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 مجلس حقوق اإلنسان 

 الدورة الخمسون 

 2022تموز/يوليه   8 -حزيران/يونيه   13

 من جدول األعمال 3البند  

المدنية والسياسية واالقتصادية    ،تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان
 بما في ذلك الحق في التنمية ،واالجتماعية والثقافية

 الزيارة إلى لبنان  

 * أوليفييه دي شوتر   ، تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق اإلنسان   

 موجز  
التاريخ. ولد أ ى تدمير  يتخبط لبنان في أزمة من أسووووووووووووووأ األزماا االتةوووووووووووووا  ة والمالية في   

العملة الوطنية والزيا اا الفاحشووووووووة في األسووووووووعار وانريار ال تاق المةوووووووورفي  ل  تف ير معم  لل وووووووو ان 
فإن أول ك الذين ب وا    ،ركو  سوياسوي طايفي. ول ن كان مع   ال و ان اين  وملون أن  را روا البلد وسوط

                                         وتحملوا العوالب   فعوا  ل  حافة الراوية.

  ، م ووووووووووتولة عن انتراإلاا ح و  ا ن ووووووووووان  ،بما في ذلك مةوووووووووورفرا المركز    ،اللبنانيةوالدولة  
الذ  نتج عن هذه األزمة التي هي من صووووونس ا ن وووووان.  ،في ذلك ا ف ار غير الضووووورور  لل ووووو ان بما

وكان لبنان لبل األزمة يت وووووو  بالفعل بم ووووووتوياا مروعة من تركيز الةروو في ال مةا وسووووووياسوووووواا جبايية  
رب وتعو  بوالنفس عل  األرريوا ا ومهموال مزمن لخودمواا التعلي  العواع والرعوا وة الةووووووووووووووحيوةا تشوووووووووووووو س التر

 ولةور في ن اع الحما ة ااجتماعيةا وفشل في لتاق الكرربا .

ويلزع أن  رير لبنان م اره. ويم ن ع س ات اه البتس الذ  حل بال  ان بقيا و تضس العدالة  
أن   دع   ،بل وينبري له ،صوووووومي  أعمالرا. ويم ن للم تمس الدوليااجتماعية والشووووووفالية والم ووووووا لة في  

 ولكن هذا الدع  لن   ون له أرر  ا  ذا اعتمدا  صالحاا هي لية لوضس حد لعملية التف ير. ،الدع 
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 المرفق 

أوليفييه    ،تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق اإلنسان  
 بشأن زيارته إلى لبنان دي شوتر

 المحتوياا
 الةفحة  
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 8  .......................................................................... الالج ون ال وريون والفل تينيون  - جي 
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 18  .................................................................... ن اع حما ة اجتماعية محدو و ومنحرفة -  ال
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 22  .......................................................................... ار  ل  خدماا عامة سليمةاافت  - واو

 23  ......................................................................................  ور الم تمس الدولي - زا  
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 23  ................................................................ الف اا المتضررو بش ل خاص من األزماا - ألف

 24  ............................................................................. األزماا المتفالمة ع س آرار - با 
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 ( 1) مقدمة -     أوال   

لبنان   ،أوليفييه    شووووووووووتر ،زار الم رر الخاص المعني بم وووووووووولة الف ر المدلس وح و  ا ن وووووووووان -1
. وكان الررض من الزيارو ت يي  اات ا  بين سياساا  2021تشرين الةاني/نوفمبر   12 ل     1الفترو من  في

 ومة وأصوووووووووووحاب  الح ومة لم افحة الف ر والتزاماترا في م ال ح و  ا ن وووووووووووان وت د   توصوووووووووووياا  ل  الح
المةووووووووولحة ايخرين. ويعرب الم رر الخاص عن امتنانه للح ومة لدعوترا وتي ووووووووويرها لزيارته ولدخولرا في  

 .44/13                                                          حوار بنا . وي د ع هذا الت رير عمال  ب رار م لس ح و  ا ن ان 

  ،والنبعة ، وبرج حمو    ، أجرى الم رر الخاص مشواوراا في بيروا )ال ميزو والكرنتينا   ، وخالل زيارته  - 2
 ،ووا   النحلوة(   ، والمنكوبين   ، وبواب التبوانوة   ، وحي التنوك   ، وطرابلس )المينوا    ، والمودينوة الريواضووووووووووووويوة(   ، وشووووووووووووواتيال 

وبم وووووتولي   ، والب اق )بر  لياس(. والت   بوشوووووخاص  عانون من الف ر   ، وبعلبك   ، ومنيارو(  ، وحلبا   ، وع ار )ببنين 
  ، وخبرا    ، وبممةلي من ماا الم تمس المدني   ، الدولة وم وووووووووتولين ح وميين عل  الةوووووووووعيدين المركز  والبلد  

  ،. وزار المناطق المتضوووووووووررو من انف ار مرفو بيروا( 2) وأعضوووووووووا  في ال ووووووووولك الدبلوماسوووووووووي  ، ومن ماا  ولية 
   ا  ومركز   ، ومووى للن وا   ، للح وا      ا   متبخ و       ا ، وم وتشوف  عام   ، للشوباب    ا  ومركز  ، وم اتب المن ماا غير الح ومية 

وعدو م وووووووووووووتوطناا عشووووووووووووووايية ومخيماا لالج ين. ويعرب الم رر الخاص عن عميق امتنانه   ، لذو  ا عالة 
 لألسر والم تمعاا المحلية والمن ماا التي الت مت معه ب خا  ولترا وخبراترا سوا  أرنا  الزيارو أو لبلرا. 

 المتفاقمة على الفقرأثر األزمات  -       ثانيا   

يتمتس بم وتوياا عالية من التنمية البشورية ومتوسوط العمر    ا  الذ  كان ذاا يوع بلد  ،ما فتئ لبنان -3
 ،2019يتخبط في أزمة من أسووووووووووووووأ األزماا االتةوووووووووووووا  ة والمالية في تاريخ العال . ومنذ عاع   ،( 3) المتولس

 ،في الموايوة من ميمتروا  95وف ودا العملوة    ،الف رفي الموايوة من سوووووووووووووو وانوه في  واموة    80بموا يزيود عل        ز ج
 2 000التي ارتفعت بن ووووبة  ،. وب ووووبب أسووووعار ولو  الديزل( 4) في الماية  200وارتفعت األسووووعار بوإلةر من  
أصووووووووبك من الم لف للرا ة أن يتن ل مع   العمال للعمل وأن يذهب األطفال    ،في الماية في عاع واحد ف ط

 6وما يزيد عل   ،أشووووووووخاص صووووووووعوبة في الحةووووووووول عل   خل 10كل  ل  المدرسووووووووة. وي د ت ووووووووعة من 
 .( 5)                                                أشخاص سيرا رون البلد لو استتاعوا  ل  ذلك سبيال   10أشخاص من كل 

  ،فإن اانريار المريس لاللتةووووووووا  اللبناني ا  م ن أن ت ووووووووتوعبه ا حةووووووووا اا وحدها ،ومس ذلك -4
سووووووووويما بالن ر  ل  ندرو البياناا الرسووووووووومية التي ت معرا الح ومة بشوووووووووون الف ر وعدع الم ووووووووواواو. ف د بد   ا

 ،بالفالة                                                                                         مدخراا العمر لتاق  مةوورفي  مترور  أغرته سووياسووة ن د ة مواتية لمةووالحه. وح ك   عل  جيل كامل
    ا ،متزايود    ا   وتواجوه المرأو عنفو   ،                        وي  بر األطفوال عل  العمول  ،حيو  تتخل  األسوووووووووووووور عن تنواول وجبواا غوذاييوة

ويتورط   ،ويضووووووتر الالج ون ال وووووووريون والفل ووووووتينيون  ل  العمل غير الرسوووووومي ليعانون من مشوووووو ة بالرة
ة عرضوووة للت اهل ويفت رون ويةوووبك األشوووخاص ذوو ا عال  ،العمال المراجرون في عاللاا عمل تع ووو ية

  ل  الدع .

  

فولف وموظفو مفوضوووية األم  المتحدو   - عرب الم رر الخاص عن امتنانه للبح  والتحليل الممتازين اللذين أجرترما بوا فرنانديز   (1)
 ال امية لح و  ا ن ان.

 ./https://www.srpoverty.org/schedule-lebanon-missionان ر  (2)
 .2020ت رير التنمية البشرية  ،برنامج األم  المتحدو ا نمايي (3)

 .2021كانون األول/   مبر  ،متشر أسعار ااسترالك ،  ارو ا حةا  المركز   (4)

(5) Gallup, “Leaving Lebanon: crisis has most people looking for exit”, 2 December 2021. 
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 ،2021أيلول/سوبتمبر    10ولد تشو لت في        ا . ظلت الح ومة مشولولة سوياسوي  ، وفي خضو  هذه الحالة  -5
وفشوووولت في الوفا  بوعو  ا نعاإل وا صووووالت. ول  تتم ن من الترلب      ا ،شوووورر  13بعد فراغ في ال وووولتة  اع 

ب ووووبب ع ز م لس الوزرا  عن ااجتماق منذ أشوووورر   ،عل  فشوووول ا  اراا ال وووواب ة في سوووون ا صووووالحاا
تلك الخ واير التي أجبرا الح ومة   ا      عا ا      ا   وعدع ال درو عل  ا لرار بخ واير ال تاق المالي وتوزيعرا توزيع

وجررا  عل  الرغ  من الدعواا التي      ا ،. وا يزال هذا الع ز م ووووتمر ( 6) عل  تحملرا   ا  لف اا ضووووعفاين أشوووود ا
. ول ن كوان البلود بحواجوة ( 7) 2018الم تمس الودولي  ل  لبنوان لتنويس التةووووووووووووووا ه والتي  عو  تواريخروا  ل  عواع  

فإن النفوذ   ،المانحين الدوليينماسووووووة  ل  م موعة  جرا اا لاغارة االتةووووووا  ة يت  التفاوض بشووووووونرا مس  
 غير المبرر لل تاق المةرفي في هذه العملية ا يزال يريمن عل  المفاوضاا مس صندو  الن د الدولي.

ا بل  ن ال ووووووياسوووووواا الح ومية الفاشوووووولة هي التي                                          وكان با م ان ت نب األزمة االتةووووووا  ة تماما   -6
مةوالك وا  خضوس فيرا ال تاق المةورفي والمةور   اختل ترا. فللبلد متسو وة سوياسوية تعاني من تضوارب ال

المركز  )مةوووووووور  لبنان( للم ووووووووا لة  ل  حد كبيرا وللبلد م ووووووووتوياا مروعة من تركيز الدخل والةروو في  
من ااسوتةماراا ااجتماعية التي     ا   ال مة نتي ة لن اع ضوريبي  شو س التررب ويفيد األرريا ا كما شورد ع و 

للخودمواا العواموة   ووووووووووووووتفيود منوه ال تواق الخواص في توفير التعلي  والرعوا وة     ا   منو مز                         أسووووووووووووووي  توظيفرواا ومهمواا  
للكرربا  تريمن عليه المةوووالك الخاصوووة ويع ز في      ا   لن اع الحما ة ااجتماعيةا ولتاع    ا   الةوووحيةا ولةوووور 

    ا .الولت الراهن عن توفير أإلةر من بضس ساعاا من الكرربا  يومي 

    ا   من صوووونس ا ن ووووان بفعل رالأ أزماا أخرى.  ذ  عمل لبنان جاهدوتتفال  هذه الكاررة التي هي   -7
. ورغ  أن التحقي اا الرسوووووومية  2020من أجل التعافي من أضوووووورار انف ار مرفو بيروا في آب/أغ ووووووتس  

  ،وتشوووووريد م اا ايا       ا ،شوووووخةووووو  220فإن الم تمس المدني أفا  بون اانف ار أسوووووفر عن م تل  ،م وووووتمرو
. ولد زار الم رر ( 8) في الماية من األعمال الت ارية الخاصووووووووة 56وتورر   ،لمدرسووووووووة عن العم  163وتولف 

الخاص األحيا  المتضوووررو واسوووتمس  ل  شووورا اا الضوووحا ا الذين  شوووعرون بون الح ومة تخلت عنر . وبعد 
  ،وا تزال المناطق المتضووررو في حالة خراب  ،ل  تحد  الم ووتولياا بعد ،مرور أإلةر من عاع عل  اانف ار

 دأا بالكا  األموال الم دمة من الم تمس الدولي  عا و ا عمار تةل  ل  الم تفيدين الم تردفين.وب 

( عل  سوووووووووووووو وانوه ون واموه 19-توورير جوايحوة مرض فيروس كورونوا )إلوفيود    ا   ويواجوه لبنوان أ ضوووووووووووووو  -8
زيي الذ  تعترضووه صووعوباا بعد ع و  من ن س ااسووتةمار في الن اع العاع وملرا  الح ومة ال   ،الةووحي

الذ  ت  رفعه  ون ضوووماناا مناسوووبة وسوووط الف ر العاع لل ووو ان. وا تزال    ،المشوووين لدع  األ وية األسووواسوووية
ولد ارتفعت أسووووووووعار أ وية األمراض المزمنة أربعة أضووووووووعا  عل  األلل منذ     ا ،حا     ا   األ وية تشوووووووورد ن ةوووووووو 

 أمس الحاجة  ليه.وهو ح   با عداع المحتوع عل  من ه  في  ،ا لرا  ال زيي األخير للدع 

عل   ،مليون اجئ 1مضنية للتعامل مس وجو  ما يزيد عل     ا  يبذل البلد جرو  ،وفي الولت نف ه -9
    ا .الرغ  من أن أعدا ه  الحقيقية ت ل خ ية ب ووووووووبب سووووووووياسووووووووة عدع ا  ماج التي تنتر را الح ومة رسوووووووومي 

 عانون من   ،الذين  عتبرون كبش فدا  ويتعرضوووووووووون للتمييز ،يزال الالج ون ال ووووووووووريون والفل وووووووووتينيون  وا
ويحرمون من العمووول في مع   المرن. ولووود لمس الم رر   ،العمووول المفروض في ال تووواق غير الرسوووووووووووووومي

ولكن من المحت  أن تفشوول هذه   ،الخاص بوا ر مشوو عة في ال رو  التي تبذلرا الح ومة  نرا  هذا التمييز
  ضمن ح ر  في الحةول عل  عمل.ال رو  في غياب تشريس  اي  

  

(6) Reuters, “Analysis: Lebanon’s savers to bear burden under new rescue plan”, 3 February 2022. 

(7) Reuters, “Lebanon wins pledges exceeding $11 billion in Paris”, 6 April 2018. 

(8) Human Rights Watch, “They Killed Us from the Inside”: an Investigation into the August 4 Beirut 

Blast (2021). 
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حي   شووووعر ال وووو ان بون الح ومة    ،هي: أزمة ر ة    ا   وتشوووو ل صوووولب هذه األزماا أزمة أإلةر عم  -10
  ،غير ال ا رو عل  ضووووووووومان ح ولر  أو تلبية احتياجاتر  األسووووووووواسوووووووووية لد تخلت عنر . وفي مع   الحااا 

 عن انرياره في أسوأ األحوال.              حوال وم توا  ت اوزته األحداأ في أح ن األ   ا  أصبحت الدولة بب اطة كيان 

   ا  كالي     ا   أعربت الح ومة عن أسووووووفرا ألن اسووووووتنتاجاته ا ت ر  لرار   ،وفي نرا ة زيارو الم رر الخاص -11
بمختلف الختط وااسووووتراتي ياا التي وضووووعترا للتةوووود  لألزماا العديدو في البلد. ول ن كانت االتزاماا  

فإن وا ة الم رر الخاص ت ووووووتدعي  راسووووووة ال ووووووياسوووووواا    ،للم تمس الدوليبا صووووووالت ت دع  شوووووواراا هامة 
الملموسة المعتمدو لالمتةال لاللتزاماا الدولية لح و  ا ن ان في سيا  ال ضا  عل  الف ر أو تناول انعداع 

  ، نولي وت وايته تناول الوعو  بالعمل في الم وت بل. وفي محا راته مس الم وتولين الح وميي   ،تلك ال وياسواا
بشووون    ا  ولكن ل  تر  سوووى  جاباا لليلة جد  ،أعتيت له تفاصوويل وفيرو عن التحد اا التي تواجررا الح ومة

 التدابير الفعالة المتخذو لحل األزماا أو بشون ختة طويلة األجل ومتماس ة لانعاإل.

ن في  ولود  عيوت الح وموة  ل  التعليق عل  مشووووووووووووووروق هوذا الت رير لبول نشووووووووووووووره. ول  ت ودع أ  طع -12
اا عا اا الم دمة هنا ليما يتعلق بم ووووووتولياترا عن تف ير ال وووووو ان أو ما يرتبط بذلك من انتراإلاا لح و   

عل  ااعترا  بم وووووتولياترا    ،بما فيرا مةووووور  لبنان ،ا ن وووووان. ويح  الم رر الخاص القيا و ال وووووياسوووووية
ومة عل  اتخاذ  جرا اا فعالة  والخضوووووق للم ووووا لة أماع ال وووو ان. وسووووت وووواعد الم ووووايل المحد و أ ناه الح 

لبرا ،وخاضوووعة للم وووا لة من أجل ا نعاإل مس التزاماترا الدولية    ا  تماشوووي  ،                                ت عل من ال ضوووا  عل  الف ر صووو 
 في م ال ح و  ا ن ان.

هويترا الوطنية عل  فكرو  ،كما كان  عر  لبنان ذاا يوع ،ول د بنت "سوووووي وووورا الشوووور  األوسووووط" -13
وهي صوووورو سووواه  فيرا الم تمس الدولي من خالل تشووو يس م انترا كمالذ  ،الماليةريا و األعمال والحةوووافة  

ضوووووريبي فعال. وأ ى فشووووول الت ربة  ل  ت ييد ا يرا اا العامة وللة المرونة في أولاا األزماا مةل الولت  
فإن   ،الحاضوووووووور. فلبنان بحاجة ماسووووووووة  ل  التريير. ومذا سوووووووومك باسووووووووتمرار تدهور األوضوووووووواق االتةووووووووا  ة

  ل  انرياراا أمنية.   ا  ضتراباا ااجتماعية ستز ا  ولد تت   لريب اا

في األجلين ال ةوووووووووووير         عاجال      ا   ويركز هذا الت رير عل  الم وووووووووووايل الريي وووووووووووية التي تتتلب اهتمام -14
والتويل. وتشووومل هذه الم وووايل وضوووس ختة لانعاإل االتةوووا   تركز عل  العدالة ااجتماعية من خالل  

وزيا و وتح ووووووووووين ا نفا  عل  الحما ة      ا اوشووووووووووفاف       عا ا      ا   بخ وووووووووواير مةوووووووووور  لبنان وتوزيعرا توزيعا لرار  
ااجتماعية والخدماا العامة باعتبارها اسوووووتةماراا أسووووواسوووووية في م وووووت بل البلدا ومعال ة عدع الم ووووواواو في  

 ليل ااحتيال الةروو عن طريق  صوووووالت الن اع الضوووووريبي من أجل  حداأ أرر أفضووووول في  عا و التوزيس وت 
 والترربا ومصالت لتاق الكرربا  لترسيخ الشفالية ون   الت عير العا ل.

 الفئات المتضررة بشكل خاص من األزمات -       ثالثا   

ا سوووويما ب ووووبب انعداع بياناا التعدا   ، فت ر لبنان  ل  بياناا رسوووومية شوووواملة و مي ة بشووووون الف ر -15
لخاص يرى بوا ر مشوو عة في نشوور أول متشوور رسوومي للف ر . ول ن كان الم رر ا1932ال وو اني منذ عاع 

   ا  فإن مع   جرو  جمس بياناا خط األسوووووووووووواس تضووووووووووووتلس برا حالي  ،2022المتعد  األبعا  في آذار/مارس  
المن مواا غير الح وميوة ووكوااا األم  المتحودو. ويت   عودع جمس الح وموة للبيوانواا  ل  عرللوة التحليول 

 ياساتية سليمة كما  عيق لدرترا عل  التخ يف من حدو الف ر.والحيلولة  ون وضس م ترحاا س

بيد أنه من الواضوووووك أن األزماا المتفالمة لد أسووووورمت في حدوأ زيا و هايلة في الف ر. وتشوووووير  -16
  في الماية   82 ل     2019في الماية في عاع    42من      ا    حدى الت ديراا  ل  أن الف ر المتعد  األبعا  تضووووووواعف ت ريب 
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في حين تذهب ت ديراا أخرى  ل  أن أإلةر من نةوووووووف ال ووووووو ان   يشوووووووون تحت الخط    ،( 9) 2120في عاع 
فوإن بع  الم موعواا تووررا   ،ول ن أررا األزمواا عل  مع   الف واا  .( 10) 2020الوطني للف ر في عواع  

    ا .بش ل خاص ب بب ال رو  العامة الموجو و م ب 

 المرأة -ألف 

الوذ   عو   ل  الحقبوة الفرن وووووووووووووويوة اللبنوانيواا المتزوجواا من  1925 حرع لوانون ال ن وووووووووووووويوة لعواع   -17
أجانب من الحق في ن ل جن ووووووووووويترن  ل  أطفالرن وأزواجرن  سووووووووووووو باللبنانيين. ر  يواجه أطفالرن العد مو 

 عمل  ون تةريك.ال ن ية عقباا في الحةول عل  التعلي  اابتدايي والةانو  الم اني ولن يتم نوا من ال

أطفال وأزواج اللبنانياا الحق في الحةوووووووووول عل  تةووووووووواريك  لامة    4186ويمنك المرسووووووووووع رل   -18
ويتفال  هذا   .      طويال     ا  ولكن   ب ت ديدها بانت اع ويم ن أن تكون العملية م لفة وت ووووووووووووووترر  ولت   ،"م املة"

الذين  حرمون من الحق في حيازو    ،الوضوووووووووووس التمييز  عندما تكون اللبنانياا متزوجاا من الفل وووووووووووتينيين
الممتلكاا أو ن لرا في لبنان. والنتي ة هي أن محنة األشووووخاص المتضووووررين من هذه ال ووووياسوووواا التمييزية  

ولكن الم تمس المودني   ودر أعودا ه     ، ذ ا ت مس الح وموة بيوانواا رسووووووووووووووميوة عنر  ،ت وابول بونذان صووووووووووووووموا 
 .( 11) شخس 77 000 فو   بما

لبنان تشوووريعاته مس ال انون الدولي لح و  ا ن وووان بمنك المرأو اللبنانية الحق في    وينبري أن يواي  -19
أن     ا   . وينبري أ ضوووووو ( 12) عل  األلل  2012منذ عاع     ا   وتكرار     ا   كما التزع بذلك مرار   ،ن ل جن وووووويترا  ل  أسوووووورترا

)ز( من اتفامية و )و(و ) (و )ج((1)16و (2)9  ووحب تحف اته المةيرو  شوو ااا عويةووة عل  الما تين  
 وهي تحف اا تتعارض مس موضوق ااتفامية نف را وغرضرا.   ، ال ضا  عل  جميس أش ال التمييز ضد المرأو 

  وهو  ليل عل  الحواجز   ، وللبنان معدل من أ ن  معداا مشوووووووواركة المرأو في سووووووووو  العمل في العال   -20
من البلدان التي اسوووووتعرضوووووت في      ا   بلد  156ين  من ب   144الري لية التي تواجررا المرأو. واحتل البلد المرتبة  

 3,29حي  بلغ معدل مشووواركة ا ناأ في ال وى العاملة    ،( 13) أحدأ ت رير عالمي عن الف وو بين ال ن وووين
وبما أن م واهماترا   ،( 15) وت ضوي المرأو في رعا ة األطفال ضوعف الولت الذ    ضويه الرجل  .( 14) في الماية

غير الن د ة وما ينتج عنرا من فرص التةووووووووووا  ة ضووووووووووايعة ت ل غايبة عن ن اع التومين ااجتماعي ال اي  
فإن  ،وحت  في الحااا التي تعمل فيرا المرأو   .( 16) فمن غير المرجك أن ت وووووووووووتفيد منه  ،عل  ااشوووووووووووتراإلاا

. كما احتل لبنان  ( 17) في الماية من مرتباا الرجل في المتوسوووووط 34مرتباترا في ال تاق الخاص ا تت اوز 
بما في ذلك التحةوووويل العلمي والةووووحة والب ا  عل   ،رال  أ ن  مرتبة في جميس المتشووووراا األخرى للمرأو 

 ليد الحياو والتم ين ال ياسي.

  

 (.2021(" )2021-2019"الف ر المتعد  األبعا  في لبنان ) ،)ا س وا( ،الل نة االتةا  ة وااجتماعية لرربي آسيا (9)

(10) World Bank, Lebanon Economic Monitor, Spring 2021, p. 13. 

(11) UNDP and National Committee for the Follow-up on Women’s Issues, “Predicament of Lebanese 

women married to non-Lebanese” (2009), p. 18. 

(12) CCPR/C/LBN/Q/3/Add.1/Rev.1،  و ،24الف روA/HRC/WG.6/37/LBN/1،  147الف رو. 

(13) World Economic Forum, Global Gender Gap Report (2021), p. 25. 

 International Labour Organization (ILO), “Labour force and household living conditionsانوووووو وووووور   (14)

survey 2018–2019 Lebanon”. 

(15) ILO, Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work (2018), p. 48. 

(16) ILO, “Vulnerability and social protection gaps assessment - Lebanon” (2021), p. 12. 

(17) World Economic Forum, Global Gender Gap Report, p. 251. 

http://undocs.org/ar/CCPR/C/LBN/Q/3/Add.1/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/37/LBN/1
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ح ووبما سوومعه الم رر  ،لية  ل  ارتفاق كبير في العنف ال ن ووانيولد أ ا األزمة االتةووا  ة الحا -21
الخاص في المالجئ واألماإلن ايمنة المخةةة للن ا  والفتياا. وارتفعت الن بة الم وية للبنانياا اللواتي 

  . ( 18) 2020في الماية في عاع    35 ل     2018في الماية في عاع    21  ووعين  ل  الحةووول عل  تلك الخدماا من  
ألن الن وووا  ا   وووتتعن تحمل تكاليف الشووو وى     ا  إلما أصوووبك التحرإل ال ن وووي في م ان العمل أإلةر شووويوع

 .( 19) من ف دانرن لعملرن   ا  خوف

 الطفل -باء 

لألزمة االتةووا  ة آرار ضووارو عل  الحالة الترذوية لألطفال وعل  نموه  وتحةوويلر  العلمي في  -22
  ،في الماية من األطفال  80ضووووووحية ب يل كامل. ويعاني أإلةر من شووووووت  أنحا  لبنان. وسووووووتكون النتي ة الت 

. وتفت ر األسووووووووور  ( 20) 2019أ  ضوووووووووعف الت ديراا في عاع   ،من الف ر المتعد  األبعا   ،مليون طفل  8,1 أو
في الماية  60في الماية  ل  ما   في من المال لشووورا  األغذ ة ويشوووتر    77الم يشوووية بن وووبة مريعة لدرها  

  ،بمن فير  األطفال   ،مما   بر الكةيرين ،( 21) من األسر الم يشية األغذ ة باايتمان أو عن طريق االتراض
  عل  الرغ  من جرو  آباير . وأبلرت رالرة وخم وون في الماية من األسور ،عل  تخ ي  الكمية الم وترلكة

  . وت دع وكااا األم  المتحدو ( 22) 2021عن طفل واحد عل  األلل اسووووترن  عن وجبة في تشوووورين األول/أإلتوبر  
ولكن ينبري أن ت دع  ،والمن ماا غير الح ومية الدع  الن د  وغيره من أنواق الدع  لألسور التي لرا أطفال

 الدولة هذا الدع  في  طار سياسة شاملة للتةد  لف ر األطفال. 

ول   عوود  ل    ،( 23) 2020طفوول من الموودرسووووووووووووووووة في عوواع    400  000وحرع الف ر وعواموول أخرى   -23
وأجبر تدهور االتةووووا اا   .( 24) 2021-2020طفل في ال وووونة الدراسووووية   42  000المدرسووووة ما   در بنحو 

ي  وذلك للم ووواهمة ف  ،المنزلية العديد من األطفال عل  اان تاق عن المدرسوووة بزيا و لدرها سوووبعة أضوووعا 
. وأفا  ارنا عشوووور في الماية من األسوووور الم يشووووية بونرا أرسوووولت أطفالرا للعمل في تشوووورين ( 25)  خل األسوووورو
 ل  العمل  ،سنواا  6بمن فير  أول ك الذين ا تت اوز أعماره    ،. ولد ل و األطفال( 26) 2021األول/أإلتوبر 

 .( 27) مةل الشوارق وموالس البنا  والح ول الزراعية والمرايب   ، في بي اا مريوو لالسترالل والعنف وسو  المعاملة 

لل لق يةيره بانت اع ن اع األم      ا  محد      ا   وتشوو ل العقباا التي تحول  ون ت وو يل المواليد مةوودر  -24
  ، عل  م موعة واسوووووووعة من الح و     ا  ال انونية سووووووولبالمتحدو لح و  ا ن وووووووان. ويترر اافت ار  ل  الروية 

  ، ويت    ل  الحرمان مدى الحياو. وفي م ال التعلي    ، في ذلك الحق في التعلي  والرعا ة الةووووووووووووووحية  بما 

  

 .13الةفحة  ،"2022-2021،ختة ااست ابة لحااا التوارئ: لبنان ،م تب تن يق الشتون ا ن انية (18)

 .المرجس نف ه (19)

 (.2021"بدا اا م اهر العنف: أطفال   برون في كنف أزماا لبنان" ) ،من مة األم  المتحدو للتفولة )اليوني ف(ان ر  (20)

 . 4-3الةفحتان  ،(2021) ،"لبنان: م ت بل األطفال عل  المحك" ،اليوني يف (21)

 . 3الةفحة  ،                                            "الب ا  عل  ليد الحياو بدون أساسي اا ال يش" ،اليوني ف (22)

 . 7الةفحة ،"لبنان: م ت بل األطفال عل  المحك" ،يوني يفال (23)

  ان ر  (24)
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTYyMzQ0MDgtZTQ2MS00MWM2LTk3M2UtNmFlN

WYyMjg5MzVlIiwidCI6Ijc3NDEwMTk1LTE0ZTEtNGZiOC05MDRiLWFiMTg5MjAyMzY2N

yIsImMiOjh9. 

 .4الةفحة  ،                                            "الب ا  عل  ليد الحياو بدون أساسي اا ال يش" ،اليوني ف (25)

 .المرجس نف ه (26)

 . 1الةفحة  ،"لبنان: م ت بل األطفال عل  المحك" ،اليوني يف (27)

www.lebanonfiles.com



A/HRC/50/38/Add.1 

GE.22-05306 8 

الذين لي وووووووووووت لدير  وري ة هوية أو ن وووووووووووخة من الحالة المدنية من االتحا  بالمدرسوووووووووووة.    حرع األطفال    
  ، وا ت مس أ  بياناا عنرا  ،سوووووووووووا  أرنا  البعةة أو بعدها ،ه المشوووووووووو لةوواصوووووووووولت الح ومة  نكار وجو  هذ

في الماية من األفرا  عد مي ال ن ووووووية حرموا من التعلي  المناسووووووب في   76  راسووووووة خلةووووووت  ل  أن ولكن
. وينبري أن تكون  زالة العقباا العملية التي تحول  ون ت و يل المواليد لضومان الحق في ( 28) منت ة ع ار

 أولوية مشتركة بين وزارو الداخلية والبلد اا ووزارو التربية والتعلي  العالي.  التعلي 

لألطفال      ا   وعل  الرغ  من أن التعمي  ال نو  الذ  تةدره وزارو التربية والتعلي  العالي   مك ن ري  -25
   ا    اريوو     ا   دبير  ا أن هووذا التعمي  ا يزال توو   ،الووذين ا  حملون ورووايق هويووة بووالت وووووووووووووو يوول في الموودارس العووامووة

وا يوفر أ  ضوووووومانة لانونية لت ديده. والوالس أن الم رر الخاص اجتمس بوطفال عد مي      ا ،بحت     ا   مخةووووووةوووووو 
ألنر    ،ال ن وووية ل    بلوا في المدارس أو ل  يتم نوا من الحةوووول عل  شووورا اا صوووالحة لمواصووولة تعليمر 
ا  م ن   ،ل  يلتح وا  ا بمتسوووووو وووووواا تعليمية غير رسوووووومية تديرها من ماا غير ح ومية م وووووو لة. وبالمةل

  ،  ل  الم وتشو ياا العامة  ذا كانوا  فت رون  ل  الروية ال انونية  ،بمن فير  األطفال  ،  خال عد مي ال ن وية
. وينبري لوزارو التربية والتعلي   ( 29) مةوعندها يتعين الحةوووول عل  تةوووريك اسوووتةنايي من وزارو الةوووحة العا

العالي ووزارو الةووووحة العامة أن ت دما تشووووريعاا تضوووومن الم وووواواو في معاملة األطفال في المدارس العامة 
 واألفرا  في الم تش ياا العامة.

ويواجه أطفال الالج ين ال وووووووريين تحد اا أإلبر في الحةووووووول عل  التعلي  ومإلماله. وعل  الرغ    -26
في  طار ختة وزارو التربية والتعلي    ،أنه  م نر  حضوور فةوول  راسوية بعد ال رر في المدارس العامةمن 

فإن الحواجز الري لية تمنعر  من الوصووول  ل  التعلي     ،العالي المعنونة "  ةووال التعلي   ل  جميس األطفال"
من األطفال ال وووووووووريين الذين تتراوت في الماية   53ال يد. ومما يةير ال زق أنه ا يذهب  ل  المدرسووووووووة  ا 

ب وبب عقباا من    ،( 30) في الماية منر  ل  يلتح وا بالمدارس لط  30في حين أن   ،سونة 14و 6أعماره  بين  
بينرا تكاليف الن ل واأل واا المدرسووووووووووووويةا أو متالبة المدارس لر  با  ا  بورايق ا   وووووووووووووتتيس العديد من 

لبيل ت وووو يل المواليد أو ا لامة ال انونية أو سوووو الا التعلي  ال ووووابقا من    ،الالج ين ال وووووريين ا  ا  برا
فإن برنامج "  ةووال   ،. وعالوو عل  ذلك( 31) ااضووترار  ل  العمل والم وواهمة في  خل األسوورو الم يشووية أو

                          الذ  ا   ضوووووومن اسووووووتمراره في    ،عل   ع  المانحين الدوليين    ا   كبير    ا  التعلي   ل  جميس األطفال"  عتمد اعتما 
 عن استةمار الدولة في التعلي  العاع.                      الم ت بل وليس بديال  

 الالجئون السوريون والفلسطينيون  -جيم 

 ، 2021  وتضويف لبنان أإلبر عد  من الالج ين للفر  الواحد في العال . وفي تشورين األول/أإلتوبر -27
 ،مفوضووية األم  المتحدو ال ووامية لشووتون الالج ين  وطالب ل و  م وو لين لدى   ا  اج   882 532إلان هناك  

 ، مليون شوخس   1,5وفي حين أن العد  الرسومي الذ  لدمته الح ومة هو       ا . سووري    ا  اج    851  717فير  بمن  
في      ا   ألن الح ومة عل ت الت وووووووووو يالا ال ديدو انفرا    ،فإن العد  الفعلي لل وووووووووووريين في لبنان غير معرو 

 .2015عاع 

  

(28) UNHCR and Siren Associates, Mapping and Understanding Statelessness in Akkar (2021). 

  التحالف من أجل حةووول األشووخاص عد مي ال ن ووية عل  الح و  ااجتماعية واالتةووا  ة  ل  ااسووتعراضت رير مشووترك م دع من   (29)
 .30الف رو  ،(2020الدور  الشامل )

(30) UNHCR, UNICEF and World Food Programme (WFP), Vulnerability Assessment of Syrian 

Refugees in Lebanon (2021). 

 Norwegian Refugee Council, “The obstacle course: barriers to education for       أ ضووووا  ان ر  المرجس نف ووووه.   (31)

Syrian refugee children in Lebanon” (2020). 

www.lebanonfiles.com
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 الالجئون السوريون   

                                                                            ي ن ر  ل  الالج ين ال ووووووووووووووريين عن ختو عل  أنر  مةووووووووووووودر للمناف وووووووووووووة عل  الوظايف والدع   -28
لن وبتر  من ال و ان اللبنانيين. وتنتشور التةووراا الخاط ة واألح اع الم وب ة ضود      ا   اعتبار  ،والخدماا العامة

                                     بما في ذلك  اخل الح ومة نف ووووووووووورا. وي الع   ،اللبنانيالالج ين ال ووووووووووووريين عل  جميس م وووووووووووتوياا الم تمس 
سووا  تعلق   ،الالج ون ال ووريون بشو ل روتيني عل  عدع توفير الح ومة للخدماا وال ولس األسواسوية لل و ان

 األمر بالتعلي  أو فرص العمل الاليق أو مياه الشرب المومونة أو الكرربا . 

يواجره الالج ون ال وووووريون في لبنان لات . والم وووواعدو   فإن الوالس الذ  ،للتةووووور ال ووووايد    ا   وخالف -29
ا ن وووووووووووانية الم زأو التي   دمرا الم تمس الدولي والتي تعاني من ن س مزمن في التمويل هي شوووووووووووريان الحياو 

والتي تحول  ون الحةوووول عل  فرص     ا  للعقباا التي ا  م ن الترلب عليرا عملي     ا   ن ر   ، الوحيد للكةيرين منر  
في الماية منر  تحت سووووووولة    88  يش   ، يق والخدماا األسووووووواسوووووووية. ومن م موق الالج ين في لبنان العمل الال 

 . (32)ويعاني ما   ارب نةف األسر ال ورية من انعداع األمن الرذايي  ، الحد األ ن  لانفا  للب ا  عل  ليد الحياو 

ل لق وتت ل  في التمييز  التوتراا بين الالج ين والم تمعاا المضووويفة بشووو ل مةير ل    ا   وتبرز أ ضووو  -30
                                                                                           والمضوووا  ة والعنف والمالح اا الشوووبيرة بختاب الكراهية. ف د ح رع الالج ون ال ووووريون من الوصوووول  ل  

مما  ضوتره   ل   فس رمن الموا  ااسوترالإلية األسواسوية بوسوعار مبالغ   ،المتاجر التي تبيس الموا  المدعومة
ولد ذهبت بع     .( 34) وتحر  بيوتر  ،والعنف وااعتدا اا ويتعرضوووووون لعملياا ا خال  ال  ووووور    ،( 33) فيرا

 .( 35) البلد اا  ل  حد فرض ح ر ت ول تمييز  عل  ال وريين وليو  عل  أجوره 

والعوامول التف وووووووووووووير  األه  في مووز  الالج ين ال ووووووووووووووريين ليس هو األزموة بول ا جرا اا ا  اريوة   - 31
ا لامة    سووياسووة عدع ا  ماج ت اهر . وتةير العقباا التي تحول  ون التي تفرضوورا الدولة التي تتبس    وال انونية 
في الماية من الالج ين ال ووووووووريين الذين تزيد   80ا شووووووو ال بشووووووو ل خاص.  ذ  فت ر ما يزيد عل    ال انونية

د موا  عزى ذلوك  ل  عودع ال ودرو عل   فس رسووووووووووووووع ت وديو     ا   وغوالبو   ،  ل   لواموة لوانونيوة في لبنوان    ا  عوامو   15 أعمواره  عن 
فإن   ، 2017. ول ن ت  ا عفا  من رسوووووووووع الت ديد في عاع  ( 36) تةوووووووواريك ا لامة أو الحةووووووووول عل  كفيل لبناني 

ا عفا  ا ينتبق  ا عل  الالج ين ال وووريين الم وو لين لدى المفوضووية ال ووامية لألم  المتحدو لشووتون الالج ين  
ان الفعلي من ا لواموة ال وانونيوة لوه توداعيواا . وهوذا الحرمو ( 37) 2015لبول أن تعلق الت ووووووووووووو يالا ال وديودو في عواع 

 والحق في م توى م يشي ايق.   ، وت  يل المواليد والزواج   ، والحرية واألمن   ، ختيرو عل  الحق في حرية التن ل 

يواجه مع   الالج ين ال ووووووووريين عقباا في الحةوووووووول عل  تةووووووواريك عمل   ، وبدون تةووووووواريك  لامة  - 32
  مك   حي  ا   ، فإن العمل الرسمي م يد   ، ل ك الذين  حملون تةاريك عمل وفرص عمل ايق. وحت  بالن بة ألو 

وهو فر  في المعواملوة بشوووووووووووووون الحق في   – للمواطنين ال ووووووووووووووريين بوالعمول  ا في البنوا  والزراعوة وجمس النفوا واا  
ألنه ل  يةبت أنه   وووووع  لتح يق    ، الحةوووووول عل  عمل يرل   ل   رجة التمييز المح ور بموجب ال انون الدولي 

                                  حشوووور مع   الالج ين ال وووووريين في    ، . ونتي ة لرذا التمييز ( 38) هد  مشووووروق وأنه يتناسووووب مس الرد  المنشووووو  
 الذ  يتميز بانخفاض األجور ون س في حما ة العمال والحما ة ااجتماعية.    ، ال تاق غير الرسمي 

  

(32) UNHCR, UNICEF and WFP, Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon. 

 .6الةفحة  ،"2022-2021،ختة ااست ابة لحااا التوارئ: لبنان" ،ةم تب تن يق الشتون ا ن اني (33)

 .LBN 6/2021و LBN 5/2021البالغين ان ر  (34)

 Human Rights Watch, “Lebanon: refugees at risk in Covid-19 response”, 2 April 2020 andان ر:   (35)

L’Orient Today, “Ras Baalbeck municipality sets curfew and daily wage cap for Syrian workers”, 

11 November 2021. 

 .UNHCR, UNICEF and WFP, Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon ن ر:أ (36)

 .المرجس نف ه (37)

 .31الف رو  ،(2005)18التعليق العاع رل   ،الل نة المعنية بالح و  االتةا  ة وااجتماعية والة الية (38)

file:///C:/Users/elmou/Dropbox/Contractual%20Jobs/Geneva/2022/2205306/Emergency%20response%20plan%20Lebanon,%202021–2022
file:///C:/Users/elmou/Dropbox/Contractual%20Jobs/Geneva/2022/2205306/Emergency%20response%20plan%20Lebanon,%202021–2022
www.lebanonfiles.com
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ين في م وووووووووواإلن خترو أو  ون الم ووووووووووتوى المتلوب في الماية من الالج ين ال وووووووووووري  57وي يش  -33
. وهذه ال رو  ال اسية نتي ة مباشرو لل يو  الح ومية المفروضة عل  الموا  التي  ( 39) في م اإلن م ت ة أو

بالحااا التي هدمت     ا    م ن   خالرا  ل  المخيماا والم ووووووتوطناا العشوووووووايية. وأحيط الم رر الخاص علم
في الم وتوطناا العشووايية  ،مةل ال دران واألسو ف الخرسوانية ،نية عناصور صولبةفيرا ال واا الم ولحة اللبنا

 مما عرض ال  ان ألحوال ط س لاسية وظرو  م يشية غير صحية.   ، ال ورية واستبدلترا بموا  ألل حما ة 

ن  لتةوووواعد التوتراا بينر  وبي     ا   ن ر  ، متزايدو للعو و  ل    اره     ا  ويواجه الالج ون ال وووووريون ضووووروط  - 34
فوإنر  غير لوا رين   ، الم تمعواا المحليوة المضووووووووووووويفوة. ول ن كوان الكةيرون منر  يرغبون في العو و  ل    واره  

عل  القياع بذلك  ا بعد ضووووووومان العو و ايمنة وما ل  تكن ال رو  في أماإلنر  األصووووووولية مناسوووووووبة. وتشوووووووير  
األسووواسوووية في لبنان ليس لرما تورير  األ لة  ل  أن ال رو  ااجتماعية واالتةوووا  ة والوصوووول  ل  الخدماا  

فإنه من الم وووووتبعد أن تح ق ذلك الرد  أ  تدابير    ، . وبالتالي ( 40) إلبير عل  لرار الالج ين بالعو و  ل    اره  
 وا تنفذ تلك التدابير  ا بتكاليف ج يمة تنال من ح و  ا ن ان الواجبة لر .   ، للضرط عل  الالج ين للعو و 

 ون الالجئون الفلسطيني  

الذين ت در وكالة األم  المتحدو  غارة وتشوريل الالج ين   ،اج ي فل وتين   ا    وتضويف لبنان أ ضو  -35
اجئ. ولد عاإل مع مر  في   181  000الفل تينيين في الشر  األ ن  )األونروا( والح ومة عد ه  بنحو 

ومس ذلك ا يزال وضوعر  ال انوني غام  وي يشوون عل  هامش الم تمس.    ،1948منذ عاع   ،البلد ألجيال
  مما   علر  ،  ون حةووووووووووولر  عل  التعلي  وفرص العمل الاليق والحما ة ااجتماعية ويواجرون عقباا تحول  

رد ها بدورها مخاطر ب ووووبب محدو  ة  التي ت  ،شووووبه كامل عل  م وووواعدو األونروا وخدماترا    ا    عتمدون اعتما 
 الموار  والت لباا في تمويل المانحين.

مةل المحاماو    ،مشوووووووومولة بتن ي  ن ابي مرنة 39                                       وي  ووووووووتبعد الالج ون الفل ووووووووتينيون من ممارسووووووووة  -36
 ل   ،ألول وهلة. فمبدأ تفضووويل مواطني البلد    ا   وهو فر  في المعاملة  م ن اعتباره تمييزي  ،والتب والرندسوووة

عل  الالج ين الفل وتينيين الحةوول      ا     عل من الم وتحيل عملي  ،جانب شورط الحةوول عل  تةوريك عمل
ل منخف  األجر ومتدني المراراا في ال تاق غير الرسومي مما  حةوره  في عم ،عل  عمل رسومي ايق

 ون حما ة عمالية أو حما ة اجتماعية. وحت  بالن ووووووووبة ألللية الالج ين الفل ووووووووتينيين العاملين في ال تاق  
  23,5تكا  تكون الحما ة ااجتماعية منعدمة: فعل  الرغ  من أنر  متالبون بالم ووووواهمة بن وووووبة   ،الرسووووومي

فإنر  ا يتل ون أ  اسوتح الاا للضومان  ،باتر  في الةوندو  الوطني للضومان ااجتماعيفي الماية من مرت 
 من م اهمتر .   ا  في الماية ت ريب  8,5الذ  ا  عا ل سوى  ،ااجتماعي باستةنا  تعوي  نرا ة الخدمة

في أحد   ،المحرومين من حق الملكية الع ارية  ،في الماية من الالج ين الفل ووووووووتينيين 45وي يش  -37
بينما  قي  البالون في "ت معاا" م اورو للمخيماا    ،المخيماا الرسووومية اارني عشووور لالج ين الفل وووتينيين

  ،ما  حشووورون في ظرو  من ااإلت ال المفت ر لشوووروط الةوووحة وال وووالمة     ا   أو في م ووواإلن عشووووايية. وغالب 
  ، لخدماا األساسية. ولد زار الم رر الخاص مخي  شاتيال لالج ين في بيروابحد أ ن  من البنية التحتية وا

الذ  ل  تت ووس  ،للبتس الذ  أ امته ال ووياسوواا وال يو  الح ومية. ف د اضووتر المخي    ا  حي     ا   حي  شوورد م رر 
ا   ل  التكيف مس الزيا و ال و انية بتري ة عشووايية  ون موا  بنا  مناسوبة. وشويد   ،1950م واحته منذ عاع  

باألسووووووالك الكرربايية      ا   وهي سووووووي ة التروية ومتةوووووولة عشوووووووايي  ،وتواجه مخاطر انريار جد ة    ا   المباني عمو   
 مما  خلق مخاطر الةعق بالكرربا .  ،وسط أنابيب المياه

  

 .UNHCR, UNICEF and WFP, Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanonان ر  (39)

(40) Ala’ Alrababa’h and others, “Returning home? Conditions in Syria, not Lebanon, drive the return 

intentions of Syrian refugees” (September 2020). 
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اجئ فل وووووتيني من ال مرورية  28 000وي يش في وضوووووس لانوني هش في لبنان ما يزيد عل   -38
اجئ من الفل ووووتينيين "غير الحاملين لبتالة هوية" والذين وصوووولوا  5  000 ل   3  000العربية ال ووووورية و

يواجه الفل وووووووووتينيون الذين ا  حملون   ، ل  لبنان بدون ورايق هوية بعد ال وووووووووتيناا. وبدون وضوووووووووس لانوني
في التن ل وصوعوباا في  إلمال  جرا اا الت و يل لدى  واير الحالة المدنية والحةوول     ا  بتالاا هوية ليو 

الخدماا العامة والعمل الرسوووووووووومي والوصووووووووووول  ل  ن اع العدالة. ويواجه الالج ون الفل ووووووووووتينيون من  عل 
لعدع ات وا  تتبيق سوياسواا وممارسواا م تب األمن     ا   ن ر  ،ال مرورية العربية ال وورية عقباا كو ا  ممارلة

 ،فروضوة عل  العمالة الرسوميةلوضوعر  غير ال انوني وال يو  الم    ا   العاع المتعل ة بت ديد وضوس  لامتر . ون ر 
عل     ا  كبير     ا   في الماية من الالج ين الفل وووووووووتينيين من ال مرورية العربية ال وووووووووورية  عتمدون اعتما  92فإن 

فإن هذه الم ووواعدو الن د ة الضووو يلة  ،. ومس ذلك( 41) الم ووواعدو التي ت دمرا األونروا كمةووودر ريي وووي للدخل
 .( 42) للوضس المالي المتر   للوكالة   ا  ن ر      ا ،تعتمد عل  المانحين ولد تنتري لريب 

 العمال المهاجرون  -دال 

عوواموول مروواجر. ولوود ف وود الكةير منر  عملر  ب ووووووووووووووبووب   200  000لبنووان موطن لمووا يزيوود عل    -39
وتخل  أرباب العمل عن بعضووور  أماع سوووفاراتر   ون مال    وا سووويما عامالا المنازل المراجراا. ،األزماا

ما   يش من ب وا في ظرو  محفوفة بالمخاطر: فوإلةر     ا   أو م ووووووووواعدو للعو و  ل  بلدانر  األصووووووووولية. وكةير 
 53بينمووا   يش    ،في المووايووة من العمووال المروواجرين غير لووا رين عل  تلبيووة احتيوواجوواتر  الرووذاييووة  50 من
 .( 43)    يوا  ا ترل   ل  الم توى المتلوبالماية منر  في ظرو  في

كانت عامالا المنازل المراجراا معرضووووووووووواا بشووووووووووو ل خاص لختر الف ر  ،وحت  لبل األزماا -40
ويخضس وضعرن لن اع  ،وسو  المعاملة وااسترالل. فعامالا المنازل غير محمياا بموجب لوانين العمل

اختالل توازن ال وى بين أربوواب   الكفووالووةالووذ  يربط  لووامترن ال ووانونيووة برب العموول. وي رس ن وواع    ،الكفووالووة
والفةووول   ،من لبيل سووورلة األجور ،مما يت    ل  العمل ال  ووور  والممارسووواا ااسوووتراللية  ،العمل واألجرا 

  أن تترك عامالا المنازل بم ر  ،والعنف. وفي  طار هذا الن اع ،وت ييد التن الا ،والعمل الزايد  ،التع وووفي
مما  عرضووووورن لختر ااعت ال وااحت از.   ، ف دن  لامترن ويعتبرن مراجراا "غير شووووورعياا" ،رب العمل

تنع س نتوووايج وخيموووة عل  األطفوووال المولو ين لعوووامالا المنوووازل من المرووواجراا غير   ،وعالوو عل  ذلوووك
ة لانونية وبالتالي يتعذر علير  الحةووووول   ذ يواجرون صووووعوباا في الحةووووول عل  ورايق هوي  ،الن امياا

 عل  الخدماا األساسية.

 ، واسوووووووووووووووتبعووا  عووامالا المنووازل المروواجراا من نتووا  لووانون العموول   الكفووالووة وبووإب ووا  ن وواع   - 41
 ون تووخير.   الكفوالوة . فينبري  لروا  ن واع  ( 44) لبنوان التزامواتوه الودوليوة في م وال ح و  ا ن وووووووووووووووان  ينتروك 

عل  اتفامية من مة العمل الدولية بشوون العمل الاليق للعمال المنزليين        ضوا  لبنان أ  وينبري أن  ةود  
واتفامية الحرية الن ابية وحما ة حق  ، 2011التي صووووووا لةوووووالحرا في عاع   ، ( 189)رل     2011لعاع  

   (. 87)رل     1948التن ي  الن ابي لعاع  

  

(41) Government of Lebanon and United Nations, Lebanon Crisis Response Plan 2017–2021 (2021 

Update), p. 16 . 

 .UNRWA, “Palestine refugees in Lebanon: struggling to survive”, 19 January 2022: ان ر (42)
 International Organization for Migration, “Migrant presence monitoring, baseline assessment:  ان ر (43)

round 1, Lebanon” (2021). 

 .E/C.12/2017/1ان ر  (44)

http://undocs.org/ar/E/C.12/2017/1
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التةواريك لوكااا التشوريل وسوت وع                                                        وأ بل غ الم رر الخاص بون الح ومة سوتدلق في معايير منك  -42
  ،  ل  الحةوووووووووووووول عل  مواف ة م لس الشوووووووووووووورى عل  أن يدرج في المعايير "الع د الم يار  الموحد" المن ك

بشووون ا جازو المدفوعة األجر ويح ر ح ز األجور ومةووا رو جوازاا ال ووفر وغيرها    ا  يتضوومن أح ام الذ 
زاماا بإنشووووا  آلية م ووووت لة وذاا مةوووودامية لرصوووود تتبيق من الورايق الشووووخةووووية. وينبري تعزيز تلك االت 

  وتنفيذ الع د الم يار  الموحد المن ك.

 األشخاص ذوو اإلعاقة -هاء 

 ،يواجه األشووووووووووخاص ذوو ا عالة في لبنان حواجز هي لية ت علر  أإلةر عرضووووووووووة لل يش في ف ر -43
.  (45) ة أو حالتر  ااجتماعية واالتةووا  ة لكن الح ومة ا ت مس سوووى ال ليل من البياناا عن أعدا ه  الحقيقي 

فإن ذو  ا عالة م تبعدون  ل  حد   ،220/2000وعل  الرغ  من ن اع الحةس الذ  أرساه ال انون رل  
  ،في المووايوة منر  ا  عملون أو ل   عملوا لط   80في المووايوة و  71 ذ أن موا بين    ،إلبير من سووووووووووووووو  العموول

  . وا تزال المدارس العامة في مع مرا غير صووووووووالحة اسووووووووتيعاب ( 46) يت    ل  معاناتر  من الف ر والترميش  مما 
ا   د  ما    ا   وغالب   .( 48) وكةير منر  ين تس عن الدراسووووووووة ب ووووووووبب ن س الم وووووووواعدو  ،( 47) األطفال ذو  ا عالة
 وظي ية م ت رو.   ا  وآفال   ا  اي     ا   كفل م توى م يشي ت    ا  العاملون منر  فرص

ويع س هذا ااسووووتبعا  والترميش المنر يان افت ار الح ومة  ل  ا را و ال ووووياسووووية ل وووون أو  نفاذ  -44
تدابير الحما ة لألشوووووووخاص ذو  ا عالة. ولبنان من البلدان الخم وووووووة عشووووووور التي ل  تةووووووود  عل  اتفامية 

ول  تنفذ حت  تشوووريعاترا الخاصوووة: فالعديد من األح اع المنةووووص عليرا ح و  األشوووخاص ذو  ا عالة. 
بشوووووووووون ح و  األشوووووووووخاص ذو  ا عالة ا تزال تنت ر النةووووووووووص التتبيقية  220/2000في ال انون رل  

 لوضعرا موضس التنفيذ.

ويتفوال  الف ر الوذ   عواني منوه األشووووووووووووووخواص ذوو ا عوالوة في لبنوان ب ووووووووووووووبوب انعوداع برامج حموا وة  -45
اجتماعية شوووووووواملة ولةووووووووور الرعا ة الةووووووووحية. وا تتات ل ز  كبير من ال وووووووو ان ذو  ا عالة فرص فعلية  

. بيد أن األسووور الم يشوووية التي   ون أحد أفرا ها من ذو   ( 49) للحةوووول عل  ا عاناا والم ووواعدو األسووورية
في الماية للوصووول  ل  نفس م ووتوى م يشووة األسوور   16,5ا عالة تنفق في المتوسووط ن ووبة  ضووالية لدرها  

.  (50) في الماية األ ن  من ذو  الدخل   20وتتضوووواعف هذه الن ووووبة الم وية بالن ووووبة لشووووريحة  ، الم يشووووية األخرى 
فإن   ،ول ن كانت بتالة ا عالة توفر بع  المنت اا المدعومة وا عفا اا الضووووووووريبية والرعا ة الةووووووووحية

 .( 51) ما ا ت بل البتالة ب بب ن س التمويل الح ومي    ا  الم تش ياا العامة غالب 

  

 ا أن األرلاع الفعلية ربما تكون أعل    ، شوووووووووووخس من حاملي بتالة ا عالة المعروفين   103  200عل  الرغ  من وجو  حوالي   ( 45) 
 من ذلك ب ةير. 

(46) Emilie Combaz, Situation of Persons with Disabilities in Lebanon, K4D (2018), p. 19, and Social 

Promotion Foundation, Ministry of Social Affairs and International Medical Corps, Disability and 

Health Situational Analysis Report, Lebanon Report 2019–2020, p. 107. 

(47) United Nations Educational, Social and Cultural Organization, Assessment of the Level of 

Inclusiveness of Public Policies in Lebanon (2013), p. 29. 

(48) Human Rights Watch, “I Would Like to Go to School”: Barriers to Education for Children with 

Disabilities in Lebanon (2018). 

 . 19الةفحة  ،المرجس نف ه (49)

(50) ILO and UNICEF, “Towards a social protection floor for Lebanon” (2021), p. 12. 

  ،( 2017)  تعزيز الحما ة ااجتماعية لألشوووووووووخاص ذو  ا عالة في البلدان العربية  ،الل نة االتةوووووووووا  ة وااجتماعية لرربي آسووووووووويا (51)
 .39الةفحة 
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 الفقر في لبنان: ظاهرة من صنع اإلنسان -       رابعا   

 ولها جذور سياسية عميقة    ا   أزمة اقتصادية يمكن تجنبها تمام -ألف 

إلوان من المم ن ت نوب انريوار االتةووووووووووووووا  اللبنواني. ول ن كوانوت ال وايحوة والتودفق الروايول لالج ين  -46
فوإن االتةووووووووووووووا يين والخبرا  المواليين موا فت وا  حوذرون من األزموة  ،ارجين عن سوووووووووووووويترو الح وموةحودرين خو 

هذه التحذيراا. وتتحمل الح ومة     ا  عل  األلل. ولد ت اهلت القيا و ال وياسوية عمد  2015الوشوي ة منذ عاع 
و مشوتركة وبةوورو وال تاق المةورفي الم وتولية بةوور   ،ومةور  لبنان    ا ،والمتسو وة ال وياسوية األوسوس نتال

 فر  ة عن انتراإلاا ح و  ا ن ان التي نت ت عن األزمة المفتعلة التي   يشرا لبنان اليوع.

 أثر سياسات مصرف لبنان على حقوق اإلنسان -1 

ومرامبة سوووووالمة ال تاق  ،التي تتول  حما ة ااسوووووت رار الن د  واالتةوووووا    ،للمةوووووار  المركزية -47
تورير مباشوووووور عل  التمتس الكامل بح و    ،ضوووووومن مراع أخرى  ،وتن ي  عملياا تحويل األموال ،المةوووووورفي

ومن ر  فإن أعمالرا وسوياسواترا تخضوس للتدليق المندرج  ،ا ن وان الواجبة لألشوخاص الذين   يشوون في ف ر
ملزع    ،للدولة    ا   تابع   ا  ولكنه بةووووووفته جراز  ،ة. ومةوووووور  لبنان متسوووووو ووووووة م ووووووت ل( 52) في وا ة الم رر الخاص

بالتزاماترا الدولية في م ال ح و  ا ن وووووووووان. ولد أ ا أعماله  ل  مخالفة الدولة اللبنانية بشووووووووو ل واضوووووووووك 
 بما في ذلك االتزاع بضمان م توى م يشي ايق ل  انرا.  ،التزاماترا الدولية

مةور  لبنان باعتبارها لراراا سواهمت م واهمة ويم ن ت وليط الضوو  عل  رالرة لراراا اتخذها  -48
 ريي ية في تخ ي  ميمة العملة اللبنانية وما ترتب عل  ذلك من  ف ار لل  ان.

 شو ل انعداع الشوفالية في مةور  لبنان عقبة تحول  ون م وا لة الدولة. فالمةور  ا يبلغ  ،     أوا   -49
  2018حي  وجد مراجعو ح واباا المةور  في عاع    ، بوضووت عن خ وايره في ميزانياته العمومية كل أسوبوعين 

          . ففي كانون األول/( 53) أن سووووووووووووياسوووووووووووواته المحاسووووووووووووبية "تختلف عن المعايير الدولية  عدا  الت ارير المالية"
أظررا ورايق سووورية لةوووندو  الن د الدولي احتياطياا صوووالية سووولبية  ،عل  سوووبيل المةال  ،2015   ووومبر  

ل  ينشر مةر  لبنان بياناا األربات   ،. وعل  وجه الخةوص( 54) باليين  وار 7,4                  كشف عنرا بلرت  ل 
ويعتمود عل   يرا اا م ووووووووووووووت بليوة بوالعملوة األجنبيوة تت واوز ب ةير ح   النواتج    ،2002والخ وووووووووووووواير منوذ عواع 

. وممارسوواا المةوور  المبرمة في ( 55) وهي ممارسووة طالما انت دها صووندو  الن د الدولي  ،اليالمحلي ا جم
تمنس تدليق   ،بليون  وار في الولت الراهن 50التي ت در بوإلةر من   ، عدا  الت ارير وعدع ا لرار بالخ وووواير

 العموع استخدامه للةروو الوطنية.

    ا   ضووخم    ا  عام     ا    ين     ا   أن مةوور  لبنان لد أحدأ سوور     ا   بخ ووايره أ ضوو وتعني الحيل المحاسووبية ليما يتعلق  - 50
أنه في الولت  ، وسوووووية ل كاهل اللبنانيين ألجيال. ومما يةير ال لق   ، خارج  طار عملية شوووووفافة اعتما اا الميزانية 

لمالية  ت ووووووايل ل نة ا  ل    ، الذ  تدلق ليه الل ان وال ل وووووواا النيابية عا و في عمل المةووووووار  المركزية الم ووووووت لة 
والموازنة في م لس النواب اللبناني لط ميا و مةوور  لبنان بشووون ممارسوواته الشوواذو في ا بالغ. ولذلك   ب أن 
تشووووووومل الختوو األول  نحو ا نعاإل ا لرار بالخ ووووووواير ومراجعة ح ووووووواباا مةووووووور  لبنان. وينبري أن تضوووووووس 

 ا لة الحقيقية في ال تاق المالي. ل انون ال رية المةرلية الضار الذ   حول  ون الم      ا   الح ومة حد 

  

 )ب(.2الف رو  ،11/8لرار م لس ح و  ا ن ان  (52)

 (53 ) L’Orient Today, “Behind the balance sheets: the financial state of Lebanon’s central bank”, 7 June 2021 . 

 (54 ) Reuters, “Before Lebanon’s current financial crisis, central bank faced a $4.7 billion hole in reserves - 

IMF memo”, 28 October 2021. 

 .IMF working paper, “Central bank losses and experiences in selected countries” (2005) ، عل  سبيل المةال ان ر   ( 55) 
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 ،من أجل اجتذاب  واراا الوا اا المتحدو وبالتالي الحفال عل  سوووووووووووووعر صووووووووووووورفه الةابت     ا ،راني  -51
والمو عين    ( 56) عرض مةووووور  لبنان أسوووووعار فايدو مرتفعة بشووووو ل غير متناسوووووب عل  المةوووووار  الت ارية

  (57) 2016و هذه بالفعل أعل  من ال ووووووو  في عاع األرريا . ولد اعتبر صووووووندو  الن د الدولي أسووووووعار الفايد
وفي حين   .( 58) في الماية من الناتج المحلي ا جمالي  10غير متولعة للم وووووتفيدين بما  عا ل    ا  وتمةل أرباح

 ا أنرا أضوووعفت ااسوووت رار    ،( 59)  م ن ال ول  ن هذه العملية عززا احتياطياا رأس المال لدى المةوووار 
مما أ ى في    ،المالي لل تاق المةوووووورفي بالت ووووووبب في خ وووووواير كبيرو في الميزانية العمومية لمةوووووور  لبنان

  ب عل  الح ومة أن  ،نرا ة المتا   ل  انريار العملة وتدمير رروو المو عين. وبم ر   لرار الخ ووووووووووواير
وليس من   ،ريا  الذين اسووتفا وا من ارتفاق أسووعار الفايدو                                             تضوومن تحملرا من ل ب ل الم وواهمين والمو عين األر 

           وا من ل بل   ،( 60)  وار  75 000مليون ح ووووواب لةووووورار المو عين الذين ت ل و ايعر  عما  عا ل  2,1لبل  
    ا .كما هو األمر حالي  ،عامة الناس من خالل التضخ 

لمفاوضوواا مس صووندو  الن د  عقبة أماع ا    ا   مةل الحفال عل  أسووعار صوور  متعد و حالي      ا ، رالة - 52
 ، . وعندما يبيس مةوووووووووور  لبنان  وار الوا اا المتحدو(61)ومن المعرو  أنه يت    ل  الف ووووووووووا   ، الدولي 

 م ن للةووووورافين تح يق أربات   ، بمعدل ألل من سوووووعر ال وووووو  الموازية   ، وهو أصووووول عاع محدو  في لبنان 
. كما   وتفيد  (62)اا األجنبية لمةور  لبنان صوالية عن طريق شورا  وبيس العملة بينما تتضوا ل ااحتياطي

.  (63)من أسوووعار الةووور  المتعد و الم وووتور ون الذين  م نر  بيس ال ووولس المدعومة بوسوووعار غير مدعومة 
وي ووووتخدع مةوووور  لبنان األموال العامة لت ووووتفيد منرا هذه ال راا الفاعلة بشوووو ل مباشوووور عل  ح وووواب  

 ال  ان.  بقية 

وتبديد مدخراا الناس مدى   ،وتدمير االتةوووووا  ،في تدهور العملةولد أسووووورمت هذه ال وووووياسووووواا   -53
هرق األفرا    ،في الزج بال ووووووووووو ان في  وامة الف ر. ومس تتور األزمة  ،وأسووووووووووورمت في نرا ة المتا  ،الحياو

            وسوووووووووووورل عمل ر    ،النافذون الذ  كانوا عل  عل  بالكاررة الوشووووووووووووي ة  ل  ن ل رإوس أموالر   ل  خارج لبنان
الفراغ ال انوني في مرامبة رإوس األموال. ولد تضوواعف ما  حتفب به المقيمون في لبنان من و ايس بالخارج 

 ل  الم ووتول ال ووابق     ا   . واسووتنا ( 64) 2021ارس بليون  وار  ل  غا ة آذار/م 4,15بقيمة   ،2017منذ عاع 
. ( 65) وحودهوا  2020و  2019باليين  وار في الفترو الفواصوووووووووووووولوة بين عوامي    6ت  تحويول    ،عن وزارو المواليوة

                                   ل  توضووووس هذه الضوووووابط بعد  في لبنان      ا ،وبينما اسووووترر  سوووون ضوووووابط رإوس األموال في بلدان أخرى أ ام
 األزمة. رغ  مرور أإلةر من عامين عل  بد 

  

فووإن الم رر الخوواص ل  يتم ن من التحوودأ  ل  ممةلي    ،عل  الرغ  من المحوواواا المتعوود و لالجتموواق ب م يووة مةوووووووووووووووار  لبنووان (56)
 المةار  الت ارية خالل زيارته.

(57) IMF and World Bank, “Financial sector assessment: Lebanon, December 2016”, para. 55. 

(58) Toufic Gaspard, “Financial crisis in Lebanon” (2017), pp. 11–12. 

(59) IMF, 2016 Article IV Consultation (2017), p. 11. 

 .2021آذار/مارس  31 ،ال عر الرسمي الةابت (60)

(61) IMF, “Why worry about corruption?” (1997), p. 5. 

  20انخف  صوافي األصوول األجنبية للبنك المركز  بوإلةر من   ،2019منذ تشورين األول/أإلتوبر   ، ل  أرلاع مةور  لبنان          اسوتنا ا   (62)
 يون  وار.بل

(63) Forbes, “Exclusive: how a backdoor deal between Banque du Liban and Economy Ministry further 

sunk the lira”, 1 November 2021. 

(64) Bank for International Settlements, Locational banking statistics, Lebanon. 

(65) Financial Times, “Bankers ‘smuggled’ $6bn out of Lebanon, says ex-finance chief”, 13 July 2020. 



A/HRC/50/38/Add.1 

15 GE.22-05306 

ل    ر أ  ت يي  عل  ا طال  ألرر لراراا   ،وعل  الرغ  من ااختالس الواضووووووووك للةروو الوطنية -54
وهو شووووورط م وووووبق ريي وووووي   ،مةووووور  لبنان المتعل ة بالفايدو وأسوووووعار الةووووور  عل  مختلف ف اا الم تمس

ليه الح ومة اسووووووت الل  لضوووووومان امتةال ال ووووووياسووووووة الن د ة لح و  ا ن ووووووان الدولية. وفي الولت الذ  تحترع
  ب عليرا أن تكفل في تعريف وا ة مةوور  لبنان أا تت   ال ووياسووة الن د ة  ل  انتراك    ،مةوور  لبنان

 التزاماترا في م ال ح و  ا ن ان.

 نظام سياسي فاسد يعاني من تضارب المصالح -2 

تفالمت الحالة االتةوووووووووووا  ة في لبنان بقياع ال راا الفاعلة االتةوووووووووووا  ة التي ت وووووووووووع   ل  تعزيز   - 55
موالعرا الري ية بتركيز ال وو االتةوووووا  ة وااسوووووتيال  عل  الدولة. ومن م موق  نفا  م لس ا نما  وا عمار 

  ،شووووووووووووووركواا ف ط   10ه  بليون  وار لموا م موعو   1,9في الموايوة أو   60ت  منك   ،2018و  2008بين عوامي  
لضوووا  من   26لضوووا  من أصووول   22. وفي  ( 66)                                                    وهي شوووركاا معروفة عل  نتا  واسوووس بونرا نافذو سوووياسووويا  

 11وفي    ،في الماية من القيمة ا جمالية للمشواريس  50حةولت شوركتان عل  ما ا   ل عن    ،ألضوية لبنان
. وينبري أن   ون التنفيذ الكامل ل انون  ( 67) في الماية  60ت اوزا حةوووة أإلبر شوووركتين    ،من تلك األلضوووية
 لضمان الشفالية وال درو التناف ية أولوية ح ومية استعا و الة ة في الن اع. 244/2021الشرا  العاع رل  

  ، وتةول الروابط بين ال وياسويين وال تاق الخاص  ل  أعل  م وتوياا ال ولتة ال وياسوية في لبنان  -56
  ، ب رو   عا و التوزيس. وعل  الرغ  من لوانينه الوفيرو المتعل ة بالف وووا مما   ووور  في عدع الم ووواواو ويضووور  

في متشور متسو وة الشوفالية الدولية الخاص بإ راك وجو       ا   التةوا  180من أصول   154احتل لبنان المرتبة 
. ويرى الم رر الخاص أن من البوا ر المشوووووووو عة أن أعضووووووووا  الل نة الوطنية لم افحة  2021الف ووووووووا  لعاع 

ولكن العملية اانتخابية ا تزال عرضووووة للتدخل ال ووووياسووووي وينبري أن تكون م ووووت لة    ،                    لد ع ي  نوا اينالف ووووا
وشووووفافة. ولم لس الوزرا   خل في تعيين أربعة من أعضووووا  الل نة ال ووووتة. وينبري تفا   هذه التضووووارباا 

 في المةالك.

تشووير  ،2014ففي عاع      ا .اصوو وتشوو ل الروابط بين ال ووياسوويين وال تاق المةوورفي مةوودر للق خ -57
في الماية من  43بالنخب ال ووووووووووياسووووووووووية   وووووووووويترون عل      ا   وري    ا  الت ديراا  ل  أن األفرا  المرتبتين ارتباط
لرا م ووووواهمون ريي ووووويون      ا   مةووووورف 18   ا  مةووووورف 20ومن أصووووول   ،األصوووووول في ال تاق المةووووورفي الت ار  

  ،الماية من  جمالي أصوووووووول ال تاق  في  29وت ووووووويتر رماني عايالا عل    ،مرتبتون بالنخب ال وووووووياسوووووووية
أو أفرا  أسوووووووووره      ا  سوووووووووياسوووووووووي   30. وما ا   ل عن  ( 68) باليين  وار من األسووووووووور  3,7أإلةر من     ا   وتمتلك مع

بما في ذلك أإلبر المةوار     ،م واهمون أو أعضوا  في م الس   ارو المةوار  الت ارية   ا  الم ربين ه  حالي 
تميل  ل     ا  أو فرن بنك. ومن المعرو  أن المةار  المرتبتة سياسي   ،أو بنك بيروا  ،في لبنان مةل عو و

كما توفر  ،مما يت    ل  زيا و مخاطر حيازو األورا  المالية ال وويا  ة ،حيازو المزيد من ال وونداا الح ومية
وتواجه معداا عليا عند التخلف عن   ، وووووياسوووووية وتوزيس الريسالمزيد من ال روض من خالل المح ووووووبية ال

. وا أمل في الم ا لة في لبنان حت  يت   صالت ال تاق المةرفي وح ر هذا التضارب ( 69) سدا  لروضرا
 في المةالك.

  

(66) Sami Atallah and others, “Public resource allocation in Lebanon: how uncompetitive is CDR’s 

procurement process?” (July 2020), p. 2. 

 .3-2الةفحتان  ،المرجس نف ه (67)

(68) Jad Chaaban, “I’ve got the power: mapping connections between Lebanon’s banking sector and the 

ruling class” (2016), p. 3. 

 .4الةفحة  ،المرجس نف ه (69)
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في ضوووووومان الرلابة والم ووووووا لة عل  ا  اراا العامة.    ا  حاسووووووم    ا   وتت   هي ة التفتيش المركز   ور  -58
باليين  10في الماية من ميزانيترا البالرة   98           حي    خةس   ،ا تعاني من ن س شديد في التمويلغير أنر

موظف. وي ب عل  هي ة  130  000 شوووورفون عل  أإلةر من    ،مفتش  100ليرو لبنانية لرواتب ما   ل عن  
 شوووووووووو ال ويحول مما  خلق عقبة تةير ا ،أن ت دع ميزانيترا للمواف ة عليرا كل عاع   ا  التفتيش المركز  أ ضوووووووووو 

وأبرزها م لس    ،فإن بع  المتسووووووووو ووووووووواا  ، م ن التنبت به. وعالوو عل  ذلك   ا  م وووووووووت ر                       ون تمويلرا تمويال  
مما   لل   ،تفلت من رلابة هي ة التفتيش المركز    ،ا نما  وا عمار والةوندو  الوطني للضومان ااجتماعي

 من الشفالية والم ا لة.

 األزمة وضعف اإلنفاق العامعدم المساواة قبل   -باء 

بحراك اجتمواعي ( 70)   9,81 ذ يبلغ معوامول جيني ليوه   ،في العوال     ا   لبنوان بلود من أإلةر البلودان تفواوتو  -59
 10  وووووووتورر أغن    ،للرا ة: ففي المتوسوووووووط   ا  ظل الدخل مركز   ،2014و 2005وبين عامي   .( 71)            محدو  جدا  

 23في الماية من ال ووووووو ان بحوالي  1ل ومي وي وووووووتورر في الماية من م موق الدخل ا  56في الماية بمعدل 
    ارب  سووووى ما     ا   في الماية من ال ووو ان األشووود ف ر   50ل  يتلق   ، . وفي نفس الفترو ( 72) في الماية من الدخل ال ومي 

  في الماية   2اسووتحوذا شووريحة    ، وفي ال تاق الخاص وحده   . ( 73) في الماية األشوود غن    1نةووف ما حةوول عليه 
في الماية المتواجدو في   60حةوووة شوووريحة      ا   العليا من  افعي الضووورايب عل  حةوووة من الدخل تعا ل ت ريب 

 وار في   100 000                         مليون ح ووواب و ايس  ت ل عن   3,1وفي حين  حوز   .( 74) 2014أسوووفل ال ووول  في عاع 
في ال مة:    ا  تركز الةروو أ ضووو . وت ( 75) مليون  وار 50تحوز و ايس تزيد عن    ا  ح ووواب   50فإن   ،مةووور  لبنان

 .( 76) في الماية من م موق الةروو الشخةية 70في الماية من ال  ان  ملكون ما   ارب   10فوغن  

عان  لبنان من انعداع ا را و ال ووووياسووووية ل وووون سووووياسوووواا للرعا ة ااجتماعية من شووووونرا أن       ا ، وتاريخي  - 60
توازن بين هذه الم ووتوياا العالية من الدخل وتركيز الةروو في ال مة. وأ ى انخفاض ااسووتةمار في البنية التحتية  

سووتةماراا الريي ووية التي نفذا خالل  العامة  ل  محدو  ة لدرو الدولة عل  تح يق النتايج والتةوود  لألزماا: فاا 
.  ( 77) طاي ية واضوووحة وليس أولوياا اجتماعية التةوووا  ة     ا   الت وووعيناا والع د األول من األل ية الةالةة اتبعت أنماط 

من                                                          في المووايووة من الوودين الح ومي لتمويوول النف وواا ال وواريووة بوودا    92      خ ةوووووووووووووس    ، 2019و   1993وبين عووامي  
ر األموال التي تل ترا الح ومة م ابل ح و  ال ووحب الخاصووة لةووندو  الن د الدولي . وتوف ( 78) النف اا ااسووتةمارية 

 فرصة وم تولية لع س هذا اات اه التاريخي وضمان استةمارها بشفالية وفعالية في م ت بل البلد. 

  

  ،( 2020ليه " )تموز/يو عل  توزيس الةروو والف ر في لبنان 19-أرر جايحة كوفيد" ،الل نة االتةوووووووووووووا  ة وااجتماعية لرربي آسووووووووووووويا (70)
 .13الةفحة 

(71) Lydia Assouad, “Lebanon’s political economy: from predatory to self-devouring”, Carnegie Middle 

East Center (2021). 

(72) Lydia Assouad, “Rethinking the Lebanese economic miracle: the extreme concentration of income 

and wealth in Lebanon, 2005–2014” (2021), p. 12. 

 .المرجس نف ه (73)

(74) Edwin Saliba, Walid Sayegh and Talal F. Salman, “Assessing labor income inequality in Lebanon’s 

private sector”, UNDP and the Ministry of Finance (2017), p. 6. 

 .2021آذار/مارس  31 ،ال عر الرسمي الةابت (75)

(76) Lydia Assouad, “Rethinking the Lebanese economic miracle: the extreme concentration of income 

and wealth in Lebanon, 2005–2014”, pp. 14–15. 

 Nisreen Salti and Jad Chabaan, “The role of sectarianism in the allocation of public expenditureان ر   (77)

in postwar Lebanon”, International Journal of Middle East Studies, vol. 42, No. 4 (November 2010) . 

(78) Toufic Gaspard, “Lebanon’s financial collapse: a post-mortem” (2020), p. 3. 
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ر ب ع   ا   وار  30أو     ا ،ليرو لبنانية شرري  675 000                                          وح د  الحد األ ن  لألجور في مبلغ هزيل لدره   -61
التي  ،. ول  ت تمس منذ سووونواا ل نة الرل  القياسوووي لألسوووعار2022ال وووو  الموازية في كانون الةاني/يناير  

كما أن تشووو يلترا   ، فترض فيرا أن تنشووور الرل  القياسوووي لتكلفة الم يشوووة الم وووتخدع كوسووواس لتعديل الرواتب
ينبري  عا و تنشويط المفاوضواا الةالرية  ،وأسواليبرا ونتاي را غير شوفافة. وبم ر  اسوت رار العملة واالتةوا 

من خالل هذه الل نة. والربط التل ايي للحد األ ن  لألجور بوسووووووعار ااسووووووترالك ممارسووووووة معممة في بلدان 
بما يتماشووووووو  مس التزاماته بموجب العرد الدولي الخاص   ،ويم ن أن  عتمدها لبنان في الم وووووووت بل ( 79) أخرى 

 .( 80) والة اليةبالح و  االتةا  ة وااجتماعية 

 نظام ضريبي تنازلي يعاني من ثغرات -جيم 

للرا ة منذ  جرا  تخ يضوووووواا كبيرو في معداا ضوووووورايب الشووووووركاا     ا   ظل الن اع الضووووووريبي تنازلي  -62
  في الماية(   10و   2في الماية  ل  ما بين    42في الماية( وضووورايب الدخل الشوووخةوووي )من   10و   3) ل  ما بين  

. ونتي ة ( 81) في حين زيدا معداا الرسووووع ال مركية والم وس وضوووريبة القيمة المضوووافة ،1993في عاع 
    ا   وي وووووتمد جز    ،( 82) مرتبة في الضووووورايب التةووووواعد ة  158من أصووووول   117 حتل لبنان حاليا المرتبة   ،لذلك
ى تحيز الن اع ال بايي ضود األشوخاص               مما    رر مد ،من  يرا اته العامة من الضورايب غير المباشورو   ا  إلبير 

رفس  فوإن ،الوذين  عوانون أإلةر من غيره  من الضوووووووووووووورايوب التنوازليوة. ولروذا ال ووووووووووووووبوب  ،ذو  الودخول المنخف 
ألنه سوووووويضوووووور بشوووووودو بوول ك الذين  ،معداا ضووووووريبة القيمة المضووووووافة في جميس الم ااا أمر غير ح ي 

   يشون في لاق االتةا  وسيزيد من انكماإل التلب.

وينبري  جرا   صووووووووالت جبايي تةوووووووواعد  جا  في  طار ختة ا نعاإل االتةووووووووا  . وفي الولت   - 63
وحت  في هذه   ، في الماية من ا يرا اا الضووريبية من خالل ن   تةوواعد ة  11ا يت  تحةوويل سوووى    ، الراهن 
                                                                                     ووووتند  ل  ن اع لد    فرض ضوووورايب عل  مةووووا ر الدخل بشوووو ل منفةوووول. وينبري أن  فرض الن اع   الحالة 

بما في ذلك الدخل المتوتي من  يرا اا الفوايد وأربات األسووووووور  والع اراا   ، ال بايي ضووووووورايب عل  الدخل برمته 
  م وووووواهمة عا لة في  حت    وووووواه   افعو الضوووووورايب األإلةر ررا   ، وبمعداا تةوووووواعد ة    ا  وأربات رأس المال مع 

  12,8ومس ذلك كان من المم ن تحةوووويل ما   در بنحو       ا ، الن اع. وا  فرض البلد ضوووورايب عل  الةروو أ ضوووو 
.  ( 83) 2010في الموايوة في عواع  2لو ت  فرض ضوووووووووووووريبوة عل  الةروو بن وووووووووووووبوة   2020بليون  وار بحلول عواع 

  وواه   طريق تةوومي  ن اع ضووريبي تةوواعد  من ر ة ال وو ان المف و و عن     ا   ويم ن للح ومة أن ت ووتعيد جز  
 ليه بالمزيد أول ك الذين لدير  المزيد من الموار .

وا يزال تحةوووويل   ،( 84) 2018في الماية في عاع  30                                          ول د  ر التررب الضووووريبي في لبنان بوإلةر من   -64
الذ   عيق الوصوووول   ،ب وووبب لانون ال ووورية المةووورلية   ا  ضوووريبة الدخل وا رأ واألربات الرأسووومالية منخفضووو 

ولن   ون  لرا  ال ورية المةورلية  .( 85)                                                                ل  المعلوماا المتعل ة باألصوول في الخارج والدخل الحقي ي محليا  
  

(79) ILO, Minimum Wage Policy Guide, p. 45. 

 . 21-20الف رتان  ،23التعليق العاع رل   ،الل نة المعنية بالح و  االتةا  ة وااجتماعية والة الية (80)

(81) Hannes Baumann, Citizen Hariri and neoliberal politics in post-war Lebanon, PhD thesis (2012), 

pp. 158–159 . 

 (82 ) Dana Abed and others, “Inequality in Lebanon: questioning labor, social spending, and taxation”, p. 3 . 
(83) Oxfam, “For a decade of hope not austerity in the Middle East and North Africa” (2020), p. 14. 

(84) Marie Dahdah Kareh, The Reform of the Tax System in Lebanon: an Impossible Equation? PhD 

thesis (2020), pp. 62–66. 

(85) Alain Bifani and others, “Which tax policies for Lebanon? Lessons from the past for a challenging 

future” (2021), p. 5. 
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بل سووووووي ون  ،ل  افعي الضوووووورايب األإلةر ررا ألن ال وووووورية تحمي أصووووووو  ،ف ط لذو  الدخل المنخف        عا ا  
وهو شوووورط    ،عل  أن لبنان جا  في سوووو يه  ل  التزاع الشووووفالية والم ووووا لة في الن اع المةوووورفي         ليال     ا  أ ضوووو 

 م بق  عا و الري لة التي تشتد حاجته  ليرا.

 نظام حماية اجتماعية محدودة ومنحرفة -دال 

  وتند  ل  ضوماناا  ورو الحياو ويرتكز عل  حق ا ن وان    فت ر لبنان  ل  ن اع حما ة اجتماعية -65
ومعاشواا الشويخوخة    ،وبداا  عالة األطفال ،في الضومان ااجتماعي. فرو  فت ر  ل  التومين ضود البتالة

وله    ،واسوووووووووتح الاا المرض واألبوو. وللن اع بةووووووووويرته الحالية تورير محدو  عل  الحد من الف ر  ،أو الع ز
 ويميل  ل  حد كبير نحو حما ة ذو  الدخل المرتفس.  ،دع الم اواو تورير ض يل عل  ع

ويرمول الن واع من ه  في أمس الحواجوة  ليوه: فواانخراط في التوومين ااجتمواعي منخف  للروا وة  -66
في الماية في الف اا العشووووووووورية   65م ارنة بن وووووووووبة   ،في الماية  20 ذ   ل عن   ،لدى ذو  الدخل المنخف 

. ويخةووووووووووووووس ا نفووا  الح ومي عل  الحمووا ووة ااجتموواعيووة  ل  حوود كبير لموظفي ال توواق العوواع ( 86) العليووا
في الموايوة من   55ألن المزاولين لعمول غير رسوووووووووووووومي )الوذين  مةلون    ،وموظفي ال تواق الخواص الرسوووووووووووووومي

م موق العموالوة في لبنوان( والعموال الزراعيين وغير اللبنوانيين م ووووووووووووووتبعودون من الحموا وة ااجتمواعيوة. وفي 
في   63 فت ر أل  حما ة اجتماعية ما يزيد عل    ،من ال وووو ان اللبنانيين    ا   في الماية األشوووود ف ر  10شووووريحة  

كان النزر ال ليل     ا   . وأ  ( 87) را  في أغن  ف ة عشووووووريةفي الماية ف ط من األف 5,6م ارنة بحوالي   ،الماية منر 
    ا    ذ أن األسووور الم يشوووية الف يرو جد   ،فإن آرارها ضووو يفة عل   عا و التوزيس ،من الحما ة ااجتماعية ال ايمة

 .( 88) هي األلل استفا و منرا

حموا وة  يلزع  جرا   صووووووووووووووالحواا عواجلوة. وينبري أن   ون اعتموا  اسووووووووووووووتراتي يوة وطنيوة لل  ،ولوذلوك -67
                                                                                          ااجتماعية أولوية لةووووووووووووى  نعاإل البلد وأن ت شووووووووووورك جميس الوزاراا ذاا الةووووووووووولة. وينبري تعب ة الموار  
المحلية لوضووووووس حدو   نيا للحما ة ااجتماعية وتوسوووووويس نتا  الترتية بمرور الولت. وسووووووتكون رمة حاجة  

ومعواإل للشوووووووووووووويخوخوة   ،وبودل ع ز ،بليون ليرو لبنوانيوة لت ود   بودل  عوالوة األطفوال 3 630 ل  موا   ودر بنحو
عن طريق  عا و تخةوووويس رل   ل  ربس الموار  التي تنفق عل      ا   وهو ما سووووي ون مم ن  ،بمبالغ متواضووووعة

. ولد ظلت مشووووووووووواريس ال وانين التي تدخل  صوووووووووووالحاا عل  بدل البتالة الذ  يدفس مرو واحدو ( 89) ا عاناا
البرلمانية ل وووووونواا وينبري أن تعت  األولوية اين لحما ة  ومعاإل ال تاق الخاص معروضووووووة عل  الل ان 

 من األزمة االتةا  ة.    ا  الف اا األإلةر ضعف

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  

عل  عاتق الةووووووووندو  الوطني للضوووووووومان ااجتماعي  يون ر يلة ت اه الم ووووووووتشوووووووو ياا وله بدوره   -68
ومس ذلك فإن ح ووووووووووواباته الةوووووووووووالية هي وحدها    ،الخاصمتوخراا عل  الح ومة وأرباب العمل في ال تاق 

                                                                                             التي   عل ن عنروا للعموع. وينبري فتك الةوووووووووووووونودو  لري وة التفتيش المركز  ألغراض التودليق من أجول زيوا و 
ينبري  يال    ،الشووووفالية ليما يتعلق بميزانيته العمومية واحتياجاته التمويلية. وعند  عا و هي لة ال تاق المالي

  في  طار عملية  عا و الري لة باعتبارها ضووووووومانة   ، التي تعو  ملكيترا للعموع   ، صوووووووول الةوووووووندو  اعتبار خاص أل 
 للضمان ااجتماعي لل  ان.

  

(86) ILO, “Vulnerability and social protection gaps assessment - Lebanon”, p. 6. 

 .10الةفحة  ،المرجس نف ه (87)

 .12الةفحة  ،المرجس نف ه (88)

(89) ILO and UNICEF, “Towards a social protection floor for Lebanon”, pp. 27 and 30. 
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 وشبكة األمان االجتماعي للطوارئ    ا  البرنامج الوطني لدعم االسر األكثر فقر   

التي  ،الدولية  ما فت ت برامج الم ووووووواعدو ااجتماعية الريي وووووووية تمول  ل  حد كبير من المن ماا -69
ينبري أن توليه األولوية. ما تكون لرا رإى متضوووووووووووواربة عما ينبري أن توليه هذه البرامج األولوية ومن    ا  إلةير 

   ا  الممول من منك المانحين. وترتي عد        ا ، وألدمرا التحويالا الن د ة للبرنامج الوطني لدع  األسوووور األإلةر ف ر 
  600 000وهو جز  صووووورير من طالبي المعونة الذين يبلغ عد ه   -أسووووورو م يشوووووية  36 000يبلغ          هزيال  

ول ن صوووووودرا  عالناا عن توسوووووويس       ا .شوووووورري    ا   وار   145 ةوووووول  ل     ا  زهيد   ا  ويوفر مبلر  -  ( 90) طالب معونة
فإن      ا ،بما في ذلك من خالل ا عالن عن انتال  شوووب ة األمان ااجتماعي للتوارئ متخر   ،نتا  البرنامج

كما أن ا مبال عل       ا .                                                 بالن ر  ل  أن سوو ان لبنان بوإلملر  لد أ ف روا عملي  ،الترتية ا تزال منخفضووة للرا ة
وطبعه انخفاض     ا ،منخف  أ ضووووو     ا   عنةووووور  التعلي  والةوووووحة في البرنامج الوطني لدع  األسووووور األإلةر ف ر 

 .( 91) عل  وجه الخةوص 2017و 2016إلبير بين عامي 

 ذ تعتر  األختا       ا ،التي ت وووترد  الف ر غير فعالة في الوصوووول  ل  أشووود الناس ف ر وتعد الن     -70
   ا  مركز  241وهناك       ا .وا   وول  منرا البرنامج الوطني لدع  األسوور األإلةر ف ر   ا( 92) وااسووتةنا اا مع   الن  

 الاا من البرنامج  للتنمية ااجتماعية يتول  مرمة ت يي  ما  ذا كانت األسووووور الم يشوووووية التي تتالب باسوووووتح
ويعتمد عل  صووووويرة وخط ف ر غير مناسوووووبين عل  ا طال  ومرا عل   ،في حاجة حقيقية  ل  الم ووووواعدو

وبالن ر  ل  المداخيل المت لبة للرا ة النات ة عن ال وووووياسووووواا الن د ة واالتةوووووا  ة  سووووونواا.  10وضوووووعرما 
ا " ويم ن اسوووووووتتالق موار ها في لبنان.  ا توجد م موعة سووووووو انية رابتة  تلق عليرا اسووووووو  "الف ر  ،الفاشووووووولة

جامد وبالتالي ض يف في التنبت بم توياا   ،فاستتالق الموار  الم يار  الذ  ا يزال   تخدع في البرنامج
مما يت    ل  أختا  في التةوومي  واختيار تع ووفي للم ووتفيدين. ويرى الم رر   ،الف ر لدى األسوور الم يشووية

ن اسوووتتالق الةرا  سووويحل محل اسوووتتالق الموار  المالية في تخةووويس الخاص أن من البوا ر المشووو عة أ
وأن الح ومة م وووووووووتعدو لمراجعة هذه المنر ية  ذا ما اتف ت  ،ااسوووووووووتح الاا في بتالة الحةوووووووووس الرذايية

    ا .المن ماا الدولية عل  طريق للمضي لدم

                        ب ل غ بالبرنامج الوطني                                                                    والت   الم رر الخاص في مختلف أنحا  البلد بوسر ذاا  خل منخف  ل  ت   -71
من ال يران الذين                              عل  الرغ  من أنرا أسووأ حاا   ،ول  ت وتتس تف وير سوبب رفضورا     ا ،لدع  األسور األشود ف ر 

بعد أن ف دوا الة ة في ا  اراا العامة وارتووا أنر  سوووووويحرمون  ،أو اختاروا عدع الت دع بتلب ،اسووووووتفا وا منه
من  نكار هذا                                                 ا باألحزاب ال وووووياسوووووية أو األفرا  ذو  النفوذ. وبدا  من ااسوووووتح الاا  ذا ل  تكن لر  صوووووال

ينبري للح ومووة والمن موواا الوودوليووة التي ت وودع تحويالا ن وود ووة أن تولي األولويووة لوضووووووووووووووس معووايير    ،الوالس
 تخةيس شفافة.

  التي ترود   ل  ت ود    ،تمويول شووووووووووووووب وة األموان ااجتمواعي للتوارئ    ا  ولود أإلود البنوك الودولي متخر  -72
مليون  وار. ورغ  أنه تمت  246من خالل لرض بقيمة  ،أسووووووورو م يشوووووووية  150 000تحويالا ن د ة  ل  

 ا أن الشوووروق في البرنامج توخر ب وووبب الترييراا  ،2021المواف ة عليه في البدا ة في كانون الةاني/يناير  
رق في     ا  التي أ خلت عل  ااتفا  والتي سوووووووووووعت الح ومة  ل  فرضووووووووووورا انفرا                                   عل  البنك الدولي. ولد شووووووووووو 

لكنه سوووويعاني في ااسووووتردا     ،مليون فر  في األسووووابيس ال ليلة األول  ف ط 1,6حي  سوووو ل   ،البرنامج اين
 ،وعالوو عل  ذلك     ا .التي  عاني منرا البرنامج الوطني لدع  األسوووووووووور األشوووووووووود ف ر والمنر ية من نفس ال يو   

  

(90) World Bank, “Lebanon - emergency national poverty targeting project” (2021), p. 43. 

 (91 ) Federica Bastagli and others, Social Protection in Lebanon: a Review of Social Assistance (2019), p. 63. 

 Stephen Kidd and Diloá Athias, Hit and Miss: an Assessment of Targeting Effectiveness in:  ان ر (92)

Social Protection, Development Pathways (2019). 
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المتولس أن   وع وكيل رصووووووود تابس لتر  رال  بالتح ق من أهلية الم وووووووتفيدين وتنفيذ مشوووووووروق لمراجعة   من
 ،ولكن الميزانية المخةوووووةوووووة غير كالية وينبري تعزيزها لتح وووووين شوووووفالية البرنامج وم وووووا لته ،الح ووووواباا

 في ذلك توفير ضماناا ضد الف ا  وضوابط األهلية التي تنترك خةوصية الف را . ماب 

 بطاقات الحصص الغذائية  

أسورو بتحويالا  300  000سويزو  برنامج بتالة الحةوس الرذايية الةوالحة لمدو سونة ما   ارب   -73
مليون  وار. ورغ  تفاإل  556بميزانية  جمالية لدرها   ،لكل أسوووووووورو في المتوسووووووووط    ا    وار  93شووووووووررية لدرها  

      ا ، أو  ولي    ا  سوووووا  كان محلي   ،فإنرا ا تزال تفت ر  ل  مةوووودر تمويل متكد  ،الح ومة بدع  المانحين للبرنامج
 مليون  وار من تمويل البنك الدولي الممنوت لبرنامج للن ل العاع ت  التخلي عنه اين.  295بدل تحويل 

وهي لاعدو بياناا تشووور    ،ا نترنت من خالل منةوووة األرر ويت  الت ووو يل في هذه البرامج عل  -74
فإنه ينتو  عل  مخاطر اسووووووتبعا  األسوووووور     ا ،واضووووووح    ا   عليرا هي ة التفتيش المركز . ول ن كان ذلك تح وووووون 

أن نتولس      ا   ومن غير الوالعي تمام     ا .الف يرو من البرامج ما ل  ت وومك لنواا أخرى غير رلمية بالت وو يل أ ضوو 
    ا   األسوووووور اسووووووتخداع األ واا عبر ا نترنت عندما يتات لرا بالكا  بضووووووس سوووووواعاا من الكرربا  يومي من هذه  

أن تضوووووووس اسوووووووتراتي ية خروج للفترو التي ينتري فيرا تمويل    ا  وتفت ر  ل  حواسووووووويب. وينبري للح ومة أ ضووووووو 
 المانحين وذلك بتعب ة الموار  المحلية  نشا  حدو   نيا للحما ة ااجتماعية.

 الكهرباء كمسألة من مسائل حقوق اإلنسان -هاء 

بما في ذلك ال ووو ن والتعلي  والةوووحة والمياه والعمل والرذا .   ،للكرربا  آرار عل  ح و  ا ن وووان -75
بيوود أنووه  عني أنووه   ووب توفيرهووا من   ،ورغ  أن هووذا ا  عني أن التووالووة الكرربوواييووة   ووب أن تكون م ووانيووة

مس مواصوولة  مدا  المناطق الحضوورية والري ية   ،ول ال ميس عليراخالل أن مة ت ووعير منةووفة تضوومن حةوو 
  ، عل  حد سووووووووا  بتالة فعالة وم وووووووتدامة. ويم ن للكياناا العامة والخاصوووووووة أن تمتلك مرافق توليد وتوزيس 

 ولكن الرلابة الم ت لة والشفالية والم ا لة عوامل أساسية لالمتةال ل انون ح و  ا ن ان.

 ، با  لبنان م وووتولية توليد ون ل وتوزيس الكرربا  في لبنان. وحت  لبل األزمةوتتول  متسووو وووة كرر  -76
) ذ ا يزال  مةول      ا   عنودموا كوان الولو  متواحو   ،في الموايوة من التلوب عل  الكرربوا  63ل  تكن ترتي سوووووووووووووووى 

ال ةود  . وكان  ( 93) وتتكبد خ وواير ت نية وغير ت نية عالية تةوول  ل  رل   جمالي التوليد  ،مشوو لة حت  اليوع(
هو تنفيذ ا صووووووووووووالحاا الضوووووووووووورورية      ا ،عام  20الذ  مضوووووووووووو  عليه بالفعل  ،462/2002من ال انون رل  

 ولكن استمرار التوخير التشريعي وا  ار   عني أن ا صالحاا ت ل متوخرو. ،لل تاق

 مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء  

  ،ت  ووووي  ال تاق وفتحه أماع مشوووواركة ال تاق الخاصسوووويت   تفكيك "متسوووو ووووة كرربا  لبنان"  ل   -77
مما   وووووووومك في نرا ة المتا   ل  ن له  ل  ال تاق الخاص بالكامل. وفي حين أن بع  أشوووووووو ال الملكية 

تنتو  عل   م انية تح وووووووووين الشوووووووووفالية   ،بما في ذلك الشوووووووووراإلاا بين ال تاعين العاع والخاص  ،المختلتة
من ت وود   الخوودموواا         بوودا    ،تمةوول في زيووا و األربووات  ل  ألةوووووووووووووو  حوودفووإن هوودفرووا الم  ،وتفكيووك ااحتكوواراا

.  (94) لل تاق العاع    ا   ما يت    ل  ت وووووعيراا ت ارية أعل  مما لو كان مرفق التوزيس مملوك    ا   غالب  ،األسووووواسوووووية
  

(93) Ali Ahmad and others, “From dysfunctional to functional corruption: the politics of reform in 

Lebanon’s electricity sector” (2020), p. 4. 

 Ahmad F. Alkhuzam and others, “Private versus public electricity distribution utilities: areان ر   (94)

outcomes different for end-users?”, World Bank Blogs, 3 May 2018. 
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أن تح ب االتراض العاع من خالل وضوووووس ا نفا     ا  ويم ن للشوووووراإلاا بين ال تاعين العاع والخاص أ ضووووو 
وفي حين تفترض      ا .وتةوووووونيفه عل  أنه اسووووووتةمار خاص وليس  ينا عام ،ارج الميزانياا العامةالح ومي خ

بالن ر  ل   ،فإن هذا اافتراض غير والعي ،الح ومة أن ال تاق الخاص سويمول الرياإلل األسواسوية ال ديدو
لعال  توتي من في الماية من م موق ااسووووووتةماراا في الرياإلل األسوووووواسووووووية للتالة في جميس أنحا  ا 80أن 

 . فةمة حاجة  ل  ختة أإلةر وال ية.( 95) مةا ر عامة

فإن فتك لتاق الكرربا  أماع مشووواركة ال تاق الخاص لد تكون   ،وما ل  يت  اعتما  أن مة مناسوووبة -78
  وااجتماعية له آرار ضوووووووارو عل  الف اا المنخفضوووووووة الدخل. وكما اح ت الل نة المعنية بالح و  االتةوووووووا  ة  

ينبري أن  خضووووووووووس م دمو الخدماا من ال تاق الخاص التزاماا الخدمة العامة لضوووووووووومان عدع جعل    ، والة الية 
    ا   مشوووروط   التمتس بالح و  المنةوووص عليرا في العرد الدولي الخاص بالح و  االتةووا  ة وااجتماعية والة الية 

 .( 96) بال درو عل  الدفس

 أسعار الكهرباء  

  ،عندما تت  زيا و األسوووعار ح وووب "األح اع"  ،. ومس ذلك( 97) كرربا تلتزع الح ومة بزيا و أسوووعار ال -79
 م ن أن يتورر الف را  بشوو ل غير متناسووب  ذ يت  ت اسوو   ،وتفرض رسوووع أعل  عل  ذو  ااسووترالك الشووديد

. وأبلروت الح وموة الم رر  ( 98) العودا اا في كةير من األحيوان في الم تمعواا المحليوة ذاا الودخول المنخف 
ألن األسووووووووووعار ال ديدو  ،الزيا اا في األسووووووووووعار لن تترر عل  األسوووووووووور ذاا الدخل المنخف   الخاص بون

ولكن هوذا ال واب غير كوا . وعل  الرغ  من أن  ،سووووووووووووووتكون ألول من التكلفوة العواليوة للمولوداا الخواصووووووووووووووة
فوإن األشووووووووووووووخواص الوذين  عوانون من الف ر المودلس  ،المولوداا لود انتشوووووووووووووورا بوالتووإليود في ال وووووووووووووونواا األخيرو

ا معن  لرا. فوجو  اسووووتراتي ية واضووووحة     ا  مما   عل الم ارنة أمر  ،  ووووتتيعون الحةووووول عل  المولداا ا
سوا  في ش ل أسعار اجتماعية    ،لحما ة ذو  الدخل المنخف  من الزيا اا في التكاليف أمر بالغ األهمية

 أو غير ذلك.

 الرقابة المستقلة  

ولد أإلدا وزارو    ،عل   نشوووووووا  هي ة لتن ي  لتاق الكرربا   462/2002ينس ال انون المعدل رل   -80
لن تنشوووووووو الري ة   ، ل  المعلوماا التي لدمترا الوزارو    ا   التالة والمياه أنه سووووووويت  اسوووووووتب اإها. غير أنه اسوووووووتنا 

عل  وجه    ،ينبري أن   ون بعد  شوراك ال تاق الخاص. بيد أن أحد أغراض وجو  هي ة تن يمية م وت لة   ا
ا شوووورا  عل  الع و  المبرمة مس ال تاق الخاص واامتيازاا الممنوحة  ليه. وي ب  نشووووا  الري ة  ،التحديد

    ا ،كالي                                                                                      لبل أ   شووراك لل تاق الخاص. وي ب أن تكون خاضووعة للم ووا لة وأن تكون شووفافة وممولة تمويال  
 ،بما في ذلك الوزارو نف وورا  ، لين عن ال وولتاا ال ووياسوويةوينبري أن   ون أعضوواإها م ووت  ،ويم ن التنبت به

 وبمنوى عن تضارب المةالك.

  

 World Bank, “Who sponsors infrastructure projects? Disentangling public and privateانوووووووو وووووووور   (95)

contributions” (2017). 

      أ ضوووووووووووووووا  ان ر  . و )ب( و)و(8الف رو   ،(1991)4التعليق العوواع رل     ،الل نووة المعنيووة بووالح و  االتةوووووووووووووووا  ووة وااجتموواعيووة والة وواليووة (96)
A/73/396 . 

(97) Ministry of Energy and Water, “Updated policy paper for the electricity sector” (2019). 

(98) World Bank, “Key issues in PPPs for the poor” (22 October 2020). 

http://undocs.org/ar/A/73/396
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 االفتقار إلى خدمات عامة سليمة -واو 

 التعليم  

 عاني ن اع التعلي  من تش يس الح ومة للمدارس الخاصة عل  ح اب التعلي  العاع. ويدع  لبنان   -81
س رمانية وعشوورون  وهي سووياسووة سووب   ،لتاق التعلي  الخاص بشوو ل كبير                                                  ق للبنك الدولي أن انت دها. ويخةوو 

 ،وهو  ع  يت    ل  تفووال  عوودع الم ووووووووووووووواواو   -في المووايووة من م موق نف وواا التعلي  العوواع لل توواق الخوواص  
ويفضووووي  ل  ارتفاق معداا اان تاق عن الدراسووووة لدى أطفال األسوووور الف يرو   ،يت    ل  تعلي  أفضوووول وا

مما يت      ،. ويمارس ال ليل من الرلابة عل  لتاق المدارس الخاصووووة( 99) إلةر ررا م ارنة بوطفال األسوووور األ
 .( 100) ومل  للة الم ا لة ،وانخفاضرا بش ل عاع ، ل  تباين معايير ال و و

كوانوت معوداا معرفوة ال را و والكتوابوة والح ووووووووووووووواب لودى   ،19-وحت  لبول األزموة وجوايحوة كوفيود -82
ن تة من المتوسوووط   58حي  كان األ ا  في ال را و ألل بما م موعه   ،األطفال في لبنان ألل من المتوسوووط

ظل ا نفا  الح ومي عل  التعلي  كن وبة م وية من  جمالي  ،. وعل  الرغ  من ذلك( 101) في الشور  األوسوط
  2022ل وووووووووووووونين. وينبري أن تتيك الوفوراا للح وموة في الميزانيوة ال وديودو لعواع  ا نفوا  ينخف  عل  مر ا
 زيا و ا نفا  عل  التعلي .

 الرعاية الصحية  

 شووذ لبنان عن البلدان المتوسووتة الدخل من حي  الرعا ة الةووحية.  ذ  فت ر نةووف ال وو ان  ل   -83
.  ( 102)    تومين عاع والعديد من الن   الخاصوووووةوهو ن اع م زأ للرا ة له أربعة ن  ،الترتية الةوووووحية الفعالة

في   32,7 ذ تبلغ   ،وتعد المدفوعاا ال وووووووووووونوية التي   وووووووووووود ها المتمن لر  من مالر  الخاص مرتفعة للرا ة
وتعرض النواس لختر ا ف وار    ،مةول تركيوا أو األر ن  ،م وارنوة ببلودان مموارلوة  ،الموايوة من النف واا الةووووووووووووووحيوة
. وي ووووتةن   ( 103) يما عند شوووورا  األ وية أو ال ووووعي  ل   خول الم ووووتشووووف ا سوووو   ،ب ووووبب المدفوعاا الفاحشووووة

 ،العمال المتلتون والموسووميون وغير الرسووميين من الن اع الةووحي للةووندو  الوطني للضوومان ااجتماعي
ون اع العاملين لح ابر  الخاص مةم    ،إلما أن ترتية العاملين لبع  الولت محدو و في أح ن األحوال

 .( 104) لدرجة أن مع مر   ختار عدع الم اهمة   ا  سي      ا   تةميم

وتدع  غالبية ميزانية الرعا ة   ، ( 105) في الماية من خدماا الرعا ة الةوووووووحية   82ويوفر ال تاق الخاص   - 84
ا يتوفر التومين    ، وفي الولت نف ووووووووه   . ( 106) رعا ة المرضوووووووو  الداخليين في المرافق الخاصووووووووة الةووووووووحية الح ومية  

الماية من  في   88م ارنة بمعدل    ، في الماية من اللبنانيين ذو  الدخل المنخف    17,7الةوووووووووووووحي  ا لما معدله  
 ية لألإلةر غن  في لبنان. الرعا ة الةح     ا   فإن الدولة تدع  فعلي   ، . وبالتالي ( 107) في الماية األإلةر غن    10شريحة  

  

(99) Husein Abdul-Hamid and Mohamed Yassine, Political Economy of Education in Lebanon 

(Washington D.C., World Bank, 2020), pp. 93–95. 

(100) World Bank, “Foundations for building forward better: an education reform path for Lebanon” 

(2021), p. 22. 

(101) World Bank, “Lebanon PISA, 2018” . 

(102) ILO, Extending Social Health Protection in Lebanon (2021), pp. 47–50. 

 .12الةفحة  ،المرجس نف ه (103)

 .50الةفحة  ،المرجس نف ه (104)

(105) Institute of Health Management and Social Protection, National Health Statistics Report in Lebanon 

(2012), p. 91. 

(106) Ministry of Public Health, Health Indicators, 2017  )موووووووتووووووواحوووووووة ن ووووووووووووووووووووخوووووووة  فوووووووي  ،)آخووووووور  موووووووتوووووووات  : مووووووورجوووووووس 
https://moph.gov.lb/en/Pages/8/138/health-indicators. 

(107) ILO, “Vulnerability and social protection gaps assessment”, p. 8. 



A/HRC/50/38/Add.1 

23 GE.22-05306 

وللةوووووووووووووونودو  الوطني للضووووووووووووووموان ااجتمواعي ن   محود و ب تواعواا تت    ل   رجوة عواليوة من  -85
وزيوا و في تكواليفروا. وينبري أن  ،ومل  تع يوداا في ا  ارو  ،واارتبواك لودى أربواب العمول والعموال  ،التشوووووووووووووورذع

ا غير المشوووووووومولة عل  أسوووووووواس أنواق يت ه الةووووووووندو  نحو الترتية الشوووووووواملة عن طريق   ماج الم موعا
وينبري أن  شووووووووومل الف اا العاملة في ال تاق غير الرسووووووووومي عن  ،وليس عل  أسووووووووواس ال تاعاا ،العمالة

وهو نموذج أربت ن احه حت  في البلدان ذاا   ،طريق ااشووووووووووووتراإلاا الةابتة والت وووووووووووو يل التدري ي ا لزامي
 .( 108) الم توياا العالية من العمل غير الرسمي

 دور المجتمع الدولي -زاي 

 ل  جانب    ،فإن الركو  ال ووووياسووووي  ،بم وووواعدو لبنان. ومس ذلك    ا   عمي    ا  يلتزع الم تمس الدولي التزام -86
ما  فضولون العمل خارج الرياإلل    ا   عني أن المانحين الدوليين غالب  ،الف وا  وسوو    ارو األموال في الماضوي

أ ا احتياجاا لبنان ا ن وووانية الم وووت دو ب ووورعة في العامين الماضووويين  ل    ،الح ومية. وفي الولت نف وووه
  ،واعتما  أسووووووواليب غير شوووووووفافة لتوزيس ااسوووووووتح الاا  ،فس المانحين الدوليين من أجل ت د   الم ووووووواعدااتدا

 فوصبحت غير ناجعة ب بب تداخل البرامج.

التي   ،وت س عل  عاتق الم تمس الدولي م وووتولية ضووومان أن تكون المتسووو وووة ال وووياسوووية في لبنان -87
ا لة أماع سوو انرا. وعل  الرغ  من أن صووندو  الن د شووفافة وخاضووعة للم وو   ،لاومت ا صووالحاا حت  اين

أعت     ا  أوروبي    ا  فمن المعرو  أن بلد ،الدولي يلتزع الةووووووومت  زا  عملياا تبا ل ح و  ال وووووووحب الخاصوووووووة
للح ومة من خالل تبا ل ح و  ال ووووووحب الخاصووووووة المخةووووووةووووووة  ون المتالبة بالشووووووفالية     ا  متل    ا  تفويضوووووو 

 استخدامرا. وهذا ال خا   ضر بالشعب اللبناني.الم ا لة في كي ية  أو

وينبري بذل العنا ة الواجبة والتزاع الشووووووفالية في كي ية صوووووور  األموال وكي ية اسووووووتخداع مبا راا  -88
ال تاق الخاص والمن ماا غير الح ومية لرذه األموال. ورغ  الشووووووفالية الن ووووووبية لألموال الوار و من األم  

غ عن المعونوة الم ودموة في أع واب انف وار بيروا يت وووووووووووووو  بوالرموض من حيو  أوجه  ا يزال ا بال ،المتحودو
. كما أ ى عدع وجو  مولف تفاوضووي مشووترك بين المانحين ليما يتعلق بوسووعار ( 109) الةوور  وااسووتةماراا

مليون  وار من معونة األم  المتحدو  250الةووووووور  المتعد و لمةووووووور  لبنان  ل  خ وووووووارو ما ا   ل عن 
. وينبري لل روواا الفوواعلووة الوودوليووة أن تمتنس عن  يال  األولويوة (110)مووايووة من الم ووووووووووووووواهموواا( في ال   50) 

 للعاللاا ال ل ة مس الح ومة وأهدافرا الخاصة  ذا كان ذلك  عني الفشل في حما ة ح و  ال  ان. 

 التوصيات ذات األولوية -       خامسا   

عنيين على إعطاء األولوية يحث المقرر الخاص الحكومة وغيرها من أصحححححححاب المصححححححلحة الم -89
 .للمسائل التالية

 الفئات المتضررة بشكل خاص من األزمات -ألف 

للسححححمام للمرأة اللبنانية  نقل جنسححححيتها إلى أطفالها    1925ينبغي تعديل قانون الجنسححححية لعام   -90
  ، لتسحهيل تسحجيل المواليد بالنسحبة لجميع األطفال   1951وأزواجها. وينبغي تعديل قانون األحوال الشحخصحية لعام  

  

(108) ILO, Extending Social Health Protection in Lebanon, pp. 41–45. 

(109) L’Orient Today, “What happened to the international aid promised to Lebanon after the Beirut port 

blast?”, 17 December 2021. 

(110) Reuters, “Lebanese banks swallow at least $250m in U.N. aid”, 17 June 2021. 
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وتبسححيا اإلجراءات الخاصححة باألطفال الذين تزيد    ،بمن فيهم األطفال المولودون أل وين عديمي الجنسححية
 ة واحدة.أعمارهم عن سن

بغض النظر عن الوضحححححححع القانوني والوثائق.    ،وينبغي ضحححححححمان حق جميع األطفال في التعليم -91
    ا  وينبغي أن ينص القانون على أن الوثائق المتعلقة بالميالد أو اإلقامة القانونية أو الجنسحححية ليسححح  شحححرط 

 لاللتحاق بالمدارس وحضور فصولها وإتمام الدراسة  ها.

ضحححمان الحق في العمل لالجئين السحححوريين والفلسحححطينيين من خالل فتح جميع المهن  وينبغي  -92
 لهم بشكل قانوني والسمام لهم باالستفادة من اشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.

 واعتماد العقد المعياري الموحد المنقح. الكفالةوينبغي إلغاء نظام  -93

 لمرأة على العمل ومعالجة الفجوة في األجور  ين الجنسين.وينبغي تحسين فرص حصول ا -94

  ينبغي مواءمة التشحححريعات   ، النضحححمام لبنان إلى اتفا ية حقوق األشحححخاص ذوي اإلعاقة    ا  واسحححتعداد  -95
الححذي ال يزال القححانون    ،المحليححة مع االتفححا يححة. وينبغي أن ينتقححل لبنححان من النموذع الطبي ل عححاقححة

بطرق منها وضحححع إطار قوي   ،إلى نموذع اجتماعي ل عاقة ،يه إلى حد كبيريسحححتند إل  220/2000 رقم
 لمكافحة التمييز.

 عكس آثار األزمات المتفاقمة -باء 

ينبغي أن يقدم لبنان خطة انتعاش اقتصححححادي ومالي ذات مصححححدا ية يتم فيها اإلقرار بخسححححائر   -96
 األثرياء.مصرف لبنان وتحملها من قبل المساهمين والمودعين 

بطرق منهححا توفير تمويححل مسحححححححححتقر ويمكن التنب  بححه   ،وينبغي تعزيز هيئححة التفتيا المركزي  -97
 ومتعدد السنوات وممارسة رقابة غير مقيدة على جميع الهيئات اإلدارية العامة.

يشححمل عملية   ،       فعاال      ا   ( تنفيذ 2025- 2020وينبغي تنفيذ االسححتراتيجية الوطنية لمكافحة الفسححاد    - 98
عن التدخل السححححححياسححححححي. وينبغي على      ا   بعيد   ، تعيين شححححححفافة ألعضححححححاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفسححححححاد 

عن ذمتهم      ا   أن يكشحفوا علن   ، ومن باب أولى على من يشحغلون مناصحق  يادية عليا  ، المسح ولين الحكوميين 
 التي صدق عليها لبنان.   ، المالية لضمان مواءمة أفضل مع اتفا ية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

ينبغي معالجة عدم حصححححول األسححححر المعيشححححية   ،وعند توسححححيع نطاق  رامج التحويالت النقدية -99
المنخفضححة الدخل على االسححتحقاقات  وضححع ضححمانات حتى ال ي دي االسححتهداف إلى االسححتبعاد. وينبغي 

مج أولئك الذين ال يسححححتطيعون                          على أال ي سححححتبعد من البرا   ا  تطوير عمليات التسححححجيل غير الرقمية حرصحححح
 الوصول إلى اإلنترن  أو ال يلمون بالتكنولوجيا الرقمية.

وينبغي وضحححححع اسحححححتراتيجية وطنية للحماية االجتماعية لالعتماد التدريجي لحدود دنيا للحماية   - 100
على  . وينبغي تمويل الحماية االجتماعية عن طريق نظام ضححححريبي تصححححاعدي يفر  ضححححرائق  االجتماعية

 ينبغي رفع السرية المصرفية لضمان االمتثال.   ، الثروة ومن خالل التصدي للتهرب الضريبي. وإذا لزم األمر 

ينبغي النظر في إمكانية العمل  تسححححعيرة اجتماعية لضححححمان   ، وفيما يتعلق بإصححححالم قطاع الكهرباء  -101
لبنانس بشحححكل غير متناسحححق    عدم تأثير أي زيادات في أسحححعار الكهرباء وعملية تفكيك سم سحححسحححة كهرباء

 على ذوي الدخل المنخفض. وينبغي إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة دون إبطاء لضمان الرقابة.

 وينبغي إيالء األولوية لالستثمار العام في التعليم والرعاية الصحية في الميزانيات الحكومية المقبلة.  - 102
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