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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.

4

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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