــك ،عــدم
إمكانيــة هــؤالء مــن الوصــول الــى المرافــق العامــة والمــدارس والتوظيــف واالســتفادة مــن
البرامــج المتعلقــة بالدمــج ،خاصــة فــي المــدارس ،وغيرهــا مــن جوانــب الحيــاة العامــة .وبرغــم
المنظمــات المهتمــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة خــال فتــرات االنتخابــات
ّ
الجهــود التــي بذلتهــا
العديــدة الماضيــة ،ال يــزال يصعــب وصــول هــؤالء الــى المراكــز االنتخابيــة وبالتالــي،
مشــاركتهم فــي اإلنتخابــات ،بمــا فــي ذلــك الشــباب علــى مشــارف الدخــول الــى الحيــاة
العامــة.
إشــارة ،الــى أن حوالــي  ٪80مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي لبنــان ال يعملــون ولــم يســبق
ان عملــوا علــى اإلطــاق 27.تقــدر نســبة البطالــة بيــن الالجئيــن الفلســطينيين ذوي اإلعاقــة
28
«ونتيجــة لعوامــل عديــدة غيــر مؤاتيــة ،يواجــه ذوو اإلعاقــة مــن الالجئيــن
ً
بـــحوالي .٪90
ـاال وشـ ً
ـا عــن الذيــن يوفــرون الرعايــة لهــم ،مجموعــة
ـبابا ،فضـ ً
ـاء وأطفـ ً
الفلســطينيين ،نسـ ً
مــن المخاطــر تنعكــس ســلبا علــى صحتهــم العقليــة والنفســية .وتشــمل تلــك مخاطــر مغايــرة
لمــا يواجهــه االشــخاص المعوقــون فــي لبنــان» 29.يواجــه الالجئــون الفلســطينيون ذوو
ً
غالبــا مــا يعيشــون فــي
مقدمــو الرعايــة لهــم ،صعوبــات معينــة .فهــم
اإلعاقــة ،وكذلــك
ّ
26
27
28

29

األونروا“ ،األونروا تُ عزّ ز دعم االستشفاء في لبنان” ،بيان صحفي لألونروا 1 ،حزيران ُ ،2016متوفر على :موقع األونروا -
األونروا تعزز دعم االستشفاء في لبنان
المقدم من
اللجنة المعنية بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية“ ،المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني ُ
لبنان (المالحظات الختامية عدد  .)2/LBN/CO/12.E/Cاألمم المتحدة ،المجلس اإلقتصادي واإلجتماعيٌ ،2016 ،متوفر على:
file:///C:/Users/User/Downloads/G1623735.pdf
المشتركون  .15تقديم مشترك من ِقبل عدد من جمعيات اإلعاقة إلى “مكتب المفوض
أصحاب المصلحة ُ
السامي لحقوق اإلنسان” لمناسبة انعقاد الدورة العاشرة من “المراجعة الدورية الشاملة ،”2015
ُمتوفر علىfile:///C:/Users/User/Downloads/JS15_UPR23_LBN_A_Main.pdf :
ضية النساء الالجئات واليونيسيف“ .إدراج اإلعاقة في برامج حماية األطفال والعنف القائم على النوع االجتماعي.
مفو ّ
ّ
دمج اإلعاقة في برامج الدعم النفسي واالجتماعي في لبنان :إرشادات لميسري الدعم النفسيواالجتماعي”،2018 ،
ُمتوفــر علــىhttps://wrc.ms/2pIEVND :
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ويتعرضــون لتمييــز واســع النطــاق فــي القوانيــن والممارســات ،مــا يجعلهــم
ظــروف ســيئة
ّ
عرضــة لالســتبعاد مــن الخدمــات العامــة والخاصــة ،وكذلــك لالســتغالل والعنــف.
ً
التوصيــات :علــى الحكومــة والبرلمــان التصديــق بشــكل فــوري علــى اتفاقيــة حقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ووضــع خطــة وطنيــة للتطبيــق وتنفيــذ القانــون رقــم .2000/220
وعلــى الحكومــات المركزيــة والمحليــة ،كمــا الــوكاالت والمنظمــات التــي تهتــم بشــؤون
المعوقيــن إلــى المؤسســات التعليميــة
الالجئيــن ،التركيــز علــى تحقيــق إمكانيــة وصــول
ّ
والمرافــق األخــرى التــي يرتادهــا عــادة الشــباب .باإلضافــة الــى لحــظ المســائل المتعلقــة
باإلعاقــة فــي جميــع عمليــات التخطيــط المتصلــة بالتوظيــف والخدمــات العامــة.

 .5الحق في المدينة
الشــباب فــي لبنــان محرومــون مــن األماكــن العامــة فــي المدينــة بســبب نقــص المســاحات
ً
فرصــا
الخضــراء أو المرافــق غيــر التجاريــة /او تلــك المحســوبة علــى األحــزاب التــي توفــر
للتواصــل والتنميــة .علــى ســبيل المثــال ،الشــواطئ العامــة هــي فــي وضــع المحتلــة مــن
قبــل مرافــق خاصــة وذلــك فــي انتهــاك صريــح للقانــون ،مــا يجعــل إمكانيــة اإلســتفادة منهــا
حرمــة .وقــد أتاحــت االنتفاضــة األخيــرة فرصــة للشــباب الســتعادة بعــض األماكــن
وم َّ
محــدودة ُ
العامــة وتوفيــر بدائــل ليســتفيد منهــا عامــة الشــعب.
التوصيــات :علــى البلديــات إنشــاء وصيانــة المســاحات الخضــراء وغيرهــا مــن األماكــن العامة
فــي كافــة المــدن واألريــاف ،والعمــل علــى ضمــان االلتــزام الكامــل بالحــق فــي الرعايــة
الصحيــة وبالتوافــق مــع الهــدف  11مــن أهــداف التنميــة المســتدامة (المــدن والمجتمعــات
ً
ايضــا ،وبالتنســيق مــع المؤسســات العامــة األخــرى ،لفتــح
المســتدامة) .وهــم مدعــوون
مرافقهــم الســتضافة األنشــطة المختلفــة.
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 .IIالحقوق المدنية والسياسية
لقــد عكســت أحــداث  17تشــرين األول (أكتوبــر)  2019بدايــة تغييــر فــي المشــهد السياســي
فــي لبنــان ذات منحــى جيلــي ،حيــث شـكّل الشــباب غالبيــة الذيــن خرجــوا إلــى الشــوارع .وقــد
أظهــروا وحــدةً غيــر مســبوقة بيــن الطوائــف غايتهــا االحتجــاج علــى االنكمــاش االقتصــادي
المتأثــر بالقطــاع المالــي .فــي األشــهر الثالثــة الماضيــة ،بــرزت عــدة مبــادرات شــبابية علــى
عــدة جبهــات ،مــن التنظيــم السياســي إلــى الوعــي االقتصــادي ،إلــى تحريــك المجتمــع ،إلــى
الحــركات البيئيــة  -الزراعيــة .لقــد كان ذلــك مؤشـ ً
ـرا علــى إمكانيــة وجــود سياســة بديلــة بقيــادة
الشــباب الذيــن بــدوا أكثــر تضافـ ً
ـرا مــن أي وقــت مضــى ولديهــم وصــول غيــر مســبوق إلــى
ّ
متخلفــة وتســبب عائقـ ًـا أمــام
المعــارف .إال أن قوانيــن الدولــة اللبنانيــة وممارســاتها تبقــى
اإلحقــاق التــام للحقــوق المدنيــة والسياســية للشــباب التــي يمكــن تلخيصهــا علــى النحــو
التالــي:

 .1المشاركة في الحياة العامة
حاليـ ًـا ،وعلــى رغــم ســنوات مــن حمــات المجتمــع المدنــي ومــن الدعــم السياســي مــن قبــل
كافــة األطــراف ،فقــد بقــي ســن اإلقتــراع علــى حالــه ( 21ســنة) ،وكذلــك الســن القانونــي
ّ
للترشــح لالنتخابــات ( 25ســنة) ،بســبب مخــاوف اإلخــال بالتــوازن الطائفــي .وبمــا أن ســن
الرشــد فــي جميــع المســائل القانونيــة هــو  18ســنة ،فــإن القانــون الحالــي يتســبب بعــدم
نحــو مماثــل ،ال يســتطيع الشــباب اللبنانــي
المســاواة بيــن المواطنيــن الراشــدين .وعلــى
ٍ
تشــكيل جمعيــات أو اإلنخــراط فيهــا قبــل بلــوغ ســن العشــرين ،وفــق قانــون  1909الصــادر
عــن وزارة الداخليــة والبلديــات ،وســن الـــ  18وفــق قانــون  2004/629الصــادر عــن وزارة الشــباب
والرياضــة .ينتهــك هــذا التناقــض الدســتور اللبنانــي والعديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة
المتصلــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية (خاصــة اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي صــادق عليهــا
لبنــان عــام .)1991
ّ
ســلطت التطــورات األخيــرة التــي شــهدها لبنــان خــال انتفاضــة  2019الضــوء علــى
لقــد
منصــات
علــى
أو
الشــوارع
فــي
المتظاهريــن/ات
ضــد
الدولــة
جانــب
مــن
المتزايــد
القمــع
ّ
التواصــل االجتماعــي .وقــد قامــت وســائل اإلعــام بتوثيــق العديــد مــن حــاالت العنــف هــذه.
كمــا شــهدت األشــهر الماضيــة زيــادة فــي اإلجــراءات القانونيــة المتعلقــة بالمنشــورات علــى
30
 Facebookووســائل التواصــل االجتماعــي األخــرى.
التوصيــات :علــى الدولــة خفــض ســن االقتــراع إلــى  18ســنة وســن الترشــح الــى  21ســنة
ً
أيضــا النظــر فــي تخفيــض الســن القانونــي
فــي االنتخابــات النيابيــة والبلديــة .وعليهــا
لتشــكيل الجمعيــات والعضويــة فيهــا إلــى  15ســنة.
بالنســبة لالجئيــن الفلســطينيين ،علــى الدولــة الســماح لهــم بتأســيس الجمعيــات وذلــك
30

قابل
مثال على ذلك ،منظمة العفو الدولية“ ،الشرق األوسط وشمال إفريقيا :موجة جديدة من االنتفاضات الواسعة تُ َ
بالوحشية والقمع خالل ’عام التحدي‘ 18 ”،شباطُ ،2020 ،متوفر على:
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/02/mena-renewed-wave-of-mass-uprisings-met-with/brutality and-repression-during-year-of-defiance
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ـكل قانونــي ولحمايتهــم مــن اي إســتغالل.
لكــي يعملــوا بشـ ٍ
إن الحكومــة ،ووزارة الداخليــة علــى وجــه الخصــوص ،مدعوتــان للتحقيــق الفــوري فــي
حــاالت العنــف المفــرط ضــد المتظاهريــن/ات خــال انتفاضــة تشــرين االول /أكتوبــر
تدخــل فــرع أمــن المعلومــات فــي قمــع حريــة التعبيــر علــى وســائل
 2019وتوضيــح نطــاق ّ
التواصــل االجتماعــي.

 .2الوصول الى المعلومات
علــى الرغــم مــن بــدء ســريان مفعولــه فــي شــباط /فبرايــر  ،2017فقــد فشــلت الســلطة
بشــكل كبيــر فــي تطبيــق قانــون الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات الــذي ُيلــزم جميــع
الهيئــات الحكوميــة والمؤسســات العامــة ،وكذلــك المؤسســات التــي تــؤدي وظائــف
ً
علمــا ،ان القانــون أعــاه
عامــة ،بنشــر الوثائــق القانونيــة والتنظيميــة والماليــة الرئيســية.
يمنــح المواطنيــن/ات الحــق فــي طلــب المعلومــات ،بمــا فــي ذلــك القــرارات واإلحصــاءات
ً
يوما .إال أن الحكومة
والعقــود ،مــن تلــك اإلدارات والحصــول علــى اإلجابــات في غضــون 15
لــم تُ نشــئ الهيئــة المعنيــة باإلشــراف علــى تنفيــذه بعــد مــرور ثــاث ســنوات علــى إقــراره.
التوصيــات :علــى الحكومــة احتــرام قانــون الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات وإنشــاء
هيئــة متخصصــة لإلشــراف علــى تنفيــذه ،وذلــك بمشــاركة المجتمــع المدنــي .أيضـ ًـا ،مــن
واجــب الحكومــة أن تعمــل علــى خفــض تكلفــة اإلنترنــت (التــي تعتبــر مــن بيــن األغلــى
ـزود المــدارس
فــي العالــم) وتوســيع نطــاق التغطيــة (وجــودة الخدمــة) خــارج بيــروت ،وأن تـ ّ
بتقنيــات البحــث .مــن واجــب البلديــات كذلــك ،إنشــاء وتجهيــز المكتبــات العامــة مــع خدمــة
اإلنترنــت ،خاصـ ًـة فــي المناطــق.

 .3الحق في الجنسية
المتزوجات من رجال غير لبنانيين
حقوق الجنسية ألبناء وبنات اللبنانيات
ّ

ال يســمح للنســاء اللبنانيــات المتزوجــات مــن رجــال غيــر لبنانييــن بمنــح الجنســية ألطفالهــن
ً
وتاليــاُ ،يجــرد أطفالهــن مــن حقوقهــم كمواطنيــن/ات .ينعكــس هــذا التمييــز
وأزواجهــن.
الصــارخ ضــد المــرأة علــى هــؤالء األطفــال علــى كافــة المســتويات االجتماعيــة والنفســية
واالقتصاديــة ،خاصــة مــن حيــث حصولهــم علــى التعليــم والخدمــات والتوظيــف ،إضافــة
إلــى المخاطــر األمنيــة.
التوصيــات :علــى الدولــة اإلعتــراف بحقــوق المــرأة اللبنانيــة المتزوجــة مــن رجــل غيــر لبنانــي
فــي منــح جنســيتها ألوالدهــا وإلغــاء تحفظاتهــا علــى المــادة  25 )2( 9والمــادة ( )1( 16ج) (د)
(و) و (ز)  26مــن اتفاقيــة ســيداو للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.
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.4الحقوق الشخصية والفردية
(المحالــة إلــى المحاكــم
ِّ
تُ عيــق القوانيــن
المنظمــة للهويــة الوطنيــة واألحــوال الشــخصية ُ
ً
وبعيــدا عــن اإلكــراه (اجتماعــي أو غيــره)،
الدينيــة) قــدرة الشــباب علــى بنــاء أســرهم بحريــة
كمــا تنتهــك مبــدأ المســاواة بيــن جميــع المواطنيــن/ات الــذي أقــره الدســتور اللبنانــيُ .يلــزَ م
الشــباب غيــر المتزوجيــن تقديــم إخراجــات القيــد العائليــة فــي جميــع اإلجــراءات القانونيــة مــع
تحديــد الطائفــة الدينيــة عنــد الــوالدة ،بغــض النظــر عــن طبيعــة المعتقــد أو االنتمــاء الفعليين.
توصيــة :ينبغــي حصــر اســتخدام سـ ّ
ـجلت األســرة وإخراجــات القيــد العائليــة فــي المســائل
المتعلقــة بمســألة إثبــات النســب ومــا شــابه ،علــى أن يتحــرر الشــباب مــن ذلــك مــع بلــوغ
ســن الرشــد القانونــي .ويتحقــق هــذا توازيـ ًـا مــع اعتمــاد قانــون األحــوال الشــخصية المدنيــة
اإللزامــي بغيــة ضمــان المســاواة الكاملــة بيــن جميــع المواطنيــن/ات كمــا هــو منصــوص
عليــه فــي الدســتور اللبنانــي.
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 .IIIالحماية
 .1الشباب في عالقتهم بالقانون
المعرضيــن
يضمــن القانــون  422لعــام  ،2002حمايــة األحــداث الخارجيــن علــى القانــون أو
َّ
للخطــر ،ويشــمل ذلــك طريقــة تعامــل قــوى األمــن والشــرطة معهــم وتوفيــر المرافــق
ً
جيــدا لذلــك .وبالرغــم مــن بعــض التقــدم فــي هــذا اإلطــار،
تجهيــزا
المالئمــة والمجهــزة
ً
يتعــرض األحــداث فــي النظــام الجنائــي اللبنانــي للعنــف واإلذالل وتدهــور أوضاعهــم
ّ
الصحيــة ،باإلضافــة الــى وصمــة العــار التــي يواجهونهــا مــن المجتمــع.
التوصيــات :علــى الحكومــة أن تضمــن التطبيــق الســليم والكامــل للقانــون  422وتطبيــق
تدابيــر حمايــة األحــداث غيــر اللبنانييــن (بمــا فــي ذلــك عديمــي الجنســية) ،وأن تنظــر فــي
ـدال مــن الســجن.
إمكانيــة اعتمــاد برامــج الوقايــة وإعــادة التأهيــل االجتماعــي بـ ً

المكرهات على الزواج المبكِّر
 .2الفتيات ُ
ترتبــط إجــراءات الــزواج فــي لبنــان بالقوانيــن الدينيــة ،حيــث تحــدد كل طائفــة الســن القانونــي
ً
ً
وفقــا
علمــا ،ان بعضهــا يســمح بتزويــج الفتيــات فــي ســن التاســعة.
للــزواج الخــاص بهــا.
إلحصــاءات اليونيســف ،فــإن حوالــي  ٪4.1مــن الفتيــات اللبنانيــات يتزوجــن بيــن ســن الـــ 15
تزوجــن قبــل ســن الـــ.18
عامــا ،وأن مــا نســبته  ٪6مــن الفتيــات بيــن الـــ  20و 24عامـ ًـا قــد ّ
وً 19
توصيــة :علــى الدولــة إصــدار قانــون يحظــر ويعاقــب علــى الــزواج دون ســن الـــ  ،18وأن
ـا بالمــادة  1622مــن اتفاقيــة القضــاء
يكــون ُملزمـ ًـا لجميــع الطوائــف الروحيــة فــي لبنــان عمـ ً
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.

 .3العنف الجندري والعنف األسري
صــدر قانــون حمايــة النســاء وســائر أفــراد األســرة مــن العنــف المنزلــي فــي أوائــل نيســان/
أبريــل  ،2014إال أنــه أثبــت فشــله فــي جملــة نقــاط أساســية ،حســب مــا أعلنتــه المنظمــات
النســائية وحقــوق اإلنســان .فبالرغــم مــن وضعــه تدابيــر مهمــة للحمايــة وإصالحــات تتعلــق
بالشــرطة والمحاكــم ،فقــد تــرك القانــون النســاء عرضـ ًـة لخطــر االغتصــاب الزوجــي وســواها
مــن اإلســاءات كمــا تــرك مســألة حضانــة األطفــال إلــى المحاكــم الدينيــة.
بنــاء علــى توصيــات
التوصيــات :مجلــس النــواب مدعــو لتعديــل قانــون العنــف األســري
ً
المنظمــات النســائية وانسـ ً
ـجاما مــع اتفاقيــة حقــوق الطفــل (المــادة  )19واتفاقيــة القضــاء
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ،باإلضافــة الــى إنشــاء آليــات للحمايــة االجتماعيــة
تســتند إليهــا.
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 .4التمييز القائم على الميول الجنسية والهوية الجنسية
«المجامعة بخالف الطبيعة» بالســجن لمدة
تجـ ِّـرم المــادة  534مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي
ُ
تصــل إلــى ســنة واحــدة .ويجــري اســتغالل هــذه المــادة لتجريــم المثليــة الجنســية ومغايــري
الهويــة الجنســية .يتعــرض المثليــون والمثليــات ومزدوجــو الميــول الجنســية ومغايــرو الهويــة
والتنمــر علــى كافــة المســتويات ،مــن دون وجــه عدالــة مــن قبــل الدولــة.
الجنســانية للتحــرش
ّ
ويشــمل هــذا تعريضهــم للفحــوص الشــرجية غيــر الالئقــة واالعتقال التعســفي واالســتغالل
مــن قبــل الشــرطة.
التوصيــات :علــى مجلــس النــواب إصــاح قانــون العقوبــات إللغــاء تجريــم المثليــة الجنســية
ومغايــري الهويــة الجنســية عــن طريــق إلغــاء المــادة  534وغيرهــا من المــواد المتعلقة بتجريم
التحــول الجنســي ( )6-523 ،521 ،531/209باإلضافــة إلــى معالجــة أي تمييــز مؤسســي
متّ صــل .مــن واجــب الدولــة تأميــن حمايــة وصــول الجميــع الــى الخدمــات واألماكــن العامــة
بغــض النظــر عــن التوجــه الجنســي أو الهويــة /التعبيــر الجنســي.
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 .IVالالجئون الفلسطينيون
الموضحــة أعــاه وعــدم إمكانيــة االســتفادة مــن الخدمــات العامــة فــي
الــى جانــب الحقــوق ُ
لبنــان بشــكل عــام ،يواجــه الالجئــون الفلســطينيون فــي لبنــان مجموعــة مركّبــة مــن اإلجــراءات
تقدمهــم ،بمــا فــي ذلــك الحــق فــي البنــاء مــن خــال حظــر إدخــال مــواد
التمييزيــة التــي تعــوق ّ
ً
أيضــا الحظــر علــى حريــة التنقــل ،خاصــة بعــد إنشــاء
البنــاء الــى داخــل المخيمــات .وهنــاك
الجــدار حــول مخيــم عيــن الحلــوة ،أكبــر مخيمــات الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان .إذ يعكــس
الجــدار المذكــور نظــرة كراهيــة لألجانــب وإفــراط أو هــوس باألمــن مــن قبــل الدولــة اللبنانيــة،
وهــو يقيــد حركــة حوالــي  ٪11مــن الالجئيــن الفلســطينيين .ناهيــك عــن بــطء عمليــة إعــادة
إعمــار مخيــم نهــر البــارد فــي شــمال لبنــان ،مــا أدى إلــى تشــريد عائــات كثيــرة منــذ عــام .2007
ويمكــن وصــف الوضــع داخــل المخيمــات بأنــه شــديد اإلزدحــام وســط بنيــة تحتيــة متهالكــة.
وقــد تســبب تشــابك األســاك الكهربائيــة بحــوادث مميتــة خــال موســم األمطــار ،مخلفــا
31
نحــو  86ضحيــة فــي مخيــم بــرج البراجنــة وحــده منــذ العــام .2000
ليــس باســتطاعة الفلســطينيين فــي لبنــان ،بمــن فيهــم الشــباب ،تأميــن ظــروف معيشــية
الئقــة ،وكثيـ ً
نظمة
الم َّ
ـرا مــا يتعرضــون للتمييــز والعدائيــة واإلقصاء .إذ تحظر عليهــم الوظائف ُ
فــي نقابــات ،وإذا جــرى توظيفهــم ،يتوجــب عليهــم دفــع رســوم الضمــان االجتماعــي لكــن
دون اإلســتفادة مــن كل تقدمــات الصنــدوق .ال يحــق لهــم امتــاك منــزل أو أيــة ممتلــكات
أخــرى أو تشــكيل جمعيــات ،ويواجهــون كذلــك صعوبــات فــي الوصــول الــى الخدمــات العامة،
ً
ـخصا  32هــم غيــر مسـ َّـجلين فــي مديريــة
مثــل التعليــم والصحــة .يذكــر ،أن أكثــر مــن  35,000شـ
الشــؤون السياســية والالجئيــن فــي وزارة الداخليــة والبلديــات باإلضافــة الــى (5,000 - 3,000
ً
ـخصا)  33ال يملكــون أيــة وثائــق شــخصية (بطاقــة هويــة) .إن الحصــار متعــدد األوجــه (المــادي
شـ
واألمنــي والسياســي واالجتماعــي) المفــروض علــى مخيمــات الالجئيــن الفلســطينيين،
حيــث يقيــم معظــم الفلســطينيين فــي لبنــان ،يشــكل عقبــة أمــام إنفــاذ العديــد مــن الحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة والسياســية.
التوصيــات :الــى جانــب التوصيــات الــواردة فــي األقســام أعــاه ،علــى الدولــة اللبنانيــة
احتــرام حقــوق اإلنســان الخاصــة بالفلســطينيين فــي لبنــان بصــورة عامــة ،بمــن فيهــم
الشــباب .مــن بيــن هــذه الحقــوق ،الحــق فــي العمل والحقــوق المتّ صلــة (النقابــات والضمان
ّ
التملــك والحــق فــي الهويــة والحريــة النقابيــة وتأســيس الجمعيــات
االجتماعــي) والحــق فــي
والحــق فــي التمثيــل فــي المجالــس البلديــة والحــق فــي الخدمــات العامــة (ال ســيما الصحــة
والتعليــم) والحــق فــي التنقــل واألمــن والســكن الالئــق.
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دنيا الوطن“ ،الكهرباء تقتل  86ضحية في مخيم برج البراجنة”ُ ،2020/01/18 ،متوفر علىhttp://bit.ly/2tlzpq5 :
ال يوجد إحصاءات حديثة؛ َق ّدرت اإلحصاءات السابقة العدد بنحو 35,000؛ على سبيل المثال ،يرجى االطالع على :جمعية
رواد ،الوقوع في المتاهات :الثغرات القانونية والعملية في الوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين
ّ
روادُ ،2005 ،متوفر على:
المعترف بهم في لبنان) ،جمعية ّ
(دراسة حالة حول الالجئين غير ُ
المعترف بهم في لبنان
دراسة حالة حواللالجئين غير ُ
األونروا“ :موجز عن الحماية :الالجئون الفلسطينيون في لبنان” ،تشرين األول ُ ،2017متوفر باللغة اإلنكليزية على:
https://www.unrwa.org/sites/default/files/lebanon_protection_brief_october_2017.pdf
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كمــا ينبغــي علــى الدولــة معالجــة مســألة الفلســطينيين فاقــدي الهويــة ،ومنــح الالجئيــن
الفلســطينيين الحــق فــي الملكيــة وخاصــة المســكن ،ورفــع الحصــار المفــروض علــى
المخيمــات.
وعلــى المجتمــع الدولــي الســعي إلــى تحســين وضــع الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان،
الــذي تفاقــم بشــدة بســبب تدفــق الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا ،وتوفيــر المــوارد
الالزمــة لوكالــة األونــروا والدولــة اللبنانيــة بهــدف توفيــر الرفــاه لهــم ،مــن دون المســاس
بحــق لبنــان الســيادي وبحــق العــودة للفلســطينيين.
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الملحــق رقــم  - 1التوصيــات التــي تــم االخــذ بهــا مــن جلســة
2015
تــم اســتخدام التوصيــات التاليــة ،التــي اعتمدهــا لبنــان فــي دورة  ،2015كدليــل للتقريــر أعــاه،
خاصــة فــي مــا يتعلــق بتحديــد مــدى التقــدم او اإلخفاقــات .وعليــه ،بشــكل عــام ،وباســتثناء
المتخــذة إلنشــاء اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان والمؤسســة الوطنيــة
بعــض الخطــوات ُ
لحقــوق اإلنســان فــي لبنــان المتضمنــة آلليــة وقائيــة وطنيــة ،فقــد فشــلت الحكومــة
فــي تخصيــص ميزانيــة 34أو تفعيــل اللجنــة .ولــم يحصــل تقــدم حقيقــي فــي مــا يتعلــق
بالتوصيــات الــواردة أدنــاه ،تحديـ ً
ـدا التصديــق علــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة
ووضــع حــد ألعمــال التعذيــب ،بمــا فــي ذلــك العنــف الــذي مارســته الدولــة وأدواتهــا ضــد
المتظاهريــن فــي خريــف  2019وتحســين الوصــول الــى الخدمــات وجودتهــا وحقــوق الالجئيــن
الموضحــة فــي التقريــر الرئيســي.
ّ
الفلســطينيين،

 .Iالحقوق االقتصادية واالجتماعية
 .1الحق في التعليم:

 .132.18النظــر بإيجابيــة فــي التصديــق علــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة لضمان
حــق هــؤالء فــي التعليــم والعمــل ومشــاركتهم فــي الحيــاة السياســية والعامــة بشــكل كامــل
(الصين)
فعــال للخطــة
 .132.19التصديــق علــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتنفيــذ ّ
ً
متاحــا لألطفــال ذوي اإلعاقــة (إيطاليــا)
الوطنيــة مــن أجــل جعــل نظــام التعليــم
 .132.69مواصلــة الجهــود لنشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان عبــر المناهــج المدرســية وحمــات
التوعيــة العامــة (اليمــن)
 .132.120اتخــاذ الخطــوات المناســبة للتصــدي ألعمــال التعذيــب التــي يتعــرض لهــا كافــة
األفــراد ،بمــن فيهــم المهاجريــن المعتقليــن ،والتصــدي لظاهــرة عمــل األطفــال وضمــان
حصــول مــن هــم فــي ســن الدراســة علــى التعليــم مــن دون صعوبــات (غانــا)
 .132.139مواصلــة جهــود الحكومــة اللبنانيــة لتحســين أداء نظــام التعليــم ،ويتضمــن ذلــك
تعزيــز االلتحــاق بالمــدارس وحمايــة أطفــال الشــوارع مــن أســوأ أشــكال عمالــة األطفــال (ألبانيا)
 .132.166العمــل علــى بــذل جهــود إضافيــة لتعزيز الحقوق االقتصادية واالجتماعية؛ وبشــكل
خــاص ،تعزيــز الحــق فــي العمــل والتعليم والصحة والســكن (المملكة العربية الســعودية)
ً
ً
ومجانيا وفي متناول جميع األطفال (التوغو)
إلزاميا
 .132.173جعل التعليم االبتدائي
34
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الملحقة للعام  ،2020المرجع السابق
الجمهورية اللبنانية ،وزارة المالية ،مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات ُ
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المقيميــن علــى األراضــي اللبنانيــة
 .132.174مواصلــة الجهــود لتوفيــر التعليــم لجميــع ُ
(الجزائــر)
 .132.175مواصلــة الجهــود لتطويــر نظــام جيــد وإلزامــي للتعليــم لجميــع األطفــال حتــى ســن
الـــ ( 15الكونغو)
 .132.176مواصلــة الجهــود إلرســاء تعليــم مجانــي وإلزامــي جيــد لألطفــال حتــى ســن الـــ 15
ســنة (جيبوتــي)
 .132.177ضمان موارد عادلة ومستدامة للتعليم (سلوفاكيا)
 .132.178تحســين الوصــول الــى خدمــات تعليميــة وصحيــة واجتماعيــة جيــدة ،ال ســيما
لألطفــال والنســاء (إيطاليــا)
 .132.179تعزيــز وتطويــر البنيــة التحتيــة للتعليــم بهــدف توفيــر تعليــم جيــد وشــامل لجميــع
األطفــال علــى كافــة األراضــي اللبنانيــة (ســلوفينيا)
 .132.180مواصلــة الجهــود لتعزيــز جــودة التعليــم وإرســاء التعليــم المجانــي اإللزامــي للجميــع
(مدغشقر)
 .132.181ضمان تعليم جيد ومجاني وإلزامي لجميع األطفال (المالديف)
 .132.182مواصلــة تطويــر التعليــم المجانــي واإللزامــي الجيــد لجميــع األطفــال حتــى ســن الـــ
مطــرد وتصاعــدي (بنمــا)
 15ســنة ،وذلــك بشــكل ّ
 .132.184ضمــان التنفيــذ الفعــال للخطــة الوطنيــة إلدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ال ســيما
فــي مــا يتعلــق بالحصــول علــى التعليــم والتوظيــف (فنلنــدا)
 .132.185مواصلــة تعزيــز الجهــود لتحســين حيــاة األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ويشــمل ذلــك
مثــا ،وضــع وتطبيــق أدوات سياســاتية لتلبيــة االحتياجــات التعليميــة لألطفــال ذوي اإلعاقــة
(ســنغافورة)
 .132.187مواصلــة إنفــاذ وإحقــاق حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،بمــا فــي ذلــك حقهــم
فــي التعليــم ،وذلــك فــي إطــار الخطــة الوطنيــة إلدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة التــي تــم
اعتمادهــا (االتحــاد الروســي)
 .132.191تنفيــذ سياســات تركــز علــى دمــج األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي نظــام
التعليــم الرســمي وتكييــف المبانــي لجعلهــا أكثــر مالءمــة ،وتوفيــر التدريــب للمعلميــن
والعامليــن التربوييــن بهــدف تطويــر بيئــة تمكينيــة وشــاملة للتعليــم (كنــدا)
(عمان)
 .132.192تكثيف الجهود إلدماج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس ُ
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 .132.193مواصلــة تعزيــز النظــام التعليمــي وضمــان اســتفادة األطفــال المعوقيــن مــن
التعليــم علــى قــدم المســاواة مــع بقيــة األطفــال (جمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية)

 .2الحق في العمل

 .132.18النظــر بإيجابيــة فــي التصديــق علــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة لضمان
حقوقهــم فــي التعليــم والعمــل ومشــاركتهم فــي الحيــاة السياســية والعامــة بشــكل كامــل
(الصين)
 .132.165مواصلــة الجهــود لضمــان تطابــق عالقــات العمــل بيــن العمــال وأربــاب العمــل مــع
معاييــر العمــل الدوليــة (العــراق)
 .132.166العمــل علــى بــذل جهــود إضافيــة لتعزيز الحقوق االقتصادية واالجتماعية؛ وبشــكل
خــاص ،تعزيــز الحــق فــي العمــل والتعليم والصحة والســكن (المملكة العربية الســعودية)
 .132.184ضمــان التنفيــذ الفعــال للخطــة الوطنيــة إلدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ال ســيما
فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى التعليــم والعمــل (فنلنــدا)

 .3الحق في رعاية صحية نوعية

 .132.86تنفيــذ تدابيــر عمليــة المنحــى لتدعيــم حمايــة وتعزيــز حقــوق المــرأة فــي المجــاالت
الصحيــة ومكافحــة العنــف ضــد المــرأة (ســنغافورة)
 .132.166العمــل علــى بــذل جهــود إضافيــة لتعزيز الحقوق االقتصادية واالجتماعية؛ وبشــكل
خــاص ،تعزيــز الحــق فــي العمــل والتعليم والصحة والســكن (المملكة العربية الســعودية)
 .132.172مواصلــة البحــث عــن تدابيــر لمعالجــة ارتفــاع تكلفــة الخدمــات الصحيــة والتفــاوت
الحالــي فــي جــودة هــذه الخدمــات فــي الســوق (كوبــا)
 .132.178تحســين الوصــول إلــى خدمــات تعليميــة وصحيــة واجتماعيــة جيــدة ،ال ســيما
لألطفــال والنســاء (إيطاليــا)

 .4حقوق األشخاص ذوو االعاقة

 .132.17التصديــق علــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة (ســيراليون ،هنــدوراس،
البرتغــال)؛ اإلنتهــاء مــن عمليــة التصديــق علــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة
(تركيــا)؛ تســريع العمليــة الالزمــة للتصديــق علــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة
(تايلنــد)؛ تيســير التصديــق علــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة (جمهوريــة كوريــا)
 .132.18النظــر بإيجابيــة فــي التصديــق علــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة لضمان
حقوقهــم فــي التعليــم والعمــل ومشــاركتهم فــي الحيــاة السياســية والعامــة بشــكل كامــل
(الصين)
فعــال للخطــة
 .132.19التصديــق علــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتنفيــذ ّ
ً
متاحــا لألطفــال ذوي اإلعاقــة (إيطاليــا)
الوطنيــة مــن أجــل جعــل نظــام التعليــم
 .132.20التصديــق علــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وبروتوكولهــا االختيــاري،
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وتعزيــز وعــي المجتمــع والمؤسســات بحــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي المســاواة وعــدم
التمييــز ضدهــم فــي جميــع مناحــي الحيــاة (المكســيك)
 .132.23التصديــق علــى مختلــف النظــم األساســية واالتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق
اإلنســان ،بمــا فــي ذلــك نظــام رومــا األساســي واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة
واتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  87و 169و(189غانــا)؛ التعليقــات5/31 / A / HRC :
 1.Add /تنــص علــى الصفحــة  - 132.23 :3غانــا  -مقبولــة جزئيـ ًـا  -الجــزء المقبــول هــو الجــزء
الــذي يشــير إلــى التصديــق علــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 .132.68مواصلــة تعزيــز اآلليــات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان لحمايــة أضعــف قطاعــات
المجتمــع (البحريــن)
الفعــال للخطــة الوطنيــة إلدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ال ســيما
 .132.184ضمــان التنفيــذ
ّ
فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى التعليــم والعمــل (فنلنــدا)
 .132.185مواصلــة تعزيــز الجهــود لتحســين حيــاة األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ويشــمل ذلــك
مثــا ،وضــع وتطبيــق أدوات سياســاتية لتلبيــة االحتياجــات التعليميــة لألطفــال ذوي اإلعاقــة
(ســنغافورة)

 .IIالحقوق المدنية والسياسية
 .1المشاركة في الحياة العامة

 .132.55النظــر فــي إنشــاء آليــة مســتقلة لألطفــال وتزويدهــا بالمــوارد البشــرية والماليــة
الالزمــة (ســلوفاكيا)
 .132.99ضمــان امتثــال قــوات األمــن ،بمــا فــي ذلــك الجيــش ،خــال المظاهــرات الســلمية،
لمبــادئ األمــم المتحــدة األساســية بشــأن اســتخدام القــوة واألســلحة الناريــة مــن جانــب
المســؤولين عــن إنفــاذ القانــون (كوســتاريكا)  .132.161تنفيــذ السياســات الالزمــة لتشــجيع
المــرأة علــى المشــاركة فــي الحيــاة السياســية والعامــة (المكســيك)

 .IIIالحماية
 .3العنف القائم على النوع االجتماعي والعنف ُ
األسري

 .132.86تنفيــذ تدابيــر عمليــة المنحــى لتعزيــز حمايــة وتعزيــز حقــوق المــرأة فــي مجــاالت
الصحــة ومكافحــة العنــف ضــد المــرأة (ســنغافورة)
 .132.126مواصلــة الجهــود لمكافحــة العنف ُ
األســري والتحرش الجنســي واســتغالل النســاء،
يربيــن
ـي
ـ
اللوات
ـات
ـ
والفتي
ـريك
ـ
ش
دون
ـرهن
ـ
أس
ـن
ّ
ّ
ال ســيما المراهقــات والنســاء اللواتــي ُي ِع ْلـ َ
ـن (كولومبيا)
أطفالهـ ّ
 .132.129اعتمــاد وتنفيــذ جميــع التدابيــر الالزمــة لمنــع العنــف ُ
األســري وجرائــم القتــل علــى
أســاس النــوع اإلجتماعــي منعـ ًـا فعليـ ًـا (بنمــا)
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.IVالالجئون الفلسطينيون
 .132.74مواصلــة دعــم قضايــا حقــوق اإلنســان وتقديــم الدعــم للجهــود اإلنســانية (الكويــت)
 .132.195مراعــاة حالــة الضعــف التــي يعانــي منهــا المهاجــرون والالجئــون فــي البلــد ،ال
ســيما النســاء واألطفــال (نيكاراغــوا)
 .132.207مواصلــة التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة والبلــدان المانحــة إليجــاد حلــول لمشــاكل
الالجئيــن (أرمينيــا)
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المصادقة
الملحق رقم  - 2المشاركون /ات في جلسات ُ
فيمــا يلــي أســماء المبــادرات الشــبابية والمنظمــات الشــبابية الذيــن شــاركوا فــي جلســات
المصادقــة علــى المســودة األولــى لهــذا التقريــر ،والتــي جــرت بيــن  28شــباط /فبرايــر و 6آذار/
ُ
مــارس ،2020 ،فــي محافظــة بيــروت (جلســتان) ،فــي الجنــوب والنبطيــة ( جلســة واحــدة)،
فــي البقــاع وبعلبــك الهرمــل (جلســة واحــدة) ،وفــي جبــل لبنــان (جلســة واحــدة).
إن جمعيــة مســار وحدهــا هــي المســؤولة عــن األفــكار المعروضــة فــي التقريــر وقــد ال تعكس
رأي جميع المشــاركين/ات.
عبــرت عــن رغبتهــا فــي
أدنــاه اســماء المؤسســات الشــبابية (وفــق الترتيــب األلفبائــي) التــي ّ
إدراج إســمائها فــي هــذا التقريــر:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

المنتدى اإلجتماعي الحاروفي
جبهة النضال الشعبي الفلسطيني
جمعية أبناء صيدا
جمعية المرأة الخيرية
حركة التحرير الوطني الفلسطيني – مكتب الطالب
حزب الطاشناق – مصلحة طالب زافاريان
خطوة – مبادرة شباب السلطان
قطاع الشباب في تيار المستقبل
قطاع الشباب في التيار الوطني الحر
قطاع الشباب في سفارة دولة فلسطين في لبنان
مبادرة قب الياس الشبابية
مركز التنمية البشرية
مركز المطالعة والتنشيط الثقافي – القاع
مركز المطالعة والتنشيط الثقافي – المنصورة
مركز الرياضة والثقافة في الهرمل
منتدى الشباب الديمقراطي اللبناني
مؤسسة عامل الدولية
نادي الثقافي الفلسطيني في الجامعة اللبنانية األمريكية – بيروت
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عنوان جمعية مسار:

بيروت ،منطقة الحمرا ،شارع صوراتي ،بناية شرتوني ،الطابق السابع ،شقة 37 & 36
على الخريطةhttps://goo.gl/maps/tnzu7wf9jDSQUNVE8 :
الموقع والبريد اإللكترونيwww.masarlb.org; info@masarlb.org :
فيسبوك ،تويتر ،إنستاغرام@masarlborg :
رقم الهاتف+961 1 348411:
صندوق بريد113 - 5979 :

