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مقدمة فخامة رئيس الجمهورية
ّ
يفتخر لبنان ،وهو امل�شارك يف �صوغ االعالن العاملي حلقوق االن�سان وامللتزم به فل�سف ًة ونهج ًا ،مب�صادقته
على االتفاقات الدولية والعربية اخلا�صة بالطفولة ،وعلى وجه اخل�صو�ص تلك التي تعنى «بالق�ضاء على
عمل االطفال».
كيف ميكن التوفيق بني االلتزام ب�شرعة حقوق االن�سان وكرامة الطفل ،يف ظل ظروف عمل ت�ضرب القيم
االن�سانية وا�س�س املجتمعات الب�شرية ،ذلك ان عمل االطفال ال يقت�صر على بع�ض الدول النامية بل هو
غدا مع مطلع هذه االلفية م�شكل ًة عاملي ًة ّ
تخطت حدود الدول؟
انّ اق�سى ما يف عمل االطفال ا ّنه ي�سرق من الطفولة براءتها ويحرم من تلزمه ظروف احلياة ال�سري بها
اب�سط احلقوق اال�سا�سية كالتن�شئة يف دفء العائلة ،كما تع ّر�ضه للمخاطر ال�صح ّية والنف�س ّية ،جاعل ًة منه
هدف ًا مبا�شر ًا و�سه ًال لأنواع عديدة من االنحرافات.
لقد خطا لبنان خطوات مت ّقدمة يف مكافحة عمل االطفال .واملطلوب اليوم ال�سري قدم ًا نحو اعتماد ا�سرتاتيجية وطن ّية �شاملة ،خا�صة
باالطفال ،تكون مزدوجة االهداف جلهة �صون حقوقهم وت�أمني احلماية لهم يف �آن .ويبقى التكامل وال�شراكة مطلوبني و�ضروريني بني
م� ّؤ�س�ساتنا الوطن ّية وم� ّؤ�س�سات املجتمع املدين يف هذا االجتاه ،على ان يعمال بجهد مماثل لأجل مكافحة الفقر والعوز ،وهي من امل�س ّببات
املبا�شرة لعمل االطفال.
انّ لبنان ،الذي عا�ش اهوال حروب متوا�صلة لعقود ودفع ابنا�ؤه ثمنها غالي ًا ،يدرك اي�ض ًا كم انّ اب�شع انتهاكات حقوق االطفال تكون من
خالل ا�شراكهم يف النزاعات امل�سلحة واملهاترات ال�سيا�سية ،حيث يغدون ،من دون ارادتهم ،ادا ًة ط ّيعة بيد االرهاب الذي ي�سلب منهم ّاي
ح�س ان�ساين.
ًّ
اليوم� ،إذ نطلق خطة العمل الوطنية «للق�ضاء على ا�سو�أ ا�شكال عمل االطفال يف لبنان» بحلول العام  ،2016ثقتي كبرية ا ّننا ننطلق بعزم
كبري اىل حتقيق اهداف كربى حفاظ ًا على م�ستقبل وطننا عرب �صون اطفاله ،وهم غده و�سبيله نحو احلياة.
فل ّكل امل�ؤمتنني على تنفيذ هذه اخلطة ك ّل التقدير والدعم واالمتنان على قدر امانتهم واخال�صهم ووفائهم حلياة لبنان ورفعة ابنائه.
مي�شال �سليمان
رئي�س اجلمهورية اللبنانية
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مقدمة وزارة العمل
ّ
ان االهتمام واالعتناء بق�ضايا العمل والعمال والت�شريعات التابعة لها ال يقت�صر فقط على البالغني
والرا�شدين ،او على م�س�ألة الو�ساطة يف النزاعات بني ا�صحاب العمل والعمال او تنظيم العمالة الوافدة
فح�سب ،بل هو �أ�شمل واو�سع واعمق ،يف �ضوء ما حتمله هذه الق�ضايا من عناوين وتفا�صيل ومقاربات.
ال تكتمل العدالة االجتماعية بت�أمني �شروط العمل الالئق للعاملني والعامالت ،وال تعزز وتطبق
املبادئ واحلقوق اال�سا�سية يف العمل كعدم التمييز يف اال�ستخدام واملهنة واالقرار الفعلي باحلق يف
املفاو�ضة اجلماعية واحلرية النقابية والق�ضاء على العمل اجلربي اال بتحقيق هدف �سام �آخر،
وهو الق�ضاء على عمل االطفال ب�أ�شكاله كافة ال �سيما �أ�سو�أها .كيف ميكن ان تتحقق العدالة
االجتماعية يف ظل جمتمع ما زال يعي�ش �أطفاله �أبغ�ض و�أق�سى الظروف� ،أطفال يلقون يف �سوق العمل
املليء باملخاطر والأعمال ال�سيئة التي تنه�ش �أج�سادهم وت�شوه اخالقهم كما حتطم �آمالهم وم�ستقبلهم
او حتى �سلبهم حياتهم.
عندما �صادق لبنان على االتفاقيات الدولية والعربية املعنية بالطفولة وب�شكل خا�ص «الق�ضاء على عمل االطفال» ،مل يكن ذلك من باب
ال�صدفة ،بل التزاما منه بحقوق االن�سان انطالقا من ثقافته الوا�سعة يف قانون احلق االن�ساين.
ان الق�ضاء على �أ�سو�أ ا�شكال عمل االطفال ال ميكن حتقيقه يف الت�شريعات وحدها ولكن من امل�ؤكد انه ال ميكن الق�ضاء عليه من دونها.
�أولت وزارة العمل هذه احلماية �أهمية خا�صة منذ ن�ش�أتها ،ذلك ان كل طفل او حدث يعمل او يقوم بعمل م�سيء اىل ن�ش�أته و�أخالقه ،امنا
هو و�صمة عار على من يتوىل م�س�ؤولية توفري ظروف العمل الالئق ،كيف يكون العمل الئقا عندما يكون العامل طفال او حدثا م�ستغال على
�أكرث من �صعيد؟ كيف ميكن التوفيق بني مقت�ضيات «االعالن العاملي حلقوق االن�سان» وكرامة العامل احلدث �أو الطفل وحقوقه ،ال �سيما يف
ظل ظروف عمل قا�سية ت�ضرب يف ال�صميم القيم االن�سانية وحقوق الطفل واحلدث يف التن�شئة ال�سليمة؟
اكملنا امل�سرية و�أطلقنا �شعار وهو« :معا من اجل جمتمع خال من �أ�سو�أ ا�شكال عمل االطفال».
�إن �أطفالنا هم حمط االهتمام يف عملنا اليومي ،من منطلق ان طفل اليوم هو حدث الغد ورجل امل�ستقبل وان م�سرية حياته تبد�أ من
احرتام �سنه وخ�صو�صيته وطراوة عوده و�شعوره.
ان وزارة العمل د�أبت وما زالت تويل هذه الق�ضية االولوية التي ت�ستحق ،وذلك باال�ستئنا�س دوما ب�أحكام اتفاقيتي العمل الدوليتني ،االوىل
رقم  138املتعلقة بتحديد احلد االدنى ل�سن اال�ستخدام ،والثانية رقم  182التي حتظر ا�سو�أ ا�شكال عمل االطفال،
التزاما بذلك ،جل�أت وزارة العمل ،بت�شجيع الفت من فخامة رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان وا�ستجابة �سريعة من دولة رئي�س
جمل�س الوزراء وال�سادة الوزراء ،اىل ا�صدار املر�سوم الرقم  8987تاريخ  2012/12/29الذي حظر ا�ستخدام االحداث قبل بلوغهم �سن
الثامنة ع�شرة ،ال �سيما للقيام بالأعمال التي ت�شكل خطرا على �صحتهم او �سالمتهم او �سلوكهم االخالقي.
ان لبنان مي ّر يف ظروف اقت�صادية واجتماعية �صعبة تركت �آثارا �سلبية على �سلوك االطفال� ،سواء اللبنانيني منهم او غري اللبنانيني بفعل
اللجوء والنزوح ،ناهيكم عن اال�ستغالل الذي يتعر�ضون له يف حياتهم اليومية ،حيث يعي�ش ع�شرات االالف من االطفال او�ضاعا قا�سية
�سلبتهم طفولتهم و�صحتهم ،حتى و�صل االمر ببع�ضهم اىل ا�ستعمال ال�سالح من اعمال ال�شغب والعنف ،بعد ان �أ�شاد البالغون طرفهم عن
هذا االنحراف اخلطري يف �سلوك االطفال واالحداث او حتى ت�شجيعهم على ذلك.
اجلدير ذكره ان ال�شعار مل يبق �شعارا فقط بل اكتمل القول بالفعل حيث �شكلت جلنة وطنية خمت�صة من املعنيني يف االدارات الر�سمية
واملجتمع االهلي وممثلني عن منظمات دولية اخذت على عاتقها مكافحة هذه الظاهرة والت�صدي لها من ا�سا�سها .انطالقا من ان الق�ضاء
على عمل االطفال هو م�س�ؤولية وطنية ،كان ال بد من تفعيل مهام اللجنة الوطنية ملكافحة عمل االطفال يف وزارة العمل ،امنا ما يجب
الت�أكيد عليه هو التعاون والتن�سيق مع املكتب االقليمي ملنظمة العمل الدولية الذي له منا كل التقدير وال�شكر على ما قدمه من برامج
�سمحت للجنة بن�شر الوعي وا�شراك جميع املعنيني كو�سائل االعالم كافة يف التوا�صل مع �شرائح املجتمع بهدف التوعية على خماطر
الظاهرة ال�سلبية التي ت�ضرب حياة االحداث واالطفال يف ال�صميم.
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من اجنازات الوزارة امليدانية ،التي تدل ان امل�شروع لي�س جمرد حرب على ورق او ان املرا�سيم تبقى جمرد ن�صو�ص نظرية ،مبادرة وزارة
العمل اىل عقد اجتماعات اللجنة الوطنية ملكافحة عمل االطفال ب�صورة دورية ومنتظمة ،واىل تخ�صي�ص منرب للأطفال العاملني يف
الوزارة ،حيث ي�أتي الطفل واحلدث ،مبفرده ومببادرة منه ب�صحبة اي متنب للق�ضية و�شاهد على ق�ساوة عمله ،للتعبري عن �شجونه و�أمله
وح�سرته ،فيلقى �أذنا �سامعة ،حيث يبادر تفتي�ش العمل اىل تق�صي الواقع واتخاذ االجراءات املنا�سبة حفاظا على الطفل واحلدث من اي
ا�ستغالل او ا�ساءة .من االجنازات امليدانية اي�ضا :املوقع االلكرتوين التفاعلي ،للتوعية واالبالغ عن حاالت اال�ستغالل ،فال تظل الوزارة
مبن�أى عن الطفل او احلدث العامل بظروف قا�سية ومتعار�ضة والن�صو�ص الو�ضعية ،ك�أنها بغربة عن ر�سالتها املتمثلة اوال ب�أول باحلفاظ
على كرامة العامل اللبناين مهما كان �س ّنه .ا�ضافة اىل ذلك� ،أعدت الوزارة دليال ار�شاديا كامال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية
وباال�شرتاك مع اجلامعة االمريكية يف بريوت ،وهو دليل مبتناول اجلميع من ا�صحاب عمل وعمال ومواطنني �شرفاء من �شرائح املجتمع
كافة ،ي�سهرون على الطفولة واحلداثة كما ي�سهر االب ال�صالح على اوالده .كما اعدت الوزارة من خالل اللجنة الوطنية ملكافحة عمل
االطفال وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية ا�سرتاتيجية التوعية الوطنية ملكافحة ا�سو�أ ا�شكال عمل االطفال يف لبنان التي تعتمد التدرج
يف عملية التوعية على مدى � 3سنوات و�صوال اىل حتقيق الهدف املن�شود والذي يتوافق مع التزامات لبنان الدولية وهو الق�ضاء على ا�سو�أ
ا�شكال عمل االطفال دون �سن الثامنة ع�شر عاما يف لبنان.
ان خطة العمل الوطنية هذه وعنوانها «الق�ضاء على �أ�سو�أ ا�شكال عمل االطفال يف لبنان» بحلول عام � ،2016أعدتها اللجنة الوطنية ملكافحة
عمل االطفال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،وهي تتطلع اىل حتقيق اهداف واقعية وقابلة للتحقيق ،اذا ما ت�ضافرت جهود اجلهات
املعنية على م�ساحة الوطن.
�سليم جري�صاتي
وزير العمل
اجلمهورية اللبنانية
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مقدمة منظمة العمل الدولية
ّ
لطاملا كانت مكافحة عمل الأطفال يف �صلب مهام منظمة العمل الدولية منذ �إن�شائها.
ففي عام  ،1919مهدت املنظمة الطريق التفاقية احلد الأدنى لل�سن (رقم  )5التي حددت و�ش ّكلت ،جنب ًا
	�إىل جنب مع املعايري الدولية الالحقة ،فهمنا اجلماعي للمكان املنا�سب للأطفال يف عامل العمل.
وانتقلت املنظمة بعد تر�سيخ هذه املعايري الدولية �إىل مرحلة التعاون الفني مل�ساعدة الدول يف تطبيقها.
ومنذ عام � ،1992شرع برنامج املنظمة للق�ضاء على عمل الأطفال يف العمل جنب ًا �إىل جنب مع احلكومات
والعمال و�أ�صحاب العمل لتخفيف معاناة الأطفال يف جميع �أنحاء العامل.
ولكن حتى يومنا هذا ،ال يزال هناك  168مليون طفل عامل يف خمتلف �أنحاء العامل ،بع�ضهم ال يتجاوز
عمره � 5سنوات ،و�أكرث من  85مليون منهم يواجهون ظروف ًا قا�سية ويتهدد م�ستقب َلهم ال�ضياع.
والأخطر من ذلك� ،أن عمل الأطفال يف �أ�سو�أ �أ�شكاله  -مثل الأعمال اخلطرة ،والدعارة ،وعبودية ال َّدين ،والأن�شطة غري امل�شروعة التي
ت�ضر ب�صحة الأطفال و�سالمتهم و�أخالقهم  -ي�سبب �ضرر ًا ال ميكن �إ�صالحه للن�سيج االجتماعي ف�ض ًال عن ال�ضرر الذي يلحق بالأطفال
و�أ�سرهم.
وكلنا يعلم �أي�ض ًا �آثار عمل الأطفال على حياتهم عندما ي�صبحون بالغني :عملهم ب�أجور منخف�ضة مدى احلياة ،و�إق�صا�ؤهم اجتماعي ًا وعدم
قدرتهم على اال�ستفادة من �إمكاناتهم.
دخل لبنان ،يف عام  ،2000يف �شراكة مع منظمة العمل الدولية للم�شاركة يف املعركة العاملية �ضد هذه الآفة.
ومنذ ذلك احلني� ،صادق لبنان على اتفاقيات دولية �أ�سا�سية ،و�أقر ت�شريعات منا�صرة للطفل ،و�أجرى عمليات تقييم و�أطلق ا�سرتاتيجيات
وطنية.
والقانون اللبناين اليوم يحمي الأطفال من �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال ،حيث �أقر �صانعو ال�سيا�سات مبكافحة عمل الأطفال ك�أولوية وطنية.
والأهم من ذلك� ،أن الآالف من الأطفال العاملني واملعر�ضني للخطر قد تلقوا م�ساعدة مبا�شرة لك�سر حلقة الفقر بني الفقراء العاملني.
وي�سعى برنامج العمل الوطني للق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان بحلول عام  2016لو�ضع التزامات لبنان الدولية مو�ضع
التنفيذ على ال�صعيد الوطني ،من خالل التوا�صل مع كل من لديه م�صلحة يف جمتمع �أكرث عد ًال :العمال و�أ�صحاب العمل واملجتمعات
املحلية.
والأهم �أن هذا الربنامج ي�ضع �إجراءات عملية يتمكن من خاللها الأطفال الأكرث �ضعف ًا يف لبنان من ا�ستعادة حقهم يف �أن يكونوا �أطفا ًال.
ندى النا�شف
املدير العام امل�ساعد
واملدير الإقليمي للدول العربية
منظمة العمل الدولية
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ملخص تنفيذي
الظروف العامة

االلتزام الدويل

ُيعترب �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال ،كما تن�ص عليه املادة  182من اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام  ،1999انتهاك ًا ج�سيم ًا حلقوق الطفل
وخرق ًا فا�ضح ًا للكرامة املت�أ�صلة يف الإن�سان .وبف�ضل الدعم الد�ؤوب من قبل منظمة العمل الدولية والربنامج الدويل للق�ضاء على عمل
الأطفال (�آيبك) التابع لها ،اك ّدت الدول الأع�ضاء يف منظمة العمل الدولية على التزامها بالق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال بحلول
عام  2016وذلك يف امل�ؤمتر العاملي عن عمل االطفال الذي عقد يف الهايغ( )Hagueعام � .2010شارك �أكرث من  500مندوب من
 97دولة يف امل�ؤمتر� ،إتفقوا على خارطة طريق تهدف اىل �إحداث زيادة كبرية يف اجلهود الدولية للق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال
بحلول عام  . 2016كما �أكدت خارطة الطريق �أن عمل الأطفال ي�شكل �أي�ض ًا عائق ًا لتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية و�أن الق�ضاء على
عمل الأطفال ي�ؤدي اىل مردود اجتماعي واقت�صادي عاليني وي�ساهم يف خروج الأُ�سر من دائرة الفقر .ا�ستُلهم هذا االلتزام وكان مدعوم ًا
بقوة من املبادئ والأحكام التي تن�ص عليها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  138اخلا�صة باحلد االدنى ل�سن لال�ستخدام ،وباالتفاقية
الدولية حلقوق الطفل وكذلك بروتوكول بالريمو لعام  2000اخلا�ص مبكافحة االجتار بالب�شر.

التزام احلكومة اللبنانية

�صادق لبنان على االتفاقية الدولية حلقوق الطفل عام  1991وقد ثابرت احلكومة اللبنانية على �إر�سال التقرير اىل اللجنة الدولية حلقوق
الطفل منذ ذلك الوقت .وقد كانت املادة  32من االتفاقية واملتعلقة بعمل الأطفال يف �صلب التقارير التي �أر�سلتها احلكومة اللبنانية.
�إ�ضافة اىل ذلك ،التزمت احلكومة اللبنانية ر�سمي ًا مبكافحة عمل الأطفال يف لبنان منذ عام  .2000هذا االلتزام جت�سد من خالل عدد
من مذكرات تفاهم مت توقيعها بني منظمة العمل الدولية واحلكومة اللبنانية ،ممثلة بوزارة العمل ،منذ عام  2000وحتى الآن .ومنذ ذلك
الوقت ،با�شرت احلكومة اللبنانية باتخاذ ما يرتتب عليها من تدابري مهمة ملكافحة عمل الأطفال وخا�صة �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف
لبنان .وتتمثل هذه التدابري ب�إعداد �سيا�سة وطنية وبرنامج �إطار عمل تعرف باال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة عمل الأطفال لعام ،2004
�إن�شاء وحدة مكافحة عمل الأطفال يف وزارة العمل واللجنة الوطنية ملكافحة عمل الأطفال يف عام  ،2001علما ب�أنه مت تعزيز التدبري
الأخري من خالل �إ�صدار مر�سوم �آخر عام  ،2005مت تعديله الحق ًا باملر�سوم رقم  5137تاريخ  2010بحيث جعل جمل�س الوزراء من هذه
اللجنة جلنة عليا� ،إ�ضافة اىل اطالق قاعدة بيانات خا�صة بعمل الأطفال يف وزارة العمل .وهناك تدبري �آخر اتخذته احلكومة اللبنانية
يتمثل باعتماد املر�سوم رقم  8987عام  2012املتعلق بتحديد �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان .ويف العام نف�سه� ،أعدت احلكومة
اللبنانية بالتعاون وبدعم تقني ومادي من منظمة العمل الدولية ،خطة العمل الوطنية للق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال.

�إعداد خطة العمل الوطنية

مت �إعداد خطة العمل الوطنية هذه بناء على توجيهات معايل وزير العمل اللبناين ،رئي�س اللجنة الوطنية ملكافحة عمل الأطفال ،ال�سيد
�سليم جري�صاتي مع وجود التزام قوي من قبل �أع�ضاء هذه اللجنة ،مبن فيهم العمال ممثلني بالإحتاد العمايل العام ،و�أ�صحاب العمل
ممثلني بجمعية ال�صناعيني اللبنانيني .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،شارك عدد من امل�س�ؤولني من وزارات وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف �إعداد
خطة العمل الوطنية وامل�صادقة عليها ،وقد �ساهموا يف �إغناء املناق�شات و�إ�ضافة عنا�صر واقعية عليها .كما مت �أخذ وجهات نظر عدد ال
ب�أ�س به من الأطفال العاملني و�أولياء �أمورهم بعني االعتبار �أثناء �إعداد اخلطة.
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المشكلة واالستجابة

حجم امل�شكلة

ال يوجد �أرقام و�أعداد دقيقة للأطفال العاملني يف �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان� .إال �أنه مت �إجراء عدد من الدرا�سات وتبني �أن
امل�شكلة يف تزايد م�ستمر ،خا�صة �أن البالد تفتقر �إىل �آليات منا�سبة للمعاجلة ،والأهم من ذلك� ،إىل برامج وقاية كافية .وما يزيد من
ح ّدة م�شكلة عمل الأطفال ب�شكل عام هو الفقر .فوفق ًا لتقرير التنمية الب�شرية ال�صادر عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف لبنان
( ،)2009-2008اعت رُِب الفقر من امل�شاكل اخلطرية يف لبنان ،مما يعني �أن ما يقارب � 300ألف �شخ�ص يف لبنان غري قادرين على تلبية
احتياجاتهم الأ�سا�سية الغذائية وغري الغذائية .وقد ارتفع عدد الأ�شخا�ص الذين يعي�شون حتت خط الفقر يف ال�سنوات الع�شر املا�ضية.
فوفقا لتقرير الأهداف الإمنائية للألفية املتعلق بلبنان والذي �أعد عام  ،2008ف�إن  28.5يف املائة من ال�سكان يعي�شون حتت احلد الأعلى
خلط الفقر (وهو  4دوالر للفرد يف اليوم) ،و 8يف املائة منهم يعي�شون يف فقر مدقع وحتت احلد الأدنى خلط الفقر (وهو  2.4دوالر للفرد
يف اليوم) ،وهم غري قادرين على تلبية احتياجاتهم الأ�سا�سية.
يعمل عدد كبري من الأطفال يف عدة قطاعات على �سبيل املثال :ت�صليح ال�سيارات (ميكانيك ،طالء ،)...والبناء والأملنيوم ،و�أعمال
احلديد ،والتمديدات ال�صحية .ويتواجد الأطفال العاملون يف مواقع �صناعية تفتقر �إىل البنية التحتية املالئمة ،وي�ستخدمون تكنولوجيا
قدمية و�آالت و�أدوات غري �آمنة .كما يتم ا�ستخدام مواد متفجرة وقابلة لال�شتعال ومواد �ضارة �أو خطرة يف كثري من امل�صالح� .أ�ضف �إىل
ذلك �أنه داخل هذه الأماكن هناك م�ستوى منخف�ض من الوعي ب�أهمية الوقاية وال�سالمة ال�صحية التي ينبغي اعتبارها من �شروط العمل
الأ�سا�سية.
يعمل الأطفال يف هذه املن�ش�آت ل�ساعات طويلة ومبعدالت دخل منخف�ضة يف وظائف ال تنا�سب منوهم البدين والعقلي وال م�ستويات املهارات
لديهم .كما �أن معظم �أماكن العمل غري م�سجل قانوني ًا وال يخ�ضع لإطار قانوين �أو تفتي�ش .وي�سهم �سوء الأو�ضاع ال�صحية والآالت يف
املخاطر التي يواجهها الأطفال يف العمل .وهناك �أي�ض ًا خماطر حمددة يف �صناعات معينة كالتعر�ض للمواد واملخلفات ال�سامة.
�أما الأطفال العاملون يف منطقة عكار والهرمل وبعلبك ،فهم عادة يعملون يف الزراعة .ويف معظم الأ�سر ،يعمل الطفل مع عائلته ،وخ�صو�ص ًا
�أثناء احل�صاد وعند جتهيز الأر�ض للزراعة لأنه يوفر تكاليف اليد العاملة وي�ساهم يف زيادة دخل الأ�سرة .وترتبط �أنواع �أخرى من خماطر
العمل يف �صناعة مبيدات احل�شرات والأ�سمدة التي حتتوي على م�ستويات مرتفعة من املواد الكيميائية ال�سامة التي ميكن �أن ت�سبب
الأمرا�ض� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ال يتم اتخاذ تدابري ال�سالمة ،مثل الأقنعة الواقية ،والقفازات والقبعات� .إن العمل الزراعي عمل مو�سمي،
والغياب لفرتات طويلة عن املدر�سة يعيق التح�صيل العلمي على املدى الطويل ويجعل الأطفال العاملني يت�أخرون عن باقي زمالئهم يف
ال�صف ،وينتهي بهم الأمر �إىل ترك املدر�سة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن اللجنة الوطنية ملكافحة عمل الأطفال �ستقوم با�ستخدام البيانات والأرقام واملعلومات التي �سيوفرها امل�سح الوطني
عن عمل االطفال والذي �سيتم تنفيذه يف عام  2013من قبل ادارة االح�صاء املركزي بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية ،يف
ر�صد ومتابعة وتقييم خطة العمل الوطنية.

مبادئ ومقاربات خطة العمل الوطنية

التزام ًا بدليل منظمة العمل الدولية اخلا�ص ب�إعداد �سيا�سات وخطط العمل الوطنية املتعلقة بعمل الأطفال ،متت �صياغة هذه اخلطة وفق ًا
ملجموعة من املبادئ ال�شاملة التي جرى ا�ستخال�صها من:
• املبادئ الأ�سا�سية للدولة كما وردت يف الد�ستور ،والت�شريعات الوطنية ،والر�ؤية البعيدة املدى ،واخلطط الإمنائية متو�سطة
الأجل ،وال�سيا�سة الوطنية لتنمية الطفل؛
• املعاهدات الدولية ،مبا يف ذلك اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم  138و 182والتو�صيات املرتبطة بهما ،ومواثيق حقوق
الإن�سان ،واتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل ،واالتفاقات الإقليمية التي يعترب لبنان طرف ًا فيها.
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يف هذا ال�سياق ،ت�ستند هذه اخلطة على املبادئ العامة حلقوق الطفل ،التي اعتمدتها جلنة الأمم املتحدة حلقوق الطفل ا�ستنادا �إىل املواد
 6 ،3 ،2و 12من اتفاقية حقوق الطفل والتي اعتمدتها اجلمعية العمومية للأمم املتحدة عام  .1989واملبادئ الأربعة هي:
 )1مبد�أ عدم التمييز.
 )2مبد�أ م�صلحة الطفل الف�ضلى.
 )3مبد�أ حق الطفل يف البقاء والنمو.
 )4مبد�أ حق الطفل يف امل�شاركة.
وبالإ�ضافة �إىل املقاربة املرتكزة على احلقوق ،تعتمد خطة العمل الوطنية على مقاربة التخطيط املرتكز على النتائج ،و�سوف تكون جميع
الأهداف فيها حمددة ،قابلة للقيا�س ،قابلة للتحقيق ،واقعية ،وحمددة بفرتة زمنية معينة .بناء ًا عليه ،تتجاوز التدخالت لإ�سرتاتيجية
خلطة العمل الوطنية هذه هدف الق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال �إىل �ضمان رفاه الأطفال الذين يتم �إنقاذهم من خالل برامج
�إعادة الت�أهيل وبرامج �إعادة االندماج املالئمة من جهة ،ومن خالل �إن�شاء نظام وقاية من جهة �أخرى.

عملية ا�ست�شارية وا�سعة

مت تنظيم م�شاورات مكثفة للح�صول على املعلومات والآراء من �أجل الت�أكد من �صحة البيانات واملعطيات مع جمموعة وا�سعة من امل�س�ؤولني
و�أ�صحاب ال�ش�أن الذين لهم دور ا�سا�سي ويف غاية الأهمية لي�س فقط يف �إعداد خطة العمل الوطنية ،امنا �أي�ضا يف تنفيذها .وهذه
اال�ست�شارات �شملت على �سبيل املثال ولي�س احل�صر  -م�ست�شار رئي�س اجلمهورية ل�ش�ؤون حقوق االن�سان وال�ش�ؤون االجتماعية ،امل�س�ؤول
عن ال�سيا�سات االجتماعية يف جمل�س الوزراء ،امل�ست�شار القانوين لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،مدير عام وزارة الرتبية ،باال�ضافة اىل
وزير العمل ور�ؤ�ساء االحتاد العمايل العام وجمعية ال�صناعيني اللبنانيني و�سائر �أع�ضاء اللجنة الوطنية ملكافحة عمل الأطفال كممثلني
عن وزارة العدل ووزارة الداخلية والبلديات ووزارة الزراعة ا�ضافة اىل اجلهات املذكورة �أعاله ،و�أي�ض ًا ممثلي املنظمات غري احلكومية
واليوني�سف واليوني�سكو.

التدخالت الإ�سرتاتيجية

تتمحور خطة العمل الوطنية حول �أحد ع�شر حمور ًا �إ�سرتاتيجي ًا ي�ستطيع �أن ي�ؤدي تنفيذها جمتمعة �إىل الق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل
الأطفال يف لبنان ،مع نهاية العام  .2016وهذه املحاور الإ�سرتاتيجية هي:
 )1الت�شريع و تطبيق القانون
 )2التعليم الإلزامي واملجاين
 )3الإدماج يف نظام التعليم
 )4الفر�ص االقت�صادية للأهل وال�شباب يف �سن العمل
 )5بناء وتنمية القدرات
 )6مراكز خدمات التنمية
 )7ال�سلطات املحلية
 )8املجتمع املحلي والقادة املجتمع ّيون
 )9الوقاية
 )10االنت�شال
�	)11إعادة الت�أهيل
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التنفيذ

ح�ساب التكاليف والتمويل

مت �إعداد اخلطة ب�شكل عملي جد ًا وواقعي .وجرى تقدير الكلفة بالطريقة عينها وباال�ستناد �إىل تقدير كلفة كل هدف �إجرائي على حدة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن م�صادر متويل هذه اخلطة �ستتنوع كالتايل:
 )1م�ساهمة احلكومة اللبنانية
 )2م�ساهمة منظمة العمل الدولية
 )3م�ساهمة الدول املانحة
 )4م�ساهمة ال�شركات التجارية اللبنانية وال�شركات التجارية الدولية العاملة يف لبنان ،من خالل �سيا�سة امل�س�ؤولية االجتماعية
لل�شركات.
تبلغ الكلفة الكاملة املقدرة لتنفيذ خطة العمل الوطنية  23,735,000دوالر �أمريكي .ا�ضافة اىل املوارد املوجودة و�/أو املزودة بها امل�ؤ�س�سات
الر�سمية واملجتمع االهلي

الر�صد والتقييم

الر�صد والتقييم وتقدير الأثر ثالث ركائز �أ�سا�سية ل�ضمان جناح خطة العمل الوطنية .والر�صد ،بالن�سبة لهذه اخلطة ،يعني جمع وحتليل
جميع املعلومات املتعلقة بتنفيذ اخلطة ب�شكل دائم ومنهجي� .أما التقييم ،فهو �ضروري لتقييم فاعلية و�صوابية التنفيذ و�إ�صدار التو�صيات
الالزمة املتعلقة بالتقومي حيث تقت�ضي احلاجة .وتعتمد هذه اخلطة �أي�ضا على تقنية تقدير الأثر ،بحيث تقا�س النتائج التي �أدت �إىل تغيري
فعلي وايجابي يف حياة الأطفال الذين انت�شلوا من �أ�سو�أ �أ�شكال العمل� ،أو يف حياة الأطفال العاملني ب�شكل عام.
وا�ستناد ًا �إىل ما ورد �أعاله ،تت�ضمن خطة العمل الوطنية يف الإطار املنطقي املرفق ربطا م�ؤ�شرات قابلة للقيا�س لكل النتيجة املتوقعة
املقابلة للنتائج التي مت احل�صول عليها لكل حمور من حماور اال�سرتاتيجية االحد ع�شر امل�شمولة يف اخلطة .و�ستقوم اللجنة الوطنية
ملكافحة عمل الأطفال بالتن�سيق مع وحدة مكافحة عمل الأطفال يف وزارة العمل با�ستخدام هذه امل�ؤ�شرات لر�صد وتقييم تنفيذ خطة العمل
الوطنية هذه.

االلتزام ال�سيا�سي

حتر�ص احلكومة اللبنانية ،ممثلة ب�شكل رئي�سي بوزارة العمل ،على الق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال من خالل مقاربة ت�ستند على
احلقوق .وقد عرب عن االلتزام نف�سه ال�شركاء الأ�سا�سيني وهم االحتاد العمايل العام و�أ�صحاب العمل ،باال�ضافة اىل اجلمعيات غري
احلكومية العاملة يف جمال حقوق الطفل.
�إن تبني جمل�س الوزراء لهذه اخلطة و�إطالقها من الق�صر اجلمهوري ،ي�شكل بال �شك دلي ًال وا�ضح ًا على التزام احلكومة اللبنانية الثابت
بالق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال بحلول عام .2016
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 1 . 1عمل األطفال في لبنان
تن�ص املادة  32من اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة عام « :1989تعرتف الدول الأطراف بحق الطفل
ّ
يف حمايته من اال�ستغالل االقت�صادي ومن �أداء �أي عمل يرجح �أن يكون خطري ًا �أو �أن ميثل �إعاقة لتعليم الطفل� ،أو �أن يكون �ضار ًا ب�صحة
الطفل �أو بنموه البدين� ،أو العقلي� ،أو الروحي� ،أو املعنوي� ،أو االجتماعي .وجتدر اال�شارة اىل �أن الطفولة ،وفقا للقوانني اللبنانية ،تنتهي
ببلوغ �سن الثامنة ع�شرة ،وهي بهذا تتوافق مع املادة الأوىل من اتفاقية حقوق الطفل.
طرح ا�ستبيان امل�سح العنقودي متعدد امل�ؤ�شرات الذي �أجري يف لبنان عام  2009عدد ًا من الأ�سئلة املتعلقة بعمل الأطفال ،ال�سيما الأطفال
العاملني بعمر  14-5عام ًا .وتظهر نتائج امل�سح �أن ن�سبة الأطفال العاملني يف عمر � 5إىل � 14سنة بلغت  1.9يف املائة .وعلى �صعيد اجلن�س
نالحظ فرق ًا بني عمل الفتيان والفتيات حيث كانت الن�سبة  2.7يف املائة للفتيان و 0.9يف املائة للفتيات .وترتفع هذه الن�سبة لدى الأطفال
يف عمر � 14-12سنة ( 2.8يف املائة) عن ن�سبة الأطفال يف عمر � 11-5سنة ( 1.4يف املائة).
كذلك تُظهر النتائج فوارق على �صعيد املناطق فيما يخ�ص عمل الأطفال ،بحيث ت�سجل �أعلى ن�سبة يف ال�شمال ( 3.5يف املائة لق�ضاء املنية
 ال�ضنية يف عكار و 3.7يف املائة لباقي �أق�ضية ال�شمال) ،فيما �سجلت حمافظة لبنان اجلنوبي  3.7يف املائة� .أما بالن�سبة اللتحاق ه�ؤالءالأطفال باملدر�سة ف�إن  1.4يف املائة من امللتحقني بالدرا�سة يعملون يف حني يعمل  27.9يف املائة من غري امللتحقني.
تت�أثر ن�سبة الأطفال العاملني بامل�ستوى التعليمي لالم ،فرتتفع ن�سبة عملهم حني ينخف�ض امل�ستوى التعليمي لالم ،فتكون  3.5يف املائة
عندما تكون الأم �أم ّية و 0.4يف املائة عندما تكون الأم حائزة على م�ستوى تعليمي جامعي.
جتدر الإ�شارة �إىل �أنه حني تن�ص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  138لعام  1973على الق�ضاء تدريجي ًا على عمل الأطفال ،ف�إن اتفاقية
املنظمة رقم  182لعام  1999تن�ص على الق�ضاء الفوري على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال .وقد �صادق لبنان على االتفاقيتني ،الأوىل عام
 2003والثانية عام .2001
وعلى الرغم من عدم توفر �إح�صاءات دقيقة عن عمل الأطفال ،هناك تقارير تفيد ب�أن لبنان قد يكون �إحدى الدول التي لديها �أعلى
الن�سب يف العامل للأطفال العاملني يف عمر � 10إىل  17عام ًا ،مع وجود �أكرث من  100000طفل فيه من �ضحايا عمل الأطفال واالجتار بهم.
ويرتكز الأطفال العاملني يف �شمال لبنان وجبل لبنان .وت�شري الدرا�سات �إىل �أن الأطفال الالجئني من الدول املجاورة والأطفال ال�سوريني
والفل�سطينيني والأطفال املهاجرين و�أطفال ال�شوارع والأطفال من الأ�سر ذات الدخل املنخف�ض معر�ضون ب�صفة خا�صة ملمار�سات العمل
اال�ستغاللية  .ففي درا�سة �أجريت عام  2009يف خميمات جنوب لبنان ،تبني �أن الأطفال الفل�سطينيني يتعر�ضون لال�ستغالل من �أ�صحاب
العمل ،كما �أن الأجور منخف�ضة جد ًا� ،إ�ضافة �إىل غياب التدريب والطلب غري املالئم بدنيا ،وارتفاع خماطر العقاب اجل�سدي والإ�ساءة
اجلن�سية.
مت �إجراء عدد من الدرا�سات وتبني �أن امل�شكلة يف تزايد م�ستمر ،خا�صة �أن البالد تفتقر �إىل �آليات منا�سبة للمعاجلة ،والأهم من ذلك،
�إىل برامج وقاية كافية .وما يزيد من ح ّدة م�شكلة عمل الأطفال ب�شكل عام هو الفقر .فوفق ًا لتقرير التنمية الب�شرية ال�صادر عن برنامج
الأمم املتحدة الإمنائي يف لبنان ( ،)2009-2008اعت رُِب م�شكلة الفقر من امل�شاكل اخلطرية يف لبنان ،مما يعني �أن ما يقارب � 300ألف
�شخ�ص يف لبنان غري قادرين على تلبية احتياجاتهم الأ�سا�سية الغذائية وغري الغذائية .ارتفع عدد الأ�شخا�ص الذين يعي�شون حتت خط
الفقر يف ال�سنوات الع�شر املا�ضية .فوفق ًا لتقرير الأهداف الإمنائية للألفية املتعلق بلبنان والذي �أعد عام  ،2008ف�إن  28.5يف املائة من
ال�سكان يعي�شون حتت احلد الأعلى خلط الفقر (وهو  4دوالر للفرد يف اليوم) ،و 8يف املائة منهم يعي�شون يف فقر مدقع وحتت احلد الأدنى
خلط الفقر (وهو  2.4دوالر للفرد يف اليوم) ،وهم غري قادرين على تلبية احتياجاتهم الأ�سا�سية.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن عمل الأطفال قد تفاقم م�ؤخر ًا على الأرجح مع نزوح �أعداد كبرية من ال�سوريني �إىل لبنان ب�سبب الأو�ضاع الأمنية
يف بلدهم.
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 2 . 1أسوأ أشكال عمل األطفال في لبنان
لي�س هناك �أرقام حمددة عن الأطفال الذين ميار�سون �أ�سو�أ �أ�شكال العمل .ولهذا ال�سبب �ستقوم اللجنة الوطنية ملكافحة عمل الأطفال
با�ستخدام البيانات والأرقام واملعلومات التي �سيوفرها امل�سح الوطني الذي �سينفذ يف عام  2013من قبل �إدارة الإح�صاء املركزي بالتعاون
مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية من �أجل ر�صد ومتابعة وتقييم هذه اخلطة.
تو�صلت درا�سة �أجرتها وزارة العمل اللبنانية واجلامعة الأمريكية يف بريوت بدعم من منظمة العمل الدولية� ،إىل و�ضع قائمة بالأعمال
اخلطرة مت اعتمادها ر�سمي ًا من قبل جمل�س الوزراء اللبناين يف � 29أيلول�/سبتمرب  2012باملر�سوم رقم  .8987وتت�ضمن القائمة قطاعات
عمل كميكانيك ال�سيارات ،والنجارة ،واللحام ،وتعبئة ا�سطوانات الغاز وغريها .كما �أوردت القائمة عمل الأطفال يف ال�شوارع على ر�أ�س
الئحة الأعمال الأكرث خطورة .وقد اعترب وزير العمل اللبناين عمل الأطفال يف ال�شوارع م�شكلة متفاقمة وم�أ�ساوية ال ت�ضر الأطفال فقط
بل وتعترب م�شكلة �أمنية .وين�سحب الأمر عينه على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال كافة.
يعمل عدد كبري من الأطفال يف القطاعات التالية :ت�صليح ال�سيارات (ميكانيك ، ،طالء ،)...والبناء والأملنيوم ،و�أعمال احلديد،
التمديدات ال�صحية .ويتواجد الأطفال العاملني يف مواقع �صناعية تفتقر �إىل البنية التحتية املالئمة ،وي�ستخدمون تكنولوجيا قدمية و�آالت
و�أدوات غري �آمنة .كما يتم ا�ستخدام مواد متفجرة وقابلة لال�شتعال ومواد �ضارة �أو خطرة يف كثري من امل�صالح� .أ�ضف �إىل ذلك �أنه داخل
هذه الأماكن هناك م�ستوى منخف�ض من الوعي ب�أهمية الوقاية وال�سالمة ال�صحية التي ينبغي اعتبارها من �شروط العمل الأ�سا�سية.
يعمل الأطفال يف هذه املن�ش�آت ل�ساعات طويلة ومبعدالت دخل منخف�ضة يف وظائف ال تنا�سب منوهم البدين والعقلي وال م�ستويات املهارات
لديهم .كما �أن معظم �أماكن العمل غري م�سجلة قانوني ًا وال تخ�ضع لإطار قانوين �أو تفتي�ش .وي�سهم �سوء الأو�ضاع ال�صحية والآالت يف
املخاطر التي يواجهها الأطفال يف العمل .وهناك �أي�ضا خماطر حمددة يف �صناعات معينة كالتعر�ض للمواد واملخلفات ال�سامة.
باال�ضافة اىل انه يوجد اطفال يعملون يف القطاع الزراعي يف مناطق عكار ،الهرمل وبعلبك .ويف معظم الأ�سر ،يعمل الطفل مع عائلته،
وخ�صو�ص ًا �أثناء احل�صاد وعند جتهيز الأر�ض للزراعة لأنه يوفر تكاليف اليد العاملة وي�ساهم يف زيادة دخل الأ�سرة .وترتبط �أنواع
�أخرى من خماطر العمل يف �صناعة مبيدات احل�شرات والأ�سمدة التي حتتوي على م�ستويات مرتفعة من املواد الكيميائية ال�سامة التي
ميكن �أن ت�سبب الأمرا�ض� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ال يتم اتخاذ تدابري ال�سالمة ،مثل الأقنعة الواقية ،والقفازات ،والقبعات� .إن العمل الزراعي
عمل مو�سمي ،والغياب لفرتات طويلة عن املدر�سة يعيق التح�صيل العلمي على املدى الطويل ويجعل الأطفال العاملني يت�أخرون عن باقي
زمالئهم يف ال�صف ،وينتهي بهم الأمر �إىل ترك املدر�سة.
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 3 . 1الجهود الوطنية لمكافحة عمل األطفال في لبنان
مما ال �شك فيه �أن عدد كبري من اجلهات املعنية �ساهمت ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر بالق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال العمل يف لبنان.

وزارة العمل

تنفذ جهود مكافحة عمل الأطفال ب�شكل �أ�سا�سي من قبل وحدة مكافحة عمل الأطفال يف وزارة العمل التي حققت العديد من االجنازات
منذ تاريخ �إن�شائها يف عام  2001حتى يومنا هذا ،و�أهمها امل�ساهمة يف مراجعة الإطار الت�شريعي مع حتديد الثغرات وارتباطها باالتفاقيات
الدولية وخا�صة االتفاقيتني  182و� 138إ�ضافة �إىل توافقهما مع الت�شريعات الوطنية اخلا�صة ب�شروط وال�سن القانوين للعمل وذلك يف
م�شروع تعديل قانون العمل اللبناين و�إن�شاء قاعدة بيانات متعلقة مب�شكلة عمل الأطفال.
وجتدر الإ�شارة �إىل م�ساهمة الوحدة يف �إعداد املر�سوم الوزاري رقم  5173ال�صادر بتاريخ  2010/10/1الذي ع ّدل املر�سوم رقم 15959
ون�ص على ت�شكيل جلنة وطنية ملكافحة عمل الأطفال مهمتها �إعداد ومتابعة تنفيذ
ال�صادر عن جمل�س الوزراء بتاريخ ّ 2005/12/19
الربامج واخلطط وامل�شاريع الهادفة �إىل الق�ضاء على عمل الأطفال بالتن�سيق والتعاون مع الوزارات املعنية و العمال و �أ�صحاب العمل و
املجتمع املدين و غريها .وت�ضم اللجنة ممثلني عن الوزارات املعنية بعمل الأطفال (الداخلية والبلديات  -ال�ش�ؤون االجتماعية  -العدل
 ال�صحة العامة  -الرتبية والتعليم العايل  -الزراعة) بالإ�ضافة �إىل �أ�صحاب العمل والعمال وال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعيوامل�ؤ�س�سة الوطنية لال�ستخدام و�أع�ضاء ميثلون املجتمع الأهلي يف لبنان وممثلني عن وكاالت الأمم املتحدة كمنظمة العمل الدولية
واليوني�سيف واليون�سكو .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هذه اللجنة �سبق �أن �أن�شئت بقرار من وزير العمل عام .2001
وحدد القرار رقم  159/1املبني على املر�سوم رقم  15959مهام اللجنة الوطنية بالتايل:
تتوىل اللجنة الوطنية ملكافحة عمل الأطفال مهمة �إعداد ومتابعة وتنفيذ اال�سرتاتيجيات واخلطط والربامج الهادفة ملكافحة عمل الأطفال
بالتن�سيق مع منظمة العمل الدولية والربنامج الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال «�آيبك» املعني مبكافحة عمل الأطفال ومع �سائر املنظمات
الدولية والعربية املخت�صة والهيئات واللجان الأهلية الوطنية.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن وحدة مكافحة عمل الأطفال يف وزارة العمل عملت على امل�شاريع التالية:
• �إن�شاء مركز احلماية من عمل الأطفال يف ق�ضاء النبطية جلذب و�إحالة وت�أهيل الأطفال العاملني من خالل اتفاقية تعاون
بني وزارة الرتبية والتعليم العايل (مديرية التعليم التقني واملهني) ومنظمة العمل الدولية – املكتب االقليمي للدول العربية يف بريوت.
• برنامج تعاون للجنة التن�سيق مل�ؤ�س�سات برج حمود � -سن الفيل حول الق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال لت�أمني
اخلدمات ال�صحية والرتبوية والغذائية واالجتماعية للأطفال الفتيان والفتيات.
• خطة العمل لتنفيذ االتفاقية  182ب�ش�أن حظر �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف منطقة التبانة/طرابل�س من خالل جلنة
متخ�ص�صة (احتاد بلديات الفيحاء بالتن�سيق مع حمافظ ال�شمال وب�إ�شرافه) .هذا امل�شروع ت�ضمن �إن�شاء نظام رقابة و متابعة لعمل
الأطفال.
• زيادة قدرات �أ�صحاب العمل يف مكافحة �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال (جمعية ال�صناعيني اللبنانيني).
• زيادة قدرات العمال من خالل اتفاقية تعاون مع االحتاد العمايل العام يف �إن�شاء وحدة متخ�ص�صة ملكافحة عمل الأطفال
يف االحتاد جمهزة تقني ًا وب�شري ًا بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء جلان مركزية يف املحافظات ت�ضم ممثلني عن كل املحافظات وجلان مركزية
ت�ضم ممثلني عن كل الأق�ضية وجلان عمل مهمتها التفتي�ش يف املعامل.
• م�شروع مع وزارة الداخلية والبلديات لتعزيز قدرة الوزارة للق�ضاء على عمل �أطفال ال�شوارع من خالل �إن�شاء وحدة
متخ�ص�صة فيها وتدريب ال�ضباط املعنيني يف قوى الأمن الداخلي على كيفية التعرف على طفل ال�شارع وحتويله �إىل اجلهات املخت�صة
بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء جلان يف كل حمافظة (جلنة املحافظة) ب�إ�شراف املحافظ وبالتن�سيق والتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية
 الربنامج الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال.وما �صدور املر�سوم رقم  8987لعام  2012املتعلق بتحديد �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال �إال دليل على حر�ص احلكومة اللبنانية واالحتاد
العمايل العام و�أ�صحاب العمل واملجتمع املدين على مكافحة والق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال ملا متثله هذه امل�شكلة من انتهاكات
كبرية حلقوق الطفل وحقوق الإن�سان� ،إ�ضافة �إىل املخاطر الأمنية واالجتماعية واالقت�صادية التي ترافقها.
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وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية

لعبت وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية دور ًا بارز ًا يف الوقاية من عمل الأطفال وذلك من خالل عدة و�سائل� .أبرز تلك الو�سائل كان من خالل دور
مراكز اخلدمات االمنائية ال�شاملة التابعة لوزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية حيث مل يزداد فقط عدد الأخ�صائيني الإجتماعيني ،بل مت تدريبهم
ب�شكل جيد .ومت تزويدهم بفهم �أو�سع للإتفاقيات الدولية اخلا�صة بحقوق الطفل وعمل الأطفال بالإ�ضافة �إىل تعلمهم لأهم و�سائل
التدخل الإجتماعي لدى �ألأطفال العاملني .مت متكني مراكز اخلدمات االمنائية ال�شاملة لتكون جمهزة باخلدمات الإجتماعية ال�ضرورية
املتخ�ص�صة بحاالت الطوارئ بالإ�ضافة �إىل الأطفال العاملني .تت�ضمن تلك اخلدمات التايل )1 :التدريب املهني املعجل؛  )2حمو الأمية
وبرامج الدعم الأكادميي؛  )3برامج الدعم املايل املدر�سي؛ بالإ�ضافة �إىل  )4برامج الدعم الإقت�صادي للعائالت والأطفال املهم�شني.
قامت وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية واملجل�س الأعلى للطفولة التابع لها بو�ضع م�سودة حول �إ�سرتاتيجية التعامل مع �أطفال ال�شوارع يف العام
 2010وذلك من خالل نهج ت�شاركي مع �أ�صحاب امل�صالح املعنية .غري �أن هذه الإ�سرتاتيجية ال تزال حتتاج اىل مزيد من اخلطوات العملية
للتنفيذ.
�إتخذت ق�ضية �أطفال ال�شوارع العاملني �إهتماما �أ�سا�سيا من قبل وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية رافقها جتارب �صعبة بهذا ال�صدد .بادرت
الوزارة بجهود عدة لإنت�شال الأطفال من ال�شوارع �إنطالقا من مبد�أ م�صلحة الطفل الف�ضلى بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات ووزارة
العمل وحاولت �إحالتهم للخدمات املالئمة .مع ذلك ،هناك حاجة ملزيد من التعاون مع �شركاء وطنيني معنيني يف هذا ال�ش�أن خا�صة
وزارات العدل ،الرتبية ،وزارة الداخلية والبلديات ووزارة العمل ومراكز التنمية الإجتماعية املوجودة لدى وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية،
واجلمعيات الغري حكومية.

وزارة الرتبية والتعليم العايل

ت�ستند جهود هذه الوزارة �إىل ما جاء يف املادة الأوىل من القانون رقم  150تاريخ � 17آب�/أغ�سط�س  2011الذي عدل املادة  49من املر�سوم
اال�شرتاعي رقم  134تاريخ  1959/6/12وتعديالته (�شروط التعيني يف وزارة الرتبية والتعليم العايل من �أن «التعليم �إلزامي يف مرحلة
التعليم الأ�سا�سي ،ومتاح جمان ًا يف املدار�س الر�سمية ،وهو حق لكل لبناين يف �سن الدرا�سة لهذه املرحلة ،على �أن يحدد مبر�سوم يتخذ يف
جمل�س الوزراء �شروط وتنظيم هذا التعليم املجاين».
وتعمل املديرية العامة للرتبية يف وزارة الرتبية والتعليم العايل حالي ًا على �إعداد م�شروع مر�سوم ينظم ويحدد �شروط التعليم املجاين
الإلزامي بحيث ي�شمل مرحلة التعليم الأ�سا�سي من حلقات و�سنوات التعليم ما قبل الثانوي ،كما هو حمدد يف املر�سوم  10227تاريخ
 1997/5/8والأنظمة الالحقة املتممة واملعدلة ،على �أن ي�ؤمن التعليم الأ�سا�سي اخلدمات الرتبوية واخلدمات امل�ساندة خالل ال�سنة
الدرا�سية وذلك لل�صف الأول الأ�سا�سي وحتى نهاية ال�صف التا�سع الأ�سا�سي ،وعلى �أن ال يتعدى عمر التلميذ يف ال�صف النهائي يف التعليم
الأ�سا�سي الثامنة ع�شرة عام ًا �أو الواحدة والع�شرين يف احلاالت املن�صو�ص عليها يف القانون رقم  2000/220اخلا�ص باملعوقني.
وقد ت�ض ّمن م�شروع املر�سوم املنوه عنه� ،أن كل طفل يف لبنان مبن فيهم الأطفال مكتومي القيد �أو الذين جن�سيتهم قيد الدر�س ،يبلغ
ال�ساد�سة من العمر خالل العام اجلاري لغاية  31كانون الأول/دي�سمرب من العام املذكور ،ملزم بارتياد املدر�سة منذ اليوم الأول من ال�سنة
املدر�سية وحتى نهاية ال�سنة املدر�سية التي يبلغ فيها ال�ساد�سة ع�شرة من العمر �أو التي يح�صل فيها على �شهادة التعليم الأ�سا�سي الر�سمية،
وعلى ويل الأمر �أن يتخذ التدابري والإجراءات الالزمة لت�سجيله وت�أمني مواظبته على ارتياد املدر�سة.
كما ت�ض ّمن م�شروع املر�سوم ت�شكيل جلنة من وزارة الرتبية والتعليم العايل واملركز الرتبوي للبحوث والإمناء ووزارة ال�صحة العامة،
مهمتها تطوير الربامج والإجراءات الالزمة ل�ضمان التعليم املنا�سب جلميع الأطفال الذين يتلقون عالجات دائمة �أو طويلة الأمد متنعهم،
ب�سبب اال�ست�شفاء ،من ارتياد املدر�سة ب�صورة منتظمة لي�صار �إىل درا�سة واقرتاح نظام تعليمي خا�ص مب�سط عن بعد.
ول�ضمان حتديد �شروط تطبيق �إلزامية التعليم ،ت�ض ّمن م�شروع املر�سوم �أن على املديرية العامة للأحوال ال�شخ�صية يف وزارة الداخلية
والبلديات �أن تقدم �إىل وزارة الرتبية والتعليم العايل ،خالل �شهر متوز من كل �سنة لوائح بالقا�صرين الذين هم يف عمر التعليم الإلزامي
�أي الذين بلغوا �سن ال�ساد�سة مع �أماكن �سكن �أوليائهم بهدف التثبت من دخولهم املدر�سة.
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كما ت�شكل جلنة اجتماعية يف كل ق�ضاء ير�أ�سها القائمقام �أو املحافظ ،يف الأق�ضية حيث مركز املحافظة ،ت�ضم ممثلني عن وزارات الرتبية
والتعليم العايل وال�ش�ؤون االجتماعية وال�صحة العامة واحتاد البلديات ....وممثلون عن املجتمع املدين تتوىل الإ�شراف على ح�سن تطبيق
�إلزامية وجمانية التعليم ،ولها �أن تتخذ الإجراءات ال�ضرورية لتذليل العقبات .وتتابع هذه اللجنة االجتماعية جميع ق�ضايا التالمذة الذين
يرتكون املدر�سة من خالل م�ساعدة اجتماعية تقدم عرب زيارة عائلة الطفل للوقوف على الأ�سباب احلقيقية لتغيبه عن املدر�سة والتذكري
ب�ضرورة مواظبة القا�صر على ارتياد املدر�سة حتت طائلة �إحالة امللف �إىل الق�ضاء وفق �إجراءات يحددها م�شروع املر�سوم نف�سه.
وركز م�شروع املر�سوم على تطوير املناهج التعليمية مبا يتالءم مع ال�شمولية ومتطلبات ذوي االحتياجات اخلا�صة مبا فيها �إ�شراكهم يف
االمتحانات الر�سمية.
�أما يف جمال ت�أمني الدعم الرتبوي للأطفال/التالمذة ،فتعمل وزارة الرتبية والتعليم العايل  -املديرية العامة للرتبية بالتعاون مع املركز
الرتبوي للبحوث والإمناء على �إعداد برامج تربوية مكثفة ،ال�سيما للحلقات الأوىل من التعليم الأ�سا�سي ،تطال التالمذة املعر�ضني خلطر
الت�سرب املدر�سي ومبا ي�ضمن متابعتهم وجناحهم ،كما تطال التالمذة املت�سربني من التعليم ل�ضمان �إعادة التحاقهم وانتظامهم يف
النظام التعليمي �أو �إدخال الأطفال الذين مل ي�سبق لهم االلتحاق ب�أي مدر�سة يف �صفوف النظام التعليمي .على �أن ي�صار بالتعاون مع وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية �إىل �إجراء اختبار ت�شخي�صي لتحديد م�ستوى املعرفة لدى الطفل بفك احلرف واحل�ساب� ،أو حتديد قدرات علمية
�أخرى ،ومدى تنا�سبها مع م�ستوى الدرا�سة النظامية لي�صار بعد ذلك �إىل ت�أهيل الأطفال املعنيني وفق برامج خا�صة تتنا�سب وقدراتهم
وفئاتهم العمرية ،وعلى �ضوئها ي�صار �إىل �إجراء اختبار تقييم من قبل وزارة الرتبية والتعليم العايل  -املديرية العامة للرتبية واملركز
الرتبوي للبحوث والإمناء لتحديد امل�ستوى الدرا�سي وال�صف املالئم.
كما تنفذ املديرية العامة للرتبية الدعم املدر�سي للتالمذة النظاميني الذين يعانون بع�ض ال�صعوبات التعليمية من خالل فتح املدار�س
خارج �أوقات الدوام و�أثناء العطل الأ�سبوعية واملدر�سية لإعطاء �ساعات تقوية يف بع�ض املواد ال�سيما اللغات والعلوم مبا ي�ضمن ا�ستمرار
التحاق ه�ؤالء التالمذة يف ال�صفوف النظامية و�ضمان متابعتهم التعليم النظامي وجناحهم.

االحتاد العمايل العام

االحتاد العمايل العام هو ال�شريك الأ�سا�سي مع وزارة العمل يف مكافحة عمل الأطفال يف لبنان والق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال.
بناء عليه� ،شكل االحتاد وحدة مركزية ووحدات فرعية يف املحافظات والأق�ضية على جميع الأرا�ضي اللبنانية ملكافحة عمل الأطفال ،وبلغ
عدد املتطوعني يف هذه الوحدات  450متطوع ًا� .إ�ضافة �إىل ذلك� ،أ�صدر االحتاد كتيبات ومل�صقات ونفذ برامج توعية للأهايل بلغ عددها
 33حلقة توعية .كما عقد االحتاد لقاءات مع ر�ؤ�ساء اللجان النيابية املخت�صة بالرتبية والطفل وحقوق الإن�سان �إ�ضافة �إىل امل�شاركة ح�ضور ًا
ومتوي ًال يف م�سرية الأطفال �إىل املجل�س النيابي للمطالبة بتطبيق قانون �إلزامية التعليم .ومن اجلدير بالذكر �أن االحتاد �ساعد الأطفال
يف بع�ض املناطق يف ت�أمني القرطا�سية والكتب املدر�سية وخ�صو�ص ًا يف اجلنوب بالتن�سيق مع جمعية نور للرعاية ال�صحية واالجتماعية.
وبالتعاون مع االحتاد العمايل العام� ،ساهمت البلديات واحتادات البلديات يف:
• دعم حتركات الأطفال الرامية اىل املنا�صرة مع الربملان من �أجل �إقرار قانون �إلزامية التعليم؛
• امل�ساهمة يف �إ�صدار القرار املتعلق ب�إعفاء الطالب يف التعليم الر�سمي من الر�سوم املدر�سية؛
• تنفيذ برامج توعية للطالب يف العديد من املدار�س الر�سمية واخلا�صة يف ال�شمال وبريوت وجبل لبنان؛
• تعديل مر�سوم املخاطر املهنية املتعلقة ب�أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال؛ و
• امل�ساهمة تخطيط ًا وتنفيذ ًا يف م�شروع «�سكرمي  »screamيف حمافظة ال�شمال ،والذي نفذ بالتن�سيق مع وبدعم من
منظمة العمل الدولية من �أجل دعم حقوق الأطفال من خالل الرتبية والفنون والإعالم.

جمعية ال�صناعيني اللبنانيني

تعمل جمعية ال�صناعيني اللبنانيني على زيادة الوعي حول الأ�ضرار واملخاطر التي ب�إمكانها �أن تواجه الأطفال يف خمتلف املهن منذ العام
� ،2000أي منذ �إطالق احلملة الأوىل للربنامج الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال يف لبنان .و�ضعت عدة �أدلة توجيهية من قبل اجلمعية
يف هذا ال�ش�أن ومت توزيعها على املوظفني يف القطاع املنظم خا�صة املعامل واملن�ش�آت ال�صناعية .مع ذلك ،قامت اجلمعية ب�إ�صدار �أدلة
توجيهية �إ�ضافية تتناول الأطفال يف القطاعات الغري منظمة حيث يتواجد معظم الأطفال العاملني يف لبنان .يف الوقت احلا�ضر ،تت�ضافر
جهود جمعية ال�صناعيني اللبنانيني مع منظمة العمل الدولية يف دعم مفهوم امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات يف جمال حقوق الطفل وعمل
الأطفال خا�صة يف ت�شجيع التدخالت املبا�شرة من قبل ال�شركات ،مالي ًا وتقني ًا� ،أو من خالل امل�ساهمات العينية.
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 4 . 1الجهود الوطنية لمكافحة الفقر في لبنان
ما زالت م�شكلة الفقر يف لبنان من املوا�ضيع اخلطرية .وحيث ان املعلومات عن الفقر يف لبنان تقديرية وغري دقيقة مبا فيه الكفاية يف
معظم الأحيان ،ت�شري التقديرات املختلفة �إىل �أن  8يف املائة من ال�سكان يعي�شون يف حالة فقر مدقع (دون اخلط الأدنى للفقر �أي مبعدل
ا�ستهالك  2,4دوالر للفرد يف اليوم) ،يف حني ت�شري التقديرات عينها �أن ن�سبة الفئات التي تعي�ش يف حالة فقر ن�سبي تبلغ قرابة  28يف املائة
من جمموع ال�سكان (دون اخلط الأعلى للفقر �أي مبعدل ا�ستهالك  4دوالر للفرد يف اليوم).
كما تُربز الدرا�سات املتوفرة تفاوت ًا ملحوظ ًا يف التو ّزع اجلغرايف للفقر ،حيث ترت ّكز الن�سب الأكرب من الفقراء واملهم�شني يف بع�ض مناطق
طاملا عرفت تاريخي ًا مبعدالت عالية من الفقر واحلرمان .وقد بلغت معدالت الفقر املدقع �أعلى م�ستوياتها يف مناطق الهرمل ،وبعلبك،
وعكار .كما ت�شري املعلومات �أي�ض ًا �إىل تزايد ظاهرة الفقر خ�صو�ص ًا يف املدن الكبرية ك�ضواحي بريوت وطرابل�س و�صيدا ،و ُي�ستدل على
ذلك من تزايد بع�ض الظواهر الناجمة عن الفقر مثل الت�سرب املدر�سي ،وعمل الأطفال ،وتزايد ن�سبة تعاطي املخدرات ،والعنف الأ�سري،
واالكتظاظ ال�سكاين والظروف البيئية املتدهورة.
وبدرا�سة املجتمع اللبناين ،يتبينّ �أن الفقر يرت ّكز يف الفئات التالية:
• الأ�سر الكبرية التي تتميز بن�سبة عالية من الت�سرب املدر�سي ومن عمل الأطفال .اذ يقدر عدد الأ�سر املحرومة والتي يزيد
عدد �أفرادها عن �سبعة �أع�ضاء يف عام ( 2004متو�سط عدد �أفراد الأ�سرة يف لبنان � 4.3أفراد) ،بحدود � 26ألف �أ�سرة ،من �أ�صلها
� 6500أ�سرة تعاين من احلرمان ال�شديد.
• الأ�سر املعي�شية التي تر�أ�سها امر�أة ،والن�سبة الغالبة هنا هي من الن�ساء امل�سنات� ،أي �أنها �أ�سر مك ّونة من ن�ساء مرتمالت
يع�شن منفردات �أو مع احد �أفراد العائلة ،وغالب ًا جتاوزن �سن العمل وال تتوفر لهن موارد دائمة للعي�ش .وقدر عدد الأ�سر الفقرية جد ًا
التي تعيلها امر�أة بحدود � 3500أ�سرة (عام .)2004
• املعوقون (و�أ�سرهم) .لقد بينت الدرا�سات ال�سابقة �أن ن�سبة الفقر بني املعوقني تبلغ ثالثة �أ�ضعاف املع ّدل الوطني .وتتمثل
�أولوياتهم يف تطبيق القانون  220خ�صو�ص ًا جلهة الرعاية ال�صحية املجانية حلاملي بطاقة املع ّوق ،وتوفري فر�ص عمل منتج للمع ّوقني،
بالإ�ضافة �إىل تطوير برامج اخلدمات والإعانات االجتماعية لهم (بلغ عدد حاملي بطاقة املعوق التي ت�صدرها وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
حتى عام  2005قرابة � 55ألف).
• امل�سنون الذين ال يعي�شون مع �أ�سرهم ،والأطفال العاملون (و�أ�سرهم) ،و�أ�سر ال�سجناء.
• الأفراد الأميون �أو ذوو امل�ستوى التعليمي املنخف�ض (مبن فيهم املت�س ّربون باكر ًا من املدر�سة) والذين ال يتمتعون بتغطية
�صحية واجتماعية مبن فيهم الن�ساء احلوامل والأطفال وامل�سنني.
من هنا ،ويف ظل تدنيّ امل�ؤ�شرات مقارنة بامل�صاريف الباهظة ،جاء ت�صميم احلكومة على �إعداد �إ�سرتاتيجية اجتماعية �شاملة ت�شكل
خطوة �أوىل يف عملية حت�سني امل�ؤ�شرات االجتماعية ،خا�صة و�أن حل بع�ض امل�شكالت االجتماعية يتطلب �إجراءات متو�سطة وطويلة الأجل.
غري �أن احلكومة �ستبا�شر باتخاذ تدابري �سيكون لها �أثر مبا�شر على �شرائح ال�سكان الأكرث تعر�ض ًا لل�ضرر �أثناء التك ّيف مع العواقب احلادة
لأي �أزمات اقت�صادية� ،أو �أمنية �أو طبيعية� ،أو جلهة ت�أمني فر�ص لزيادة الدخل �أو خلق فر�ص عمل من اجل ا�ستثمار ايجابي يف امل�ستقبل
والعمل على �إدارة الأزمات ،يف حال ح�صولها .كما ت�سهم هذه التدابري يف تعزيز خطوات احلكومة الإ�صالحية .ومن ال�ضروري ،لهذه
الغاية ،اتخاذ القرار ب�ش�أن اختيار تطبيق �أر�ضية احلماية االجتماعية.
وللقيام بهذه اخلطوات ب�شكل �أكرث فعالية ،وجب اال�ستناد على املعلومات التي ت�شكل الع�صب الأ�سا�سي لأي تخطيط م�ستقبلي .لذا تعمل
احلكومة على اعتماد «خمطط توجيهي �إح�صائي» ي�ستهدف حل م�شكالت البيانات الإح�صائية ب�شكل م�ؤ�س�سي ودائم .و�سيكون هذا
املخطط مبثابة خطوة �أوىل نحو حت�سني قاعدة البيانات الإح�صائية على وجه العموم وقاعدة البيانات االجتماعية على وجه اخل�صو�ص،
مما يتيح جتنب ازدواجية املنافع املتلقاة .ومن �ش�أن هذا املخطط التوجيهي �أن ينتج خطة عمل متو�سطة الأجل تغطي جميع اجلوانب
املتعلقة ب�إنتاج ون�شر البيانات الإح�صائية.
ويف �سياق احلديث عن الأمان االجتماعي ونق�ص املعلومات ،حتتل املبادرات الطوعية حيز ًا كبري ًا من اجلهود .وال بد من الإ�شارة هنا �إىل
اجلهود الفاعلة التي بذلتها الهيئات الأهلية للتكامل مع امل�ؤ�س�سات احلكومية يف �سعيها لتجاوز �أزمة غياب التخطيط واملعلومات ،لتح�سني
الأو�ضاع االجتماعية �أن على م�ستوى الأعمال الإغاثية يف زمن الأزمات� ،أو من خالل الأن�شطة وامل�شاريع التنموية يف الفرتات الالحقة.
وقد �شهدت هذه العالقة تباينات خمتلفة على فرتات طويلة غري �أنها ا�ستطاعت �أن تنتج ثقافة تكامل وتعاون عززتها يف مراحل خمتلفة
تدخالت جهات مانحة ،وان بدت هذه التدخالت يف حلظات معينة مزدوجة ،غري مربجمة ورمبا غري واقعية يف حلظات �أخرى.
لقد بد�أت احلكومة ،التزام ًا بالنتائج الأ�سا�سية مل�ؤمتر باري�س  3بتنفيذ «الربنامج الوطني ال�ستهداف الأ�سر الأكرث فقر ًا» ،انطالق ًا من
�ضرورة املبا�شرة فور ًا بتقييم �آليات اال�ستهداف ومدى فعالية الربامج املطبقة حالي ًا وحت�سينها �إىل �أن يتم بناء الأنظمة اجلديدة وفق
الربنامج املن�شود.
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يهدف «الربنامج الوطني ال�ستهداف الأ�سر الأكرث فقر ًا» �إىل توفري امل�ساعدة االجتماعية للأ�سر الأكرث فقر ًا يف لبنان يف مواجهة ظروفها
املعي�شية املتعرثة ،بناء على معايري �شفافة حتدد مدى �أهلية هذه الأ�سر لال�ستفادة من امل�ساعدة وذلك يف حدود املوارد العامة املتاحة لهذه
الغاية مع مراعاة �أن ال تخلق هذه امل�ساعدات حافز ًا لعدم العمل واالعتماد املطلق عليها .ويعطي هذا الربنامج احلق لكل �أ�سرة لبنانية
بالتقدم من الدولة طلب ًا للم�ساعدة انطالقا من املبادئ التالية :امل�ساواة ،العدالة ،م�ساعدة الأ�سر الأكرث حاجة ،واملو�ضوعية وال�شفافية.
�أما �سلة الإعانات املقرتحة للعائالت ،فهي تقدم معدالت منخف�ضة ترتاوح بني الإعانات النقدية �أو العينية يف كافة املجاالت ال�صحية �أو
الرتبوية �أو غريها من �سبل الدعم وفق ما يق ّره جمل�س الوزراء ا�ستناد ًا �إىل اقرتاحات الوزارات املعنية.
ينفذ هذا الربنامج من خالل �شبكة مراكز اخلدمات الإمنائية التابعة لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية بعد �أن ي�صار �إىل جتهيزها وتعزيزها
بالكادر الب�شري للقيام باملهام املطلوبة .وهكذا تعود مراكز وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية �إىل لعب دورها املحوري يف التنمية املحلية عرب
تنظيم العالقة ولعب دور موجه على م�ستوى املناطق ،بالتعاون مع اجلمعيات الأهلية والبلديات� .أما على امل�ستوى الوطني ،فان تطبيق
الربنامج يتطلب تعاون ًا بني كافة الوزارات املعنية يف �إطار خطة �شاملة لهذا ال�ش�أن ت�سهم بالإفادة من اخلطط واال�سرتاتيجيات الوطنية
ذات العالقة.
ويف هذا الإطار ،و�سعي ًا لتعزيز ترابط و�شمولية مقارباتها االقت�صادية واالجتماعية ،تعمل احلكومة �أي�ض ًا على تعزيز تنمية املجتمعات
املحلية بهدف تقلي�ص الفوارق بني املناطق ،مع ما ورد يف برنامج اال�ستهداف امل�شار �إليه �آنف ًا ،جلهة خلق فر�ص عمل عرب ا�ستثمارات
متنوعة (ي�سهم فيها القطاع اخلا�ص) ت�ؤدي �إىل حت�سني م�ستوى معي�شة العائالت املقيمة يف املناطق امل�ستهدفة وم�ساعدتها على اخلروج
من واقع الفقر الذي تعي�ش فيه ،وذلك من خالل:
• ت�أمني الفر�ص والبنى التحتية املالئمة للو�صول �إىل اخلدمات االجتماعية واالقت�صادية الأ�سا�سية من خالل دعم املبادرات
املحلية الهادفة �إىل حت�سني فر�ص الفئات املهم�شة يف احل�صول على خدمات تربوية و�صحية وبيئية.
• حت�سني الو�ضع االقت�صادي للعائالت والفئات ذوي الدخل املتدين عن طريق حتفيز الإنتاجية وزيادة الدخل من خالل
التدريب على املهارات الأ�سا�سية وتنمية قدرات امل�ؤ�س�سات والأفراد لإيجاد موارد تخفف من حدة البطالة وت�ؤمن فر�ص ًا لزيادة الدخل.
• اكت�ساب التجارب والدرو�س واال�ستفادة من اخلربات الناجتة عن تنفيذ امل�شروع وتوظيفها يف التن�سيق مع الوزارات املعنية
لبناء ا�سرتاتيجية تنمية ب�شرية طويلة املدى ت�سهم يف �إجناح امل�شاريع التنموية الأخرى الهادفة �إىل تخفيف حدة الفوارق االجتماعية
واملناطقية.

19

 5 . 1من االستراتجية الوطنية لعام  2005إلى خطة العمل الوطنية لعام 2012
بد�أ العمل ملكافحة عمل الأطفال ر�سمي ًا وعلى امل�ستوى الوطني يف لبنان عام  ،2000عندما وقعت احلكومة اللبنانية  -ممثلة بوزارة العمل
– مذكرة التفاهم الأوىل مع منظمة العمل الدولية .ومما ال �شك فيه �أن اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة عمل الأطفال التي اعتمدتها
احلكومة اللبنانية عام � 2005أمنت دعم ًا جيد ًا للحد من عمل الأطفال ورفعت م�ستوى الوعي لدى �شرائح مهنية خمتلفة ب�ضرورة مكافحة
عمل الأطفال .لكنه من املالحظ �أي�ض ًا �أن اال�سرتاتيجية مل ت�أت بنتائج كبرية يف امليدان كما كان يفرت�ض فيما لو حظي تنفيذ اال�سرتاتيجية
مبتابعة جيدة .ومع هذا ،كان لال�سرتاتيجية بع�ض الآثار املهمة على م�ستوى ال�سيا�سة الوطنية و مبعدل �أقل على م�ستوى امليدان .يف ظل
هذه اجلهود ،عرفت خطة العمل االجتماعية (وهي خطة وطنية للإ�صالح) التي �أعدت ورفعت من قبل احلكومة اللبنانية عام  2007اىل
م�ؤمتر باري�س الدويل الثالث لدعم لبنان اقت�صاديا عمل الأطفال كمكون مهم بحاجة اىل االهتمام و الإ�صالح .وقد بينت اخلطة �أي�ضا
جماالت معينة للتحرك كما �سبق وذكر يف اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال .كل هذا جمتمعا �أدى اىل اعتبار
ق�ضية الأطفال املهم�شني ،وحتديد ًا الأطفال الذين يعملون يف ال�شوارع ،هدف ًا ملح ًا على الئحة تدخالت احلكومة وفق ًا للبيان الوزاري
عام  2009والذي تردد �صداه يف حكومات الحقة .هذا باال�ضافة اىل «توفري تعليم بجودة ومتاح للجميع» والذي ورد �أي�ض ًا يف خطة العمل
االجتماعية التي �سبق ذكرها .ونتيجة لذلك� ،أعدت ا�سرتاتيجية تعليم وطنية عام  .2010وتبعتها عام  2011ا�سرتاتيجية وطنية خا�صة
بالأطفال العاملني والأطفال الذين يعي�شون يف ال�شوارع� ،أعدتها وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية .
هذه هي بع�ض اجلهود احلكومية فقط ملعاجلة ق�ضية عمل الأطفال .وعلى م�ستوى �آخر ال يقل �أهمية ،وهو امل�ستوى امليداين ،مت �إطالق
وتنفيذ م�شروع «عمل الأطفال والتعليم» على مدى عامني متتالني تقريب ًا  .وبقيت االجنازات الأ�سا�سية هي عينها التي متت خالل تنفيذ
املرحلة الأوىل من التعاون بني احلكومة اللبنانية ومنظمة العمل الدولية/الربنامج الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال� .إ�ضافة �إىل ذلك،
مل متنح ق�ضية الق�ضاء الفوري على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال االهتمام والأولوية املطلوبة ،وبالتايل كان ال بد من �إعداد خطة عمل وطنية
ت�ستهدف ب�شكل �أ�سا�سي الق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن اجلهود التي بذلت منذ عام � 2000أدت
�إىل ح�شد مبادرات عديدة ،ال�سيما من املجتمع الأهلي ،عملت على توفري اال�ستقرار االقت�صادي والنمو املتوازن ،بالإ�ضافة �إىل حت�سني
الأو�ضاع الأمنية اله�شة ال�سائدة يف البالد منذ عام .2005
 6 . 1إعداد خطة العمل الوطنية
بناء على توجيهات وزير العمل اللبناين ،رئي�س اللجنة الوطنية ملكافحة عمل الأطفال ،بد�أ العمل على �إعداد اخلطة بالتزام عدد كبري من
�أع�ضاء اللجنة .باال�ضافة �إىل ه�ؤالء ،ان�ضم �إىل ور�ش العمل التي نظمت لهذه الغاية م�س�ؤولون من عدة وزارات ومن جمعيات �أهلية �شاركوا
ب�شكل فعال يف تلك الفعالية و�أغنوا النقا�ش ،كما �ساهموا يف �إ�ضفاء واقعية �أكرب على اخلطة .وجتدر الإ�شارة اىل �أن العمال و �أ�صحاب
العمل هم ممثلون يف اللجنة الوطنية ملكافحة عمل الأطفال وقد �شاركوا بفاعلية وبالتزام يف �إعداد هذه اخلطة .كما مت عقد لقاءات مع
الأطفال العاملني �أنف�سهم ومع �أهاليهم حيث �أوردوا �أ�سباب ًا عديدة لوجودهم يف �سوق العمل �أهمها:
• الظروف االقت�صادية ال�صعبة للأ�سرة.
• فقدان الأهل وخ�صو�صا الأب عمله وبالتايل انعدام وجود دخل للأ�سرة.
• عدم التمكن من ت�سديد ثمن امل�ستلزمات املدر�سية.
• عدم قدرة النظام التعليمي على ا�ستيعاب الأطفال الذين لديهم �صعوبات يف التعلم.
• عدم تو ّفر برامج التحاق تتيح للطفل املت�سرب العودة �إىل النظام التعليمي.
ومتيز �إعداد خطة العمل الوطنية بامليزات التالية:
• امل�شاركة الفاعلة من قبل �أع�ضاء اللجنة الوطنية ملكافحة عمل الأطفال وتوافقهم التام على جميع الق�ضايا والنقاط
املطروحة يف اخلطة.
• امل�ساهمة القيمة لالحتاد العمايل العام وجمعية ال�صناعيني اللبنانيني.
• ارتكاز خطة العمل الوطنية على اتفاقية حقوق الطفل.
• ت�صميم خطة العمل الوطنية باعتماد منهجية التخطيط املرتكز على النتائج.
• عر�ض التوجهات التي تت�ضمنها اخلطة ومناق�شتها والتحقق من �صحتها مع �صانعي القرار وامل�س�ؤولني امل�ؤثرين من خالل
االجتماع معهم.
• الدعم الفعال من قبل منظمة العمل الدولية.
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ثانيًا – الهدف العام والمبادئ
 1 . 2الهدف العام لخطة العمل الوطنية
الهدف العام خلطة العمل الوطنية هو الق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان بنهاية العام  ،2016وهذا يتما�شى مع الهدف
العاملي الذي �أطلقته منظمة العمل الدولية والتزمت به دول العامل وفقا خلطة العمل العاملية لعام  2016التي اعتمدتها منظمة العمل
الدولية – الربنامج الدويل ملكافحة عمل الأطفال .ومما ال �شك فيه �أن اجلهود التي �ستبذل من �أجل الق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل
الأطفال �ست�ؤدي حتما �إىل وعي �أكرب جتاه م�شكلة عمل الأطفال ب�شكل عام و�إىل انخفا�ض يف عدد الأطفال العاملني يف لبنان .وهذا
�سيتما�شى مع ن�صو�ص اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم  138و.182
 2 . 2مبادئ خطة العمل الوطنية
التزام ًا بدليل منظمة العمل الدولية اخلا�ص ب�إعداد خطط العمل الوطنية حول عمل الأطفال ( ،)2012متت �صياغة هذه اخلطة وفق ًا
ملجموعة من املبادئ ال�شاملة التي جرى ا�ستخال�صها من:
• املبادئ الأ�سا�سية للدولة كما وردت يف الد�ستور ،والت�شريعات الوطنية ،والر�ؤية بعيدة املدى ،واخلطط الإمنائية متو�سطة
الأجل ،وال�سيا�سة الوطنية لتنمية الطفل.
• املعاهدات الدولية التي و ّقع عليها لبنان ،مبا يف ذلك اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم  138و 182والتو�صيات املرتبطة
بهما ،ومواثيق حقوق الإن�سان ،واتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل ،واالتفاقات الإقليمية التي يعترب لبنان طرف ًا فيها.
يف هذا ال�سياق ،ت�ستند هذه اخلطة على املبادئ العامة حلقوق الطفل ،التي اعتمدتها جلنة الأمم املتحدة حلقوق الطفل ا�ستناد ًا �إىل املواد
 6 ،3 ،2و 12من اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها اجلمعية العمومية للأمم املتحدة عام .1989
واملبادئ الأربعة لإتفاقية حقوق الطفل هي:
 )1مبد�أ عدم التمييز ،بحيث تهدف اخلطة �إىل انت�شال جميع الأطفال من �أ�سو�أ �أ�شكال العمل ،دون �أي متييز ب�سبب اجلن�سية �أو اللون
�أو الدين �أو العرق �أو �أي �سبب �آخر.
 )2مبد�أ م�صلحة الطفل الف�ضلى بحيث تهدف جميع التدخالت القانونية واالجتماعية �إىل ت�أمني امل�صلحة الف�ضلى للطفل و�إىل ت�أمني
حياة �أف�ضل.
 )3مبد�أ حق الطفل يف البقاء والنمو ،وجت�سد اخلطة هذا املبد�أ ب�شكل خا�ص من خالل حق الأطفال يف الوقاية واالنت�شال الفوري و�إعادة
الت�أهيل.
 )4مبد�أ حق الطفل يف امل�شاركة يف جميع امل�سائل والق�ضايا والتدخالت التي مت�س م�صاحله ،وال�سيما يف جمال الق�ضاء على �أ�سو�أ
�أ�شكال عمل الأطفال.
كما جتدر اال�شارة اىل �أن املادة  32من اتفاقية حقوق الطفل تتعلق مبا�شرة بعمل الأطفال .
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ثالثًا  -العناصر المجتمعية الداعمة للخطة
العامل الرئي�سي الذي �ساعد على تطوير خطة العمل الوطنية هذه ،وميكن �أن يكون له الأثر الكبري على �إمكانية تنفيذها يف امل�ستقبل
القريب هو التن�سيق فيما بني ا�صحاب ال�ش�أن الأ�سا�سيني .وهذا �سيكون خا�صة من خالل اللجنة الوطنية ملكافحة عمل الأطفال بالإ�ضافة
�إىل املن�صات الإقليمية �أو البلدية الأخرى حلماية الطفل ب�شكل عام وحمايته من عمل الأطفال ب�شكل خا�ص ،ما يتيح م�ساحة �أو�سع و�آليات
للتن�سيق.
وعالوة على ذلك ،تلقت خطة العمل الوطنية هذه اهتمام ًا كبري ًا من جمل�س الوزراء ،وكذلك من رئي�س اجلمهورية و ذلك ميثل التزام ًا
�سيا�سي ًا وتنفيذي ًا كبري ًا .هذا بالإ�ضافة �إىل االهتمام من ال�شركاء االجتماعيني ،ناهيك عن الوزارات الأخرى واملنظمات غري احلكومية
املعنية .اال �أنه ،بالإ�ضافة �إىل هذا التحالف الوا�سع من ال�شركاء االجتماعيني ،هناك �أي�ض ًا عوامل متكني مهمة يف املجتمع اللبناين والتي
ميكن �أن تلعب دور ًا حموري ًا يف خطة العمل الوطنية هذه.
 1 . 3القيم االجتماعية
يتميز املجتمع اللبناين بحماية الأهل لأطفالهم وحماولة الأ�سر �إبقائهم يف كنفها واملحافظة على الروابط العائلية مما ينعك�س �إيجاب ًا على
حق الأطفال يف احلماية وتوفري البيئة الف�ضلى لنموهم وتطورهم ال�سليم ج�سمي ًا وعقلي ًا.
 2 . 3الحصول على التعليم وجودته
يعترب لبنان من املجتمعات التي تويل التعليم واجلانب الثقايف �أهمية خا�صة ،حتى قبل �إن�شاء الأبنية املدر�سية .وقد تولدت هذه الأهمية
من االنفتاح على العامل اخلارجي من جهة والتنوع الثقايف والديني يف املجتمع اللبناين من جهة �أخرى� .إ�ضافة لذلك ف�إن عدد الأوالد يف
الأ�سرة قليل وتتوفر املدار�س حتى يف القرى ال�صغرية� .إال �أنه جتدر الإ�شارة �إىل �أن توفر خدمات التعليم يف كل املناطق اللبنانية ال يعني
�أنها تتمتع باجلودة املطلوبة.
 3 . 3الحصول على الخدمات االجتماعية وجودتها
ت�شري �آخر الإح�صاءات �إىل وجود ما يزيد عن � 6آالف جمعية �أهلية يف لبنان تعنى بتقدمي كافة �أنواع اخلدمات االجتماعية ومن بينها
حماية الأطفال وتوفري احلقوق وامل�شاركة .وقد لعبت هذه اجلمعيات دور ًا ايجابي ًا وفاع ًال �أثناء احلرب اللبنانية خ�صو�ص ًا يف ظل تراجع
دور احلكومة �أثناء احلرب وهذا ما �أك�سبها اخلربة يف ت�أمني احلماية للأطفال وعزز ال�شراكة مع القطاع العام على الرغم من نق�ص
التن�سيق والتخطيط فيما بينهما �أحيان ًا.
ويعاين قطاع اخلدمات االجتماعية من نق�ص فادح يف تلبية احلاجات الأ�سا�سية املتعلقة برعاية الطفولة حيث تقوم اجلمعيات الأهلية
بدور هام يف تعوي�ض جزء من هذا ال�ضعف رغم قلة التن�سيق �أحيان ًا بني القطاعني الأهلي والعام يف هذا املجال .ورغم كل اجلهود امل�شكورة
التي قام بها املجتمع املدين وما زال� ،إال �أن عدم تطابق اخلطط والربامج مع الأولويات واحلاجات امللحة وال�ضرورية يف وقت تتزاحم فيه
امل�شاريع حول امل�شكلة نف�سها تعترب احدى امل�شكالت التي حتتاج �إىل تخطيط مالئم وحلول عملية.
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 4 .3الممارسات الثقافية
مما ال �شك فيه �أن املجتمع اللبناين ت�شوبه بع�ض املمار�سات الثقافية التي ال تن�سجم مع مبادئ حقوق الطفل وحمايته من اال�ستغالل.
من هذه املمار�سات التمييز الذي يقع �أحيان ًا بني الذكور والإناث والذي قد ي�ؤدي �إىل انقطاع الإناث عن الدرا�سة والتوجه �إىل �سوق العمل
�أو اخلدمة املنزلية �أو الزواج املبكر .من ناحية �أخرى جند �أن بع�ض املناطق ت�شجع على زيادة عدد الأطفال من اجل العمل يف القطاع
الزراعي وبالتايل زيادة املردود االقت�صادي مما يزيد من ن�سبة الت�سرب املدر�سي وعمل الأطفال.
 5 . 3دور التطوع
التطوع ميزة متجذرة يف تاريخ املواطن اللبناين ونف�سيته وهو ميار�س ذلك بني �سكان املجتمع وداخل الأ�سرة الواحدة� .إال �أن هذا القطاع
بد�أ بالرتاجع نظر ًا لعدم وجود ظروف اقت�صادية م�شجعة وقلة احلوافز مما دفع ال�شباب �إىل عدم �إعطاء خدمات التطوع الوقت الكايف
بالرغم من دورهم الأ�سا�سي يف �سد الثغرات وت�أمني حاجات �أفراد املجتمع ،مبن فيهم الأطفال.
 6 . 3دور القادة المجتمعيين
يتميز لبنان بوجود قادة جمتمعيني ذوي خربة وا�سعة يف جمال حماية الطفولة يف وقت بد�أ ت�أثري العامل ال�سيا�سي ال�ضاغط يلعب دور ًا
�سلبي ًا يف انحراف بع�ض ه�ؤالء القادة عن القيم التي يعملون من �أجلها .فوجود خطة وطنية معتمدة للق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال
من �ش�أنه �أن يعيد ه�ؤالء القادة �إىل لعب دورهم الفاعل وامل�ؤثر يف هذا املجال.
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رابعًا  -التدخالت االستراتيجية للقضاء على أسوأ
أشكال عمل األطفال
 1 . 4التشريع و تطبيق القانون

الهدف اخلا�ص:

�أن ت�صبح جميع الت�شريعات اللبنانية ،مع نهاية العام  ،2015متالئمة مع االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية اخلا�صة بحقوق الطفل
وحمايته وجاهزة للتطبيق.

النتيجة املتوقعة:

كافة الت�شريعات املوجودة واملتعلقة بعمل الأطفال مت مراجعتها كما مت �صياغة و�إعداد قوانني جديدة وو�ضع مرا�سيمها التطبيقية وت�ضمينها
بند ًا يتعلق ب�إلزامية التنفيذ.

الأن�شطة:

�	)1إ�صدار مرا�سيم التطبيقية لكافة القوانني املتعلقة بحقوق الطفل ال�سيما القانون رقم  150تاريخ  2011/8/17املتعلق باملادة 49
اجلديدة ب�ش�أن �إلزامية التعليم يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي.
 )2امل�صادقة على م�شروع قانون تعديل �سن العمل حتى اخلام�سة ع�شر وم�شروع تعديل قانون العمل يف ما خ�ص الف�صل اخلا�ص
بالأحداث واملعد من قبل وزارة العمل مع �إ�صدار املرا�سيم التنظيمية له.
�	)3إ�صدار التعديالت املتعلقة بالقانون  422اخلا�ص بالأحداث يف نزاع مع القانون والتي جتري درا�سته حالي ًا يف وزارة العدل.
 )4العمل مع وزارة العدل لزيادة العقوبة على �أ�صحاب العمل �أو من يدفع الأوالد �إىل العمل �أو على الأهل الذين يدفعون �أوالدهم �إىل
الت�سول وخا�صة يف حال التكرار.
 )5جمع املعلومات يف قاعدة بيانات حا�سوبية عن الأطفال العاملني ،مبا يف ذلك للم�ساعدة يف �إن�شاء قاعدة بيانات ب�ش�أن طفل عامل ان
وجد ،والذين قد عملوا من قبل .ميكن �أن يتم جمع هذه املعلومات بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي.
ون�صها« :يعاقب باحلب�س من �شهر �إىل �ستة �أ�شهر وبالغرامة من ع�شرين �ألف �إىل مئة �ألف لرية
 )6تعديل املادة  617من قانون العقوبات ّ
لبنانية والدي القا�صر الذي مل يتم اخلام�سة ع�شرة من عمره �أو �أهله املكلفون �إعالته وتربيته �إذا مل يقوموا ب�أدوارهم ،رغم اقتدارهم،
وتركوه مت�شرد ًا» .يقت�ضي تعديل هذه املادة يف ما خ�ص �سن احلدث لي�صبح ثمانية ع�شر �سنة بدل خم�سة ع�شر وكذلك �إلغاء �شروط عدم
االقتدار عند الأهل ،وزيادة الغرامة من مئة �ألف �إىل خم�سمئة �ألف.
ً
ً
ون�صها« :من دفع قا�صرا دون الثامنة ع�شرة من عمره �إىل الت�سول جرا ملنفعة �شخ�صية عوقب
 )7تعديل املادة  618من قانون العقوبات ّ
باحلب�س من �ستة �أ�شهر �إىل �سنتني وبالغرامة من ع�شرين �ألف �إىل مائتي �ألف لرية لبنانية» .وينبغي تو�سيع دائرة التجرمي بحيث ي�صبح
كل من يدفع القا�صر �إىل �أعمال يرجح �أن ت�ؤدي بطبيعتها �أو بفعل الظروف التي تزاول فيها �إىل الإ�ضرار ب�صحته �أو ب�سالمته �أو ب�سلوكه
الأخالقي ،مع تعديل الغرامة بحيث ت�صبح من مائتي �ألف �إىل مليون لرية لبنانية.
�	)8إجراء دورات تدريبية للق�ضاة املخت�صني و�ضباط ال�شرطة حول التعامل مع الأطفال و �إدراك �أن الأطفال دون الثامنة ع�شرة الذين
يقعون يف �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال هم �ضحايا بحاجة اىل امل�ساعدة ،و�أن م�ستغلي الأطفال يجب �أن يعاقبوا.
 )9ا�ستحداث قانون يلزم البلديات باالهتمام مبو�ضوع مكافحة �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال ،مع �إ�صدار املرا�سيم التطبيقية ذات ال�صلة.
 )10القيام بحملة منا�صرة وك�سب ت�أييد اللجان الربملانية املخت�صة مبو�ضوع �ضرورة تعديل القوانني املتعلقة بالأحداث وزيادة وعي
املجتمعات عن طريق و�سائل الإعالم املرئية واملكتوبة وامل�سموعة فيما يتعلق مب�شكلة عمل الأطفال.
 )11ت�شكيل جلنة من اجلهات املخت�صة مهمتها مراقبة ومتابعة تطبيق القوانني املتعلقة بعمل الأطفال يف لبنان.
� )12إ�شراك الأطفال عرب الأخذ باقرتاحاتهم يف تعديل وا�ستحداث القوانني من خالل جتاربهم ال�شخ�صية.
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 2 . 4التعليم اإللزامي والمجاني

الهدف اخلا�ص:

�أن ي�صبح جميع الأطفال يف �سن التعليم الأ�سا�سي م�ستفيدين من حق التعليم الإلزامي واملجاين مع نهاية العام  ،2016وفقا لال�سرتاتيجية
الوطنية للرتبية املقرة عام .2010

النتيجة املتوقعة :1

�إقرار املرا�سيم التطبيقية لقانون جمانية و�إلزامية التعليم بحلول نهاية العام .2013

الأن�شطة للنتيجة املتوقعة :1

 )1املنا�صرة من �أجل ن�شر ثقافة الإلزامية واملجانية يف املجتمع اللبناين.
� )2إ�صدار كل وزارة �أو �إدارة الن�صو�ص الداخلية التي تخدم تطبيق م�ضمون املرا�سيم التنظيمية.

النتيجة املتوقعة :2

ت�صميم و�إقرار برنامج الدعم املدر�سي مبوجب ن�صو�ص قانونية بنهاية العام .2014

الأن�شطة للنتيجة املتوقعة :2

 )1حتديد وك�شف خمتلف الفئات (كالتقوية املدر�سية للأطفال امللتحقني ،والأطفال املت�سربني حديث ًا ،والأطفال الذين يعانون �صعوبات
تعليمية ،والأطفال الذين مل يلتحقوا ابد ًا )..التي �سيتعامل معها الربنامج.
 )2ت�صميم يرنامج تعليمي لكل فئة على حدة.
 )3ت�أهيل وتدريب الكوادر الب�شرية املعنية بتطبيق الربنامج.

النتيجة املتوقعة :3

حت�سني جودة اخلدمات التي تقدمها املدار�س مع نهاية العام .2015

الأن�شطة للنتيجة املتوقعة :3

 )1تدريب الكادر التعليمي على م�شكلة الت�سرب املدر�سي و�أ�سبابها وكيفية التعامل معها.
 )2تدريب الكادر التعليمي على الأ�ساليب التعليمية احلديثة.
 )3تعزيز مفهوم الأن�شطة الال�صفية التي حتفز الأطفال على البقاء يف املدر�سة وتخفف من ن�سبة الت�سرب املدر�سي.
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 3 . 4الدمج في نظام التعليم

الهدف اخلا�ص:

�إعادة دمج جميع الأطفال املنت�شلني من �أ�سو�أ �أ�شكال العمل يف نظام التعليم مع نهاية العام .2015

النتيجة املتوقعة :1

توفري الدعم املدر�سي جلميع الأطفال الذين هم بحاجة �إليه بحلول منت�صف العام .2015

الأن�شطة للنتيجة املتوقعة :1

�	)1إجراء عمليات م�سح وحتليل على بع�ض الأطفال واملدار�س (التي ت�شهد ن�سب ًا عالية من الت�سرب �أو الر�سوب) ودرا�سات حول املناهج
والعمليات الإدارية املواكبة ،وت�شجيع برامج الدعم املدر�سي و�إ�ضافة برنامج لتقوية التعليم.
 )2اال�ستعانة ب�إح�صاءات وزارة الرتبية والتعليم العايل وتطويرها.
 )3تهيئة الظروف والبيئة املنا�سبة يف املدار�س لتوفري الدعم املدر�سي.
 )4تدريب الكوادر التعليمية والعاملني االجتماعيني واملخت�ص�صني على حقوق الأطفال العاملني و تقنيات برامج اال�ستلحاق املدر�سي و
�إعادة الدمج يف نظام التعليم.
 )5رفع م�ستوى وعي الأهل و العمال و �أ�صحاب العمل واملجتمع املحلي وتفعيل دور جمال�س الأهل من خالل التدريب املتخ�ص�ص.
 )6و�ضع برامج تربوية ت�شمل كل جوانب م�صلحة الطفل الف�ضلى.
 )7توفري الأن�شطة املحفزة واملرافقة لعملية الدعم املدر�سي.
ً
 )8العمل على وقف العنف املدر�سي ،خ�صو�ص ًا و�أن احلكومة اللبنانية اعتمدت ر�سميا ا�سرتاتيجية وطنية ملناه�ضة العنف �ضد الأطفال،
�أعدها املجل�س الأعلى للطفولة.

النتيجة املتوقعة :2

�ضمان �إعادة دمج جميع الأطفال الذين غادروا املدار�س ،بنهاية عام .2015

الأن�شطة للنتيجة املتوقعة :2

�	)1إجراء عمليات م�سح للأطفال الذين ت�سربوا من املدار�س وحتليل توزعهم اجلغرايف والعوامل امل�سببة لت�سربهم.
�	)2إجراء درا�سات حول الربنامج التعليمي تتعلق بعملية �إعادة االندماج وحتديد الربامج واال�ستفادة من اخلربات اخلارجية لإيجاد
برامج حديثة.
 )3تطوير الت�شريعات لإعادة الأطفال املت�شردين.
 )4تهيئة البيئة املدر�سية املنا�سبة.

النتيجة املتوقعة :3

توفري التدريب املهني املعجل والنظامي جلميع الأطفال الراغبني بنهاية عام .2015
الأن�شطة للنتيجة املتوقعة رقم :3
�	)1إجراء درا�سة ل�سوق العمل.
�	)2إجراء م�سح لعدد الأطفال والربامج واملهن املوجودة يف �سوق العمل.
 )3و�ضع مناهج مهنية تتالءم مع �سوق العمل.
 )4التوعية ب�أهمية التدريب املهني ودرا�سة حاجات �سوق العمل.
 )5بناء �شراكات للح�صول على اخلربات ال�ضرورية.
 )6توعية الأهل و�أ�صحاب العمل واملجتمع.
 )7توفري الأن�شطة املحفزة وتطبيق برامج التدريب املهني
 )8ت�أمني دعم للتدريب املهني البعدي وربطه ب�أ�صحاب العمل املالئمني وامل�ؤ�س�سات املالية التي متنح القرو�ض واملنح املالية لإن�شاء
امل�شاريع ال�صغرية.
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 4 . 4الفرص االقتصادية لألهل وللشباب في سن العمل

الهدف اخلا�ص:

ح�صول �أهايل الأطفال املنت�شلني من �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال وال�شباب يف �سن العمل على فر�ص عمل الئقة ومنا�سبة متكنهم من حت�سني
و�ضعهم االقت�صادي واالجتماعي.

النتيجة املتوقعة:

العمل على حت�سني الأو�ضاع االقت�صادية لأ�سر الأطفال املنت�شلني من �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال.

الأن�شطة:

�	)1إجراء درا�سة تقييم �سريعة يف بع�ض املناطق ملعرفة �أ�سباب امل�شكلة عرب التوا�صل مع �أهايل الأطفال املنت�شلني من �أ�سو�أ �أ�شكال عمل
الأطفال يف مناطق التجمعات التي يوجد فيها �أطفال عاملون.
 )2حث امل�ؤ�س�سات والإدارات العامة املعنية على القيام مب�ساعدة �أهايل الأطفال املنت�شلني كل ح�سب عملها واخت�صا�صها وقدراتها
من تدريب مهني معجل ،وتوفري فر�ص عمل منا�سبة ،وتقدمي قرو�ض مي�سرة وتدريب على �إدارة امل�شاريع ال�صغرية وغريها من الأن�شطة
الداعمة.
 )3حث البلديات على �إيجاد فر�ص عمل لأهايل الأطفال املنت�شلني �ضمن حدود البلدية وامل�ؤ�س�سات التابعة لها وكذلك يف امل�ؤ�س�سات
اخلا�صة من خالل التن�سيق مع املخاتري ونقابات �أ�صحاب العمل ومكاتب اخلدمات الإمنائية واجلمعيات الأهلية .كما ميكن منح ت�سهيالت
و�إعفاءات من قبل البلدية ت�سهل للأهايل و�ضعهم االقت�صادي� ،إ�ضافة �إىل �إمكانية �إن�شاء �صندوق خا�ص يف البلدية ملنح قرو�ض بدون
فوائد.
 )4ا�ستحداث مكاتب ا�ستخدام تابعة للم�ؤ�س�سة الوطنية لال�ستخدام ال�سيما يف املناطق الأكرث معاناة وذلك مل�ساعدة الأهايل على �إيجاد
عمل مبا�شر �أو ت�أمني التدريب املهني املعجل ،والتدريب على �إدارة امل�شاريع ال�صغرية وكيفية ت�سويق الإنتاج.
 )5تفعيل دور مراكز اخلدمات االمنائية ال�شاملة التابعة لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية يف م�ساعدة �أهايل الأطفال �سواء ب�إعطائهم قرو�ض
�صغرية �أو تقدمي م�ساعدات جدية لذوي االحتياجات اخلا�صة مع الت�سهيالت التابعة لها.
 5 . 4بناء وتنمية القدرات

الهدف اخلا�ص:

مع نهاية العام  ،2015جمتمع واع وم�س�ؤول ي�شارك يف الق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان.

النتيجة املتوقعة :1

�إعداد الدرا�سات والتوثيق وحتديد �أدوار الفاعلني يف عملية الق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال مع نهاية العام .2013

الأن�شطة للنتيجة املتوقعة :1

 )1معرفة دور و�صالحيات كل من القطاعات املعنية.
 )2م�سح لأعداد الأطفال والقطاعات التي يعملون فيها وتوزيعها.
 )3درا�سة الت�شريعات والقوانني وامل�شاريع واخلطط املنفذة �سابق ًا ومعرفة و�ضعها احلايل.
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النتيجة املتوقعة :2

تدريب نحو  5000متدرب من القطاعني احلكومي والغري حكومي و امل�ؤ�س�سات اخلا�صة ومن املجتمع املدين يف  28ق�ضاء ،مع نهاية العام
.2014

الأن�شطة للنتيجة املتوقعة :2

 )1تدريب املخاتري على �أداء دورهم يف الق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال.
 )2تدريب  240ممثل وعامل اجتماعي من مراكز اخلدمات االجتماعية يف كافة املناطق اللبنانية على كيفية التدخل يف جمال الأطفال
يف خطر والأطفال العاملني.
 )3تدريب  200من الإعالميني حول �أهمية دورهم يف �إثارة الق�ضية على امل�ستوى الوطني.
 )4تدريب  600نا�شط من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين على حماية الأطفال من �أ�سو�أ �أ�شكال العمل وكيفية التدخل يف الق�ضية وعلى ق�ضايا
املنا�صرة والتوعية.
 )5تدريب  56طفل على مدى �أربع �سنوات مبعدل  28طفل يف كل �سنة ي�شكلون برملان الطفل العامل.
 )6تدريب مندوب على الأقل من كل بلدية يف لبنان كما من ال�شركاء االجتماعيني الأ�سا�سيني (حكوميني وغري حكوميني) على مكافحة
عمل الأطفال.
 )7تدريب  500عن�صر من قوى الأمن الداخلي على التدخل النت�شال الأطفال من �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال.

النتيجة املتوقعة :3

بناء قدرات كافة الأطراف املعنية يف جمال �إن�شاء �شبكات احلماية االجتماعية ،الت�شبيك والتن�سيق واملنا�صرة.

الأن�شطة للنتيجة املتوقعة :3

 )1ت�شكيل جلان يف كافة البلديات تعنى بتفعيل ق�ضية عمل الأطفال.
 )2تنظيم دورات تدريبية على عمل الأطفال و�أر�ضية احلماية االجتماعية.
 )3ت�شكيل �شبكات حماية اجتماعية على م�ستوى الأق�ضية ال 28يف املحافظات ال�ست.
�	)4إن�شاء منتدى الأطفال العاملني من كافة املناطق والقطاعات.
 )5لقاءات حوارية مع و�سائل الإعالم لإطالق احلملة ومتابعة مراحلها الأ�سا�سية.
 )6تدريب  600نا�شط من املجتمع املدين على تقنيات تنظيم حمالت املنا�صرة.
�	)7إجراء جل�سات حوارية مع الربملانيني املعنيني بالق�ضية.
 )8التوا�صل مع وزارة اخلارجية واملغرتبني بخ�صو�ص دعوة املانحني للم�ساهمة يف متويل امل�شاريع املقرتحة للو�صول �إىل حتقيق
الأهداف.
�	)9إعداد كتيبات �صغرية ومل�صقات �إعالنية و�أدلة تدريبية عن الق�ضية.
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 6 . 4مراكز الخدمات اإلنمائية

الهدف اخلا�ص:

�إزالة �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف النطاق اجلغرايف لكل مركز من مراكز اخلدمات الإمنائية املختارة مع نهاية عام .2016

النتيجة املتوقعة :1

رفع وعي العاملني يف مراكز اخلدمات الإمنائية مب�شكلة عمل الأطفال يف عام  2013ورفع وعي الأهايل امل�ستفيدين وغري امل�ستفيدين من
خدمات املراكز بخطورة عمل الأطفال.

الأن�شطة للنتيجة املتوقعة :1

 )1تدريب وتوعية العاملني يف مراكز اخلدمات الإمنائية على خ�صائ�ص ومعايري برامج الدعم املدر�سي و�آليات اال�ستفادة منها ،وعلى
برامج دعم و�إحالة الأطفال العاملني.
 )2تدريب وتوعية العاملني يف مراكز اخلدمات الإمنائية على خ�صائ�ص م�شكلة عمل الأطفال ومتكينهم من الو�صول �إىل املوارد املتعلقة
باملو�ضوع من كتيبات ومطويات.
 )3تنفيذ ور�ش عمل وحلقات نقا�ش يف املدار�س واملراكز الدينية وخمتلف �أماكن التجمع حول م�شكلة عمل الأطفال.

النتيجة املتوقعة :2

و�ضع �آليات عمل ،من خالل ت�شبيك قوي ملراكز اخلدمات الإمنائية مع جمعيات املجتمع املدين والفعاليات املتواجدة يف النطاق اجلغرايف
لكل مركز ،لتوجيه الأطفال العاملني �إىل برنامج الدعم املدر�سي بال�شراكة مع وزارة الرتبية واجلمعيات املعنية وتوجيه �أهاليهم �إىل برامج
دعم �أهايل الأطفال العاملني ،يف عام .2013

الأن�شطة للنتيجة املتوقعة :2

 )1بناء عالقات مع كل م�ؤ�س�سات وجمعيات املجتمع املدين املتواجدة يف النطاق اجلغرايف لكل مركز والتعرف اىل ن�شاطاتها ،وذلك بعد
تقييم احتياجاتها.
 )2جمع معلومات عن الأطفال العاملني من جميع م�ؤ�س�سات وجمعيات املجتمع املدين والبلديات.
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 7 . 4السلطات المحلية

الهدف اخلا�ص:

�أن ت�صبح ال�سلطات املحلية ،مع نهاية العام  ،2016واعية ومدركة مل�شكلة �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال وم�شاركة يف مكافحتها.

النتيجة املتوقعة :1

توعية و تفعيل دور املحافظون والقائمقامون يف مكافحة �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال.

الأن�شطة للنتيجة املتوقعة :1

 )1لفت انتباه املحافظني والقائمقامني �إىل خطورة م�شكلة عمل الأطفال و�أهمية م�شاركتهم يف ح ّلها.
�	)2إجراء تقييم �سريع للتحديات التي واجهت جلان املحافظات التي مت �إن�شا�ؤها و لالجنازات التي حققتها يف جمال مكافحة �أ�سو�أ
�أ�شكال عمل الأطفال.
 )3بناء على التقييم املذكور �أعاله� ،إحياء جلان مكافحة �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال املوجودة يف املحافظات �أو �إن�شا�ؤها يف املحافظات
املفتقرة لها.
 )4ت�شبيك هذه اللجان مع مراكز اخلدمات الإمنائية املوجودة يف املناطق.
 )5رعاية وتنظيم دورات توعية للقائمقاميني واملخاتري والبلديات حول م�شكلة �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال.
�	)6إ�صدار تعاميم حلث ر�ؤ�ساء البلديات واملخاتري على الإبالغ عن �أي طفل معر�ض لأ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال والت�سرب املدر�سي.

النتيجة املتوقعة :2

توعية ر�ؤ�ساء احتاد البلديات ور�ؤ�ساء البلديات و املخاتري وتفعيل دورهم يف مكافحة �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال.

الأن�شطة للنتيجة املتوقعة :2

 )1خلق فر�ص عمل لأهايل الأطفال املعر�ضني لأ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال (�أك�شاك بيع� ،شق طرقات وجعل الأهايل يعملون بها.)...
 )2حث البلديات واحتاد البلديات على ت�شكيل جلان حملية متعددة االخت�صا�صات وتدريبها كي تعنى مب�شكلة عمل الأطفال وتن�سيق
اخلدمات االجتماعية وتعزيز ال�شراكة بني القطاعني احلكومي واخلا�ص بهدف التخطيط للوقاية املتخ�ص�صة وانت�شال الأطفال العاملني.
 )3الت�أكد من التحاق وت�سجيل وبقاء الأطفال يف النظام الرتبوي.
�	)4إن�شاء �آليات متابعة لعمل الأطفال يف املناطق والقطاعات حيث تفتي�ش العمل �ضعيف ،خ�صو�ص ًا يف الن�شاطات والقطاعات غري
النظامية.
 )5توعية املخاتري بحقوق الطفل ومبخاطر �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال.
 )6و�ضع �آلية للإبالغ عن حاالت عمل الأطفال بني املخاتري وال�سلطات املعنية.
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 8 . 4المجتمع المحلي والقادة المجتمعيين

الهدف اخلا�ص:

�أن ت�صبح اجلمعيات الأهلية واملجتمعات املحلية ،مع نهاية العام  ،2016واعية وفاعلة يف الق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان.

النتيجة املتوقعة :1

تدريب فرق عمل مبن فيهم اجلمعيات االهلية و النقابات واالحتادات العمالية ونقابات و�أ�صحاب العمل وطالب جامعات و�أ�ساتذة مدار�س
ومعاهد فنية يف جميع املناطق اللبنانية.

الأن�شطة للنتيجة املتوقعة :1

 )1تقوم اللجنة الوطنية ملكافحة عمل الأطفال بو�ضع معايري اختيار فريق العمل وت�سمية الفريق املك ّلف ،حول خمتلف ق�ضايا عمل
الأطفال.
 )2ا�ستقطاب فريق العمل متطوعني والعمل على تدريبهم للقيام بحمالت التوعية.
 )3التعاون والتن�سيق بني فريق العمل واملتطوعني من جهة وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي من جهة �أخرى.
 )4ت�شكيل جلنة مالية من �ضمن فريق العمل لت�أمني متويل احلمالت.
 )5يقوم فريق العمل مبتابعة اخلطة وفق برنامج زمني وبتقييم النتائج املحققة.
 )6التوا�صل والتن�سيق مع �إدارات اجلامعات واملدار�س واملعاهد الفنية واالحتادات والهيئات الطالبية بهدف تنفيذ حملة التوعية.

النتيجة املتوقعة :2

التوعية من خالل املراكز التجارية الكربى ومراكز الرتفيه والأماكن العامة و و�سائل التوا�صل االجتماعي .

الأن�شطة للنتيجة املتوقعة :2

 )1و�ضع مل�صقات داخل املراكز التجارية الكربى وداخل املراكز الرتفيهية وتوزيع املن�شورات.
 )2عر�ض �أفالم وثائقية عن املو�ضوع على �شا�شات عمالقة وخا�صة مبنا�سبة يوم الطفل العاملي واليوم العاملي للق�ضاء على عمل الأطفال
يف  12حزيران/يونيو من كل عام.
 )3ت�سليط ال�ضوء على املو�ضوع من خالل برامج تلفزيونية ،ر�سائل عرب اجل ّوال ( )SMSوالإنرتنت و و�سائل الإعالم املرئي.

النتيجة املتوقعة :3

التوعية من خالل احتادات �أ�صحاب العمل ونقابات الع ّمال ومكاتب ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي.

الأن�شطة للنتيجة املتوقعة :3

�	)1إن�شاء دوائر خا�صة لدى احتادات �أ�صحاب العمل واالحتاد العمايل العام خمت�صة باملو�ضوع ال�سيما النقابات العمالية املوجودة يف
كل القطاعات.
 )2تدخل النقابة عند وجود عمل �أطفال ال ين�سجم مع الن�صو�ص القانونية.
 )3التوا�صل مع مدير عام ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي متهيد ًا لو�ضع مل�صقات �إعالنية يف جميع مكاتب ال�صندوق املنت�شرة
على جميع الأرا�ضي اللبنانية وعددها  37مكتب ًا حيث يدخلها يومي ًا ما ال يقل عن ع�شرة �آالف مراجع بني �صاحب عمل وم�ستفيد.

النتيجة املتوقعة :4

التوعية من خالل رجال الدين.

الأن�شطة للنتيجة املتوقعة :4

�	)1أن يتم �إدراج ق�ضية �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف اخلطب الدينية.
�	)2إ�صدار كت ّيبات تبينّ مواقف الديانات ال�سماوية من �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال.
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 9 . 4الوقاية

الهدف اخلا�ص:

�أن ميتلك املجتمع اللبناين ،بنهاية عام � ،2015آليات حماية قوية ومتما�سكة قادرة على وقاية الأطفال من االنخراط يف �أ�سو�أ �أ�شكال العمل.

النتيجة املتوقعة :1

�إن�شاء �شرطة متخ�ص�صة بالأحداث �ضمن قوى الأمن الداخلي للوقاية من �إ�شراك الأطفال ب�أ�سو�أ �أ�شكال العمل.

الأن�شطة للنتيجة املتوقعة :1

�	)1إ�صدار مر�سوم ب�إن�شاء �شرطة متخ�ص�صة بالأحداث.
�	)2إن�شاء مكتب مركزي يف بريوت مع ت�أمني املن�ش�آت واخلدمات الالزمة له.
 )3متكني جميع �ضباط وعنا�صر هذه ال�شرطة املتخ�ص�صة من فهم وتطبيق �آليات و�أ�ساليب عمل عمادها حقوق الطفل وحقوق الإن�سان.
 )4و�ضع خطة عمل لتدخل هذه ال�شرطة يف املناطق الأكرث عر�ضة لإ�شراك الأطفال يف �أ�سو�أ �أ�شكال العمل.

النتيجة املتوقعة :2

تعزيز قدرة املدار�س بعنا�صرها الثالثة (التالمذة والكادر التعليمي والإدارة ،مبا فيها جلان الأهل) على منع الأطفال من االنخراط يف
�أ�سو�أ �أ�شكال العمل.

الأن�شطة للنتيجة املتوقعة :2

 )1تعيني مر�شدة اجتماعية واحدة على الأقل يف كل مدر�سة.
 )2تفعيل دور جلان الأهل يف الت�صدي لأ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال.
 )3تعريف الأطفال بحقوقهم ال�سيما حقهم يف التعلم وحقهم يف احلماية من العمل ال�سيء ومن �أ�سو�أ �أ�شكاله.

النتيجة املتوقعة :3

تعزيز قدرات اجلمعيات الأهلية املعنية على وقاية الأطفال من �أ�سو�أ �أ�شكال العمل.

الأن�شطة للنتيجة املتوقعة :3
)1
)2
)3
)4

توعية اجلمعيات املعنية بق�ضايا حقوق الطفل.
تدريبها على �إعداد برامج ت�أهيل لإك�ساب الأطفال مهارات معينة تقيهم �أ�سو�أ �أ�شكال العمل.
بناء قدرات امل�ساعدات االجتماعيات على كيفية مكافحة �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال وتوعيتهن بدورهن يف هذا امل�ضمار.
القيام بزيارات ميدانية لر�صد امل�شاكل وتقدمي اخلدمات املالئمة لكل حالة على �أ�سا�س املعلومات املجمعة.

النتيجة املتوقعة :4

تعزيز قدرات تفتي�ش العمل و امل�ؤ�س�سة الوطنية لال�ستخدام يف جمال الوقاية من �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال.

الأن�شطة للنتيجة املتوقعة :4

 )1تدريب مفت�شي العمل و�إك�سابهم مهارات وتفعيل دورهم يف مراقبة تطبيق �أحكام قانون العمل اللبناين وال�سيما املر�سوم رقم 8987
ب�ش�أن حظر ا�ستخدام الأحداث يف �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال والأعمال اخلطرة.
�	)2إ�صدار مرا�سيم حتدد ال�صالحيات الكاملة للتفتي�ش عن عمل الأطفال وتزود املفت�شني ب�أدوات خا�صة متكنهم من ممار�سة هذه
ال�صالحيات.

32

 10 . 4االنتشال

الهدف اخلا�ص:

انت�شال جميع الأطفال املعر�ضني لأ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال ،مع نهاية العام .2016

النتيجة املتوقعة :1

حتديد املناطق اجلغرافية التي ت�شمل �أكرب عدد من الأطفال املع ّر�ضني لأ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال.

الأن�شطة للنتيجة املتوقعة :1

 )1و�ضع لوائح تت�ض ّمن خ�صائ�ص الأطفال العمرية واجلن�سية وامل�ستوى التعليمي واالجتماعي.
�	)2إحالة الأطفال املعر�ضني لأ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال �إىل مراكز ت�أهيل متخ�ص�صة.
�	)3إن�شاء مراكز �إعادة ت�أهيل تلبي احتياجات الأطفال.

النتيجة املتوقعة :2

معرفة الطموحات امل�ستقبلية للأطفال الذين مت انت�شالهم من �أ�سو�أ �أ�شكال العمل.

الأن�شطة للنتيجة املتوقعة :2

 )1التوا�صل مع الأهل ومع مفت�شي العمل والأمن الداخلي للقيام بعملية االنت�شال.
 )2رفع تو�صيات خا�صة لإن�شاء مراكز ت�أهيل متخ�ص�صة بنا ًء على عملية تقدير احتياجات الأطفال ومطالبهم.
 )3و�ضع ا�ستبيانات حتدد خمتلف الطموحات امل�ستقبلية لدى الأطفال.
�	)4إن�شاء �شرطة متخ�ص�صة بالأحداث يف قوى الأمن الداخلي تعمل على انت�شال الأطفال من �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال.

النتيجة املتوقعة :3

�إن�شاء جلان تن�سيق بني �أ�صحاب العمل ونقابات الع ّمال ومنظمات املجتمع املدين واحتاد البلديات وقوى الأمن الداخلي ومفت�شي وزارة
العمل.

الأن�شطة للنتيجة املتوقعة :3

 )1تقوم جلان التن�سيق املذكورة بالتحقق من �أماكن وجود الأطفال العاملني.
 )2متار�س اللجان �أن�شطة توعوية �ضمن البلديات وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
 )3تفعيل دور اللجان من خالل ت�شكيل ر�أي عام �ضاغط لزيادة االهتمام بهذه الق�ضية.
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 11 . 4إعادة التأهيل

الهدف اخلا�ص:

�إعادة ت�أهيل جميع الأطفال الذين انت�شلوا من �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان ،مع نهاية عام .2016

النتيجة املتوقعة :1

مراكز ت�أهيل متخ�ص�صة تقدم خدمات اجتماعية جلميع الأطفال الذين مت انت�شالهم من �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان ،مع منت�صف
.2014

الأن�شطة للنتيجة املتوقعة :1

 )1قيام وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ب�إيجاد الآلية الالزمة لإن�شاء هذه املراكز.
 )2و�ضع خطة عمل لإعادة ت�أهيل الأطفال الذين تعر�ضوا لأ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان.
�	)3إجراء ا�ستطالع �سريع ملعرفة ال�شريحة الأكرث تعر�ضا لأ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال.
 )4و�ضع برنامج خا�ص لإعداد مدربني خمت�صني يف الدعم النف�سي واالجتماعي.
 )5التوا�صل مع املراكز املعنية متهيد ًا لدجمها يف الربنامج الرتبوي العام.
 )6التوا�صل مع �أهايل الأطفال بهدف در�س الأ�سباب والأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية للأ�سر التي ينتمي �إليها الأطفال وتوعيتهم
ب�أهمية �إعادة ت�أهيل �أطفالهم.
 )7ت�شكيل جلنة ر�صد وتقييم ملتابعة عملية �إعادة الت�أهيل.

النتيجة املتوقعة :2

مراكز ت�أهيل متخ�ص�صة تقدم خدمات �صحية جلميع الأطفال الذين مت انت�شالهم من �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان ،مع منت�صف
.2014

الأن�شطة للنتيجة املتوقعة :2

 )1ت�شكيل جلنة �أطباء تتابع �أعمال الت�أهيل ال�صحي.
 )2التن�سيق مع وزارة ال�صحة العامة بهدف ت�أمني التغطية ال�صحية.

النتيجة املتوقعة :3

مراكز ت�أهيل متخ�ص�صة تقدم خدمات نف�سية جلميع الأطفال الذين مت انت�شالهم من �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان ،مع منت�صف
.2014

الأن�شطة للنتيجة املتوقعة :3

 )1ت�شكيل جلنة ت�ضم �أخ�صائيني نف�سيني واجتماعيني ملتابعة عملية �إعادة الت�أهيل النف�سي.
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خامسًا  -الرصد والتقييم
ميثل الر�صد والتقييم وتقدير الأثر ركائز �أ�سا�سية يف جناح اخلطط الوطنية وجناعتها .وبالن�سبة للخطط الوطنية املتعلقة بحقوق
الأطفال ،يرتكز التقييم على عن�صرين �أ�سا�سيني :التخطيط املرتكز على النتائج ،والتخطيط املرتكز على حقوق الإن�سان.
وتعني عملية الر�صد يف هذه اخلطة جمع وحتليل جميع املعلومات املتعلقة بتنفيذ اخلطة ب�شكل دائم ومنهجي� .أما التقييم فهو عامل
جوهري يف تقدير فاعلية التنفيذ و�صوابيته و�إ�صدار التو�صيات الالزمة املتعلقة بالتقييم عند احلاجة.
وتعتمد هذه اخلطة �أي�ض ًا تقنية تقدير الأثر التي تقي�س النتائج يف �ضوء التغيري الفعلي والإيجابي يف حياة الأطفال الذين انت�شلوا من �أ�سو�أ
�أ�شكال العمل� ،أو يف حياة الأطفال العاملني ب�شكل عام.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الأطراف املعنية بتنفيذ هذه اخلطة اتفقت على الأخذ ب�آراء الأطفال يف جميع الأن�شطة املتعلقة مبتابعة وتقييم
تنفيذ اخلطة.
ينبغي �أن يالحظ �أي�ضا �أن اللجنة الوطنية ملكافحة عمل االطفال هي ال�سلطة املعنية الرئي�سية يف ر�صد وتقييم خطة العمل الوطنية
بالتن�سيق مع وحدة مكافحة عمل االطفال يف وزارة العمل .كم ان وزارة العمل �ستقود تنفيذ خطة العمل الوطنية هذه .بالإ�ضافة �إىل
اال�شراف على تنفيذ هذه اخلطة با�ستمرار� ،ستقوم اللجنة الوطنية ملكافحة عمل االطفال بالتن�سيق مع وحدة مكافحة عمل االطفال
مبراقبة تنفيذ خطة العمل الوطنية و�سوف تعد وجتري �أي�ض ًا درا�سات تقييم داخلي وم�ستقل ب�شكل دوري.
اجلدير ذكره �أن امل�ؤ�شرات التي �ست�ستخدم يف عملية الر�صد والتقييم خالل تنفيذ خطة العمل الوطنية م�شار اليها يف امل�صفوفة املرفقة
ربط ًا باخلطة.
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سادسًا  -تكاليف خطة العمل الوطنية وتمويلها
مت �إعداد اخلطة ب�شكل عملي جد ًا وواقعي وقدرت الكلفة بالطريقة عينها وباال�ستناد �إىل تقدير كلفة كل هدف �إجرائي على حدة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن م�صادر متويل هذه اخلطة ميكن ان تكون من اجلهات التالية وهي:
 )1م�ساهمة احلكومة اللبنانية.
 )2م�ساهمة منظمة العمل الدولية.
 )3م�ساهمة الدول املانحة.
 )4امل�ساهمة من خالل امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات اللبنانية والدولية العاملة يف لبنان.
وفيما يلي الكلفة التقديرية لتنفيذ خطة العمل الوطنية:
مالحظة :هذه الكلفة التقديرية هي ا�ضافة اىل املوارد املوجودة و�/أو املزودة بها امل�ؤ�س�سات الر�سمية واملجتمع االهلي
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أ) الكلفة التقديرية لتنفيذ خطة العمل الوطنية

املحور

النتيجة املتوقعة

الكلفة التقديرية بالدوالر الأمريكي

الت�شريع وتطبيق القانون
التعليم الإلزامي واملجاين

رقم 1
رقم 1
رقم 2
رقم 3
رقم 1
رقم 2
رقم 3
رقم 1
رقم 1
رقم 2
رقم 3
رقم 1
رقم 2
رقم 1
رقم 2
رقم 1
رقم 2
رقم 3
رقم 4
رقم 1
رقم 2
رقم 3
رقم 4
رقم 1
رقم 2
رقم 3
رقم 1

125000
0
120000
100000
1000000
50000
1500000
15000000
300000
400000
300000
1250000
1250000
100000
100000
100000
140000
180000
100000
50000
50000
100000
80000
50000
20000
20000
1000000
250000

الإدماج يف نظام التعليم

الفر�ص االقت�صادية للأهل ولل�شباب يف �سن العمل
بناء وتنمية القدرات

مراكز اخلدمات الإمنائية
ال�سلطات املحلية
املجتمع املحلي والقادة االجتماعيني

الوقاية

االنت�شال

�إعادة الت�أهيل
املتابعة والتقييم

23,735,000

املجموع
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المرفق رقم 1
خطة العمل الوطنية
للقضاء على أسوأ أشكال
عمل األطفال في لبنان
2016 - 2013

الأهداف اخلا�صة
• �أن ت�صبح جميع الت�شريعات اللبنانية متالئمة مع االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية اخلا�صة بحقوق الطفل وحمايته وجاهزة
للتطبيق.
• �أن ي�صبح جميع الأطفال يف �سن التعليم الأ�سا�سي م�ستفيدين من حق التعليم الإلزامي واملجاين.
• �إعادة دمج جميع الأطفال املنت�شلني من �أ�سو�أ �أ�شكال العمل يف نظام التعليم.

• ح�صول �أهايل الأطفال املنت�شلني من �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال و ال�شباب يف �سن العمل على فر�ص عمل الئقة ومنا�سبة
متكنهم من حت�سني و�ضعهم االقت�صادي واالجتماعي.
• املجتمع واع وم�س�ؤول و ي�شارك يف الق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان.

• �إزالة �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف النطاق اجلغرايف لكل مركز من مراكز اخلدمات الإجتماعية.

• �أن ت�صبح ال�سلطات املحلية ،مع نهاية العام  ،2016واعية ومدركة مل�شكلة �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال وم�شاركة يف مكافحتها.
• �أن ت�صبح اجلمعيات الأهلية واملجتمعات املحلية واعية وفاعلة يف الق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان.

• �أن ميتلك املجتمع اللبناين �آليات حماية قوية ومتما�سكة قادرة على وقاية الأطفال من االنخراط يف �أ�سو�أ �أ�شكال العمل.
• انت�شال جميع الأطفال املعر�ضني لأ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال.

• �إعادة ت�أهيل جميع الأطفال الذين انت�شلوا من �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان.
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امل�ؤ�شرات
امل�ؤ�س�سات الداعمة
منظمة العمل الدولية
 الربنامج الدويلللق�ضاء على عمل
الأطفال و اليوني�سف
منظمة العمل الدولية
 الربنامج الدويلللق�ضاء على عمل
الأطفال و اليوني�سف
منظمة العمل الدولية • عدد القوانني املع ّدة
 الربنامج الدويل• عدد القوانني املع ّدلة
للق�ضاء على عمل
الأطفال و اليوني�سف • عدد م�شاريع القوانني
منظمة العمل الدولية • عدد القوانني التي
 الربنامج الدويل 	�أقرتللق�ضاء على عمل
الأطفال و اليوني�سف
منظمة العمل الدولية
 الربنامج الدويلللق�ضاء على عمل
الأطفال و اليوني�سف
منظمة العمل الدولية
 الربنامج الدويلللق�ضاء على عمل
الأطفال و اليوني�سف

الهدف العام
الق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان مع نهاية عام 2016
التدخل اال�سرتاتيجي  1.4الت�شريع و تطبيق القانون.
الهدف اخلا�ص
�أن ت�صبح جميع الت�شريعات اللبنانية ،مع نهاية العام  ،2015متالئمة مع االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية اخلا�صة بحقوق الطفل وحمايته وجاهزة للتطبيق.
النتيجة املتوقعة
كافة الت�شريعات املوجودة واملتعلقة بعمل الأطفال مت مراجعتها كما مت �صياغة و�إعداد قوانني جديدة وو�ضع مرا�سيمها التنظيمية وت�ضمينها بند ًا يتعلق ب�إلزامية
التنفيذ.
الإطار الزمني امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
 #الأن�شطة
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون
مع نهاية
� 1إ�صدار مرا�سيم تنظيمية لكافة القوانني املتعلقة بحقوق الطفل ال�سيما
االجتماعية ،وزارة الرتبية
العام 2015
القانون رقم  150تاريخ  2011/8/17املتعلق باملادة  49اجلديدة ب�ش�أن
والتعليم العايل ،وزارة الداخلية
�إلزامية التعليم يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي.
والبلديات و وزارة العدل.
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون
 2امل�صادقة على م�شروع قانون تعديل �سن العمل حتى اخلام�سة ع�شر وم�شروع مع نهاية
االجتماعية ،وزارة الرتبية
العام 2015
تعديل قانون العمل يف ما خ�ص الف�صل اخلا�ص بالأحداث واملعد من قبل
والتعليم العايل ،وزارة الداخلية
وزارة العمل مع �إ�صدار املرا�سيم التنظيمية له.
والبلديات و وزارة العدل.
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون
مع نهاية
� 3إ�صدار التعديالت املتعلقة بالقانون  422اخلا�ص بالأحداث والتي جتري
االجتماعية ،وزارة الرتبية
العام 2015
درا�سته حالي ًا يف وزارة العدل.
والتعليم العايل ،وزارة الداخلية
و البلديات و وزارة العدل.
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون
 4العمل مع وزارة العدل لزيادة العقوبة على �أ�صحاب العمل �أو من يدفع الأوالد مع نهاية
االجتماعية ،وزارة الرتبية
�إىل العمل �أو على الأهل الذين يدفعون �أوالدهم �إىل الت�سول وخا�صة يف حال العام 2015
والتعليم العايل ،وزارة الداخلية
التكرار.
و البلديات و وزارة العدل.
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون
 5حفظ معلومات عن جميع الأطفال ملعرفة �إمكانية تكرار عمل طفل معني عرب مع نهاية
االجتماعية ،وزارة الرتبية
العام 2015
مكننة املعلومات وتوثيقها خا�صة لدى قوى الأمن الداخلي.
والتعليم العايل ،وزارة الداخلية
و البلديات و وزارة العدل.
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون
6
االجتماعية ،وزارة الرتبية و
التعليم العايل ،وزارة الداخلية
و البلديات و وزارة العدل.

ون�صها“ :يعاقب باحلب�س من �شهر �إىل مع نهاية
تعديل املادة  617من قانون العقوبات ّ
�ستة �أ�شهر وبالغرامة من ع�شرين �ألف �إىل مئة �ألف لرية لبنانية �أبوا القا�صر العام 2015
الذي مل يتم اخلام�سة ع�شرة من عمره �أو �أهله املكلفون �إعالته وتربيته �إذا
مل يقوموا ب�أدوارهم رغم اقتدارهم وتركوه مت�شرد ًا” .يقت�ضي تعديل هذه
املادة يف ما خ�ص �سن احلدث لي�صبح ثمانية ع�شر �سنة بدل خم�سة ع�شر
وكذلك �إلغاء �شروط عدم االقتدار عند الأهل ،وزيادة الغرامة من مئة �ألف
�إىل خم�سمئة �ألف.
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#

7

8

9

10

11

12

الإطار الزمني
الأن�شطة
ون�صها“ :من دفع قا�صر ًا دون الثامنة مع نهاية
تعديل املادة  618من قانون العقوبات ّ
العام 2015
ع�شرة من عمره �إىل الت�سول جر ًا ملنفعة �شخ�صية عوقب باحلب�س من �ستة
�أ�شهر �إىل �سنتني وبالغرامة من ع�شرين �ألف �إىل مائتي �ألف لرية لبنانية”.
وينبغي تو�سيع دائرة التجرمي بحيث ي�صبح كل من يدفع القا�صر �إىل �أعمال
يرجح �أن ت�ؤدي بطبيعتها �أو بفعل الظروف التي تزاول فيها �إىل الإ�ضرار
ب�صحته �أو ب�سالمته �أو ب�سلوكه الأخالقي ،مع تعديل الغرامة بحيث ت�صبح
من مائتي �ألف �إىل مليون لرية لبنانية.
�إجراء دورات تدريبية للق�ضاة املخت�صني و�ضباط ال�شرطة حول التعامل مع مع نهاية
العام 2015
الأطفال و �إدراك �أن الأطفال دون الثامنة ع�شرة الذين يقعون يف �أ�سو�أ
�أ�شكال عمل الأطفال هم �ضحايا بحاجة اىل امل�ساعدة ،و �أن م�ستغلي
الأطفال يجب �أن يعاقبوا.
ا�ستحداث قانون يلزم البلديات باالهتمام مبو�ضوع مكافحة �أ�سو�أ �أ�شكال عمل مع نهاية
العام 2015
الأطفال ،مع �إ�صدار املرا�سيم التنظيمية ذات ال�صلة.

القيام بحملة منا�صرة وك�سب ت�أييد اللجان الربملانية املخت�صة مبو�ضوع
�ضرورة تعديل القوانني املتعلقة بالأحداث وزيادة وعي املجتمعات عن
طريق و�سائل الإعالم املرئية واملكتوبة وامل�سموعة فيما يتعلق مب�شكلة عمل
الأطفال.
ت�شكيل جلنة من اجلهات املخت�صة مهمتها مراقبة ومتابعة تطبيق القوانني
املتعلقة بعمل الأطفال يف لبنان.

�إ�شراك الأطفال عرب الأخذ باقرتاحاتهم يف تعديل وا�ستحداث القوانني من
خالل جتاربهم ال�شخ�صية.

مع نهاية
العام 2015
مع نهاية
العام 2015
مع نهاية
العام 2015

امل�ؤ�س�سات الداعمة
امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
منظمة العمل الدولية
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون
 الربنامج الدويلاالجتماعية ،وزارة الرتبية
والتعليم العايل ،وزارة الداخلية للق�ضاء على عمل
الأطفال و اليوني�سف
والبلديات و وزارة العدل.
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية ،وزارة الرتبية
والتعليم العايل ،وزارة الداخلية
والبلديات و وزارة العدل.
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية ،وزارة الرتبية
والتعليم العايل ،وزارة الداخلية
و البلديات و وزارة العدل.
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية ،وزارة الرتبية
والتعليم العايل ،وزارة الداخلية
و البلديات و وزارة العدل.
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية ،وزارة الرتبية
والتعليم العايل ،وزارة الداخلية
و البلديات و وزارة العدل.
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية ،وزارة الرتبية
والتعليم العايل ،وزارة الداخلية
و البلديات و وزارة العدل.

منظمة العمل الدولية
 الربنامج الدويلللق�ضاء على عمل
الأطفال و اليوني�سف
منظمة العمل الدولية
 الربنامج الدويلللق�ضاء على عمل
الأطفال و اليوني�سف
منظمة العمل الدولية
 الربنامج الدويلللق�ضاء على عمل
الأطفال و اليوني�سف
منظمة العمل الدولية
 الربنامج الدويلللق�ضاء على عمل
الأطفال و اليوني�سف
منظمة العمل الدولية
 الربنامج الدويلللق�ضاء على عمل
الأطفال و اليوني�سف

امل�ؤ�شرات

• عدد املرا�سيم
التنظيمية
• عدد البيانات الوزارية
التي تلحظ عمل
الأطفال
• عدد التو�صيات
ال�صادرة عن جمل�س
الوزراء
• عدد القرارات
ال�صادرة
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الهدف العام
الق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان مع نهاية عام 2016
التدخل اال�سرتاتيجي  2.4التعليم الإلزامي واملجاين.
الهدف اخلا�ص
�أن ي�صبح جميع الأطفال يف �سن التعليم الأ�سا�سي م�ستفيدين من حق التعليم الإلزامي واملجاين مع نهاية العام .2016
النتيجة املتوقعة 1
�إقرار املرا�سيم التنظيمية لقانون جمانية و�إلزامية التعليم بحلول نهاية العام .2013
 #الأن�شطة
الإطار الزمني امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
امل�ؤ�س�سات الداعمة
منظمة العمل الدولية  -الربنامج
وزارة العمل ،وزارة الرتبية
مع نهاية
 1املنا�صرة من �أجل ن�شر ثقافة الإلزامية واملجانية يف املجتمع
والتعليم العايل ووزارة ال�ش�ؤون الدويل للق�ضاء على عمل
العام 2015
اللبناين.
الأطفال ،اليوني�سكو و اليوني�سف
االجتماعية
منظمة العمل الدولية  -الربنامج
وزارة العمل ،وزارة الرتبية
� 2إ�صدار كل وزارة �أو �إدارة الن�صو�ص الداخلية التي تخدم تطبيق مع نهاية
والتعليم العايل ووزارة ال�ش�ؤون الدويل للق�ضاء على عمل
العام 2015
م�ضمون املرا�سيم التنظيمية.
الأطفال ،اليوني�سكو و اليوني�سف
االجتماعية
النتيجة املتوقعة 2
ت�صميم و�إقرار برنامج الدعم املدر�سي مبوجب ن�صو�ص قانونية بنهاية العام .2014
 #الأن�شطة
الإطار الزمني امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
امل�ؤ�س�سات الداعمة
منظمة العمل الدولية  -الربنامج
وزارة العمل ،وزارة الرتبية
مع نهاية
 1حتديد وك�شف خمتلف الفئات (كالتقوية املدر�سية للأطفال
الدويل للق�ضاء على عمل
والتعليم العايل ،وزارة العدل
العام 2014
امللتحقني ،والأطفال املت�سربني حديث ًا ،والأطفال الذين يعانون
الأطفال ،اليوني�سكو و اليوني�سف
ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
�صعوبات تعليمية ،والأطفال الذين مل يلتحقوا ابد�أ )...التي
�سيتعامل معها الربنامج (.)2013
منظمة العمل الدولية  -الربنامج
وزارة العمل ،وزارة الرتبية
مع نهاية
 2ت�صميم برنامج تعليمي لكل فئة على حدة (.)2013
الدويل للق�ضاء على عمل
والتعليم العايل ،وزارة العدل
العام 2014
الأطفال ،اليوني�سكو و اليوني�سف
ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
منظمة العمل الدولية  -الربنامج
وزارة العمل ،وزارة الرتبية
 3ت�أهيل وتدريب الكوادر الب�شرية املعنية بتطبيق الربنامج ( )2014مع نهاية
الدويل للق�ضاء على عمل
والتعليم العايل ،وزارة العدل
العام 2014
الأطفال ،اليوني�سكو و اليوني�سف
ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
النتيجة املتوقعة 3
حت�سني جودة اخلدمات التي تقدمها املدار�س مع نهاية العام 2015
 #الأن�شطة
الإطار الزمني امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
وزارة العمل ،وزارة الرتبية
 1تدريب الكادر التعليمي بخ�صو�ص م�شكلة الت�سرب املدر�سي مع نهاية
والتعليم العايل ،وزارة العدل
العام 2015
و�أ�سبابها وكيفية التعامل معها.
ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
امل�ؤ�س�سات الداعمة
منظمة العمل الدولية – الربنامج
الدويل للق�ضاء على عمل
الأطفال ،اليوني�سكو و اليوني�سف

امل�ؤ�شرات

امل�ؤ�شرات
• وجود برنامج دعم
مدر�سي م�صمم ب�شكل
ج ّيد
• وجود برنامج دعم
مدر�سي مقر �أو معد
للإقرار

امل�ؤ�شرات
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#

2

3

الإطار الزمني امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
الأن�شطة
وزارة العمل ،وزارة الرتبية
مع نهاية
تدريب الكادر التعليمي على الأ�ساليب التعليمية احلديثة.
والتعليم العايل ،وزارة العدل
العام 2015
ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
وزارة العمل ،وزارة الرتبية
تعزيز مفهوم الأن�شطة الال�صفية التي حتفز الأطفال على البقاء مع نهاية
والتعليم العايل ،وزارة العدل
العام 2015
يف املدر�سة وتخفف من ن�سبة الت�سرب املدر�سي.
ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية

امل�ؤ�س�سات الداعمة
منظمة العمل الدولية  -الربنامج
الدويل للق�ضاء على عمل
الأطفال ،اليوني�سكو و اليوني�سف
منظمة العمل الدولية  -الربنامج
الدويل للق�ضاء على عمل
الأطفال ،اليوني�سكو و اليوني�سف

امل�ؤ�شرات
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مع نهاية
العام 2015

مع نهاية
العام 2015

مع نهاية
العام 2015
مع نهاية
العام 2015

و�ضع برامج تربوية ت�شمل كل جوانب م�صلحة الطفل الف�ضلى.

توفري الأن�شطة املحفزة واملرافقة لعملية الدعم املدر�سي.

تدريب الكوادر التعليمية والعاملني االجتماعيني واملخت�صني على مع نهاية
حقوق الأطفال العاملني و تقنيات برامج اال�ستلحاق املدر�سي و العام 2015
�إعادة الدمج يف نظام التعليم.
رفع م�ستوى وعي الأهل و العمال و �أ�صحاب العمل واملجتمع املحلي مع نهاية
العام 2015
وتفعيل دور جمال�س الأهل من خالل التدريب املتخ�ص�ص.

تهيئة الظروف والبيئة املنا�سبة يف املدار�س لتوفري الدعم
املدر�سي.

الهدف العام
الق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان مع نهاية عام 2016
التدخل اال�سرتاتيجي  3.4الدمج يف نظام التعليم.
الهدف اخلا�ص
�إعادة دمج جميع الأطفال املنت�شلني من �أ�سو�أ �أ�شكال العمل يف نظام التعليم مع نهاية العام .2015
النتيجة املتوقعة 1
توفري الدعم املدر�سي جلميع الأطفال الذين هم بحاجة �إليه بحلول منت�صف العام .2014
امل�ؤ�س�سات الداعمة
الإطار الزمني امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
 #الأن�شطة
وزارة الرتبية و التعليم العايل ،منظمة العمل الدولية  -الربنامج
مع نهاية
� 1إجراء عمليات م�سح و حتليل على بع�ض الأطفال واملدار�س
الدويل للق�ضاء على عمل
وزارة العمل و وزارة ال�ش�ؤون
العام 2015
(التي ت�شهد ن�سب ًا عالية من الت�سرب �أو الر�سوب) ودرا�سات
الأطفال ،اليوني�سكو و اليوني�سف
االجتماعية
حول املناهج والعمليات الإدارية املواكبة ،وت�شجيع برامج الدعم
املدر�سي و�إ�ضافة برنامج لتقوية التعليم.
 2اال�ستعانة ب�إح�صاءات وزارة الرتبية والتعليم العايل وتطويرها.

3

4

5

6

7

8

مع نهاية
العام 2015

العمل على وقف العنف املدر�سي ،خ�صو�صا و �أن احلكومة
اللبنانية اعتمدت ر�سميا ا�سرتاتيجية وطنية ملناه�ضة العنف
�ضد الأطفال� ،أعدها املجل�س الأعلى للطفولة –وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية.

وزارة الرتبية و التعليم العايل،
وزارة العمل و وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية
وزارة الرتبية و التعليم العايل،
وزارة العمل و وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية
وزارة الرتبية و التعليم العايل،
وزارة العمل و وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية
وزارة الرتبية و التعليم العايل،
وزارة العمل و وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية
وزارة الرتبية و التعليم العايل،
وزارة العمل و وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية
وزارة الرتبية و التعليم العايل،
وزارة العمل و وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية
وزارة الرتبية و التعليم العايل،
وزارة العمل و وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية

امل�ؤ�شرات

منظمة العمل الدولية  -الربنامج
الدويل للق�ضاء على عمل
الأطفال ،اليوني�سكو و اليوني�سف • عدد املدار�س التي
	�أطلقت برنامج دعم
الربنامج
منظمة العمل الدولية -
مدر�سي
الدويل للق�ضاء على عمل
الأطفال ،اليوني�سكو و اليوني�سف
منظمة العمل الدولية  -الربنامج
الدويل للق�ضاء على عمل
الأطفال ،اليوني�سكو و اليوني�سف
منظمة العمل الدولية  -الربنامج
الدويل للق�ضاء على عمل
الأطفال ،اليوني�سكو و اليوني�سف
منظمة العمل الدولية  -الربنامج
الدويل للق�ضاء على عمل
الأطفال ،اليوني�سكو و اليوني�سف
منظمة العمل الدولية  -الربنامج
الدويل للق�ضاء على عمل
الأطفال ،اليوني�سكو و اليوني�سف
منظمة العمل الدولية  -الربنامج
الدويل للق�ضاء على عمل
الأطفال ،اليوني�سكو و اليوني�سف
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النتيجة املتوقعة 2
�ضمان �إعادة دمج جميع الأطفال الذين غادروا املدار�س ،بنهاية عام .2015
امل�ؤ�شرات
امل�ؤ�س�سات الداعمة
الإطار الزمني امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
 #الأن�شطة
وزارة الرتبية والتعليم العايل ،منظمة العمل الدولية  -الربنامج
� 1إجراء عمليات م�سح للأطفال الذين ت�سربوا من املدار�س و حتليل مع نهاية
الدويل للق�ضاء على عمل
وزارة العمل و وزارة ال�ش�ؤون
العام 2015
توزعهم اجلغرايف و العوامل امل�سببة لت�سربهم.
الأطفال ،اليوني�سكو واليوني�سف
االجتماعية ،وزارة الداخلية
والبلديات ور�ؤ�ساء البلديات
� 2إجراء درا�سات حول الربنامج التعليمي تتعلق بعملية �إعادة مع نهاية
وزارة الرتبية والتعليم العايل ،منظمة العمل الدولية  -الربنامج • عدد التالميذ الذين
الدويل للق�ضاء على عمل
وزارة العمل و وزارة ال�ش�ؤون
االندماج وحتديد الربامج واال�ستفادة من اخلربات اخلارجية العام 2015
ا�ستفادوا من برامج
الأطفال ،اليوني�سكو و اليوني�سف
االجتماعية
لإيجاد برامج حديثة.
الدعم املدر�سي
وزارة الرتبية والتعليم العايل ،منظمة العمل الدولية  -الربنامج
مع نهاية
3
الدويل للق�ضاء على عمل
وزارة العمل و وزارة ال�ش�ؤون
العام 2015
تطوير الت�شريعات لإعادة الأطفال املت�شردين.
الأطفال ،اليوني�سكو و اليوني�سف
االجتماعية
وزارة الرتبية والتعليم العايل ،منظمة العمل الدولية  -الربنامج
مع نهاية
 4تهيئة البيئة املدر�سية املنا�سبة.
الدويل للق�ضاء على عمل
وزارة العمل و وزارة ال�ش�ؤون
العام 2015
الأطفال ،اليوني�سكو و اليوني�سف
االجتماعية
النتيجة املتوقعة 3
توفري التدريب املهني املعجل والنظامي جلميع الأطفال الراغبني بنهاية عام .2015
امل�ؤ�شرات
امل�ؤ�س�سات الداعمة
الإطار الزمني امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
 #الأن�شطة
وزارة الرتبية والتعليم العايل ،وزارة منظمة العمل الدولية  -الربنامج
مع نهاية
� 1إجراء م�سح ل�سوق العمل
العمل ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال • عدد امل�سوحات التي
العام 2014
مت �إعدادها
امل�ؤ�س�سة الوطنية لال�ستخدام
ووزارة التجارة.
وزارة الرتبية والتعليم العايل ،وزارة منظمة العمل الدولية  -الربنامج
� 2إجراء م�سح لعدد الأطفال والربامج واملهن املوجودة يف مع نهاية
الدويل للق�ضاء على عمل
العمل ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
العام 2015
�سوق العمل.
الأطفال ،اليوني�سكو واليوني�سف
وامل�ؤ�س�سة الوطنية لال�ستخدام.
• عدد الأطفال العاملني
الربنامج
الدولية
العمل
منظمة
وزارة
العايل،
والتعليم
الرتبية
وزارة
مع نهاية
 3و�ضع مناهج مهنية تتالءم مع �سوق العمل.
الذين ا�ستفادوا من
عمل
على
للق�ضاء
الدويل
االجتماعية
العمل ،وزارة ال�ش�ؤون
العام 2015
التدريب املهني
الأطفال ،اليوني�سكو و اليوني�سف
وامل�ؤ�س�سة الوطنية لال�ستخدام.
النظامي
وزارة الرتبية والتعليم العايل ،وزارة منظمة العمل الدولية  -الربنامج
 4التوعية ب�أهمية التدريب املهني و درا�سة حاجات �سوق مع نهاية
الدويل للق�ضاء على عمل
العمل ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
العام 2015
العمل.
الأطفال ،اليوني�سكو و اليوني�سف
وامل�ؤ�س�سة الوطنية لال�ستخدام.
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الإطار الزمني امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
الأن�شطة
وزارة الرتبية والتعليم العايل ،وزارة
مع نهاية
بناء �شراكات للح�صول على اخلربات ال�ضرورية.
العمل ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
العام 2015
وامل�ؤ�س�سة الوطنية لال�ستخدام.
وزارة الرتبية والتعليم العايل ،وزارة
مع نهاية
توعية الأهل و�أ�صحاب العمل واملجتمع.
العمل ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
العام 2015
وامل�ؤ�س�سة الوطنية لال�ستخدام.
وزارة الرتبية والتعليم العايل ،وزارة
توفري الأن�شطة املحفزة و تطبيق الربامج التدريبية املهنية .مع نهاية
العمل ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
العام 2015
وامل�ؤ�س�سة الوطنية لال�ستخدام.
وزارة الرتبية والتعليم العايل ،وزارة
ت�أمني دعم للتدريب املهني البعدي و ربطه ب�أ�صحاب العمل مع نهاية
العمل ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
املالئمني و امل�ؤ�س�سات املالية التي متنح القرو�ض و املنح العام 2015
وامل�ؤ�س�سة الوطنية لال�ستخدام.
املالية لإن�شاء امل�شاريع ال�صغرية.

امل�ؤ�س�سات الداعمة
منظمة العمل الدولية  -الربنامج
الدويل للق�ضاء على عمل
الأطفال ،اليوني�سكو و اليوني�سف
منظمة العمل الدولية  -الربنامج
الدويل للق�ضاء على عمل
الأطفال ،اليوني�سكو و اليوني�سف
منظمة العمل الدولية  -الربنامج
الدويل للق�ضاء على عمل
الأطفال ،اليوني�سكو و اليوني�سف
منظمة العمل الدولية  -الربنامج
الدويل للق�ضاء على عمل
الأطفال ،اليوني�سكو و اليوني�سف

امل�ؤ�شرات

• عدد الأطفال العاملني
الذين ا�ستفادوا من
التدريب املهني املعجل
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الهدف العام
الق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان مع نهاية عام 2016
التدخل اال�سرتاتيجي  4.4الفر�ص االقت�صادية للأهل و لل�شباب يف �سن العمل
الهدف اخلا�ص
ح�صول �أهايل الأطفال املنت�شلني من �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال و ال�شباب يف �سن العمل على فر�ص عمل الئقة ومنا�سبة متكنهم من حت�سني و�ضعهم االقت�صادي
واالجتماعي.
النتيجة املتوقعة
العمل على حت�سني الأو�ضاع االقت�صادية لأ�سر الأطفال املنت�شلني من �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال.
امل�ؤ�شرات
امل�ؤ�س�سات الداعمة
الإطار الزمني امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
 #الأن�شطة
منظمة العمل الدولية  -الربنامج
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون
مع نهاية
� 1إجراء درا�سة تقييم �سريعة يف بع�ض املناطق ملعرفة �أ�سباب
االجتماعية و امل�ؤ�س�سة الوطنية الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال
امل�شكلة عرب التوا�صل مع �أهايل املنت�شلني من �أ�سو�أ �أ�شكال عمل العام 2016
لال�ستخدام.
الأطفال يف مناطق التجمعات التي يوجد فيها �أطفال عاملون.
منظمة العمل الدولية – الربنامج
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون
مع نهاية
 2حث امل�ؤ�س�سات والإدارات العامة املعنية على القيام مب�ساعدة
االجتماعية و امل�ؤ�س�سة الوطنية الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال
العام 2016
�أهايل الأطفال املنت�شلني كل ح�سب عملها واخت�صا�صها
لال�ستخدام.
وقدراتها من تدريب مهني معجل ،وتوفري فر�ص عمل منا�سبة،
وتقدمي قرو�ض مي�سرة وتدريب على �إدارة امل�شاريع ال�صغرية
وغريها من الأن�شطة الداعمة.
• عدد الأ�سر التي
مت حت�سني �أو�ضاعها
الربنامج
الدولية
العمل
منظمة
ؤون
ش�
ال�
وزارة
العمل،
وزارة
نهاية
مع
املنت�شلني
أطفال
ل
ا
أهايل
 3حث البلديات على �إيجاد فر�ص عمل ل
االقت�صادية بحيث
أطفال
ل
ا
عمل
على
للق�ضاء
الدويل
الوطنية
ؤ�س�سة
�
امل
و
االجتماعية
2016
العام
يف
وكذلك
لها
�ضمن حدود البلدية وامل�ؤ�س�سات التابعة
ت�ستطيع تلبية احتياجاتها
لال�ستخدام.
ونقابات
املخاتري
امل�ؤ�س�سات اخلا�صة من خالل التن�سيق مع
الأ�سا�سية من خالل
واجلمعيات
�أ�صحاب العمل ومكاتب اخلدمات الإمنائية
دعمها بالفر�ص
البلدية
قبل
الأهلية .كما ميكن منح ت�سهيالت و�إعفاءات من
االقت�صادية
إن�شاء
�
إمكانية
ت�سهل للأهايل و�ضعهم االقت�صادي� ،إ�ضافة �إىل �
�صندوق خا�ص يف البلدية ملنح قرو�ض بدون فوائد.
منظمة العمل الدولية  -الربنامج
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون
 4ا�ستحداث مكاتب ا�ستخدام تابعة للم�ؤ�س�سة الوطنية لال�ستخدام مع نهاية
االجتماعية و امل�ؤ�س�سة الوطنية الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال
العام 2016
ال�سيما يف املناطق الأكرث معاناة وذلك مل�ساعدة الأهايل على
لال�ستخدام.
�إيجاد عمل مبا�شر �أو ت�أمني التدريب املهني املعجل ،والتدريب
على �إدارة امل�شاريع ال�صغرية وكيفية ت�سويق الإنتاج.
منظمة العمل الدولية  -الربنامج
مع نهاية
 5تفعيل دور املراكز الإمنائية لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية يف
الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال
العام 2016
م�ساعدة �أهايل الأطفال �سواء ب�إعطائهم قرو�ض �صغرية
�أو تقدمي م�ساعدات جدية لذوي االحتياجات اخلا�صة مع
الت�سهيالت التابعة لها.
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية و امل�ؤ�س�سة الوطنية
لال�ستخدام.
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تدريب  240ممثل و عامل اجتماعي من مراكز
اخلدمات االجتماعية يف كافة املناطق اللبنانية على
كيفية التدخل يف جمال الأطفال يف خطر و الأطفال
العاملني.
تدريب  200من الإعالميني حول �أهمية دورهم يف
�إثارة الق�ضية على امل�ستوى الوطني.

مع نهاية
العام 2014

• عدد املتدربني يف
القطاعني اخلا�ص والعام
واملجتمع املدين يف 28
ق�ضاء بحلول عام .2014

الهدف العام
الق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان مع نهاية عام 2016
التدخل اال�سرتاتيجي  5.4بناء و تنمية القدرات
الهدف اخلا�ص
مع نهاية العام  ،2015جمتمع واع وم�س�ؤول ي�شارك يف الق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان.
النتيجة املتوقعة 1
�إعداد الدرا�سات والتوثيق وحتديد �أدوار الفاعلني يف عملية الق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال مع نهاية العام .2013
امل�ؤ�شرات
امل�ؤ�س�سات الداعمة
الإطار الزمني امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
 #الأن�شطة
مع نهاية
 1معرفة دور و�صالحيات كل من القطاعات املعنية.
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية منظمة العمل الدولية  -الربنامج • �إجراء درا�سة حتدد �أدوار
الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال
و املركز الوطني للإح�صاء
العام 2013
جميع الفاعلني يف الق�ضاء
على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية منظمة العمل الدولية  -الربنامج
مع نهاية
 2م�سح لأعداد الأطفال والقطاعات التي يعملون فيها
الأطفال بحلول عام 2013
الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال
و املركز الوطني للإح�صاء
العام 2013
وتوزيعها.
• زيادة عدد الفاعلني يف
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية منظمة العمل الدولية  -الربنامج
مع نهاية
 3درا�سة الت�شريعات والقوانني وامل�شاريع واخلطط
ق�ضية �أ�سو�أ �أ�شكال عمل
الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال
و املركز الوطني للإح�صاء
العام 2013
املنفذة �سابق ًا ومعرفة و�ضعها احلايل.
الأطفال بحلول عام 2015
النتيجة املتوقعة 2
تدريب نحو  5000متدرب من القطاعني احلكومي و الغري حكومي و امل�ؤ�س�سات اخلا�صة ومن املجتمع املدين يف  28ق�ضاء ،مع نهاية العام .2014
امل�ؤ�شرات
امل�ؤ�س�سات الداعمة
الإطار الزمني امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
 #الأن�شطة
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،منظمة العمل الدولية  -الربنامج
 1تدريب املخاتري على �أداء دورهم يف الق�ضاء على �أ�سو�أ مع نهاية
الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال
وزارة الرتبية والتعليم العايل ،وزارة
العام 2014
�أ�شكال عمل الأطفال.
الداخلية والبلديات وزارة العدل.
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،منظمة العمل الدولية  -الربنامج
مع نهاية
2
الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال
وزارة الرتبية والتعليم العايل ،وزارة
العام 2014
الداخلية والبلديات وزارة العدل.
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5

تدريب  600نا�شط من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين على مع نهاية
حماية الأطفال من �أ�سو�أ �أ�شكال العمل وكيفية التدخل العام 2014
يف الق�ضية وعلى ق�ضايا املنا�صرة والتوعية.
تدريب  56طفل على مدى �أربع �سنوات مبعدل  28طفل مع نهاية
العام 2014
يف كل �سنة ي�شكلون برملان الطفل العامل.

وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،منظمة العمل الدولية  -الربنامج
الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال
وزارة الرتبية والتعليم العايل ،وزارة
الداخلية والبلديات وزارة العدل.
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،منظمة العمل الدولية  -الربنامج
الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال
وزارة الرتبية والتعليم العايل ،وزارة
الداخلية و البلديات وزارة العدل.
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،منظمة العمل الدولية  -الربنامج
الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال
وزارة الرتبية والتعليم العايل ،وزارة
الداخلية و البلديات وزارة العدل.
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امل�ؤ�س�سات الداعمة
الإطار الزمني امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
 #الأن�شطة
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،منظمة العمل الدولية  -الربنامج
 6تدريب مندوب على الأقل من كل بلدية يف لبنان كما مع نهاية
الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال
وزارة الرتبية والتعليم العايل ،وزارة
العام 2014
من ال�شركاء االجتماعيني الأ�سا�سيني (حكوميني و
الداخلية و البلديات وزارة العدل.
غري حكوميني) على مكافحة عمل الأطفال.
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،منظمة العمل الدولية  -الربنامج
مع نهاية
 7تدريب  500عن�صر من قوى الأمن الداخلي على
الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال
وزارة الرتبية والتعليم العايل ،وزارة
العام 2014
التدخل النت�شال الأطفال من �أ�سو�أ �أ�شكال عمل
الداخلية و البلديات وزارة العدل.
الأطفال.
النتيجة املتوقعة 3
بناء قدرات كافة الأطراف املعنية يف جمال �إن�شاء �شبكات احلماية االجتماعية ،الت�شبيك والتن�سيق و املنا�صرة.
امل�ؤ�س�سات الداعمة
الإطار الزمني امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
 #الأن�شطة
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،منظمة العمل الدولية  -الربنامج
مع نهاية
 1ت�شكيل جلان يف كافة البلديات تعنى بتفعيل ق�ضية
الدويل للق�ضاء على عمل
وزارة الرتبية و التعليم العايل ،وزارة
العام 2014
عمل الأطفال.
الأطفال و اليوني�سف
الداخلية و البلديات.
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،منظمة العمل الدولية  -الربنامج
مع نهاية
 2تنظيم دورات تدريبية على عمل الأطفال و �شبكات
الدويل للق�ضاء على عمل
وزارة الرتبية و التعليم العايل ،وزارة
العام 2014
احلماية االجتماعية.
الأطفال و اليوني�سف
الداخلية و البلديات.
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،منظمة العمل الدولية  -الربنامج
مع نهاية
 3ت�شكيل �شبكات حماية اجتماعية على م�ستوى
الدويل للق�ضاء على عمل
وزارة الرتبية و التعليم العايل ،وزارة
العام 2014
الأق�ضية ال 28يف املحافظات ال�ست.
الأطفال و اليوني�سف
الداخلية و البلديات.
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،منظمة العمل الدولية  -الربنامج
مع نهاية
� 4إن�شاء منتدى الأطفال العاملني من كافة املناطق
وزارة الرتبية و التعليم العايل و وزارة الدويل للق�ضاء على عمل
العام 2014
والقطاعات.
الأطفال و اليوني�سف
الداخلية و البلديات.
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،منظمة العمل الدولية  -الربنامج
مع نهاية
 5لقاءات حوارية مع و�سائل الإعالم لإطالق احلملة
وزارة الرتبية و التعليم العايل و وزارة الدويل للق�ضاء على عمل
العام 2014
ومتابعة مراحلها الأ�سا�سية.
الأطفال و اليوني�سف
الإعالم
منظمة العمل الدولية  -الربنامج
وزارة العمل و وزارة ال�ش�ؤون
مع نهاية
 6تدريب  600نا�شط من املجتمع املدين على تقنيات
الدويل للق�ضاء على عمل
االجتماعية.
العام 2014
تنظيم حمالت املنا�صرة.
الأطفال و اليوني�سف

7

�إجراء جل�سات حوارية مع الربملانيني املعنيني
بالق�ضية.

مع نهاية
العام 2014

وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية،
وزارة الرتبية و التعليم العايل و وزارة
الداخلية و البلديات.

امل�ؤ�شرات

امل�ؤ�شرات

• عدد املحافظات وعدد
الأق�ضية التي �أن�ش�أت
�شبكات حماية اجتماعية
• عدد امل�شاركني الفاعلني
يف �شبكات احلماية
االجتماعية
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#

8

9

الأن�شطة
التوا�صل مع وزارة اخلارجية واملغرتبني بخ�صو�ص
دعوة املانحني للم�ساهمة يف متويل امل�شاريع املقرتحة
للو�صول �إىل حتقيق الأهداف.
�إعداد مطويات ومل�صقات �إعالنية و�أدلة تدريبية عن
الق�ضية.

الإطار الزمني امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
وزارة العمل ووزارة اخلارجية
مع نهاية
العام 2014
مع نهاية
العام 2014

وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية ،وزارة الرتبية و التعليم
العايل و وزارة الداخلية و البلديات.

امل�ؤ�س�سات الداعمة
منظمة العمل الدولية  -الربنامج
الدويل للق�ضاء على عمل
الأطفال و اليوني�سف
منظمة العمل الدولية  -الربنامج
الدويل للق�ضاء على عمل
الأطفال و اليوني�سف

امل�ؤ�شرات
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الهدف العام
الق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان مع نهاية عام 2016
التدخل اال�سرتاتيجي  6.4مراكز اخلدمات الإمنائية
الهدف اخلا�ص
�إزالة �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف النطاق اجلغرايف لكل مركز من مراكز اخلدمات الإمنائية املختارة مع نهاية عام .2016
النتيجة املتوقعة 1
رفع وعي العاملني يف مراكز اخلدمات الإمنائية مب�شكلة عمل الأطفال يف عام  2013ورفع وعي الأهايل امل�ستفيدين وغري امل�ستفيدين من خدمات املراكز بخطورة
عمل الأطفال.
امل�ؤ�س�سات الداعمة
الإطار الزمني امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
 #الأن�شطة
منظمة العمل الدولية  -الربنامج
وزارة العمل و وزارة ال�ش�ؤون
مع نهاية
 1تدريب وتوعية العاملني يف مراكز اخلدمات الإمنائية على
الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال
االجتماعية.
العام 2013
خ�صائ�ص ومعايري برامج الدعم املدر�سي و�آليات اال�ستفادة
منها ،وعلى برامج دعم و�إحالة الأطفال العاملني.
منظمة العمل الدولية  -الربنامج
وزارة العمل و وزارة ال�ش�ؤون
مع نهاية
 2تدريب وتوعية العاملني يف مراكز اخلدمات الإمنائية على
الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال
االجتماعية.
العام 2013
خ�صائ�ص م�شكلة عمل الأطفال ومتكينهم من الو�صول �إىل
املوارد املتعلقة باملو�ضوع من كتيبات ومطويات.
 3تنفيذ ور�ش عمل وحلقات نقا�ش يف املدار�س واملراكز الدينية
وخمتلف �أماكن التجمع حول م�شكلة عمل الأطفال.
مع نهاية
العام 2013

وزارة العمل و وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية.

منظمة العمل الدولية  -الربنامج
الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال

امل�ؤ�شرات
• عدد مراكز اخلدمات
الإمنائية التي توا�صلت
مع جمعيات �أهلية
ونا�شطني مدنيني يف
النطاق اجلغرايف لكل
مركز يف عام 2013
• عدد اجلمعيات
الأهلية التي توا�صلت
مع كل مركز من مراكز
اخلدمات الإمنائية

النتيجة املتوقعة 2
و�ضع �آليات عمل ،من خالل ت�شبيك قوي ملراكز اخلدمات الإمنائية مع جمعيات املجتمع املدين والفعاليات املتواجدة يف النطاق اجلغرايف لكل مركز ،لتوجيه الأطفال
العاملني �إىل برنامج الدعم املدر�سي بال�شراكة مع وزارة الرتبية واجلمعيات املعنية وتوجيه �أهاليهم �إىل برامج دعم �أهايل الأطفال العاملني ،يف عام .2013
امل�ؤ�شرات
الإطار الزمني امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة امل�ؤ�س�سات الداعمة
 #الأن�شطة
 1بناء عالقات مع كل م�ؤ�س�سات وجمعيات مع نهاية
وزارة العمل ووزارة منظمة العمل الدولية  • -عدد الآليات التي مت و�ضعها يف املراكز لتوجيه �أهايل الأطفال
ال�ش�ؤون االجتماعية .الربنامج الدويل للق�ضاء
العام 2014
املجتمع املدين املتواجدة يف النطاق
العاملني �إىل برنامج الدعم املدر�سي بال�شراكة مع وزارة الرتبية
على عمل الأطفال
اجلغرايف لكل مركز والتعرف اىل
واجلمعيات املعنية وتوجيه �أهاليهم �إىل برامج دعم �أهايل الأطفال
العاملني بال�شراكة مع اجلهات واجلمعيات املعنية يف عام .2013
ن�شاطاتها ،و ذلك بعد تقييم احتياجاتها.
وزارة العمل ووزارة منظمة العمل الدولية  • -عدد الأطفال العاملني الذين مت توجيههم �إىل برنامج الدعم
مع نهاية
 2جمع معلومات عن الأطفال العاملني
املدر�سي بال�شراكة مع وزارة الرتبية واجلمعيات املعنية وتوجيه
ال�ش�ؤون االجتماعية .الربنامج الدويل للق�ضاء
من جميع م�ؤ�س�سات وجمعيات املجتمع العام 2014
	�أهاليهم �إىل برامج دعم �أهايل الأطفال العاملني بال�شراكة مع
على عمل الأطفال
املدين والبلديات.
اجلهات واجلمعيات املعنية يف عام .2013
• عدد العاملني الذين متت توعيتهم مب�شكلة عمل الأطفال يف
عام .2013
• عدد الأهايل امل�ستفيدين وغري امل�ستفيدين من خدمات مراكز
اخلدمات الإمنائية الذين متت توعيتهم بخطورة عمل الأطفال.
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الهدف العام
الق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان مع نهاية عام 2016
التدخل اال�سرتاتيجي  7.4ال�سلطات املحلية
الهدف اخلا�ص
�أن ت�صبح ال�سلطات املحلية ،مع نهاية العام  ،2016واعية ومدركة مل�شكلة �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال وم�شاركة يف مكافحتها.
النتيجة املتوقعة 1
توعية و تفعيل دور املحافظون والقائمقامون يف مكافحة �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال.
الإطار الزمني امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
 #الأن�شطة
وزارة العمل ووزارة
مع نهاية
 1لفت انتباه املحافظني والقائمقامني �إىل خطورة م�شكلة عمل الأطفال
الداخلية والبلديات.
العام 2014
و�أهمية م�شاركتهم يف ح ّلها.
وزارة العمل ووزارة
� 2إجراء تقييم �سريع للتحديات التي واجهت جلان املحافظات التي مت �إن�شا�ؤها مع نهاية
الداخلية والبلديات.
العام 2014
و لالجنازات التي حققتها يف جمال مكافحة �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال.
وزارة العمل ووزارة
مع نهاية
 3بناء على التقييم املذكور �أعاله� ،إحياء جلان مكافحة �أ�سو�أ �أ�شكال عمل
الداخلية والبلديات.
العام 2014
الأطفال املوجودة يف املحافظات �أو �إن�شا�ؤها يف املحافظات املفتقرة لها.
وزارة العمل ووزارة
مع نهاية
 4ت�شبيك هذه اللجان مع مراكز اخلدمات الإمنائية املوجودة يف املناطق.
الداخلية والبلديات.
العام 2014
وزارة العمل ووزارة
 5رعاية وتنظيم دورات توعية للقائمقامني واملخاتري والبلديات حول م�شكلة مع نهاية
الداخلية والبلديات.
العام 2014
�أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال.
وزارة العمل ووزارة
مع نهاية
� 6إ�صدار تعاميم حلث ر�ؤ�ساء البلديات واملخاتري على الإبالغ عن �أي طفل
الداخلية والبلديات.
العام 2014
معر�ض لأ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال والت�سرب املدر�سي.

امل�ؤ�س�سات الداعمة
منظمة العمل الدولية  -الربنامج
الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال
منظمة العمل الدولية  -الربنامج
الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال
منظمة العمل الدولية  -الربنامج
الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال
منظمة العمل الدولية  -الربنامج
الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال
منظمة العمل الدولية  -الربنامج
الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال
منظمة العمل الدولية  -الربنامج
الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال

امل�ؤ�شرات
• عدد املحافظني
والقائمقامني الذين
متت توعيتهم ب�أهمية
الق�ضاء على �أ�سو�أ
	�أ�شكال عمل الأطفال
• عدد املحافظني
والقائمقامني الذين
اتخذوا مواقف �أو
	�إجراءات ملكافحة �أ�سو�أ
	�أ�شكال عمل الأطفال
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منظمة العمل الدولية – الربنامج
الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال

منظمة العمل الدولية – الربنامج
الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال

منظمة العمل الدولية – الربنامج
الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال

النتيجة املتوقعة 2
توعية ر�ؤ�ساء احتاد البلديات ور�ؤ�ساء البلديات و املخاتري وتفعيل دورهم يف مكافحة �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال.
الإطار الزمني امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة امل�ؤ�س�سات الداعمة
 #الأن�شطة
وزارة العمل ،وزارة منظمة العمل الدولية – الربنامج
مع نهاية
 1خلق فر�ص عمل لأهايل الأطفال املعر�ضني لأ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال
ال�ش�ؤون االجتماعية ،الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال
العام 2015
(�أك�شاك بيع� ،شق طرقات وجعل الأهايل يعملون بها.)...
البلديات و املخاتري.
وزارة العمل ، ،وزارة منظمة العمل الدولية – الربنامج
مع نهاية
2
ال�ش�ؤون االجتماعية ،الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال
العام 2015
البلديات و املخاتري.

3

4

5

6

حث البلديات واحتاد البلديات على ت�شكيل جلان حملية متعددة
االخت�صا�صات و تدريبها كي تعنى مب�شكلة عمل الأطفال وتن�سيق اخلدمات
االجتماعية وتعزيز ال�شراكة بني القطاعني احلكومي واخلا�ص بهدف
التخطيط للوقاية املتخ�ص�صة وانت�شال الأطفال العاملني.
الت�أكد من التحاق وت�سجيل وبقاء الأطفال يف النظام الرتبوي.

�إن�شاء �آليات متابعة لعمل الأطفال يف املناطق و القطاعات حيث تفتي�ش
العمل �ضعيف ،خ�صو�صا يف الن�شاطات و القطاعات غري النظامية.

توعية املخاتري بحقوق الطفل ومبخاطر �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال.

و�ضع �آلية للإبالغ عن حاالت عمل الأطفال بني املخاتري وال�سلطات املعنية.

مع نهاية
العام 2015
مع نهاية
العام 2015
مع نهاية
العام 2015
مع نهاية
العام 2015

وزارة العمل ،وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية،
البلديات و املخاتري.
وزارة العمل ،وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية،
البلديات و املخاتري.
وزارة العمل ،وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية،
البلديات و املخاتري.
وزارة العمل ،وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية،
البلديات و املخاتري.

منظمة العمل الدولية – الربنامج
الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال

امل�ؤ�شرات
• عدد ر�ؤ�ساء احتاد
البلديات ور�ؤ�ساء
البلديات الذين متت
توعيتهم ب�أهمية
الق�ضاء على �أ�سو�أ
	�أ�شكال عمل الأطفال
• عدد ر�ؤ�ساء احتاد
البلديات ور�ؤ�ساء
البلديات الذين اتخذوا
مواقف �أو �إجراءات
ملكافحة �أ�سو�أ �أ�شكال
عمل الأطفال
• عدد املخاتري الذين
متت توعيتهم ب�أهمية
الق�ضاء على �أ�سو�أ
	�أ�شكال عمل الأطفال
• عدد املخاتري الذين
اتخذوا مواقف �أو
	�إجراءات ملكافحة �أ�سو�أ
	�أ�شكال عمل الأطفال
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الهدف العام
الق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان مع نهاية عام 2016
التدخل اال�سرتاتيجي  8.4املجتمع املحلي والقادة املجتمعيني
الهدف اخلا�ص
�أن ت�صبح اجلمعيات الأهلية واملجتمعات املحلية ،مع نهاية العام  ،2016واعية وفاعلة يف الق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان.
النتيجة املتوقعة 1
تدريب فرق عمل مبن فيهم اجلمعيات �أهلية و جمعيات العمال و �أ�صحاب العمل وطالب جامعات و�أ�ساتذة مدار�س ومعاهد فنية يف جميع املناطق اللبنانية.
امل�ؤ�شرات
امل�ؤ�س�سات الداعمة
الإطار الزمني امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
 #الأن�شطة
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون منظمة العمل الدولية -
مع نهاية
 1تقوم اللجنة الوطنية ملكافحة عمل الأطفال بو�ضع معايري اختيار فريق
االجتماعية و وزارة الرتبية الربنامج الدويل للق�ضاء
العام 2014
العمل وت�سمية الفريق املك ّلف ،حول خمتلف ق�ضايا عمل الأطفال.
على عمل الأطفال
والتعليم العايل.
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون منظمة العمل الدولية -
مع نهاية
 2ا�ستقطاب فريق العمل متطوعني والعمل على تدريبهم للقيام بحمالت
االجتماعية ،وزارة الرتبية الربنامج الدويل للق�ضاء
العام 2014
التوعية.
على عمل الأطفال
والتعليم العايل
• عدد الأفراد الذين
مت تدريبهم �ضمن
الدولية
العمل
منظمة
ؤون
ش�
ال�
وزارة
العمل،
وزارة
نهاية
مع
املجتمع
ؤ�س�سات
�
وم
جهة
من
واملتطوعني
العمل
فريق
 3التعاون والتن�سيق بني
اجلمعيات الأهلية من
للق�ضاء
الدويل
الربنامج
الرتبية
وزارة
االجتماعية،
العام 2014
املحلي من جهة �أخرى.
طالب جامعات
على عمل الأطفال
والتعليم العايل
و�أ�ساتذة مدار�س
ومعاهد فنية يف جميع
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون منظمة العمل الدولية
مع نهاية
 4ت�شكيل جلنة مالية من �ضمن فريق العمل لت�أمني متويل احلمالت.
املناطق اللبنانية.
االجتماعية ،وزارة الرتبية الربنامج الدويل للق�ضاء
العام 2014
على عمل الأطفال
والتعليم العايل
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون منظمة العمل الدولية
 5يقوم فريق العمل مبتابعة اخلطة وفق برنامج زمني وبتقييم النتائج املحققة .مع نهاية
االجتماعية ،وزارة الرتبية الربنامج الدويل للق�ضاء
العام 2014
على عمل الأطفال
والتعليم العايل
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون منظمة العمل الدولية
مع نهاية
 6التوا�صل والتن�سيق مع �إدارات اجلامعات واملدار�س واملعاهد الفنية
االجتماعية ،وزارة الرتبية الربنامج الدويل للق�ضاء
العام 2014
واالحتادات والهيئات الطالبية بهدف تنفيذ حملة التوعية.
على عمل الأطفال
والتعليم العايل
النتيجة املتوقعة 2
التوعية من خالل املراكز التجارية الكربى ومراكز الرتفيه والأماكن العامة و و�سائل التوا�صل االجتماعي .
امل�ؤ�س�سات الداعمة
الإطار الزمني امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
 #الأن�شطة
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون منظمة العمل الدولية -
مع نهاية
 1و�ضع مل�صقات داخل املراكز التجارية الكربى وداخل املراكز الرتفيهية
االجتماعية ،وزارة الرتبية الربنامج الدويل للق�ضاء
العام 2014
وتوزيع املن�شورات.
على عمل الأطفال
و التعليم العايل
واليوني�سف
امل�ؤ�شرات
• عدد حلقات التوعية
التي مت تنظيمها يف
اجلامعات واملدار�س
واملعاهد الفنية
واجلمعيات والأندية.
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امل�ؤ�شرات
امل�ؤ�س�سات الداعمة
الإطار الزمني امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
 #الأن�شطة
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون منظمة العمل الدولية  -الربنامج
مع نهاية
 2عر�ض �أفالم وثائقية عن املو�ضوع على �شا�شات عمالقة وخا�صة
مبنا�سبة يوم الطفل العاملي واليوم العاملي للق�ضاء على عمل الأطفال العام 2014
االجتماعية ،وزارة الرتبية الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال • عدد املتدربني �ضمن
واليوني�سف
و التعليم العايل
يف  12حزيران من كل عام.
حلقات التوعية التي مت
تنظيمها يف اجلامعات
ت�سليط ال�ضوء على املو�ضوع من خالل برامج تلفزيونية ،ر�سائل عرب مع نهاية
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون منظمة العمل الدولية  -الربنامج واملدار�س واملعاهد الفنية
العام 2014
 3اجل ّوال ( )SMSوالإنرتنت و و�سائل الإعالم املرئي.
االجتماعية ،وزارة الرتبية الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال واجلمعيات والأندية.
واليوني�سف
و التعليم العايل
النتيجة املتوقعة 3
التوعية من خالل احتادات �أ�صحاب العمل ونقابات الع ّمال و مكاتب ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي.
امل�ؤ�شرات
امل�ؤ�س�سات الداعمة
الإطار الزمني امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
 #الأن�شطة
منظمة العمل الدولية – • عدد املراكز التجارية الكربى واملراكز الرتفيهية
وزارة العمل وال�صندوق
� 1إن�شاء دوائر خا�صة لدى احتادات �أ�صحاب العمل مع نهاية
والأماكن العامة التي تبنت فكرة التوعية ب�ضرورة
الوطني لل�ضمان االجتماعي الربنامج الدويل للق�ضاء
واالحتاد العمايل العام خمت�صة باملو�ضوع ال�سيما العام 2014
مكافحة �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال
على عمل الأطفال
النقابات العمالية املوجودة يف كل القطاعات.
وزارة العمل و ال�صندوق
 2تدخل النقابة عند وجود عمل �أطفال ال ين�سجم مع نهاية
منظمة العمل الدولية – • عدد و�سائل التوا�صل االجتماعي التي مت ابتكارها
الوطني لل�ضمان االجتماعي الربنامج الدويل للق�ضاء
العام 2014
مع الن�صو�ص القانونية.
من �أجل معاجلة م�س�ألة مكافحة �أ�سو�أ �أ�شكال عمل
على عمل الأطفال
الأطفال.
وزارة العمل و ال�صندوق
مع نهاية
 3التوا�صل مع مدير عام ال�صندوق متهيد ًا لو�ضع
منظمة العمل الدولية – • عدد االحتادات والنقابات التي �ساهمت يف
الوطني لل�ضمان االجتماعي الربنامج الدويل للق�ضاء
العام 2014
مل�صقات �إعالنية يف جميع مكاتب ال�صندوق
حمالت التوعية مبكافحة �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال
على عمل الأطفال
املنت�شرة على جميع الأرا�ضي اللبنانية وعددها
• عدد مكاتب ال�صندوق الوطني لل�ضمان
ع�شرة
عن
 37مكتب ًا حيث يدخلها يومي ًا ما ال يقل
االجتماعي التي تبنت ونفذت فكرة التوعية
�آالف مراجع بني �صاحب عمل وم�ستفيد.
مبكافحة �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال

النتيجة املتوقعة 4
التوعية من خالل رجال الدين.
 #الأن�شطة
� 1أن يتم �إدراج ق�ضية �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف اخلطب الدينية.

2

�إ�صدار كت ّيبات تبينّ مواقف الديانات ال�سماوية من �أ�سو�أ �أ�شكال
عمل الأطفال.

الإطار الزمني امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون
مع نهاية
االجتماعية ،وزارة الرتبية
العام 2014
والتعليم العايل
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون
مع نهاية
االجتماعية ،وزارة الرتبية
العام 2014
و التعليم العايل

امل�ؤ�شرات
امل�ؤ�س�سات الداعمة
منظمة العمل الدولية – الربنامج • عدد رجال الدين
الدويل للق�ضاء على عمل
الذين تب ّنوا ق�ضية �أ�سو�أ
الأطفال واليوني�سكو واليوني�سف 	�أ�شكال عمل الأطفال
يف خطبهم الدينية
منظمة العمل الدولية – الربنامج
الدويل للق�ضاء على عمل
• عدد الكت ّيبات التي
الأطفال واليوني�سكو واليوني�سف
مت �إ�صدارها والتي تبينّ
مواقف الديانات
ال�سماوية من �أ�سو�أ
	�أ�شكال عمل الأطفال
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الهدف العام
الق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان مع نهاية عام 2016
التدخل اال�سرتاتيجي  9.4الوقاية
الهدف اخلا�ص
�أن ميتلك املجتمع اللبناين ،بنهاية عام � ،2015آليات حماية قوية ومتما�سكة قادرة على وقاية الأطفال من االنخراط يف �أ�سو�أ �أ�شكال العمل.
النتيجة املتوقعة 1
�إن�شاء �شرطة متخ�ص�صة بالأحداث �ضمن قوى الأمن الداخلي للوقاية من �إ�شراك الأطفال ب�أ�سو�أ �أ�شكال العمل.
امل�ؤ�شرات
امل�ؤ�س�سات الداعمة
الإطار الزمني امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
 #الأن�شطة
وزارة الداخلية و البلديات منظمة العمل الدولية – الربنامج الدويل • وجود �شرطة
مع نهاية
� 1إ�صدار مر�سوم ب�إن�شاء �شرطة متخ�ص�صة بالأحداث.
متخ�ص�صة بالأحداث
للق�ضاء على عمل الأطفال و اليوني�سف
و وزارة العمل.
العام 2014
�ضمن قوى الأمن
وزارة الداخلية و البلديات منظمة العمل الدولية – الربنامج الدويل
� 2إن�شاء مكتب مركزي يف بريوت مع ت�أمني املن�ش�آت واخلدمات مع نهاية
الداخلي
للق�ضاء على عمل الأطفال و اليوني�سف
و وزارة العمل.
العام 2014
الالزمة له.
• عدد �أفراد قوى الأمن
وزارة الداخلية و البلديات منظمة العمل الدولية – الربنامج الدويل
 3متكني جميع �ضباط وعنا�صر هذه ال�شرطة املتخ�ص�صة من مع نهاية
التي مت تخ�صي�صها
للق�ضاء على عمل الأطفال و اليوني�سف
و وزارة العمل.
العام 2014
فهم وتطبيق �آليات و�أ�ساليب عمل عمادها حقوق الطفل
لق�ضية مكافحة �أ�سو�أ
وحقوق الإن�سان.
	�أ�شكال عمل الأطفال
وزارة الداخلية و البلديات منظمة العمل الدولية – الربنامج الدويل
مع نهاية
 4و�ضع خطة عمل لتدخل هذه ال�شرطة يف املناطق الأكرث
للق�ضاء على عمل الأطفال و اليوني�سف
و وزارة العمل.
العام 2014
عر�ضة لإ�شراك الأطفال يف �أ�سو�أ �أ�شكال العمل.
النتيجة املتوقعة 2
تعزيز قدرة املدار�س بعنا�صرها الثالثة (التالمذة والكادر التعليمي والإدارة ،مبا فيها جلان الأهل) على منع الأطفال من االنخراط يف �أ�سو�أ �أ�شكال العمل.
امل�ؤ�شرات
امل�ؤ�س�سات الداعمة
الإطار الزمني امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
 #الأن�شطة
منظمة العمل الدولية – الربنامج الدويل
وزارة الرتبية و التعليم
مع منت�صف
 1تعيني مر�شدة اجتماعية واحدة على الأقل يف كل مدر�سة.
• عدد املدار�س
العايل ،وزارة العمل ووزارة للق�ضاء على عمل الأطفال و اليوني�سكو
العام 2015
بعنا�صرها الثالثة
واليوني�سف
ال�ش�ؤون االجتماعية.
(التالمذة والكادر
منظمة العمل الدولية – الربنامج الدويل
وزارة الرتبية و التعليم
مع منت�صف
 2تفعيل دور جلان الأهل يف الت�صدي لأ�سو�أ �أ�شكال عمل
التعليمي والإدارة ،مبا
العايل ،وزارة العمل ووزارة للق�ضاء على عمل الأطفال و اليوني�سكو
العام 2015
الأطفال.
فيها جلان الأهل) التي
واليوني�سف
ال�ش�ؤون االجتماعية.
مت تعزيز قدراتها على
منع و�صول الأطفال
الدويل
الربنامج
–
الدولية
العمل
منظمة
التعليم
و
الرتبية
وزارة
منت�صف
مع
وحقهم
التعلم
 3تعريف الأطفال بحقوقهم ال�سيما حقهم يف
	�إىل �أ�سو�أ �أ�شكال العمل.
اليوني�سكو
و
أطفال
ل
ا
عمل
على
للق�ضاء
ووزارة
العايل ،وزارة العمل
العام 2015
يف احلماية من العمل ال�سيء ومن �أ�سو�أ �أ�شكاله.
واليوني�سف
ال�ش�ؤون االجتماعية.
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النتيجة املتوقعة 3
تعزيز قدرات اجلمعيات الأهلية املعنية على وقاية الأطفال من �أ�سو�أ �أ�شكال العمل.
الإطار الزمني امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
 #الأن�شطة
وزارة العمل و وزارة
مع نهاية
 1اجلمعيات املعنية بق�ضايا حقوق الطفل.
ال�ش�ؤون االجتماعية
العام 2014
وزارة العمل و وزارة
مع نهاية
 2تدريبها على �إعداد برامج ت�أهيل لإك�ساب الأطفال مهارات
ال�ش�ؤون االجتماعية
العام 2014
معينة تقيهم �أ�سو�أ �أ�شكال العمل.
وزارة العمل و وزارة
 3بناء قدرات امل�ساعدات االجتماعيات على كيفية مكافحة �أ�سو�أ مع نهاية
ال�ش�ؤون االجتماعية
العام 2014
�أ�شكال عمل الأطفال وتوعيتهن بدورهن يف هذا امل�ضمار.
وزارة العمل و وزارة
مع نهاية
 4القيام بزيارات ميدانية لر�صد امل�شاكل وتقدمي اخلدمات
ال�ش�ؤون االجتماعية
العام 2014
املالئمة لكل حالة على �أ�سا�س املعلومات املجمعة.

امل�ؤ�شرات
امل�ؤ�س�سات الداعمة
منظمة العمل الدولية – الربنامج الدويل
• عدد اجلمعيات الأهلية
للق�ضاء على عمل الأطفال و اليوني�سف
املعنية بوقاية الأطفال
منظمة العمل الدولية – الربنامج الدويل
من �أ�سو�أ �أ�شكال العمل
للق�ضاء على عمل الأطفال و اليوني�سف
والتي �شملتها الأن�شطة
• عدد متدربي
منظمة العمل الدولية – الربنامج الدويل �
للق�ضاء على عمل الأطفال و اليوني�سف
اجلمعيات الأهلية
الذين مت تعزيز
الدويل
منظمة العمل الدولية – الربنامج
قدراتهم يف هذا املجال
للق�ضاء على عمل الأطفال و اليوني�سف

النتيجة املتوقعة 4
تعزيز قدرات تفتي�ش العمل و امل�ؤ�س�سة الوطنية لال�ستخدام يف جمال الوقاية من �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال.
امل�ؤ�شرات
امل�ؤ�س�سات الداعمة
الإطار الزمني امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
 #الأن�شطة
وزارة العمل و امل�ؤ�س�سة منظمة العمل الدولية  • -عدد فر�ص العمل التي مت ت�أمينها من
 1تدريب مفت�شي العمل و�إك�سابهم مهارات وتفعيل دورهم يف مع منت�صف
قبل امل�ؤ�س�سة لأهايل الأطفال املعر�ضني
الربنامج الدويل للق�ضاء
الوطنية لال�ستخدام
مراقبة تطبيق �أحكام قانون العمل اللبناين وال�سيما املر�سوم العام 2015
	لأ�سو�أ �أ�شكال العمل
على عمل الأطفال
رقم  8987ب�ش�أن حظر ا�ستخدام الأحداث يف �أ�سو�أ �أ�شكال
عمل الأطفال والأعمال اخلطرة.
• عدد الدورات التدريبية التي �أع ّدت لأهايل
الأطفال املعر�ضني لأ�سو�أ �أ�شكال العمل
وزارة العمل و امل�ؤ�س�سة منظمة العمل الدولية -
مع منت�صف
� 2إ�صدار مرا�سيم حتدد ال�صالحيات الكاملة للتفتي�ش عن
الربنامج الدويل للق�ضاء
الوطنية لال�ستخدام
العام 2015
عمل الأطفال وتزود املفت�شني ب�أدوات خا�صة متكنهم من
• عدد موظفي امل�ؤ�س�سة الذين تعززت
على عمل الأطفال
ممار�سة هذه ال�صالحيات.
قدراتهم يف جمال ت�أمني فر�ص عمل لأهايل
الأطفال املعر�ضني لأ�سو�أ �أ�شكال العمل
وزارة العمل و امل�ؤ�س�سة منظمة العمل الدولية -
مع منت�صف
 3تفعيل دور امل�ؤ�س�سة الوطنية لال�ستخدام وتعزيز قدراتها
الربنامج الدويل للق�ضاء
الوطنية لال�ستخدام
لتوفري فر�ص عمل لأهايل الأطفال املعر�ضني لأ�سو�أ �أ�شكال العام 2015
• عدد املفت�شني الذين مت تعزيز قدراتهم
على عمل الأطفال
العمل ،مع �إعداد دورات تدريبية مهنية لهم �أو لأطفالهم.
يف جمال الوقاية من �أ�سو�أ �أ�شكال عمل
الأطفال
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الهدف العام
الق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان مع نهاية عام 2016
التدخل اال�سرتاتيجي  10.4االنت�شال
الهدف اخلا�ص
انت�شال جميع الأطفال املعر�ضني لأ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال ،مع نهاية العام .2016
النتيجة املتوقعة 1
حتديد املناطق اجلغرافية التي ت�شمل �أكرب عدد من الأطفال املع ّر�ضني لأ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال.
امل�ؤ�شرات
امل�ؤ�س�سات الداعمة
الإطار الزمني امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
 #الأن�شطة
وزارة العمل واملركزالوطني منظمة العمل الدولية – الربنامج الدويل
 1و�ضع لوائح تت�ض ّمن خ�صائ�ص الأطفال العمرية واجلن�سية مع منت�صف
• عدد املناطق التي
للق�ضاء على عمل الأطفال و اليوني�سف
للإح�صاء.
العام 2014
وامل�ستوى التعليمي واالجتماعي.
مت حتديدها وت�شمل
وزارة العمل و وزارة
مع منت�صف
� 2إحالة الأطفال املعر�ضني لأ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال �إىل
منظمة العمل الدولية – الربنامج الدويل 	�أكرب عدد من الأطفال
للق�ضاء على عمل الأطفال و اليوني�سف
ال�ش�ؤون االجتماعية.
العام 2014
مراكز ت�أهيل متخ�ص�صة.
املعر�ضني لأ�سو�أ �أ�شكال
ّ
عمل الأطفال
الدويل
الربنامج
–
الدولية
العمل
منظمة
وزارة
و
العمل
وزارة
منت�صف
مع
� 3إن�شاء مراكز �إعادة ت�أهيل تلبي احتياجات الأطفال.
للق�ضاء على عمل الأطفال و اليوني�سف
ال�ش�ؤون االجتماعية.
العام 2014
النتيجة املتوقعة 2
معرفة الطموحات امل�ستقبلية للأطفال الذين مت انت�شالهم من �أ�سو�أ �أ�شكال العمل.
امل�ؤ�شرات
امل�ؤ�س�سات الداعمة
الإطار الزمني امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
 #الأن�شطة
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون منظمة العمل الدولية – الربنامج الدويل
 1التوا�صل مع الأهل ومع مفت�شي العمل والأمن الداخلي للقيام مع منت�صف
االجتماعية و وزارة الرتبية للق�ضاء على عمل الأطفال و اليوني�سف
العام 2014
بعملية االنت�شال.
• عدد الأطفال الذين
و التعليم العايل.
مت انت�شالهم من �أ�سو�أ
مع منت�صف
 2رفع تو�صيات خا�صة لإن�شاء مراكز ت�أهيل متخ�ص�صة بنا ًء
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون منظمة العمل الدولية – الربنامج الدويل 	�أ�شكال العمل وجرى
االجتماعية و وزارة الرتبية للق�ضاء على عمل الأطفال و اليوني�سف
العام 2014
على عملية تقدير احتياجات الأطفال ومطالبهم.
االطالع على �آرائهم
و التعليم العايل.
وتوثيقها
مع منت�صف
 3و�ضع ا�ستبيانات حتدد خمتلف الطموحات امل�ستقبلية لدى
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون منظمة العمل الدولية – الربنامج الدويل • عدد اال�ستبيانات حول
االجتماعية و وزارة الرتبية للق�ضاء على عمل الأطفال و اليوني�سف
العام 2014
الأطفال.
الطموحات امل�ستقبلية
و التعليم العايل.
للأطفال الذين مت
انت�شالهم من �أ�سو�أ
الدويل
الربنامج
–
الدولية
العمل
منظمة
ؤون
ش�
ال�
وزارة
العمل،
وزارة
منت�صف
مع
الداخلي
� 4إن�شاء �شرطة متخ�ص�صة بالأحداث يف قوى الأمن
	�أ�شكال العمل
اليوني�سف
و
أطفال
ل
ا
عمل
على
للق�ضاء
الرتبية
وزارة
االجتماعية و
العام 2014
تعمل على انت�شال الأطفال من �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال.
و التعليم العايل.
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النتيجة املتوقعة 3
�إن�شاء جلان تن�سيق بني �أ�صحاب العمل ونقابات الع ّمال ومنظمات املجتمع املدين واحتاد البلديات وقوى الأمن الداخلي ومفت�شي وزارة العمل.
امل�ؤ�شرات
امل�ؤ�س�سات الداعمة
الإطار الزمني امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
 #الأن�شطة
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون منظمة العمل الدولية – الربنامج الدويل
مع نهاية
 1تقوم جلان التن�سيق املذكورة بالتحقق من �أماكن وجود
• عدد جلان التن�سيق
للق�ضاء على عمل الأطفال و اليوني�سف
االجتماعية و وزارة
العام 2014
الأطفال العاملني.
التي مت ت�شكيلها يف
الداخلية و البلديات.
املناطق بني �أ�صحاب
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون منظمة العمل الدولية – الربنامج الدويل
مع نهاية
 2متار�س اللجان �أن�شطة توعوية �ضمن البلديات وم�ؤ�س�سات
العمل ونقابات الع ّمال
اليوني�سف
و
أطفال
ل
ا
عمل
على
للق�ضاء
االجتماعية و وزارة
العام 2014
املجتمع املدين.
ومنظمات املجتمع
الداخلية و البلديات.
املدين واحتاد البلديات
وقوى الأمن الداخلي
الدويل
الربنامج
–
الدولية
العمل
منظمة
ؤون
ش�
ال�
وزارة
العمل،
وزارة
نهاية
مع
لزيادة
�ضاغط
عام
أي
�
ر
ت�شكيل
خالل
 3تفعيل دور اللجان من
ومفت�شي وزارة العمل.
اليوني�سف
و
أطفال
ل
ا
عمل
على
للق�ضاء
االجتماعية و وزارة
العام 2014
االهتمام بهذه الق�ضية.
الداخلية و البلديات.
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الهدف العام
الق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان مع نهاية عام 2016
التدخل اال�سرتاتيجي � 11.4إعادة الت�أهيل
الهدف اخلا�ص
�إعادة ت�أهيل جميع الأطفال الذين انت�شلوا من �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان ،مع نهاية عام .2016
النتيجة املتوقعة 1
مراكز ت�أهيل متخ�ص�صة تقدم خدمات اجتماعية جلميع الأطفال الذين مت انت�شالهم من �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان ،مع منت�صف .2014
امل�ؤ�شرات
امل�ؤ�س�سات الداعمة
الإطار الزمني امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
 #الأن�شطة
منظمة العمل الدولية – الربنامج الدويل
وزارة العمل و وزارة
 1قيام وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ب�إيجاد الآلية الالزمة لإن�شاء مع نهاية
للق�ضاء على عمل الأطفال و اليوني�سف
ال�ش�ؤون االجتماعية
العام 2013
هذه املراكز.
منظمة العمل الدولية – الربنامج الدويل
وزارة العمل و وزارة
 2و�ضع خطة عمل لإعادة ت�أهيل الأطفال الذين تعر�ضوا لأ�سو�أ مع منت�صف
• عدد مراكز الت�أهيل
للق�ضاء على عمل الأطفال و اليوني�سف
ال�ش�ؤون االجتماعية
العام 2014
�أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان.
املتخ�ص�صة امل�ستحدثة
منظمة العمل الدولية – الربنامج الدويل
وزارة العمل و وزارة
� 3إجراء ا�ستطالع �سريع ملعرفة ال�شريحة الأكرث تعر�ضا لأ�سو�أ مع منت�صف
لتقدمي خدمات اجتماعية
للق�ضاء على عمل الأطفال و اليوني�سف
ال�ش�ؤون االجتماعية
العام 2014
�أ�شكال عمل الأطفال.
جلميع الأطفال الذين مت
انت�شالهم من �أ�سو�أ �أ�شكال
الدويل
الربنامج
–
الدولية
العمل
منظمة
وزارة
و
العمل
وزارة
منت�صف
مع
الدعم
يف
خمت�صني
مدربني
إعداد
ل
 4و�ضع برنامج خا�ص
عمل الأطفال يف لبنان.
للق�ضاء على عمل الأطفال و اليوني�سف
ال�ش�ؤون االجتماعية
العام 2014
النف�سي واالجتماعي.
• عدد الأطفال املنت�شلني
الذين ا�ستفادوا من
منظمة العمل الدولية – الربنامج الدويل
وزارة العمل و وزارة
مع منت�صف
 5التوا�صل مع املراكز املعنية متهيد ًا لدجمها يف الربنامج
خدمات مراكز �إعادة
للق�ضاء على عمل الأطفال و اليوني�سف
ال�ش�ؤون االجتماعية
العام 2014
الرتبوي العام.
الت�أهيل.
منظمة العمل الدولية – الربنامج الدويل
وزارة العمل و وزارة
 6التوا�صل مع �أهايل الأطفال بهدف در�س الأ�سباب والأو�ضاع مع نهاية
للق�ضاء على عمل الأطفال و اليوني�سف
ال�ش�ؤون االجتماعية
العام 2014
االجتماعية واالقت�صادية للأ�سر التي ينتمي �إليها الأطفال
وتوعيتهم ب�أهمية �إعادة ت�أهيل �أطفالهم.
منظمة العمل الدولية – الربنامج الدويل
وزارة العمل و وزارة
مع نهاية
 7ت�شكيل جلنة ر�صد وتقييم ملتابعة عملية �إعادة الت�أهيل.
للق�ضاء على عمل الأطفال و اليوني�سف
ال�ش�ؤون االجتماعية
العام 2014
النتيجة املتوقعة 2
مراكز ت�أهيل متخ�ص�صة تقدم خدمات �صحية جلميع الأطفال الذين مت انت�شالهم من �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان ،مع منت�صف .2014
امل�ؤ�شرات
امل�ؤ�س�سات الداعمة
الإطار الزمني امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
 #الأن�شطة
منظمة العمل الدولية – الربنامج الدويل • عدد مراكز الت�أهيل املتخ�ص�صة
وزارة العمل ،وزارة
 1ت�شكيل جلنة �أطباء تتابع �أعمال الت�أهيل ال�صحي .مع منت�صف
امل�ستحدثة لتقدمي خدمات �صحية
ال�صحة العامة و وزارة للق�ضاء على عمل الأطفال ،منظمة
العام 2014
جلميع الأطفال الذين مت انت�شالهم من
ال�صحة العاملية و اليوني�سف
ال�ش�ؤون االجتماعية
	�أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان.
منظمة العمل الدولية – الربنامج الدويل
وزارة العمل ،وزارة
 2التن�سيق مع وزارة ال�صحة العامة بهدف ت�أمني مع منت�صف
• عدد الأطفال املنت�شلني الذين ا�ستفادوا
ال�صحة العامة و وزارة للق�ضاء على عمل الأطفال ،منظمة
العام 2014
التغطية ال�صحية.
من خدمات مراكز �إعادة الت�أهيل.
ال�صحة العاملية و اليوني�سف
ال�ش�ؤون االجتماعية
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النتيجة املتوقعة 3
مراكز ت�أهيل متخ�ص�صة تقدم خدمات نف�سية جلميع الأطفال الذين مت انت�شالهم من �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان ،مع منت�صف .2014
امل�ؤ�شرات
امل�ؤ�س�سات الداعمة
الإطار الزمني امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
 #الأن�شطة
منظمة العمل الدولية – الربنامج الدويل • عدد مراكز الت�أهيل املتخ�ص�صة
وزارة العمل ،وزارة
مع منت�صف
 1ت�شكيل جلنة ت�ضم �أخ�صائيني نف�سيني
امل�ستحدثة لتقدمي خدمات نف�سية
ال�صحة العامة و وزارة للق�ضاء على عمل الأطفال ،منظمة
العام 2014
واجتماعيني ملتابعة عملية �إعادة الت�أهيل
جلميع الأطفال الذين مت انت�شالهم من
ال�صحة العاملية و اليوني�سف
ال�ش�ؤون االجتماعية
النف�سي.
	�أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال يف لبنان.
• عدد الأطفال املنت�شلني الذين
ا�ستفادوا من خدمات مراكز �إعادة
الت�أهيل.
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