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  (  2022  /  مايو   ر   أيا  11  جينيف )

 أنالي�وم المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني ب�الفقر الم�دقع وحق�وق اإلنس�ان، أوليفيي�ه دي ش�وتر، في تقري�ر نش�ر رأى
األعم�ال الم�دمرة للق�ادة السياس�يين والم�اليين في لبن��ان هي المس�ؤولة عن دف��ع معظم س�كان البالد إلى الفق�ر، في انته��اك

للقانون الدولي لحقوق اإلنسان. 

يتبع تقرير البعثة إلى لبنان تقصي الحقائق وتحقيق في األسباب الجذرية واآلثار المترتبة على أسوأ أزمة اقتصادية ومالي��ة
شهدتها البالد في التاريخ.

"لقد تم دمج اإلفالت من العقاب والفساد وعدم المساواة الهيكلية في نظام سياس�ي واقتص�ادي فاس�د مص�مم إلخف�اق من هم
في القاع ، ولكن ال يجب أن يكون األمر كذلك، " هذا ما قاله السيد أوليفييه دي شوتر مقرر األمم المتحدة الخ�اص المع�ني

بالفقر المدقع وحقوق اإلنسان. 

"كانت المؤسسة السياسية على علم بالكارثة التي تلوح في األفق لسنوات لكنها لم تفعل شيئJا يذكر لتالفيها. حتى أن األفراد
ا قاموا بنقل أموالهم إلى خارج البالد، بفضل الفراغ القانوني الذي سمح بتدفق رأس المال إلى خارج البالد. Jالمرتبطين جيد

يجب البحث عن الحقيقة والمساءلة من باب حقوق اإلنسان ".

 مايو/أيار، دع��ا خب��ير األمم المتح�دة الحكوم��ة المقبل��ة إلى وض��ع المس�اءلة والش�فافية في15مع االنتخابات البرلمانية في 
ا من الكشف العلني عن مواردها المالية وتضارب المصالح ومطالبة مسؤولي البنك المرك��زي Jقلب ومحور أعمالها"، بدء"

. بالقيام بالمثل

 ، والي�وم يق�ف البل�د2019قال خبير األمم المتحدة إن األزمة االقتصادية التي من صنع اإلنسان في لبن�ان ب�دأت في ع�ام 
على شفير االنهيار، واستشهد بالتقديرات الحالية التي تضع أربعة من كل خمسة أشخاص في فقر.

وقال دي شوتر: "الروابط السياسية مع النظام المصرفي منتشرة ، مما يشير إلى مخ�اوف جدي�ة بش�أن تض�ارب المص�الح
في تعاملهم مع االقتصاد ومدخرات الناس".

"ال توجد مساءلة مضمنة في خطة اإلنقاذ األخيرة، وهي ضرورية الستعادة الثقة المفق��ودة ل��دى الس��كان والقط��اع الم��الي.
نحن نتحدث عن ثروة وطنية ملك للشعب في لبنان، بُددت على مدى عقود من سوء اإلدارة واالستثمارات في غير محله��ا

من قبل الحكومة والبنك المركزي.

"سياسات البنك المركزي، على وجه الخصوص، أدت إلى دوامة هبوط العملة، وتدمير االقتصاد، والقضاء على مدخرات
الناس مدى الحياة، وإغراق السكان في براثن الفقر. ووجد تقريري إلى أن المصرف المرك��زي وض��ع الدول��ة اللبناني��ة في

مخالفة صريحة لقانون حقوق اإلنسان الدولي.

ا أح�د Jا عن الواقع، بما في ذلك اليأس الذي خلقته من خالل تدمير حي�اة الن�اس. لبن�ان ه�و أيض� Jالقيادة السياسية بعيدة تمام"
أكثر البلدان تفاوتJا في العالم، لكن القيادة تبدو غير مدركة لهذا في أحسن األحوال، ومرتاحة له في أسوأ األحوال ".

ا في آلي�ات الحماي�ة االجتماعي�ة القوي�ة. وق�ال: "في الوض�ع الح�الي، إن�ه نظ�ام يحمي Jا خطير Jقال دي شوتر إن هناك نقص
األغنياء بينما ي�ترك األس�ر الفق�يرة تع�ول نفس�ها بنفس�ها". لق�د تم ت�دمير الخ�دمات العام�ة، بم�ا في ذل�ك الكهرب�اء والتعليم
والرعاية الصحية، مع وجود دولة تدعم بشكل كب��ير توف�ير القط�اع الخ�اص له�ذه الخ��دمات. ي��ذهب أك��ثر من رب�ع نفق�ات
التعليم العام إلى القط�اع الخ�اص، مم�ا ي�ؤدي إلى تف�اقم ع�دم المس�اواة ، وال ي�ؤدي إلى تعليم أفض�ل، وي�ؤدي إلى ارتف�اع

معدالت التسرب بين األطفال من األسر الفقيرة.

http://undocs.org/A/HRC/50/38/Add.1
https://www.ohchr.org/ar/statements/2021/11/statement-professor-olivier-de-schutter-united-nations-special-rapporteur#_ftnref8


وأضاف أن "أكثر من نصف الع��ائالت أف��ادوا ب��أن أطف��الهم اض��طروا إلى تخطي وجب��ات الطع��ام، وأن مئ��ات اآلالف من
األطفال خارج المدرسة". "إذا لم يتحسن الوضع على الفور ، فسيتم التضحية بجيل كامل من األطفال."

ا من نقص االستثمار في نظام الرعاية الصحية العام واإللغاء الج��زئي "المش��ين" للحكوم��ة Jوانتقد خبير األمم المتحدة عقود
لإلعانات على األدوي�ة األساس�ية. ق�ال خب�ير األمم المتح�دة المع�ني ب�الفقر: "ال ت�زال األدوي�ة تع�اني من نقص ح�اد، كم�ا
ارتفعت أسعار أدوية األمراض المزمنة أربع��ة أض��عاف على األق��ل، وهي عقوب��ة إع��دام ش��به مض��مونة لمن هم في أمس

الحاجة إليها".

على الرغم من ندرة بيانات الفقر الرسمية - التي ال تجمعها الحكومة بشكل منهجي، ويرجع ذل��ك جزئي��Jا إلى نقص التع��داد
، مم��ا2021 و 2019 - تشير التقديرات إلى أن الفقر متعدد األبعاد تضاعف تقريب��Jا بين ع��امي 1932السكاني منذ عام 

 في المائة من السكان العام الماضي.82أثر على 

وجد تقرير األمم المتحدة إلى أن الالجئين الفلسطينيين� والسوريين يواجهون ظروف معيشية كارثية في لبن��ان، حيث يعيش
 بالمائة منهم في ظروف معيشية دنيا. م��ا يق��رب من نص��ف الع��ائالت الس��ورية تع��اني من انع��دام األمن الغ��ذائي. "إن88

محنة الالجئين الفظيعة هي نتيجة مباشرة للتدابير اإلدارية والقانونية التي تفرضها الدولة، والتي تواص��ل تهميش��هم وإلق��اء
اللوم عليهم في فشلها في توفير السلع والخدمات األساسية للسكان، سواء أكان التعليم أو الوظائف الالئقة أو الش��رب اآلمن

الماء أو الكهرباء.

"إذا أردنا استعادة الثقة بمستقبل أفضل، يجب على الحكومة تعزيز التف��تيش المرك��زي، وتحري��ر الهيئ��ة الوطني��ة لمكافح��ة
الفساد من التدخل السياسي المحتمل، وضمان الرقابة المستقلة على كهرباء لبن��ان، وترس��يخ المس��اءلة والش��فافية في خط��ة

اإلنعاش."

دعا خبيراألمم المتحدة الحكومة القادمة إلى االلتزام بتحسين سجلها في مجال حقوق اإلنسان في جميع المجاالت من خالل
الحد من عدم المساواة، ومكافحة الفساد واإلفالت من العقاب، وبناء أنظمة حماية اجتماعية وتعليمية ورعاية ص��حية قوي��ة

ومرنة، ووضع المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة. 

ا�لخ�ا�ت�م�ة�

المتحدة              األمم مقرر شوتر دي أوليفييه السيد المتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق مجلس عيّن
في       اإلنسان وحقوق* المدقع بالفقر المعني مايو/  1 الخاص جزٌء   .2020أيّار الخاصون والمقررون*

      . من       هيئة أكبر وهي الخاصة، واإلجراءات اإلنسان حقوق لمجلس الخاصة باإلجراءات ُيعرف مما
تقصّي             آلليات العام االسم هو اإلنسان، لحقوق المتحدة األمم منظومة في المستقلين* الخبراء

قضايا             أو محددة قطرية حاالت إما تعالج التي للمجلس التابعة المستقلة والرصد الحقائق
        . وهم     طوعي؛ أساس على الخاصة اإلجراءات خبراء ويعمل العالم أنحاء جميع في مواضيعية

    . عن           مستقلون* أنهم كما عملهم مقابل راتب على يحصلون وال المتحدة األمم موظفي من ليسوا
. الفردية       بصفتهم ويخدمون منظمة أو حكومة أي

فاريال         بباترشايا االتصال يرجى اإلعالمية، وللطلبات المعلومات من ؛ لمزيد
Patricia.varela@un.org

ديلفورج*(  229179298 41)+        isabelle.delforge@srpoverty.org     وإيزابيل
(   media@srpoverty.org     أو  / 32498522163 )+

االتصال           يرجى المتحدة، األمم في آخرين مستقلين بخبراء المتعلقة اإلعالمية لالستفسارات
سوزا   دي بريناتو

(. rrosariodesouza@ohchr.org / 9855 928 22 41ا )+

تويتر           على المتحدة لألمم التابعين المستقلين* اإلنسان حقوق خبراء أخبار @  تابعوا
UN_SPExperts. 

على        االجتماعي التواصل وسائل الخاصعلى المقرر srpovertyو@ DeSchutterO@ تابعوا

mailto:isabelle.delforge@srpoverty.org
mailto:rrosariodesouza@ohchr.org
mailto:media@srpoverty.org

