
خبير حقوقي أممي يزور لبنان لتقييم الفقر

المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق اإلنسان،يقوم ( – 2021 أكتوبر / تشرين األول 27جنيف )
 نوفمبر / تشرين الثاني12 إلى 1أوليفييه دي شوتر، ببعثة لتقصي الحقائق في مجال حقوق اإلنسان إلى لبنان في الفترة من 

 لفحص جهود الحكومة للتخفيف من حدة الفقر في البالد. 2021

 مع حقوق اإلنسان ، "يمر لبنانارتباطهن من قبل مجلس حقوق اإلنسان لرصد الفقر وّدي شاتر، الخبير المستقل المعييقول 
بأحد أسوأ األزمات االقتصادية في تاريخ العالم".

قارب٪ ، مع ما ي82٪ إلى 42متعدد األبعاد من ال الفقر تضاعففي غضون عامين فقط، حسب أحد التقديرات، : "يقولو
،ممتلكات الحرمان في التعليم، والرعاية الصحية، والمرافق العامة، واإلسكان، وال ويواجهنأربعة ماليين شخص يواجهون

أو التوظيف والدخل".

"الفقر متشابك مع تفاقم األزمات النقدية والديون والطاقة والسياسية التي يواجهها لبنان ، وسأبحث عن كثب في كيفية 
 على حياة الناس".لتأثيرهمعالجة الحكومة 

، ومدى كفاية نظام الحماية االجتماعية ، فضالً عن دوررع الحكومة اللبنانية للفقّ دو شوتر إنه يخطط لدراسة كيفية تتبيقول 
المانحين والمنظمات الدولية.

 إلى لبنان في العقد الماضي وتمثل خطوة مهمة في/ة خاص/ةالتي يقوم بها مقررهذه الزيارة هي الثانية من نوعها فقط 
تعامل الحكومة مع نظام حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة.

 خبير األمم المتحدة المعني بالفقر بيروت وطرابلس والمجتمعات الريفية في عكار ووادي البقاع. وسيلتقيسيزور
 لقاء ومجتمعات متضررة من الفقر، فضالً عناًأفراد،  على المستويين الوطني والمحليفي الحكومة /اتبمسؤولين

rبما  لي لزيارته  ّ  الجدول الزمني األو ومانحين ومنظمات المجتمع المدني. وقد نشر /اتمنظمات دولية ونشطاء وأكاديميين ، 
 للصحافة.اللقاءات المتاحة في ذلك معلومات عن 

ترتكز زيارة المقرر الخاص على مدخالت وبحوث مستفيضة قبل البعثة،r بما في ذلك استعراض المعلومات المتاحة
 من الفقر  والمجتمع/ات مذكرة مكتوبة من األشخاص المتضررين20 استشارة مسبقة ، ونحو 30، وأكثر من اهيرللجم

المدني، والمنظمات الدولية ، و اخرين.
.هناانقر  متاحة /اتالمساهمات التي تم نشرها بموافقة المؤلفينلإلّطالع على 

 الساعة2021 نوفمبر 12سيشارك المقرر الخاص استنتاجاته وتوصياته األولية في مؤتمر صحفي في نهاية مهمته في 
 صباًحا بالتوقيت المحلي. سيعقد المؤتمر الصحفي شخصيًا ويتم بثه على الهواء مباشرة. وستُرسل التفاصيل مسبقًا11:30

 المقرر الخاص على اإلنترنت.موقعوستتاح على 

.2022وسيقدم تقريره النهائي عن لبنان إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جنيف في يونيو 

https://www.srpoverty.org/lebanon-press-conference/
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/Visit-Lebanon.aspx
https://www.srpoverty.org/preliminary-schedule-lebanon-fact-finding-mission/
https://www.unescwa.org/publications/multidimensional-poverty-lebanon-2019-2021


انتهى 

السيد    تعيين ديشوتر  تم وحقوق        أوليفييه المدقع الفقر حول المتحدة لألمم خاص كمقرر
المتحدة         لألمم التابع اإلنسان مجلسحقوق قبل من مايو     اإلنسان من األول .2020في

الخواص/ والمقررون, .   هن/هم ات الخاصة       اإلجراءات اإلنسان بمجلسحقوق يعرف مما وهي ،جزء
المستقلين,    للخبراء هيئة العام         ات/أكبر االسم هي اإلنسان، لحقوق المتحدة األمم نظام في

قضايا              أو معين بلد حاالت إما تعالج التي والرصد الحقائق لتقصي المستقلة المجلس آلليات
         . إنهم     ؛ تطوعي أساس على الخاصة اإلجراءات خبراء يعمل العالم أنحاء جميع في مواضيعية

موظفي   من موظّفات  ليسوا يتلقون    أو وال المتحدة مقابل   يتلّقين,/ األمم العمل راتبًا هذا
أي/      عن مستقلّة بصفة يعملن منظمة  ويعملون أو .حكومة الفرديّة    بالصفة  أي

لمزيد من المعلومات ولطلبات وسائل اإلعالم ، يرجى االتصال بجيسي شاهين )البريد اإللكتروني:
jessy.chahine@un.org  :32/498522163( وإيزابيل ديلفورج )+70119102 961 ؛ هاتف

isabelle.delforge@srpoverty.org  أو  media@srpoverty.org )

 srpoverty وDeSchutterO تابع المقرر الخاص على تويتر على

41الستفسارات وسائل اإلعالم بشأن خبراء األمم المتحدة المستقلين اآلخرين ، يرجى االتصال بريناتو دي سوزا )+
22928 9855 / rrosariodesouza@ohchr.org.)

قلق بشأن العالم الذي نعيش فيه؟

قف من أجل حقوق شخص ما اليوم.

# Standup4humanrights

 http://www.standup4humanrights.orgوقم بزيارة صفحة الويب على 
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