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٢٠٠٥ 

 )البيانات واإلحصاءات املطلوبة يف هذا البند مرفقة ربطاً(

اسـتكماالً لـلجداول والبيانات اإلحصائية املطلوبة واملرفقة ربطاً نفيدكم باملالحظات التالية حول              
لقة مبيزانية برامج منع اإلساءة إىل      املتع) و( املتعلق بامليزانيات الوطنية واإلقليمية، الفقرة       ٢السـؤال رقـم     

املتعلق ) ج( الفقرة   ١٠ املتعلق مبعايري الفقر والسؤال رقم       ٧األطفال وميزانية عمل األطفال، والسؤال رقم       
 :باألطفال العاملني، وذلك كما يلي

 :ميزانية برامج منع اإلساءة إىل األطفال/امليزانيات الوطنية واإلقليمية - 

األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية لدعم القدرات املؤسساتية والتشريعية يف حقل  إن مسامهة مكتب     
 .٢٠٠٥ لغاية العام ٢٠٠٢ دوالر أمريكي من العام ٣٥٠ ٠٠٠عدالة األحداث بلغت 

 . دوالر أمريكي١٥٠ ٠٠٠ بلغت ٢٠٠٦واملوازنة املرصودة للعام  

 : األطفالميزانية عمل/امليزانيات الوطنية واإلقليمية - 

 دوالر ١٦ ٥٥٠ يف موازنة برامج عمل األطفال بلغت ٢٠٠٤-٢٠٠١إن مسـامهة وزارة العمل للفترة    
 .أمريكي

 يف ميزانية وزارة العمل لربامج عمل األطفال بلغ من العام IPEC/أما جمموع مسامهة منظمة العمل الدولية 
 .ل. ل٦١ ٣٩٩ ٦٨٦: ٢٠٠٤ حىت العام ٢٠٠١

 دوالر أمريكي وذلك ١٦٥ ٤٥٠ يف وزارة العمل فتبلغ مسامهة ٢٠٠٦رصودة خالل العام أما املوازنة امل 
 .٢٠٠٨مارس /حىت شهر آذار

 للمرحلة الثانية من مشروع تعزيز قدرة وزارة ٢٠٠٦ خالل العام   IPECأما امليزانية املرصودة يف برنامج       
 . دوالر أمريكي١٠٢ ١٠٠العمل للقضاء على عمل األطفال، بلغ 

 : معايري الفقر - 

مت حتديد الفقر وفقاً ملنهجية قياس      ) ١٩٩٦(اسـتناداً إىل مسح املعطيات اإلحصائية للسكان واملساكن         
ويف ظل غياب بيانات عن الدخل واإلنفاق وعن املؤشرات الصحية، مت اختيار            . احلاجـات األساسية غري املشبعة    

عليم، مؤشرات متصلة بالدخل، ومت حتديد العتبات، مث        املسكن، املياه والصرف الصحي، الت    :  التالـية  تاملؤشـرا 
 ٢تصـميم نظام عالمات تتراوح بني صفر واثنني، الصفر ميثل حال احلرمان القصوى من احلاجة املعينة، وعالمة                  

عالمة العتبة هي واحد على الدوام، حبيث تكون األسر اليت حتصل على عالمة أقل من . متثل حال اإلشباع القصوى
 .قعة دون العتبة، أي تعاين من حال احلرمان بالنسبة إلشباع احلاجة املعينةواحد وا
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وحتصل كل أسرة أخرياً على عالمة مركبة واحدة مقابلة لدليل أحوال املعيشة الذي استخدم يف تصنيف                 
منخفضة جداً، منخفضة، متوسطة، مرتفعة،     (األسـر إىل مخـس فئات حسب درجة إشباع احلاجات األساسية            

وتسهيالً للتحليل، اعتمد تصنيف ثالثي، حيث مجعت درجتا اإلشباع املنخفضة جداً واملنخفضة يف ). عة جداًمرتف
، وبقيت درجة اإلشباع    "عالية"ودرجتا اإلشباع املرتفعة واملرتفعة جداً يف فئة واحدة         " متدنـية "فـئة واحـدة     

 .دون تغيري يف املدى والتسمية" املتوسطة"

 إىل تباين مناطقي يف نسب الفقر لعام        ٢٠٠٢-٢٠٠١ان حول التنمية البشرية     تقرير لبن هـذا ويشـري      
 يف املائة تباعاً يف بريوت ٧,١ يف املائة و٦,٣، إذ تـتراوح نسـبة السكان الذين يعانون من احلرمان بني            ١٩٩٦

 .  يف الشمال١٤,٣وجبل لبنان و

الذي سوف يعطي بيانات علمية     " افاملسح املتعدد األهد  "وجتـدر اإلشـارة أنه ستصدر قريباً دراسة          
 . ٢٠٠٤التايل سيتيح معرفة عدد األطفال الفقراء يف العام بإحصائية حول الفقر و

 :األطفال الذين يعملون) ج( الفقرة -تدابري احلماية اخلاصة  - 

هبذا مل يـتم إجراء دراسات إحصائية شاملة حديثة عن األطفال العاملني يف لبنان، أما الدراسة األخرية                 
 واليت مت اعتمادها يف التقرير الوطين الثالث عن أوضاع األطفال           ٢٠٠٠الشأن هي دراسة وضع األطفال يف لبنان        

 .٢٠٠٣-١٩٩٨يف لبنان 

إال أنـنا نذكر يف هذا اإلطار أن العديد من مراكز التدريب يف وزارة العمل ومراكز اخلدمات اإلمنائية                   
اجلمعيات األهلية العاملة يف جمال احلد من مشكلة عمل األطفال نذكر على        الـتابعة لوزارة الشؤون االجتماعية و     

سـبيل املثال ال احلصر احلركة االجتماعية، جتمع اهليئات األهلية يف صيدا، مؤسسة رينيه معوض، وغريها، تقوم                 
وزعني يف املناطق وامل)  سنة١٨-١٤(بتأمني التدريب املهين السريع لعدد من األطفال العاملني ضمن السن القانوين 

 .اللبنانية

وبـناء عـلى معطـيات وزارة العمل فإن عدد األطفال العاملني الذين يتلقون تدريب مهين يف مركزي       
 متدرباً يف العام  ٢٥٢، و ٢٠٠٣ متدرباً يف العام     ١٤٤التدريـب يف الدكوانة واحلدث التابعني لوزارة العمل بلغ          

 . ٢٠٠٥ متدرباً يف العام ٢٠١، و٢٠٠٤

الذين تلقوا تدريب مهين )  سنة١٨-١٤(ما نورد فيما يلي عدد األطفال العاملني ضمن السن القانوين        ك 
 :٢٠٠٥-٢٠٠٣سريع من خالل املؤسسة اللبنانية لالستخدام التابعة لوزارة العمل خالل األعوام 

 السنة عدد الذكور عدد اإلناث اجملموع
٢٠٠٤ ٢٢٢ ١٢٠ ٣٤٢ 
٢٠٠٥ ٤٥٥ ٢٤٩ ٧٠٤ 
 اجملموع العام ٦٧٧ ٣٦٩ ١ ٠٤٦
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أمانة سر، طباعة وبرجمة كمبيوتر، مساعدة حادقات : من االختصاصات اليت تدرب عليها هؤالء األطفال 
أطفال، حياكة نول، خياطة صناعية، تصفيف وتزيني شعر نسائي، جتميل وتزيني بشرة نسائية، مساعدة صحية،               

 أجهزة سلكية والسلكية، فنون ما قبل الطباعة، تقنيات اإلنتاج          أعمـال احلجـوزات والسفر، صناعة اجملوهرات، صيانة       
 .التلفزيوين، صناعة احللويات العربية، صيانة أجهزة كمبيوتر، تدفئة وتربيد، مساعد طاه، متديدات كهربائية لألبنية

  تدابري التنفيذ العامة-باء 

 جنة اخلتامية بشأن التقرير    األنشـطة الرامـية إىل تنفيذ التوصيات الواردة يف مالحظات الل           -١ 
  :الدوري الثاين للبنان  

 الرصد املستقل  )أ( 

إىل أن إحدى اجلمعيات ) ٢٠٠٣-١٩٩٨(أشـار الـتقرير الوطين الثالث عن أوضاع األطفال يف لبنان       
األهلية قد بادرت إىل تأسيس مكتب شكاوى لألطفال لكن على نطاق ضيق وحمدود وقد حذت حذوها مجعيات 

لكن يف هذا   . إال أنه ال توجد مؤسسات مستقلة على املستوى الوطين        .  إطار تلقي الشكاوى ومتابعتها    أخرى يف 
اإلطـار، عقد اجمللس األعلى للطفولة لقاء عمل مع اجلهات املعنية من أجل مناقشة االقتراحات حول آلية الرصد املستقلة                   

 ). صد مستقل، وسيط أطفال، مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسانمر(اليت تتالءم مع املعطيات احمللية ومن بني االقتراحات 

 عن مسودة مشروع اخلطة     ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٠مت اإلعـالن يف الـيوم العاملي حلقوق اإلنسان يف            
الوطنـية العامـة حلقـوق اإلنسان وذلك بالتنسيق بني اللجنة النيابية حلقوق اإلنسان، املفوضية السامية حلقوق اإلنسان                  

ـ   وتعمل هذه اللجنة حالياً على التحضري إلعداد استراتيجيات وطنية تلحظ قضايا الطفولة             رنامج األمم املتحدة اإلمنائي   وب
 ).مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تكون فيها وحدة خاصة بالطفولة (وهتتم بإجياد هيكليات للرصد املستقل

 اخنفاض سن املسؤولية اجلزائية  )ب( 

ل يف وزارة العدل من أجل تشكيل جلنة مهمتها وضع دراسة قانونية لتقدمي             هـناك جهـود حثيـثة تبذ      
 املتعلق حبماية األحداث املخالفني للقانون واملعرضني       ٤٢٢/٢٠٠٢اقـتراحات حول تعديل بعض مواد القانون        

 . سنة١٢للخطر ومن بينها رفع سن املسؤولية اجلزائية لألطفال إىل 

 سنوات على القانون أصبح يشكل توافقاً ٤الدنيا للمساءلة اجلزائية بعد وميكننا التأكيد أن موضوع السن  
 .على ضرورة رفعه وقد مت إجراء عدة لقاءات مع مراجع قضائية خمتصة وحقوقيني يف هذا اإلطار

معاً نرفع سن " مؤمتراً حول عدالة األحداث ٢٠٠٦فرباير /كمـا نظـم اجمللس األعلى للطفولة يف شباط       
بالتعاون مع جتمع اهليئات من أجل حقوق الطفل،        "  سنة ١٢ سنوات إىل    ٧زائـية لألطفـال من      املسـؤولية اجل  

 .املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، حركة السالم الدائم

ورعا اجمللس نشاطات جلنة مشتركة حول قضاء األحداث توصلت إىل حتديد تعديالت ضمنها رفع سن                
ة بسلسلة نشاطات تأييد وضغط من أجل تعديل القانون وجعله متطابقاً           املسؤولية اجلزائية وقد قامت هذه اللجن     

 .مع االتفاقية الدولية حلقوق الطفل واملواثيق الدولية ذات الصلة
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كما أن هناك بعض اجلمعيات األهلية ويف إطار مشروع ممول من االحتاد األورويب أجرت دراسة مقارنة                 
ؤولية وكذلك جرى توقيع عريضة تطالب برفع سن املسؤولية          بينت ضرورة رفع سن املس     ٤٢٢/٢٠٠٢للقانون  

 . سنة، ومت إصدار بوستر خاص باملوضوع١٢اجلزائية إىل 

 احلق يف اجلنسية  )ج( 

جيري العمل حالياً على حتضري اقتراح من قبل رئيسة اللجنة النيابية للمرأة والطفل حول حق املرأة اللبنانية  
نسية إىل أطفاهلا على أن يتم تقدميه إىل رئاسة جملس النواب ليأخذ طريقه حسب              املـتزوجة من أجنيب بإعطاء اجل     

 . األصول اإلدارية املرعية اإلجراء وحيال إىل اللجان املختصة لدراسته وفقاً ملا ينص عليه النظام الداخلي للمجلس

ملناصرة مع املراجع كمـا أن العديد من اجلمعيات األهلية وحتديداً النسائية يشن محالت كسب الدعم وا           
 . املختصة إلعطاء احلق للمرأة اللبنانية مبنح اجلنسية ألطفاهلا

يف حصول األطفال    واجلدير ذكره، أن وزارة الشؤون االجتماعية بادرت واستناداً إىل مبدأ عدم التمييز            
تماعية على نفقة الوزارة،    عـلى الرعاية االجتماعية، إىل منح أطفال املرأة اللبنانية احلق يف خدمات الرعاية االج             

، فيما يتعلق بتحديد الفئات املستفيدة من ٢٠٠٤مايو / أيار٢١ تاريخ  ١٢١/١وذلك بناء على نظام التعاقد رقم       
 . الرعاية االجتماعية

 احلق يف احلماية من التعذيب واالعتداء  )د( 

 إجراء دراسة لتقييم طابع ونطاق سوء معاملة الطفل واالعتداء عليه  ! 

طلب اجمللس األعلى للطفولة دعم منظمة اليونيسيف يف لبنان إجراء دراسة شاملة لتحليل وضع اإلساءة                
، واليت سوف تشكل خمرجاهتا األساس حملاور اخلطة الوطنية حلماية األطفال من       ٢٠٠٤على األطفال يف لبنان عام      

 .كافة أشكال العنف

تخصصة القادرة يف الفترة الزمنية املطلوبة إلجراء الدراسة        إال أنه نتيجة لعدم توافر املؤسسات البحثية امل        
عـلى اإلحاطـة واستيفاء مجيع البيانات كان اخليار يف أن يتم تلزمي دراسة مكتبية كمرحلة أوىل جيريها املركز                   

لعنف على  اجلامعي للصحة العائلية واجملتمعية يف اجلامعة اليسوعية، هتدف هذه الدراسة املكتبية إىل حتديد أنواع ا              
األطفـال، مفهـوم العـنف يف اجملتمع اللبناين، جتميع وحتليل الوثائق والدراسات املوجودة، التطرق إىل الناحية                 
القانونية، استشارة العاملني على األرض للوصول يف النهاية إىل تقدمي مشورة تقنية علمية حول كيفية الشروع يف 

 توضيح الثغرات ونقاط القوة والضعف وقد شكلت هلذه الغاية      اخلطـوة الثانية لدراسة حجم الظاهرة وذلك عرب       
 .جلنة فنية استشارية تضم اإلدارات الرمسية املعنية وبعض اجلمعيات األهلية

 : اللجنة التنسيقية ملناهضة العنف ضد األطفال املنبثقة عن اجمللس األعلى للطفولة ! 

ة األطفال من كافة أشكال االستغالل      محاي الورشة الوطنية حول     ٢٠٠٥مايو  /عقـدت يف أيار    �
 : واإلمهال هدفهاوسوء املعاملة
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التنسـيق لوضـع استراتيجية وطنية حلماية الطفل من كافة أشكال االستغالل وسوء              -
 املعاملة واإلمهال؛

إجياد إطار وطين جامع لبلورة اجلهود وتنسيقها من خالل اللجنة التيسريية املوجودة هلذه  -
 الغاية؛

يل جلان قطاعية متخصصة لتحقيق األهداف ضمن حماور العمل املقترحة استناداً إىل تشك - 
 .املواثيق الدولية ذات الصلة

خالل الورشة الوطنية مت تسمية اللجنة التيسريية اليت تضم اختصاصيني وناشطني يف جمال محاية الطفولة،                
طفل من كافة أشكال االستغالل وسوء املعاملة حيث حددت من أولويات عملها وضع استراتيجية وطنية حلماية ال

 واإلمهال 

اللجنة القانونية، جلنة األحباث والدراسات والرصد، جلنة والربامج والتدريب، (كما شكلت جلان قطاعية   
وقد ناقشت إطار ) جلنة االستغالل اجلنسي، جلنة اإلعالم وكسب التأييد والعالقات العامة، جلنة مشاركة األطفال     

 . ضمن التوجهات العامة للدراسة الدولية عن العنف ضد األطفالعملها

 )١ملحق رقم : اللجان الفرعية ضمن جلنة العنف املنبثقة عن اجمللس األعلى للطفولة(

 مبادرات ! 

 تنويه تلفزيوين حول العنف على      ٢٠٠٦مارس  /أطلقـت وزارة الشـؤون االجتماعية يف آذار        -
 .اإلعالم اللبنايناألطفال مت بثه عرب كافة وسائل 

  إىل  ٢٠٠٦تستعد وزارة الشؤون االجتماعية بالتنسيق مع إحدى اجلمعيات األهلية خالل العام             - 
 . تطال موضوع العنف األسري  (spot, poster, brochures)إصدار سلسة من املنشورات 

  حاالت   ملساعدة األطفال يف   hotlineبادرت إىل إنشاء    ) ٢عدد  (بعـض اجلمعـيات األهلـية        - 
 .اإلساءة 

 دراسة  ٢٠٠٦وقـد ضمن اجمللس األعلى للطفولة ضمن إطار العمل مع غوث األطفال السويدي للعام                
 . حتليلية للقدرات واملؤسسات املوجودة للشروع يف اعتماد خط جندة على املستوى الوطين

ألهلية متخصص جيـري حالـياً اإلعداد الفتتاح مركز رعاية داخلية من قبل إحدى اجلمعيات ا          -
لتأهـيل األطفـال الذين تعرضوا لإلساءة والعنف وكذلك مساعدة ومعاجلة األسرة عرب تقدمي              
خدمات اجتماعية، تعليمية وبرامج دعم وتعايف نفسي وكذلك مساعدة صحية وطبية إضافة إىل            

 .استشارة قانونية وبرامج توعية وتثقيف
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 اكمة القضائيةاإلجراءات املتخذة حلماية الضحايا خالل احمل ! 

يف حـاالت االعتداء اجلنسي على قاصر دون الثامنة عشرة من العمر، يتوىل مكتب محاية اآلداب التابع                 
 جمهزة  ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٨لقـوى األمن الداخلي التحقيق مع الطفل الضحية وذلك يف قاعة أنشئت بتاريخ              

  . االجتماعيبخصيصاً لالستماع يف قصر العدل وحبضور املندو

يضـمن قاضي األحداث محاية الطفل الذي وقع ضحية جرم جزائي ويتخذ التدابري املناسبة استناداً إىل                 
وقبل اختاذ أي قرار يستمع قاضي األحداث إىل . تقارير املندوب االجتماعي املكلف متابعة القضية من قبل احملكمة

يسمح بذلك أو إذا كانت مصلحة الطفل الطفـل الضحية واألهل وإىل كل شخص معين إذا كان عمر الطفل ال          
 .تقتضي بإعفائه من املثول أمام القاضي

 العقاب البدين يف املدارس ! 

 ندوة وطنية متخصصة حول العنف على       ٢٠٠٥ديسمرب  /نظـم اجمللس األعلى للطفولة يف كانون األول        
فت هذه الندوة إىل تسليط     األطفـال يف املدارس بالتعاون مع غوث األطفال السويدي ومؤسسة رينيه معوض هد            

الضوء على مشكلة العقاب يف املدارس وإثارة الوعي حول ضرورة تضافر اجلهود من أجل بلورة اقتراحات عملية      
ضـمن اسـتراتيجية عامـة تتبناها اجلهات املعنية يف القطاعني الرمسي واخلاص على خمتلف الصعد إللغاء العنف                  

 .املدرسي بكافة أشكاله

صيات املنبثقة عن هذا املؤمتر إطار عمل وطين تبنته وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل،    وقد شكلت التو   
جيري العمل حالياً على عقد طاوالت عمل مع اجلهات املعنية من أجل إقرار خطوات تنفيذية وال سيما تعديالت                  

لوصول إىل اإللغاء الكامل للعقاب     عـلى مسـتوى النظم والقرارات اإلدارية والقوانني املرعية اإلجراء من أجل ا            
 . املدرسي كمنهجية إللغاء كافة أنواع العنف املمارس على األطفال

 برامج التعايف النفسي وإعادة التأهيل  ! 

، بتمويل من مركز األمم املتحدة املعين       ٢٠٠٤ مصلحة األحداث سنة     -مت توقيع اتفاق بني وزارة العدل       
عية العناية بأطفال احلرب من أجل التعايف النفسي لألطفال ضحايا االعتداء اجلنسي مبكافحة املخدرات واجلرمية ومج

وتقوم اجلمعية املشار إليها أعاله باملتابعة النفسية الفردية للطفل ضحية االعتداء اجلنسي  . الـيت جيري التبليغ عنها    
 فيها االستماع للطفل الضحية، وكذلك العائلة، كما يقوم أخصائيون نفسيون حبضور بعض التحقيقات اليت جيري

 .٢٠٠٦وال يزال العمل جارياً هبذه االتفاقية حىت العام 

 :محاية األطفال الالجئني واألطفال الفلسطينيني )ه( 

مت مؤخراً تشكيل جلنة يف جملس الوزراء برئاسة السفري السابق خليل مكاوي            على صعيد الدولة اللبنانية     
ملخيمات الفلسطينية يف لبنان، على أثرها قام وفد وزاري جبوالت ميدانية بغرض             ا لدراسة األوضاع اإلنسانية يف   

ال يستثين اجمللس األعلى للطفولة األطفال الالجئني واألطفال . الـتعرف على الواقع احلايل وحاجات الفلسطينيني     
ن خالل التعاون والتنسيق نفاذ اتفاقية حقوق الطفل، وذلك م  إلالفلسطينيني من الربامج والنشاطات اليت يقوم هبا        
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مع املؤسسات واجلمعيات األهلية واملنظمات الدولية املعنية باألطفال الالجئني والفلسطينيني، كذلك يتمثل هؤالء 
 .األطفال يف النشاطات واللقاءات اليت تقوم هبا جلنة مشاركة األطفال والشباب املنبثقة عن اجمللس األعلى للطفولة

جئني يف وزارة الداخلية والبلديات مؤخراً مبكننة سجالت مجيع الالجئني املسجلني كما قامت مديرية الال 
لديهـا يف دائرة األحوال الشخصية بالتعاقد مع شركة متخصصة، على أن يتم تدريب فريق األحوال الشخصية يف هذه                   

 .صدار بطاقة اهلوية املمكننة لالجئنيكما يتم العمل حالياً على اقتراح إ.  على متابعة املكننة٢٠٠٦املديرية خالل العام 

إن األطفال الفلسطينيني املقيمني حالياً يف لبنان كالجئني هم أيضاً حتت وصاية اجملتمع الدويل ممثالً مبنظمة  
 .األونروا

 :منظمة األونروا ! 

يـبلغ عـدد األطفـال الفلسطينيني الالجئني يف لبنان دون سن الثامنة عشرة حسب آخر اإلحصاءات                  
طفلة، تقوم املنظمة بتأمني العديد من اخلدمات الصحية والتعليمية         / طفل ١٢٦ ٨٣٤): ٢٠٠٦فـرباير   /شـباط (

 :لشرحية واسعة من هؤالء األطفال يف لبنان

 :خدمات التعليم

لألطفال الفلسطينيني من ...) الكتب، القرطاسية، (يؤمن الربنامج التربوي التعليم اجملاين والدعم املدرسي         
حىت الصف الثاين عشر، وتتبع مدارس األونروا املنهج التربوي اللبناين الذي وضعه            )  سنوات ٦(ول  الصـف األ  

 .املركز التربوي للبحوث واإلمناء

 يف املراحل االبتدائية املتوسطة والثانوية      ٢٠٠٦-٢٠٠٥بلـغ عدد األطفال يف مدارس األونروا لألعوام          
 .طفلة/ طفل٣٩ ٢٩٠

 :التعليم املهين - 

فيد قسم من األطفال الفلسطينيني الذين أهنوا التعليم املتوسط والثانوي من التعليم املهين يف املعهد               يسـت  
 . املهين التابع لألونروا يف منطقة سبلني

 :دمج األطفال ذوي االحتياجات اإلضافية - 

بلغ عدد هؤالء   يتضمن برنامج التعليم مشروعاً لدمج األطفال ذوي االحتياجات اإلضافية يف املدارس، ي            
 .طفلة/ طفل١١٥: ٢٠٠٦-٢٠٠٥األطفال يف األعوام 

 :خدمات داعمة - 

يـتلقى األطفـال الفلسطينيني املسجلني يف مدارس األونروا ويف معهد التدريب املهين والتقين اخلدمات                
 :اإلضافية املتعلقة باملواضيع التالية
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 نشاطات صحية يف املدارس -

 توجيه وإرشاد -

 سان، حل الرتاعاتحقوق اإلن -

 أنشطة رياضية وخميمات صيفية -

 نشاطات للحد من التسرب املدرسي -

 :األطفال الذين يعيشون حتت خط الفقر - 

تعمـل األونـروا ضـمن برنامج اخلدمات االجتماعية يف لبنان مع النساء، الالجئني ذوي االحتياجات                 
تعزز االكتفاء الذايت اقتصادياً واجتماعياً، ويتابع الربنامج اإلضافية، الشباب، من خالل مشاريع تنمية طويلة األمد 

العمل على مدار السنة مع الالجئني األكثر حاجة، ورصد االرتفاع املتزايد للعبء االقتصادي واالجتماعي على               
 .النساء واألطفال ضمن الفئات املهمشة

 لتغطية أكرب Special Hardship Cases قسم اخلدمات اخلاصة ٢٠٠٥أنشـأت األونروا مع هناية العام   
حىت تارخيه من العام     SHCيبلغ عدد املستفيدين مـن     . عدد ممكن من الالجئني الفلسطينيني املسجلني يف األونروا       

 ). إناث٩ ٠٦٤ ذكور و٩ ٣٠٨( سنة ١٨الجئ فلسطيين دون ) ١٨ ٣٧٢ (٢٠٠٦

  رصود للتقدمات الغذائية املقدر    دوالر من جممل املبلغ امل     ٧٤٣ ٧٠٠بلـغ جممـوع املسـاعدات املادية         
 . دوالر٤ ٠٠٦ ٣٦٨ب  

 : برامج اخلدمات الصحية - 

تشمل برامج اخلدمات الصحية يف األونروا برنامج الصحة األولية، وتطال هذه الربامج مبجملها األطفال               
 .الشباب سنة وهي هتدف للوقاية واحلماية والتوعية حول الوضع الصحي لألطفال و١٨منذ الوالدة حىت 

 مليون دوالر، وهي تشمل ١٥: ٢٠٠٥تبلغ امليزانية العامة املخصصة للخدمات الصحية يف األونروا للعام  
 :اخلدمات التالية

تشمل الفحوصات الطبية لألطفال حديثي الوالدة، متابعة       : خدمـات الرعاية الصحية لألطفال     -
كشف املبكر لإلعاقات، التلقيح،     سنوات وال  ٣الـنمو الطبيعي لألطفال منذ الوالدة حىت عمر         

 .التثقيف الصحي ويتضمن تقدمي االستشارة والتوجيه يف خمتلف أنواع الرعاية الصحية

هي جزء من برنامج الصحة األولية وتشمل الفحوصات الطبية : خدمـات الصـحة املدرسـية     -
ة ومعاجلة األسنان، لألطفـال عند دخوهلم إىل املدرسة، التلقيح يف املدارس، متابعة الرعاية الطبي    

 .توزيع كتيبات حول الوقاية من التدخني ومرض اإليدز
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 :نشاطات وبرامج بعض املنظمات الدولية واألهلية العاملة مع الالجئني الفلسطينيني � 

تقـوم هذه اجلهات بدور مزدوج جتاه الطفل الفلسطيين الالجئ يف لبنان يعتمد على التزويد باخلدمات                 
 :قه، من هذه اجلهات ليس على سبيل احلصرومناصرة قضية حقو

 :اجمللس الدامنركي لالجئني ! 

 منذ ذلك التاريخ حىت      يقوم ، وهو ٢٠٠٤ أنشطته يف لبنان حديثاً يف العام        اجمللس الدامنركي لالجئني  بدأ   
املساعدات الشعبية  االحتاد العام للمرأة الفلسطينية ومجعية النجدة االجتماعية و       :  بالتعاون مع شركائه احملليني    اآلن

 :لإلغاثة والتنمية مبجموعة واسعة من األنشطة ملعاجلة وضع األطفال الفلسطينيني غري املسجلني من خالل

 . والشباب يستفيدون من احلصول على أوراق ثبوتيةاألطفال: توفري املساعدة القانونية - 

 .رضها يف العديد من األماكنشارك األطفال بأخذ صور ومشاهد معربة مت ع: التعبئة والتأثري - 

 عدة مدرسية، مواد للنظافة املرتلية، أجهزة تدفئة، ومساعدات لتأمني الطبابة   : املساعدة اإلنسانية  - 
 .ملن هم حباجة ماسة هلا 

 .لعدد من األطفال والشباب: التدريب املهين - 

 .شارك فيها األطفال والشباب: ورش عمل وتوعية حول حقوق اإلنسان - 

ـ   ام اجمللس بالتعاون مع جهات أخرى معنية بالتوعية على حقوق اإلنسان بإنتاج لعبة من أهدافها نشر                ق
حقوق اإلنسان بني األطفال والشباب، باللغتني العربية واإلنكليزية، وتستند على االتفاقية الدولية حلقوق الطفل              

 الشباب،  زوزيعها على مدارس األونروا، مراك    ألهنـا تطال من هم دون سن الثامنة عشرة مبا فيهم الالجئني، مت ت             
 . مجعيات أهلية، اجمللس األعلى للطفولة

 بدراسة حول احلاجات اإلنسانية يف التجمعات غري الشرعية بدعم من           ٢٠٠٥كذلـك قام اجمللس عام       
 لبنان بدعم من دائرة املساعدات اإلنسانية يف االحتاد األورويب، ودراسة أخرى حول أوضاع الالجئني العراقيني يف     

 .املفوضية العليا لشؤون الالجئني يف األمم املتحدة

 . يف املائة من امليزانية اليت يصرفها اجمللس الدامنركي لالجئني على األنشطة تتعلق بشرحية األطفال٨٠ 

 عائلة،  ٦٠٠ الجئ أي حوايل     ٣ ٠٠٠إن اجملمـوع العام لفاقدي األوراق الثبوتية يف لبنان يبلغ حوايل             
 ٧٠٠( سنة   ١٨ يف املائة منهم تقريبا حتت       ٨٠ شخصاً   ٨٧٥ عائلة أي    ١٧٥عمـل اجمللس الدامنركي حالياً مع       ي

 ). يف املائة إناث٥٥ يف املائة ذكور و٤٥: شابة/طفلة وشاب/طفل

 :مجعية نبع ! 

ينيني، من تعمـل العديد من اجلمعيات األهلية الفلسطينية واللبنانية على تلبية احتياجات األطفال الفلسط      
 .بينها مجعية نبع اليت ينسق معها اجمللس األعلى للطفولة يف خمتلف نشاطاته اليت تطال األطفال الفلسطينيني
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 :تقدم اجلمعية العديد من اخلدمات والربامج لألطفال الفلسطينيني منها 

 ئة ، للف )تقوية مدرسية، دعم مدرسي، أنشطة ال صفية      (بـرنامج احلـد من التسرب املدرسي         - 
  ٥٥ أطفال معوقني،    ٨٥( طفل   ٤٥٠: ٢٠٠٣العام  :  سنة، بلغ عدد املستفيدين    ١٥-٦العمرية   
 : ٢٠٠٦ طفل، العام    ٦٥٤: ٢٠٠٥ طفل، العام    ٧٥٦: ٢٠٠٤ أطفال بطيئي االستيعاب، العام    
 . طفل٦٥٤ 

 فل،  ط٢ ٢٥٠: ٢٠٠٤ سنة، عدد املستفيدين للعام ١٢-٦للفئة العمرية : برامج أنشطة ال صفية - 
 . طفل٣ ٢٦٥: ٢٠٠٦ طفل، للعام ٣ ٢٦٥: ٢٠٠٥للعام   

 سنة، بلغ  ١٨-١٣الفئة العمرية   ) التدريب على التخطيط، العمل الطوعي    (بـرنامج العمل مع الشباب       -
 . طفل٦٣٤: ٢٠٠٦ طفل، للعام ٦٣٤: ٢٠٠٥ طفل، للعام ٥٢٢: ٢٠٠٤عدد املستفيدين للعام 

 طفل،  ١٤٠: ٢٠٠٣ سنة، عدد املستفيدين للعام      ١٨-١٣ية  للفئة العمر : برامج التوجيه املهين   -
 . طفل٦٧: ٢٠٠٤للعام 

 : برنامج العمل مع األهل -

 فرد، للعام   ١ ٤٥٣: ٢٠٠٣ سنة، بلغ عدد املستفيدين من األهل للعام         ٥٥-١٧للفئة العمرية   
 . فرد١ ٨٠١: ٢٠٠٦ فرد، للعام ١ ٨٠١: ٢٠٠٥ فرد، للعام ١ ٦٥٠: ٢٠٠٤

 :مع الفتيات املهمشاتبرنامج العمل  -

 ٤٧٧: ٢٠٠٤ فتاة، للعام    ٣٧٥: ٢٠٠٣، بلغ عدد املستفيدين للعام      ٢٥-١٥للفـئة العمرية    
 . فتاة٥٦٧: ٢٠٠٦ فتاة، للعام ٥٦٧: ٢٠٠٥فتاة، للعام 

 سنة، ١٨الفئة العمرية دون ): الشبكات احلقوقية، املناصرة، جلان األطفال(برامج حقوق الطفل  -
 . لعدد كبري من األطفال الفلسطينيني٢٠٠٦-٢٠٠٣ل األعوام وهي برامج ناشطة خال

 طفل، ٣ ٦٠٠: ٢٠٠٥ سنة، عدد املستفيدين للعام ١٢-٦للفئة العمرية : برنامج التربية الداجمة -
 . طفل٣ ٦٠٠: ٢٠٠٦للعام 

 : برنامج الطفولة املبكرة -

 . فرد٤٨٩: ٢٠٠٦عام  فرد، لل٤٨٩: ٢٠٠٥ سنوات، عدد املستفيدين للعام ٨-٣للفئة العمرية 

 :UNHCRاملفوضية السامية لشؤون الالجئني يف لبنان  ! 

تـنفذ املفوضـية السـامية لشؤون الالجئني يف لبنان براجمها ونشاطاهتا من خالل جملس كنائس الشرق          
ن، األوسط، وهي تتعاون أيضاً مع بعض املؤسسات واملنظمات الدولية واجلمعيات األهلية كمؤسسة كاريتاس لبنا
 . أطباء العامل، اجمللس الدامنركي لالجئني، معهد حقوق اإلنسان يف لبنان، كما تتعاون مع اجمللس األعلى للطفولة
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 .املفوضية معنية بالالجئني وملتمسي اللجوء غري الفلسطينيني يف لبنان 

جئني حىت هناية   يف املفوضية السامية لشؤون الال    ) الالجئني وملتمسي اللجوء  (بلغت نسبة مجيع املسجلني     
 ). يف املائة إناث٥٦( يف املائة أطفال ٢٠ شخص، منهم ٢ ٥٢٨: ٢٠٠٥العام 

يـبلغ اجملمـوع العام لالجئني املسجلني يف مكتب املفوضية السامية لشؤون الالجئني يف لبنان يف العام                  
 ). يف املائة إناث٤٥( يف املائة أطفال ٣٠ شخص، منهم ١ ٠٧٨: ٢٠٠٥

 ٢٠٠٥اللجوء املسجلني يف مكتب املفوضية السامية لشؤون الالجئني، حىت هناية العام            أما عدد ملتمسي     
 ). يف املائة إناث٤٢( يف املائة أطفال ١٣ شخص، منهم ١ ٤٥٠فيبلغ 

هم مجيعاً حتت رعاية املفوضية مبوجب مذكرة )  يف املائة٩٦(معظم طاليب اللجوء هم من اجلنسية العراقية  
 . حىت ولو مل يكونوا يف عداد املسجلني يف املكتب) مديرية األمن العام(لرمسية تفاهم مع السلطات ا

 قدمت املفوضية لعدد من اجلمعيات األهلية كمؤسسة كاريتاس والكنيسة الكلدانية متويل ٢٠٠٥يف العام  
 . حمدود من أجل برامج تطال العراقيني الالجئني وملتمسي اللجوء

 :تمسي اللجوء يف لبنانالوضع العام لالجئني ومل -١ 

 بني املفوضية   ٢٠٠٣ال حيق لالجئني وملتمسي اللجوء بالعمل يف لبنان وفقاً ملذكرة التفاهم املوقعة سنة               
 .واحلكومة اللبنانية

 اخلدمات األساسية -٢ 

 .تقدم املفوضية اخلدمات األساسية يف التعليم والصحة والدعم املادي واالجتماعي 

 :نية باألطفال اليت تقدمها املفوضيةتتضمن الربامج املع 

 .التعليم االبتدائي والتكميلي لألطفال الالجئني - 

 .التدريب املهين لألطفال والشباب الالجئني - 

 .دورات صحية - 

 . يف املائة للحاالت احلرجة أو اخلطرية١٠٠ يف املائة من اخلدمات الطبية، و٨٥تغطية  - 

 :مركز التنمية/ن الالجئنيخدمات املفوضية السامية لشؤو � 

 ). سنة٧�١٢(دورات لغة إنكليزية وفرنسية لألطفال  - 
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 .نشاطات ترفيهية ومتضية أوقات الفراغ لألطفال والشباب الالجئني - 

 .دعم العائالت األكثر حاجة - 

 .تقدمي االستشارات النفسية - 

ن األطفال الذي نظمه اجمللس     إتاحـة الفرص للمشاركة يف املناسبات واألحداث الوطنية كربملا         -
األعـلى للطفولة مبناسبة اإلعداد للتقرير الوطين الثالث عن أوضاع األطفال يف لبنان، ومسابقة              

 .بينايل الرسم الدولية، ماراتون بريوت الدويل

  ١٦٦ مبلغ   ٢٠٠٥تـبلغ نسـبة املوازنة املرصودة للخدمات التربوية والنشاطات الترفيهية خالل العام              
 . طفل، باستثناء موازنة مركز التنمية وخدمات القطاع الصحي٤٠٠-٣٠٠حلوايل . ل. لمليون

 :التطور على مستوى احلكومة اللبنانية -٣ 

أتـاح اجمللس األعلى للطفولة يف لبنان بالتعاون مع املفوضية السامية لشؤون الالجئني مشاركة               -
العديد من النشاطات، فتمثلت هذه     األطفـال الالجـئني وملتمسي اللجوء غري الفلسطينيني يف          

الشرحية من األطفال يف لقاءات األطفال والشباب يف املناطق للتعبري عن آرائهم يف إطار نشاطات 
 .جلنة املشاركة املنبثقة عن اجمللس األعلى للطفولة

جتماعية كما سامهت املفوضية يف مجيع النشاطات اليت أقامها اجمللس األعلى للطفولة ووزارة الشؤون اال              
 .فيما يتعلق باملشاركة والعنف على األطفال والتربية

، مت اختاذ العديد من     "احلق مبقعد دراسي   "١٩٩٩إصدار قرار وزاري عام     : يف جمـال التعلـيم     -
 .اخلطوات لتأمني مقعد دراسي جلميع األطفال الالجئني وملتمسي اللجوء

 املتزوجة من أب أجنيب     ةح أطفال األم اللبناني    املتعلقة مبن  ٢٠٠٣مذكرة مديرية األمن العام عام       -
 .  سنوات٣إقامة مؤقتة لألطفال يف لبنان ملدة 

 :جملس كنائس الشرق األوسط ! 

يعمـل جملـس كـنائس الشرق األوسط على تقدمي خدماته من خالل برنامج خدمة الالجئني                 �
ملباشرة هلؤالء بل إنه يعمل على       الربنامج على تلبية االحتياجات ا     رواملهجـرين واملهاجرين، وال يقتص    

 . معاجلة بعض من األسباب اجلذرية للتهجري عرب التوعية ومحالت املناصرة وأنشطة بناء املهارات

 .كما أن جملس الكنائس هو الشريك املنفذ ملشاريع املفوضية السامية لشؤون الالجئني 

ة للتنمية البشرية والتدريب وتنمية املوارد بتقدمي املساعد" احلياة واخلدمة "ويقـوم اجمللس من خالل قسم        
البشـرية والدراسات وتبادل املعلومات ودورات اإلرشاد واحملاضرات حول القضايا املتعلقة بالالجئني للجماعات احمللية،              
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 املرتلية كما يوفر لالجئني الزيارات. وتنمـية حتسـس اجملـتمع العام لقضايا املهاجرين وترقية التغيري يف املواقف والذهنية             
 . والزيارات للمعتقلني منهم يف مراكز االعتقال والسجون، والدعم التربوي والطيب، والتدريب املهين

بلغ عدد الالجئني املستفيدين من املشاريع املشتركة بني جملس الكنائس واملفوضية السامية حلقوق  �
 ستفيدين من العراقيني   معظم امل .  أسرة ٣١٥ شخصاً،   ١ ٣٨٩: ٢٠٠٥اإلنسان حىت هناية العام     

استفاد . والصوماليون والجئون من جنسيات خمتلفة    ) ٣٠٥(، يليهم السودانيون    ) شخص ٩٠٨(
 .هبات مغادرة/هؤالء من اإلعاشات، عناية طبية وتربوية، إعادة توطني

 حيصل الالجئون من خالله على تنمية       ٢٠٠٤مت افتـتاح مركـز للتنمـية االجتماعية يف العام            �
 التربوية، احلرف، األنشطة الشبابية، ويشتمل برنامج األنشطة على اللغات اإلنكليزية           املهارات

يبلغ عدد الالجئني الذين استفادوا حىت اآلن من . والعربية والفرنسية ودورات حمو أمية وكمبيوتر
 . رجل٥٠ امرأة و٤٨ مراهقاً، ١٤ طفالً، ٢٣املركز 

 .ثي الوالدةمساعدات لألمهات الالجئات واألطفال حدي �

 .بناء الشبكات لتبادل اخلربات واملعلومات �

 .التعاون اإلقليمي ملواجهة التحيات املرتبطة بقضايا اهلجرة وملتمسي اللجوء، وقضايا االندماج احمللي �

 :من النشاطات اليت يقوم هبا جملس الكنائس �

 :٢٠٠٥عام 

 .مع املفوضية السامية لشؤون الالجئني بالتعاون ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢١إحياء يوم الالجئ يف  -

 ".ترقية اخلدمة للمقتلعني من ديارهم"ورشة عمل إقليمية حول تقنيات محالت املناصرة بعنوان  -

 .دورة تدريبية ألفراد اجلمعيات األهلية العاملني يف السجون بالتعاون مع مرشدية سجن رومية -

التعاون مع معهد حقوق اإلنسان يف لبنان، شارك ب" العدالة التعويضية"ورشة عمل تدريبية حول  -
 . مشاركاً من احملامني والقضاة وموظفي احملاكم، ممثلني عن مجعيات أهلية٦٥فيه 

للتدريب امليداين يف العمل    ) جامعة القديس يوسف، جامعة هايكازيان    (استقبال طالب جامعيني     -
 .مع الالجئني

 :٢٠٠٦عام 

 ". مناصرة حقوق املستضعفني واحملرومني: احلقوق املرفوضة"ورشة عمل  - 
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 :  يف التقرير الوطين الثالثوضع مشاريع القوانني املشار إليها -٢

 املتعلق مبنع تسويق بدائل     ١٩٨٣سبتمرب  / أيلول ١٦ تاريخ   ١١٠مشـروع تعديـل املرسوم رقم        !
 حليب األم

جلنة الصحة (يل إىل اللجان املختصة      من وزارة الصحة العامة إىل اجمللس النيايب وبالتا        ٢٠٠٥أحـيل سنة     
 . من أجل دراسته حسب األصول املعمول هبا) النيابية، جلنة املرأة والطفل

ومن اخلطوات التحضريية اليت كان مزمعاً عقدها إجراء دراسة حول تعزيز الرضاعة الطبيعية وكيفية احلد  
ت أطباء األطفال وقد توقفت هذه اجلهود       مـن تشجيع استخدام بدائل حليب األم يف بعض املستشفيات وعيادا          

 .نتيجة لعدم وجود متويل

 مشروع تعديل مرسوم تنظيم دور احلضانة  !

 اخلاص بشروط الترخيص لفتح     ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٥ تاريخ   ١٢٢٦٨أقـر وصـدر املرسـوم رقم         
 . واستثمار دور احلضانة اخلاصة

  ١٣٨ و١٨٢ العمل الدولية مشروع تعديل قانون العمل مبا يتالءم مع اتفاقيات !

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول ٢٠أحيل اقتراح القانون لتعديل قانون العمل من قبل وزارة العمل بتاريخ             
ــدوره إىل وزارة العــدل ) ٣٦٢٥/٣رقــم ( ــه ب ــذي أحال ــوزراء ال ــئة التشــريع -إىل جملــس ال   - هي

وقد قدمت هيئة التشريع استشارهتا . أيلبيان الر) ص.م/٢٨١رقم   (٢٠٠٥يناير  / كـانون الـثاين    ٣١بـتاريخ   
 . وأحيل إىل وزير العدل للموافقة واختاذ اإلجراءات الالزمة٥٤/٢٠٠٥القانونية رقم 

اقـتراح قانون يقضي بإعطاء اهليئات األهلية املعنية بشؤون الطفولة صفة االدعاء الشخصي           !
 عند انتهاك حقوق الطفل 

اجتماعات اجمللس األعلى للطفولة، قدم جتمع اهليئات من أجل     بـناء عـلى املداوالت والنقاشات خالل         
حقوق الطفل يف لبنان إىل وزيرة الشؤون االجتماعية، رئيسة اجمللس األعلى للطفولة مشروع القتراح قانون حول                

ني باعتباره يضم ممثلني عن القطاع(إعطاء اجمللس األعلى للطفولة صفة االدعاء الشخصي عند انتهاك حقوق الطفل 
 . ، على أن يتم عرضه على اللجان النيابية املختصة للدرس)الرمسي واألهلي

  سنة١٥مشروع قانون رفع سن إلزامية التعليم إىل  !

سنة من قبل جلنة خاصة منبثقة      ١٥مت إعداد اقتراح مشروع قانون يرمي إىل رفع سن إلزامية التعليم إىل              
ع اقتراح قانون إىل أن حيال إىل رئاسة اجمللس النيايب حسب األصول            عـن جلنة التربية النيابية إال أنه بقي مشرو        

 .املرعية اإلجراء
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 :االحتجاج بأحكام االتفاقية مباشرة يف احملاكم احمللية -٣

إن االتفاقـية الدولـية حلقوق الطفل قد كرست أحكامها يف القانون اللبناين وال سيما قضاء األحداث                  
قوانني اللبنانية مباشرة يف إصدار األحكام تأيت يف خانة االحتكام إىل اتفاقية حقوق وبالـتايل فإن االعتماد على ال     

 . الطفل بشكل غري مباشر

  :إنشاء مركز حبوث ومعلومات وتوثيق للطفولة يف اجمللس األعلى للطفولة -٤

لس األعلى  مل تدعـم حىت تارخيه منظمة اليونيسيف إنشاء مركز الدراسات واملعلومات والتوثيق يف اجمل              
 .للطفولة كما يستدعي بروتوكول التعاون املشترك

 Child Infoتأسيس برنامـج  اجمللس األعلى للطفولة يف فدعمت منظمة اليونيسي ٢٠٠٣ سنةيف إال أنه  
  .حول مؤشرات الطفولة وتدريب الفريق املسؤول يف اجمللس األعلى للطفولة عن هذا املشروع

ركز املعلومات والتوثيق ودراسات الطفولة، وهو نظام معلومايت يساعد يف تنظيم يعترب هذا الربنامج نواة مل 
 ...).الصحية، التربوية، االجتماعية،(وعرض مؤشرات التطور يف القطاعات 

اهلـدف من الربنامج بناء مؤشرات وطنية وقاعدة بيانات شاملة، حتليل املعلومات املترابطة على املستوى         
قليمي، مراقبة التقدم احملرز يف تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، ختطيط االستراتيجيات والربامج            احملـلي والوطـين واإل    

 .وتقييمها

الدميغرافيا، الصحة، التعليم، البيئة، احلماية، األطفال يف نزاع مع         : يغطـي الـربنامج القطاعات التالية      
تغالل اجلنسي، احلوادث، الالجئون، مؤسسات القانون، عمل األطفال، املخدرات، املعوقني، التأهيل النفسي، االس

 .الرعاية، املرأة، التغذية، االقتصاد، الطفولة املبكرة، االتصاالت

اجمللس األعلى للطفولة، وزارة الشؤون االجتماعية،      : مت تشكيل جلنة فنية مصغرة ملتابعة العمل يف الربنامج ضمت          
 .UNDP ،ESCWAملركزي، وزارة الصحة، اليونيسيف، املركز التربوي للبحوث واإلمناء، إدارة اإلحصاء ا

 :من اخلطوات اليت مت إجنازها 

 :مشلتتنظيم ورش عمل بالتعاون مع اليونيسيف  - 

 . القرار واخلرباءأصحاب منه من قبل اإلفادةعرض الربنامج وسبل  �

 .مجالتدريب العملي على الربنا �

 قاعدة وإلدارة  Child Infoفولة مقراً مركزيا لربنامج اجمللس األعلى للطاألمانة العامة يف اعتماد  -
 .البيانات
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 .اجمللس بأجهزة كمبيوتر ومتديد شبكة معلوماتيةاألمانة العامة يف جتهيز  -

  .تشكيل جلنة فنية مصغرة تضم بعض اجلهات املعنية للحصول على املؤشرات -

ضع األطفال يف لبنان ستشكل نواة تأسيس قاعدة معلومات خاصة بالتقرير الدوري الثالث عن و -
 .لقاعدة املعلومات الوطنية بعد التوافق عليه

 . مؤشر٢٠٠حوايل :  من املؤشراتإمجايل عدد إدخال -

بعد   Child Info  باعتماد برنامج٢٠٠٤إال أن اجلدير ذكره يف هذا اجملال أنه توقف العمل بدءاً من العام  
الـذي سوف يتم تأسيسـه يف مديرية  Dev Infoل إىل برنامـج أن قـررت مـنظمات األمـم املتحدة التحو   

 . اإلحصاء املركزي

 .  يف استعماالته اخلاصةChild Infoغري أن فريق العمل يف اجمللس األعلى للطفولة ما زال يستفيد من  

 :٢٠٠٦-٢٠٠٣  اجمللس األعلى للطفولة وخططأنشطة -٥ 

 على العديد من اخلطط والربامج واملشاريع       ٢٠٠٦-٢٠٠٣عمـل اجمللس األعلى للطفولة خالل األعوام         
 :اليت تصب يف تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، انطالقاً من األولويات التالية

 :خطة وطنية للطفولة يف لبنان )أ( 

من اآللية الوطنية " على وضع استراتيجية وطنية، مستفيداً"إن اجمللس األعلى للطفولة يف لبنان يعمل حالياً  
، الذي بني   ٢٠٠٣-١٩٩٨ اعتمدت يف إعداد التقرير الوطين الدوري الثالث حول أوضاع األطفال يف لبنان              اليت

األولويات واحملاور اليت جيب أن تتضمنها خطة العمل الوطنية، واليت سترتكز بشكل عام على مبادئ اتفاقية حقوق 
 .لةالطفل ووثيقة عامل جدير األطفال واخلطة العربية للنهوض بالطفو

وقـد خطـا اجمللس األعلى للطفولة خطوات أساسية يف إطار اإلعداد للخطة الوطنية للنهوض بأوضاع                 
مت توجيه كتاب إىل جملس الوزراء لوضع       األطفال يف لبنان، حيث أعد مقترحاً حول آلية إعداد اخلطة الوطنية، و           

ر بدء العمل فيها وتعميمها على الوزارات       على جدول أعماله، وإقرا   " اخلطة الوطنية للنهوض بالطفولة يف لبنان     "
املعنية، وذلك هبدف احلصول على دعم وتأييد أصحاب القرار السياسي لتسهيل مجيع املراحل واإلجراءات املتعلقة 

 .بإعداد وتنفيذ اخلطة

س األعلى وانطالقاً من مبدأ الشراكة بني خمتلف اجلهات الرمسية واألهلية املعنية بالطفولة، وحرصاً من اجملل 
للطفولة على أن تتمثل مجيع هذه اجلهات يف اإلعداد واملتابعة والتنفيذ للخطة الوطنية للنهوض بأوضاع الطفولة يف 

 جلنة تنسيقية منبثقة عن اجمللس األعلى للطفولة تشمل كافة قطاعات الطفولة اليت نصت ١٣لبنان، فقد مت تشكيل 
لطفل، متثلت يف هذه اللجان مجيع الوزارات واجلمعيات األهلية املعنية          علـيها املبادئ التوجيهية التفاقية حقوق ا      

و يتم حالياً إعداد حماور عمل أو جدول أعمال هذه          . بالطفولـة وعـدد من اجلامعات واخلرباء يف جمال الطفولة         
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 لألطفال وأهداف اللجان انطالقاً من حماور التقرير الوطين الثالث عن أوضاع الطفولة يف لبنان ، ووثيقة عامل صاحل
 . األلفية للتنمية واخلطة العربية للطفولة، اليت ستتم مناقشتها مع أعضاء هذه اللجان

 جلنة - جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة - جلنة الدراسات والتوثيق -جلنة التشريع  -: هـذه الـلجان هي    
 جلنة الوقاية - جلنة مشاركة األطفال - جلنة الثقافة وأوقات الفراغ  - جلنة اإلعالم والعالقات العامة      -الصـحة   

 جلنة - جلنة التربية   - جلنة األطفال املخالفني للقانون أو املعرضني خلطر االحنراف          -واحلماية من العنف واإلساءة     
 . جلنة أطفال الشوارع- جلنة البيئة األسرية والرعاية البديلة -الطفولة املبكرة 

اً لوجود جلنة وطنية ملكافحة عمل األطفال مت إنشاؤها يف وزارة           ومل يتم تشكيل جلنة عمل األطفال نظر       
 .العمل بقرار صادر عن جملس الوزراء، واجمللس األعلى للطفولة ممثل فيها

ويقوم فريق عمل اجمللس األعلى للطفولة بتنسيق عمل هذه اللجان ومتابعة حسن سري العمل وتوجيهه إىل  
 .األهداف املرجوة

 .ترحة مشاركة األطفال يف إعداد اخلطة حيث خصصت جلنة ملشاركة األطفال والشبابحلظت اآللية املق 

سـيتم تنفيذ ورشة عمل تثقيفية حول حقوق الطفل واملبادئ التوجيهية لالتفاقية الدولية حلقوق الطفل                
د اخلطة الوطنية   ألعضـاء اللجان التنسيقية املنبثقة عن اجمللس األعلى للطفولة اليت ستعمل على املشاركة يف إعدا              

 . للنهوض بالطفولة يف لبنان

كمـا تلحظ اآللية املقترحة إلعداد اخلطة الوطنية أمهية للبعد احمللي إضافة إىل البعد املركزي، من خالل                 
إعطـاء حـيز أوسع للسلطات احمللية حبيث تعمل على رسم خطط عمل حملية من شأهنا أن تنقل اخلطة الوطنية من البعد                      

لذلك ستتضمن آلية إعداد اخلطة . الـبعد الالمركزي، وهذا ما يؤدي بدوره إىل فعالية التنفيذ على األرض      املركـزي إىل    
 .تنفيذ حلقات توعية يف احملافظات حول األدوار اليت ميكن أن تلعبها البلديات يف النهوض بأوضاع الطفولة

هبدف كسب التأييد واملناصرة خالل تتضمن آلية إعداد اخلطة الوطنية حمور إعالمي داعم جلميع مراحلها، 
 .وبعد إجناز اخلطة

مل يتم حىت اآلن إطالق إعداد اخلطة الوطنية وذلك بسبب الظروف األمنية اليت يعاين منها لبنان يف الفترة         
 .األخرية

 .٢٠٠٦إال أنه سيتم العمل على إطالق اإلعداد هلذه اخلطة خالل الفصل األول من عام 

 .)٢ ملحق رقم :طة الوطنية للنهوض بالطفولة يف لبنان آلية إعداد اخلمقترح(

  وتنمية الطفولة املبكرة يف لبنانلرعاية استراتيجية وطنية )ب( 

 :  وتنمية الطفولة املبكرة وهي تتضمن احملاور األساسية التاليةلرعايةاستراتيجية وطنية  يتم العمل حالياً على إعداد 
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راكة، التنسيق، التواصل والتشبيك بني مجيع اجلهات املعنية        إطار وطين يسهل عملية الش     إنشـاء  -
 ويتمثل  ٢٠٠٥ من خالل جلنة منبثقة عن اجمللس األعلى للطفولة تشكلت عام            بالطفولة املبكرة 

فـيها كافـة الشركاء املعنيني بالطفولة املبكرة، قامت هذه اللجنة بتنفيذ دراسة مسحية ملرافق               
 .٢٠٠٥ان وخدمات الطفولة املبكرة يف لبن

 . كسب الدعم والتأييد فيما يتعلق بالطفولة املبكرة وتشكيل قوى ضاغطة لتغيري القوانني - 

 .وضع معايري وطنية للجودة - 

 .تعزيز املبادرات القيادية والتجارب الناجحة يف جمال الطفولة املبكرة - 

 استراتيجية وطنية حلماية األطفال من االستغالل والعنف )ج( 

عمل من خالل جلنة احلماية من االستغالل والعنف املنبثقة عن اجمللس األعلى للطفولة على إعداد               يـتم ال   
 :استراتيجية تتضمن احملاور التالية

 .هلا والتعرف على أسباهباا وأشكإجراء دراسة وطنية لتقييم حجم املشكلة - 

تنسقها ملة واإلمهال   وضـع خطـة وطنية حلماية الطفل من كافة أشكال االستغالل وسوء املعا             -
 .وتشرف عليها جلنة خاصة منبثقة عن اجمللس األعلى للطفولة

 .منهجة عمل اجلمعيات املتخصصة -

 . ولألسرةدعم برامج إعادة التأهيل والتعايف النفسي للطفل املعنف وللمعتدي -

 .تطوير قدرات العاملني يف اخلطوط األمامية مع األطفال -

 لوقاية من االحنرافاستراتيجية وطنية ل )د( 

 اليت أعدهتا وزارة    ثيـتم العمل على إعادة تيومي مشروع اخلطة الوطنية للتصدي ملشكلة احنراف األحدا             
 .١٩٩٦الشؤون االجتماعية سنة 

 خطة وطنية للحد من مشكلة التسرب املدرسي  )ه( 

 آلية عمل للحد من     ٢٠٠٦ر  يناي/حلظت خطة التعليم للجميع الصادرة عن وزارة التربية يف كانون الثاين           
ظاهرة التسرب املدرسي يف لبنان وسيتم العمل على تنفيذ هذه اخلطة بالتعاون بني اجمللس األعلى للطفولة ووزارة                 

 .التربية واملركز التربوي للبحوث واإلمناء وغريها من اجلهات املعنية

 :إلزامية وجمانية التعليم االبتدائيخطة مناداة وكسب التأييد إلقرار املراسيم التطبيقية لقانون  )و( 

مت إعـداد مقـترح آلية عمل هلذه اخلطة وسيتم العمل على تنفيذها بالتعاون بني اجمللس األعلى للطفولة                
 .واجلهات الرمسية واألهلية املعنية
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، زحلة، النبطية، سن الفيل، برج      رونظـم اجمللـس األعـلى للطفولة مخس ورش عمل مناطقية يف عكا             
بالتعاون مع االحتاد   "  املدرسي ب، إلزامية وجمانية التعليم، والتسر    ةنوعية، مشولي : "نة، حول احلق يف التعليم    الرباج

، وذلك ملناقشة   ٢٠٠٥اللبـناين لـرعاية الطفل وبدعم من غوث األطفال الربيطاين ومؤسسة رينيه معوض، خالل العام                
 .كيفية التغلب عليها ووضع التوصيات اخلاصة باحملاور األربعةالعوائق اليت حتول دون تنفيذ قانون إلزامية التعليم و

تطبيق قانون إلزامية   " حول   ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٦مت تـتويج هذه اللقاءات املناطقية مبؤمتر وطين بتاريخ           
ها جلنة خرج املؤمتر بالئحة توصيات تعمل على متابعة تنفيذ" التعليم اجملاين اإللزامي اجليد يف لبنان مسؤولية اجلميع

تنسيقية انبثقت عن املؤمتر تضم الوزارات واجلمعيات األهلية املعنية ملتابعة تنفيذ قانون إلزامية وجمانية التعليم اجليد، 
 . واجلدير ذكره أنه مت إشراك األطفال يف هذه اللقاءات

 :لةبرنامج تعاون مع وزارة الداخلية والبلديات لتفعيل دور البلديات يف قضايا الطفو )ز( 

مت توقـيع بـرنامج تعاون بني اجمللس األعلى للطفولة ووزارة الداخلية والبلديات لتفعيل دور البلديات                
واإلدارات احمللـية يف تنفيذ حقوق الطفل، أعدت حماور خطة العمل اليت سيتم تنفيذها بالتعاون مع عدة شركاء                  

 .معنيني بالتنمية احمللية وحقوق الطفل

 :اخلطوات التاليةمت حىت تارخيه تنفيذ  

توزيـع اسـتمارة على كافة البلديات للتعرف على إسهاماهتا يف جمال الطفولة خالل األعوام                -
٢٠٠٥-٢٠٠٤. 

إعداد ورشة عمل وطنية لتوعية وحتسيس رؤساء البلديات وسائر املعنيني حول أمهية الدور الذي  -
زارة الداخلية والبلديات، سيتم    ميكـن أن تلعبه البلديات يف تنفيذ حقوق الطفل بالتعاون مع و           

 .٢٠٠٦مايو /تنفيذها خالل شهر أيار

 : خاص باجمللس األعلى للطفولة websiteإعداد موقع إلكتروين )ح( 

 : فهو websiteاهلدف من هذا املوقع اإللكتروين، أما ٢٠٠٦مارس /مت تلزمي املشروع يف آذار 

جمللس األعلى للطفولة متاحة لألطفال واألهل      جعل األعمال واألنشطة واملعلومات اليت يقدمها ا       �
 .وكافة املؤسسات العاملة من أجل األطفال

 .نشر أحدث اإلحصاءات والدراسات والتقارير يف جمال الطفولة � 

 .التواصل مع األهل واألطفال مباشرة وتقدمي االستشارة � 

 .لومات عامة، برامج، ندوات تعرض من خالهلا اجلمعيات املعنية بالطفولة معNews Letterوضع  � 
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 ":اقرأ"مشروع  )ط( 

 : يتضمن املشروع احملاور التالية٢٠٠٦حول حتفيز األطفال على القراءة واملطالعة، خالل العام  

 . األطفال واصطحاهبم إىل املكتبات العامة لتشجيعهم على املطالعةباستقطا - 

 .طفاللقاءات مناطقية يشارك فيها فنانون يف القراءة لأل - 

 ":خطة مشاركة األطفال والشباب"مشروع  )ي( 

منبثقة عن اجمللس األعلى للطفولة، تتمثل فيها كافة اجلهات    " مشاركة األطفال والشباب  "مت تشكيل جلنة     
 .املعنية يف القطاعني الرمسي واألهلي واملنظمات الدولية

الشباب، ويتم العمل حالياً على      خطة عمل وطنية لتعزيز مشاركة األطفال و       ٢٠٠٥أعدت اللجنة سنة     
 .اإلعداد لتنفيذ خطوات عملية يف تعزيز مشاركة األطفال يف خمتلف املناطق اللبنانية

 زيادة الوعي على أمهية حتقيق مشاركة       ٢٠٠٦وحلـظ إطـار العمل مع غوث األطفال السويدي للعام            
 . خطيطاألطفال على كافة املستويات والتدريب على التنشيط والربجمة والت

كما استضاف اجمللس األعلى للطفولة االجتماع التأسيسي لربملان أطفال العرب الذي متحور حول أمهية               
 .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٨-١٧مشاركة األطفال بتاريخ 

 :مشروع عمل األطفال )ك( 

شكال عمل األطفال  يعمـل اجمللس على نشاطات هتدف للوقاية من عمل األطفال والتوعية حول خماطر وأسوأ أ               
 . الدوليةبالتنسيق والتعاون مع كافة اجلهات املعنية مبكافحة عمل األطفال يف القطاعني الرمسي واألهلي واملنظمات

 :من هذه النشاطات 

 يف إعداد و تنظيم منتدى األطفال العاملني        ٢٠٠٥ العام   لمشاركة اجمللس األعلى للطفولة خال     -
 أجل حقوق الطفل يف لبنان، وزارة العمل، منظمة العمل الدولية،           بالتعاون مع جتمع اهليئات من    

 .  وعدد من اجلمعيات األهلية املعنيةمؤسسة رينيه معوض

 .  طفل عامل مت خالله مناقشة مشكلة عمل األطفال من كافة جوانبها٦٠النشاط عبارة عن لقاء ضم  

 .فحة مشكلة عمل األطفالتوجه األطفال يف نقاشهم إىل أصحاب القرار واملعنيني مبكا 

قام املنتدى على املشاركة الكاملة والفعالة لألطفال يف مجيع مراحل النشاط بدءاً من االفتتاح وصوالً إىل                 
 .التوصيات
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 .يف املرحلة القادمة على متابعة تنفيذ التوصيات اليت صدرت عن املنتدىاملعنيني وسوف يعمل الفرقاء  

 التأييد حول مشكلة عمل األطفال يف لبنان بالتعاون والتنسيق بني           محلة إعالمية للتوعية وكسب    -
اجمللس األعلى للطفولة، وزارة العمل، منظمة العمل الدولية، مؤسسة رينيه معوض، جتمع اهليئات 
مـن أجـل حقـوق الطفل يف لبنان، من خالل تسليط الضوء على املشكلة عرب اإلعالم املرئي         

 .واملسموع واملقروء

 اجمللـس األعلى للطفولة يف مشروع تطوير سياسات فعالة فيما خيص احلد من عمل               مشـاركة  -
األطفال بالتعاون مع اجملتمع، الذي تقوم هيئة اإلغاثة الكاثوليكية يف مصر بتمويله وذلك يف أربع 

 .٢٠٠٥لبنان، األردن، املغرب، مصر، خالل العام : دول عربية

سسة كاريتاس، من خالل خلق ترابط بني كل من اهليئات الوطنية           قبل مؤ  نمت تنسيق املشروع يف لبنان م      
واجلمعيات األهلية واجلامعات املهتمة بقضية عمل األطفال، حيث مت تكوين جمموعة تنسيقية يف لبنان بالتعاون مع 

س يوسف  اجمللس األعلى للطفولة وكل من احلركة االجتماعية والنجدة الشعبية ودار الطفل اللبناين وجامعة القدي             
 .واجلامعة األمريكية اللبنانية

 :قامت هذه اجملموعة بتنفيذ برنامج مؤلف من أربع مراحل 

 .لقاء توعية لألهايل واألطفال العاملني حول خماطر عمل األطفال، يف منطقة سن الفيل، برج محود �

 .لس باب التبانةلقاء توعية لألهايل واألطفال العاملني حول خماطر عمل األطفال، يف منطقة طراب �

 .لقاء توعية لألهايل واألطفال العاملني حول خماطر عمل األطفال، يف منطقة صيدا �

 . لقاء إعالمي حول خطوات املشروع، يف اجلامعة اللبنانية األمريكية �

تم تعميمها ضمن برامج توعية تشمل كافة املناطق        يعـلى أن تكـون هذه اخلطوات منوذجية          �
 .احملتاجة

 بني اجمللس األعلى للطفولة ومؤسسة رينيه معوض ضمن    ٢٠٠٦ بـرنامج تعـاون سنة       توقـيع  -
 .ACCESS MENAمشروع 

يرتكـز املشروع على جمموعة أنشطة للوقاية واحلد من انتشار عمل األطفال عرب دعم استمرارية التعليم                 
ومهارات حياتية، توعية   دورات حمو أمية، دعم مدرسي، تقوية مدرسية، دورات تدريب مهين سريع            (املدرسـي   

وتثقيف حول حقوق الطفل، ورش عمل لألطفال واألهايل وقادة اجملتمع حول أمهية التعليم والوقاية من التسرب                
 .يف مناطق اجلنوب، الشمال، بريوت الكربى...) املدرسي وعمل األطفال،

عمل مناطقية يف صيدا،    شـارك اجمللس األعلى للطفولة بعد توقيع برنامج التعاون يف تنفيذ مخس ورش               
حتسيس قادة اجملتمع حول    "، حول   ٢٠٠٦أبريل  /، وادي خالد، سن الفيل، خالل شهر نيسان       سالنبطـية، طرابل  
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، وذلك بالتعاون   "أمهـية تعلـيم األطفال العاملني أو يف خطر التسرب من املدرسة وإشراكهم يف آليات التدخل               
 .لورشوالتنسيق مع مؤسسة رينيه معوض اليت نظمت هذه ا

 )٣ملحق رقم : ACCESS MENAمشروع (

 كسب الدعم والتأييد )ل( 

 بالتعاون مع   كسب التأييد  ووضع برامج مناداة و    تشكيل قوى ضاغطة  يعمل اجمللس األعلى للطفولة على       
 :اجلهات املعنية حول

 قوانني األحوال الشخصية !

 ماألقرار مشروع منع تسويق بدائل حليب إ !

 سي بكل أشكالهمنع العقاب املدر !

  اخلاص باملعوقني٢٢٠قرار املراسيم التطبيقية للقانون إ !

  املخالفني للقانون واملعرضني للخطراألحداث اخلاص حبماية ٤٢٢قرار املراسيم التطبيقية للقانون إ !

 ١٥ حىت عمر اإللزامية وجمانية التعليم والعمل على رفع سن إلزاميةقرار املراسيم التطبيقية حول إ !
 سنة لتأمني تكافؤ الفرص التعليمية

 السياحية األماكن من قانون املوازنة العامة حول التعرفة لدخول ٥٠ لتطبيق املادةصدار مراسيم إ !
 لألطفال

 . األطفال يف الرتاعات املسلحةإشراكلتصديق على الربتوكول االختياري بشأن عدم ا !

 :التنسيق والتشبيك )م( 

 مع اجلمعيات األهلية    نيلقاءين تنسيقي  ٢٠٠٦-٢٠٠٥لطفولة خالل األعوام    أجـرى اجمللـس األعلى ل      
، وتأمني  واملنظمات الدولية املعنية بالطفولة يف لبنان هبدف التنسيق والتشبيك والتعاون مع اجمللس األعلى للطفولة             

 .التواصل مع جهات ماحنة

ة منوذجية ليصار إىل إصدارها يف دليل كما وجه اجمللس استمارة ترشيح للجمعيات األهلية عن أفضل جترب 
 .وإعالن جائزة سنوية ألفضل جتربة

 برنامج القضاء على عمل األطفال يف غضون مدة حمددة واملشترك بني الدولة الطرف ومنظمة  -٦ 
 :العمل الدولية للقضاء على أسوأ أنواع عمل األطفال 

 الدولة ومنظمة العمل الدولية باتفاقية      ارتبطـت خطـط برنامج القضاء على عمل األطفال املشترك بني           
، مت تطوير االستراتيجية الوطنية ملكافحة      ١٨٢منظمة العمل الدولية للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال رقم           
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عمل األطفال بناء على األهداف اليت تبناها جملس الوزراء واليت تتمحور حول اإللغاء التدرجيي ملشكلة عمل األطفال مع                  
 :األولوية ألسوأ أشكال عمل األطفال، مع التركيز على عمل الفتيات وذلك عرب اخلطوات التاليةإعطاء 

 .بناء معلومات حول عمل األطفال - 

 .بناء القدرات الضرورية لتنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة عمل األطفال - 

 .تعزيز الوعي حول عمل األطفال والقيام مبناصرة أكثر فاعلية - 

 .جعل النظام التعليمي أكثر دجماً ومالءمة - 

 .احلد من هشاشة وضع األسر املستهدفة من خالل السياسات واإلجراءات االجتماعية واالقتصادية - 

 .حتسني التشريعات وتطبيقاهتا - 

أمـا أهداف املرحلة الثانية من مشروع الربنامج الدويل ملكافحة عمل األطفال واليت أطلقت قي الفصل                 
أشكال عمل األطفال يف لبنان من خالل املسامهة ببلورة           فهي املسامهة باحلد من أسوأ     ٢٠٠٥خـري من العام     األ

كما يهدف املشروع إىل جعل اإلطار الوطين أكثر مالءمة يف ظل االستراتيجية            . وتطبـيق االسـتراتيجية الوطنية    
 .ل من خالل النشاطات املباشرةالوطنية وكذلك احلد من النتائج السلبية ألسوأ أشكال عمل األطفا

 :مت حتديد أربعة أهداف مباشرة 

مالءمة اإلطار التشريعي املتعلق بأسوأ أشكال عمل األطفال مع املعايري الدولية ودعم آليات : اهلدف األول 
 .التطبيق

طفال بـناء القدرة الوطنية لتنفيذ السياسات والربامج املتعلقة بأسوأ أشكال عمل األ           : اهلـدف الـثاين    
 .والوصول إىل وضع قاعدة معلومات

زيادة الوعي حول النتائج السلبية ألسوأ أشكال عمل األطفال يف لبنان وسبل مكافحة             : اهلـدف الثالث   
 .هذه املشكلة

طفلة من األوضاع االستغاللية ألسوأ     / طفل ٣ ٥٠٠طفلة ووقاية   / طفل ٣ ٤٠٠انتشال  : اهلـدف الرابع   
 .لنشاطات املباشرة النموذجية، وذلك مع هناية املشروعأشكال عمل األطفال من خالل ا

 :أما املخرجات املتوقعة 

 .إهناء وتقدمي الئحة بأسوأ أشكال عمل األطفال إىل احلكومة للمصادقة عليها - 

 .تقدمي اقتراح ملالءمة التشريعات احلالية إىل احلكومة من أجل التصديق عليها - 
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 .دروضع قاعدة معلومات حساسة للجن - 

 .إنشاء نظام مراقبة وطين لعمل األطفال وتفعيله - 

 .بناء قدرة وحدات عمل األطفال واللجان األخرى املعنية ومفتشي العمل - 

 إجيـاد اآللـيات وبـناء القدرات الضرورية إلنشاء خدمات الوقاية والتأهيل لألطفال الذين مت          - 
 .سحبهم من العمل 

 .وغري النظامي وإعادة التأهيل لألطفال املستفيدين من الربنامجتقدمي خدمات التعليم النظامي  - 

 .توفري التدريب املهين لألطفال املستفيدين - 

 ".حساسة لعمل األطفال"توفري الدعم للمدارس املوجودة يف املناطق املستهدفة من أجل جعلها  - 

 .طر التسربتوفري فرص زيادة الدخل لعائالت األطفال العاملني املوجودين يف خ - 

 دمـج عـائالت األطفـال العاملني واألطفال املوجودين يف خطر التسرب يف شبكات األمان                - 
 . االجتماعي احمللية والوطنية 

مـن مـنجزات وحدة مكافحة عمل األطفال يف وزارة العمل الذي مت إنشاؤه يف إطار برنامج التعاون                   
 : ووزارة العملIPECاملشترك بني 

 . ٢٠٠٦-٢٠٠٣ أطفال خالل األعوام ١٠٥على خماطر عمل األطفال حلوايل برامج توعية  - 

 . تلقي الشكاوى ومراجعات املواطنني بشأن خمالفة األحكام التشريعية املتعلقة بعمل األطفال - 

 .العمل على إنشاء قاعدة بيانات متعلقة بعمل األطفال - 

 .إنشاء مكتبة خاصة بعمل األطفال - 

 . كتروين على شبكة اإلنترنت يتعلق مبشكلة عمل األطفالإنشاء موقع إل - 

 .العمل على تطوير برامج التدريب املهين لألطفال العاملني - 

 .تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمعنيني مبشكلة عمل األطفال - 

التعاون أما خطة السالمة والصحة املهنية على أعمال الطفل اخلطرة فهي تتضمن اخلطوات التالية وذلك ب              
 :IPECبني وزارة العمل و

 .حتديد املهن اخلطرة/حتديث الالئحة الوطنية لألعمال اخلطرة -
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 ٢٠٠٥فرباير /دراسة وطنية حول عمل األطفال الصادرة يف شباط       /مرا جعة اإلحصاءات املتوفرة    -
 .وإعداد تقرير عن أعمال الطفل اخلطرة

 والسالمة املهنية وعمل األطفال يف وزارة       وضـع إطـار تنظيمي لتطوير دائرة الوقاية والصحة         -
 .العمل

 .حتديث املناهج املتعلقة بأعمال األطفال اخلطرة وتدريسها يف املدارس اللبنانية -

 .تطبيق العقوبات وتفعيلها -

 . للتوعية على أعمال الطفل اخلطرة) tools(رفع مستوى التوعية بإعداد أدوات  -

لعام بغية إحداث تغريات تؤدي إىل حتسني حياة األطفال عرب          توعـية صانعي السياسة والرأي ا      -
 .برامج مطلبية وبرامج توعية على شىت املستويات

 ).اللجنة الوطنية للوقاية والصحة والسالمة املهنية وحتديد اخلرباء(تأليف جلان داعمة  -

 مفتش عمل ومفتش عمل مساعد على أن يتبعه تدريب خمتص كل حسب قطاع              ٧٥تدريـب    -
 .عمله

 :إصالح قضاء األحداث يف لبنان -٧ 

 :أهم املستجدات يف قضاء األحداث 

 مراسيم جديدة )أ( 

 املتعلق بإنشاء معهد خاص     ٢٠٠٤فرباير  / شباط ١١ تاريخ   ١١٨٥٩صـدور املرسـوم رقـم        �
 .بالسجينات القاصرات يف مستشفى ظهر الباشق احلكومي

 املتعلق بتحديد املعايري العامة وشروط      ٢٠٠٤ يوليه/ متوز ٣ تاريخ   ١٢٨٣٢صدور املرسوم رقم     �
 ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٦ تاريخ   ٤٢٢تكليف اجلمعيات ببعض املهام املنصوص عليها يف القانون         
 . حول محاية األحداث املخالفني للقانون أو املعرضني للخطر

 تعاميم النيابة العامة والتفتيش القضائي )ب( 

 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٨لتفتيش القضائي بتاريخ ص عن رئيس ا/٨٥صدور تعميم رقم  �
 املتعلقة  ٤٢٢/٢٠٠٢ من القانون    ٤٢، و ٣١،  ٣٣،  ٤٠يقضـي بضرورة التقيد بأحكام املواد       

مبراعاة صاحل احلدث يف مجيع إجراءات املالحقة والتحقيق والتوقيف واحترام خصوصية وسرية             
 .امياحملاكمة وإلزامية حضور املندوب االجتماعي واحمل
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 ٢٠٠٥فرباير / شباط١٤ عن النيابة العامة التمييزية بتاريخ ٢٠٠٥/ص/١٤صـدور تعميم رقم    �
يقضـي باعـتماد غرفة حتقيق مركزية يف قصر العدل يف بريوت كمركز خاص الستماع إفادة                

 .اجملهزة بالوسائل السمعية والبصرية" ضحية اعتداء جنسي"الطفل 

 يقضي باعتماد وسائل ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٨لتمييزية بتاريخ صدور تعميم عن النيابة العامة ا �
 :وهذه الوسائل هي. تربوية يف اإلجراءات القضائية لدى النيابات العامة وقضاة التحقيق

تعهد خاص باحلدث يوقعه احلدث نفسه حبضور مندوبة األحداث من أجل تنمية روح املسؤولية       -
 .ذ حبقهلديه وإشراكه يف احترام التدبري املتخ

سـند باستالم احلدث والتعهد برعايته يوقعه مستلم احلدث حبضور مندوبة األحداث اليت ترعى               -
 . تسليم احلدث

 عن املديرية العامة لوزارة العدل لكافة احملاكم        ٢٠٠٣يوليه  / متوز ١٨صـدور تعمـيم بتاريخ       �
تئنافية ودائرة التحقيق بضرورة    واهليئة االهتامية والنيابة العامة االس    ) بداية واستئناف (اجلزائـية   

 من أصول احملاكمات اجلزائية اليت تنص على انه ال جيوز حبس احملكوم ٤١٥التقيد بأحكام املادة 
 .عليه بدال من النفقات القضائية إذا كان قاصراً عند ارتكاب اجلرمية

د باملواد  يقضي التقي  ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٣صـدور تعميم عن رئيس التفتيش القضائي بتاريخ          �
 باألحداث لدى احملاكم العادية إذا كان احلدث مشاركاً ةتطبيق اإلجراءات اخلاص (٣٣القانونية 

إلزامية احملامي يف    (٤٢و) سرية احملاكمة  (٤٠،  )مع غري األحداث يف جرم واحد أو جرم متالزم        
 .وتطبيقها أصوالً لدى مجيع احملاكم) احملاكمة اجلنائية واحملاكمات األخرى

 املؤسسات اجلديدة  )ج( 

 وهو عبارة عن معهد تأديب خاص بالسجينات ٢٠٠٤فرباير / شباط١١افتـتاح مركز املبادرة بتاريخ       �
وهو نتيجة تعاون مشترك بني وزارات العدل، الداخلية        . القاصرات يف مستشفى ظهر الباشق احلكومي     

 .باملخدرات واجلرميةوالبلديات، الصحة العامة بدعم من مكتب األمم املتحدة املعين 

افتـتاح مركـز اسـتماع إلفادة الطفل ضحية االعتداء اجلنسي جمهز بالوسائل الفنية البصرية                �
 يف قصر العدل يف بريوت بالتعاون مع مكتب     ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٨والسمعية املتطورة بتاريخ    

 .ااألمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وبتمويل من دوليت سويسرا وكند

 الربامج املنفذة حديثاً )د( 

لتقدمي الدعم النفسي للطفل الضحية وعائلته يف إطار        " محاية طفل احلرب  "الـتعاقد مـع مجعية       �
مشـروع احلمايـة القضـائية لألطفـال املعرضني للخطر بدعم من مركز األمم املتحدة املعين           

 .UNODCPباملخدرات ومكافحة اجلرمية 



CRC/C/LBN/Q/3/Add.1 
Page 28 

 

 لتنفيذ تدبري املنفعة    ٢٠٠٥تني لدعم تنفيذ التدابري البديلة يف أواخر العام         التعاقد مع مجعيتني أهلي    �
 . العامة والتدريب املهين بدعم من منظمة اليونيسيف

 االستراتيجيات  )ه ( 

وضع استراتيجية وطنية لتأهيل الفتيات القاصرات املخالفات للقانون واملعرضني للخطر يف مركز  �
 .  ظهر الباشق-املبادرة 

 إصدارات )و( 

  ملواكبة األصول والتدابري اجلديدة امللحوظة يف القانون        ٢٠٠٣دلـيل إعالمـي صدر يف العام         �
وزارة العدل واملعنيون بالعمل، األحداث املخالفني      :  يتضـمن املواضـيع التالية     ٤٢٢/٢٠٠٢

 . للقوانني اجلزائية، التدابري التربوية، األحداث املعرضني للخطر وسوء املعاملة

كتيـب عن التدابري التربوية البديلة للتدابري املانعة للحرية ويتضمن اإلطار العام للتدابري البديلة،               �
منافعها، شروطها، املعايري، املدة املقترحة واإلجراءات التربوية واإلدارية، مناذج عن طلب احلدث 

 . والعقد التربوي وتنظيم النشاط

لخطر أو لسوء املعاملة يف إطار مشروع احلماية القضائية         دراسة حول وضع األطفال املعرضني ل      �
خالل . الـيت تقوم به وزارة العدل بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية             

 .٢٠٠٣يونيه / وحزيران٢٠٠٠يناير /الفترة املمتدة بني كانون الثاين

 متابعة كل ما ميس مصلحة احلدث  )ز( 

 حداث األجانب يف سجن رومية الذين أهنوا أحكامهم وما زالوا يف السجن            مـتابعة أوضاع األ    �
 . بغية ترحيلهم

  من القانون   ٤٨احلـرص عـلى حسـن تطبـيق القانون وعدم خمالفة أحكامه ال سيما املادة                 �
 الـيت حتظـر نشر صورة احلدث ونشر وقائع التحقيق واحملاكمة أو ملخصها يف               ٤٢٢/٢٠٠٢

 . ماالكتب والصحف والسين

 .احلرص على عدم تعرض احلدث للضرب من قبل رتباء التحقيق خالل اخذ إفادته �

 الصادرة عن املديرية العامة لقوى األمن الداخلي حول         ٢٠٧/٣٠٤متابعة تنفيذ أحكام املذكرة      �
ضرورة إرسال حمضر التحقيق إىل املصلحة مع االستمارة االجتماعية، استدعاء مندوبة األحداث            

 .تحقيقحلضور ال
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 لبنان الدوري الثالث    وتقرير    الدولية حلقوق الطفل   اجلهـود الـيت بذلـت لنشر االتفاقية        -٨ 
 :واملالحظات اخلتامية السابقة للجنة  

تـابع اجمللـس األعـلى للطفولة جهوده يف نشر اتفاقية حقوق الطفل حيث عمل بالتعاون مع منظمة                   
الذي حيتوي على النص الكامل التفاقية حقوق       " األطفال أوالً "اليونيسـيف على طباعة املزيد من النسخ لكتيب         

، كذلك مت   ٢٠٠٦-٢٠٠٣ نسخة خالل األعوام     ٥ ٠٠٠الطفـل الدولية باللغة العربية، حيث مت طباعة حوايل          
، وأيضاً إنتاج حوايل "حيق يل"  نسخة من الكتيب املبسط لألطفال عن اتفاقية حقوق الطفل ٧ ٠٠٠طباعة حوايل 

 ."حقوقنا"سخة من الكتيب املبسط للشباب عن االتفاقية بعنوان  ن٧ ٠٠٠

عمـل اجمللـس على توزيع هذه اإلصدارات على مجيع املؤسسات واجلمعيات األهلية واإلدارات الرمسية              
واحمللـية واملراكـز املتخصصة املعنية بالطفولة وعلى املدارس واجلامعات، وذلك خالل ورش العمل واملؤمترات               

 .٢٠٠٦-٢٠٠٣الوطنية واملناطقية اليت أقامها خالل األعوام والندوات 

 بالتعاون مع مؤسسة عصام فارس بتنفيذ العديد ٢٠٠٥-٢٠٠٤ قام اجمللس األعلى للطفولة خالل كذلك 
من النشاطات يف جمال التوعية على حقوق الطفل يف منطقة عكار اليت تعترب من أكثر املناطق احملرومة واملهمشة يف        

ـ      مدرسة من مدارس عكار وجرى تدريب مدربني        ٢٧تم تنفيذ مسابقة رسوم حول حقوق الطفل يف         لبـنان ف
على منهج التدريب على حقوق الطفل باعتماد منوذج ومنهج تدرييب صممه مدربو اجمللس األعلى              )  متدرب ١٥(

طق خمتلفة من عكار،     معلمة وناشطة اجتماعية يف منا     ٥٠٠للطفولة، عمد املتدربون يف مرحلة الحقة إىل تدريب         
 حتتوي على رسوم ملونة تسهل استيعاب       "عامل صاحل األطفال  "مبسطة لألطفال عن وثيقة      عربية   إنتاج نسخة ومت  

احملـتوى واهلـدف من البنود األساسية هلذه الوثيقة، جرى توزيع هذه النسخة املبسطة على املدارس واجلمعيات                 
 منطقة عكار، كما عمل اجمللس األعلى للطفولة على توزيعها على            يف تاألهلـية واألنديـة االجتماعية والبلديا     

 .املعنيني خالل نشاطاته املختلفة والندوات واملؤمترات وورش العمل اليت يقيمها

ورشة عمل حول مالحظات اللجنة الدولية حلقوق الطفل على التقرير     اجمللـس األعـلى للطفولة      نظـم    
ال يف لبنان واإلجنازات اليت حتققت والصعوبات املوجودة بالتعاون         الـدوري الوطـين الـثاين عن أوضاع األطف        

، كان اهلدف ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ النواب بتاريخ النيابية يف مقر جملس املرأة والطفلوالتنسيق مع جلنة 
ىل تطبيق بنود   تسليط الضوء على اإلجنازات اليت حتققت وما ينبغي عمله ملتابعة اجلهود اآليلة ا            مـن هذه الورشة     

 .الطفلاتفاقية حقوق 

أصـدر اجمللس كتاب التقرير الوطين الثالث حول أوضاع األطفال يف لبنان وملخص عن التقرير باللغتني       
  نسخة باللغة العربية    ٣ ٠٠٠العربية واإلنكليزية وذلك بالتعاون مع منظمة الرؤية العلمية حيث مت طباعة حوايل             

 . نسخة عن امللخص باللغتني العربية واإلنكليزية٣ ٠٠٠يزية وحوايل  نسخة باللغة اإلنكل٢ ٠٠٠و

مت إطـالق هـذا التقرير خالل مؤمتر وطين برعاية السيدة األوىل يف لبنان، وضم كافة الفرقاء واملعنيني                   
 .، يف أوتيل مونرو، بريوت٢٠٠٤يونيه / حزيران١٨بقضايا الطفولة، وذلك بتاريخ 
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خمتلف املناطق اللبنانية بالتنسيق مع مراكز اخلدمات اإلمنائية واجلمعيات األهلية، مت تنفيذ عشر لقاءات يف  
حضـرها رؤساء بلديات وحمافظني وفعاليات اجتماعية، هبدف عرض أهم املستجدات حول أوضاع األطفال يف               

 .ن التقرير نسخة م١ ٠٠٠لبنان اليت أظهرها التقرير الوطين الثالث، مت خالل هذه اللقاءات توزيع حوايل 

كما عمل اجمللس على توزيع كتاب التقرير الوطين الثالث عن أوضاع األطفال يف لبنان على كافة اجلهات  
املعنية بالطفولة يف القطاعني الرمسي واألهلي واملنظمات الدولية خالل األنشطة والندوات واملؤمترات وورش العمل 

 .٢٠٠٦-٢٠٠٣اليت قام هبا خالل األعوام 

 ٢٠٠٦-٢٠٠٣ستوى اإلعالمي أشرف اجمللس بالتعاون مع وحدة اإلعالم التنموي خالل األعوام            على امل  
حول عدة مواضيع   ) املرئي واملسموع واملكتوب  (على تنظيم حلقات إعالمية عن حقوق الطفل عرب وسائل اإلعالم           

 .اخل... ية األسرية، الرعاية البديلة منها الصحة، العنف على األطفال، التربية التعليم، عمل األطفال، الثقافة، الرعا

 :٢٠٠٥-٢٠٠٤كذلك أصدر اجمللس عدة منشورات خالل األعوام  

 .٢٠٠٤" اإلعالم والطفل يف لبنان"كتاب عن مؤمتر  -

 . ٢٠٠٥" أدب األطفال، رؤية مستقبلية"كتاب عن مؤمتر  -

 .٢٠٠٥ألطفال، روزنامة عن حقوق الطفل تضمنت رسومات عن حقوق الطفل نفذها عدد من ا -

كذلـك عمد اجمللس األعلى للطفولة إىل نشر االتفاقية الدولية حلقوق الطفل والتوعية بشأهنا من خالل                 
عام " عمل األطفال "، مسرحية حول    ٢٠٠٣عام  " الطفل العريب "األنشطة الفنية والثقافية اليت نفذها ومنها أغنية        

 .الشوارع وحق الطفل يف التعليم والصحة والرعاية، ويعمل حالياً على إنتاج مسرحية حول أطفال ٢٠٠٤

كمـا يعمل على تشجيع ودعم املسابقات الفنية الكتشاف اإلبداعات والفنون لدى األطفال والشباب               
 .بالتعاون مع مجعيات أهلية متخصصة

اية االحتاد اللبناين لرع  مع   والتنسيق   ن رسم وشعر وموسيقى بالتعاو     مسابقات ٢٠٠٤حيـث نظم يف العام       
 من بينها .الطفـل، مؤسسـة فربيانو، مجعية مهزة وصل، مؤسسة خمزومي، اجلمعية اللبنانية لتعزيز الرضاعة الطبيعية     

مشاركة من األطفال من مجيع إحناء      / مشارك ١٩٨٠، شارك فيها    "حيق يل "مباراة رسم حول حقوق الطفل شعارها       
، كذلك ٢٠٠٥ رسوم وأصدرت كبطاقات معايدة لعام ٤ اختيار لبنان، بالتعاون مع االحتاد اللبناين لرعاية الطفل، مت

 . ٢٠٠٥اختار اجمللس األعلى للطفولة عدداً من رسومات األطفال يف روزنامته السنوية للعام 

 منذ )األردن، دولة اإلمارات العربية(مسابقات رسم وفنون لألطفال خارج لبنان شارك اجمللس يف كذلك  
 .٢٠٠٦ حىت العام ٢٠٠٤العام 

 "أفضل عمل فين تواصلي حول حقوق الطفل      " بتوزيع جوائز لطالب اجلامعات يف مسابقة      وقـام اجمللس   
تسليم جوائز مباراة الرسم حول الرضاعة الطبيعية، بالتعاون مع اجلمعية ، وبالتعاون مع عدد من اجلامعات يف لبنان

 .٢٠٠٦اللبنانية لتنمية الطفولة املبكرة، وذلك يف مطلع العام 
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 :توفري التدريب لألطفال وغريهم وتوعيتهم باالتفاقية وحبقوق اإلنسان عموماً -٩ 

مت تنفيذ العديد من دورات التدريب والتوعية وورش العمل على اتفاقية حقوق الطفل وحقوق اإلنسان                
هلية واملنظمات  عموماً، على املستوى الوطين، سواء ما مت تنفيذه من قبل اجلهات الرمسية أو من قبل اجلمعيات األ                

 .٢٠٠٦-٢٠٠٣الدولية يف لبنان، خالل األعوام 

 :٢٠٠٣العام  

 :ورش عمل 

 .ورشة عمل حول الصحة والسالمة املهنية ملفتشي وزارة العمل بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية -

ورشة عمل يف اجمللس االقتصادي االجتماعي حول ختصيص جزء من املوازنة للقضايا االجتماعية  -
 .بالتنسيق مع املعهد الدميقراطي الوطين

ورش عمـل متخصصـة يف مواضـيع التدريـب على حقوق الطفل تطال عدد من العاملني                  -
االجتماعيني يف مراكز اخلدمات اإلمنائية واجلمعيات األهلية بالتعاون بني اجمللس األعلى للطفولة            

 .ومركز التدريب االجتماعي احلدث

 . ح يف االتفاقية، يف مسرح املدينة، تنظيم فرقة الفنون األدائية يف األردنورشة عمل حول دور املسر -

 يف اإلسكوا تنظيم إدارة اإلحصاء      ٢٠٠٠ورشـة عمـل إلطالق تقرير وضع األطفال يف لبنان            -
 .املركزي، اليونيسيف

 على الفقر، ورشة عمل حول دور التعليم يف احلد من الفقر، إجياد البيئة التعليمية املناسبة للقضاء -
 .تنظيم منظمة اليونسكو

 . ، تنظيم منظمة اليونسكو"التعليم للجميع"ورشة عمل حول تفعيل دور املنظمات األهلية يف دعم  -

ورشـة عمل حول مالحظات اللجنة الدولية حلقوق الطفل على التقرير الدوري الثاين، تنظيم               -
 .اجمللس األعلى للطفولة

األهلي يف تطبيق االتفاقية بالتعاون بني اجمللس األعلى للطفولة         ورشـة عمل حول دور القطاع        -
 . واالحتاد اللبناين لرعاية الطفل

طالت عناصر األمن الداخلي واألمن العام      " من أجل رعاية أفضل للطفل    "ورشـة عمل بعنوان      -
 . بني منظمة العمل الدولية ووزارة الداخلية والبلدياتنوالدفاع املدين بالتعاو

 : تدريبيةدورات

دورة تدريبـية ملسؤويل ومنسقي مشروعات رعاية أطفال الشوارع، بالتنسيق بني اجمللس العريب           -
 .للطفولة والتنمية ومنظمة اليونسكو
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دورة تدريبـية حـول مكافحة ظاهرة عمل أطفال الشوارع لعناصر من الدفاع املدين وشرطة                -
 بعبدا، تنظيم وزارة - مدرسة احلكمة  بريوت ورجال الدرك وضباط من قوى األمن الداخلي يف        

 .الداخلية والبلديات

 أيام حول إعداد اخلطة االستراتيجية يف املشاريع، تنظيم اجلمعية املركزية           ٣دورة تدريبـية ملدة      -
 . املانونايت يف لبنان

:  غوث األطفال السويدي حول    فدورة تدريبـية ملدة أربعة أيام بالتعاون بني منظمة اليونيسي          -
Action for the rights of children. 

 .Child capacity building rights: دورة تدريبية ملدة أربعة أيام، تنظيم منظمة الصحة العامة، حول -

تنظيم " ملبكرةا ورشة الكبار والصغار يتعلمون حول موضوع الطفولة"التدريـب عـلى كتاب    -
 .ورشة املوارد العربية

ن املؤسسات األهلية يف حمافظة الشمال حول اتفاقية حقوق الطفل          دورة تدريبـية جملموعـة م      -
 . بالتعاون بني اجمللس األعلى للطفولة ومؤسسة رينه معوض

 .تدريب مدربني على اتفاقية حقوق الطفل بالتعاون بني اجمللس األعلى للطفولة ومؤسسة رينه معوض -

 إمنائية تابعة لوزارة الشؤون االجتماعية،  مدير مركز خدمات٢٥تنفيذ لقاء للمتابعة والتقييم مع  -
حول دورة تدريبية سابقة عن اتفاقية حقوق الطفل، تنظيم اجمللس األعلى للطفولة بالتعاون مع              

 .مركز التدريب االجتماعي

تدريـب حـول موضوع اتفاقية حقوق الطفل وحمو األمية بالتعاون بني اجمللس األعلى للطفولة          -
 . ومؤسسة املقاصد

ريب مدربني على تطبيق متارين حول جلسات التوعية يف مشروع الوقاية من العنف األسري              تد -
 .يف كافة احملافظات، تنظيم اجمللس األعلى للطفولة

 .تدريب مدربني على موضوع عمل األطفال، تنظيم منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل -

 . ل، تنظيم منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العملدورة تدريب طالت املفتشني يف وزارة العم -

دورة تدريب حول كيفية التعامل مع األطفال العاملني يف الشوارع طالت قوى األمن الداخلي               -
 . واألمن العام والدفاع املدين بالتعاون بني منظمة العمل الدولية ووزارة الداخلية والبلديات

إلرشاد الصحي االجتماعي يف اجلامعة اللبنانية، املنتسبني إىل خلية         دورات تدريبية لطالب قسم ا     -
التطوع حلضور التحقيقات األولية يف حال تعذر مندوبة أحداث من قبل مجعية احتاد األحداث،              

 .تنظيم وزارة العدل
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نظيم دورة تدريبية حول التدابري البديلة للقضاة املنفردين والعاملني االجتماعيني لدى احملاكم، ت            -
 .وزارة العدل

 :٢٠٠٤العام 

 :ورش عمل

 . ، تنظيم غوث األطفال السويدي، لبنان"مشاركة األطفال والشباب"ورشة عمل حول  -

 .Data and Indicators to monitor progress towards MDG: ورشة عمل حول -

 .تنظيم اإلحصاء املركزي، لبنان -

 .تنظيم اليونسكو اإلقليمي"  الشبابتطوير قدرات العاملني مع" ورشة عمل حول  -

 . ورشة املوارد العربيةمورشة عمل حول املناداة حبقوق الطفل، تنظي -

 .ورشة عمل حول األطفال املهمشني داخل املدرسة، تنظيم اليونسكو -

 . ووزارة الصحة اجمللس األعلى للطفولةورشة عمل حول الرعاية الصحية األولية بالتعاون بني -

 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال ١٨٢مل وطنية حول اتفاقية العمل الدولية رقم ورشة ع -
 .بالتعاون بني منظمة العمل الدولية واالحتاد العمايل العام

 حفـل إطـالق كتيـب عـن عمـل األطفـال بالـتعاون بني منظمة العمل الدولية ومجعية                    -
 .الصناعيني اللبنانيني

 احملتملني للعمل على برنامج االستراتيجية احملددة زمنياً       ورشـة عمـل وطنـية حول الشركاء          -
 . تنظيم منظمة العمل الدولية بالتعاون مع كافة الفرقاء املعنيني) املرحلة الثاين(

 .لقاء املاحنني ضمن الربنامج الدويل ملكافحة عمل األطفال، تنظيم منظمة العمل الدولية -

 :دورات تدريبية

 . تنظيم اليونيسيفChild infoج دورة تدريب حول برنام -

 .دورة تدريبية حول الوقاية من املخدرات، تنظيم اجلامعة اليسوعية -

 .  تنظيم اليونيسيفDEV. INFOورشة عمل تدريبية إقليمية حول قاعدة معلومات  -
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بالتعاون " التقنيات املستخدمة يف تعليم األحداث األميني     "دورة تدريبـية حول حقوق الطفل يف       -
 . ومؤسسة رينيه معوض اجمللس األعلى للطفولة، اللجنة الوطنية حملو األمية،لتنسيق بنيوا

، لتدريب العاملني   SOSإطـالق برنامج التدريب على حقوق الطفل يف مؤسسة قرى األطفال             -
 مساعد اجتماعي إضافة إىل أمهات قرى       ٩٢االجتماعيني ومساعديهم يف املؤسسة، مت تدريب       

عنيات برعاية األطفال احملرومني من الرعاية األسرية، على أن يتم تدريب كافة             امل SOSاألطفال  
كذلك مت تدريب األطفال يف املؤسسة وتوعيتهم حول . SOSاألمهات والكوادر يف كافة قرى ال  

 .حقوق الطفل من خالل العديد من النشطة التعليمية والتقنية الناشطة

، تنظيم وزارة العدل بالتعاون مع "الطفل الضحية" حول دورة تدريبـية للعـاملني االجتماعيني     -
 . مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

دورة تدريبـية للقضاة املتخرجني يف معهد الدروس القضائية، تنظيم وزارة العدل بالتعاون مع               -
 .مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

 .، تنظيم وزارة العدل٤٢٢/٢٠٠٢داث عن القانون دورة تدريبية لقضاة األح -

 عـامل اجتماعي حول كيفية التعامل واالستماع إىل الطفل الضحية عند            ٢٨ ل  دورة تدريبـية     -
االسـتماع إليه يف مركز الشرطة، تنظيم وزارة العدل بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين               

 . باملخدرات واجلرمية

رد من عناصر الشرطة القضائية حول احلماية القضائية، تنظيم وزارة العدل  ف٣٢ل    دورة تدريبية    -
 .بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

 ٤٢٢/٢٠٠٢دورة تدريبية لقضاة األحداث والنيابة العامة وقضاة التحقيق عن أهداف القانون             -
ة، احلدث املعرض للخطر، اشتراك القاصر مع الراشد واملبادئ األساسية، التدابري غري املانعة للحري

 .يف خمالفة القانون، تنظيم وزارة العدل

 :٢٠٠٥العام 

 :ورش العمل

 تنظيم منظمة العمل   " مكافحـة أسوأ أشكال عمل األطفال     "ورشـة عمـل وطنـية حـول          -
 .الربنامج الدويل ملكافحة عمل األطفال/الدولية

  .، تنظيم وزارة العمل"مالت املرتل املهاجرات يف لبنانالتوعية بشأن عا"ورشة عمل حول  -

 .اجلمعية اللبنانية إلدارة األعمالتنظيم  ،"إدارة تنظيم الوقت ومهارة التواصل"ورشة عمل حول  -
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تنظيم اجمللس األعلى   " الطفل العريب يف مهب التأثريات الثقافية املختلفة      "ورشـة عمـل بعنوان       -
 .ئة الوطنية للطفل اللبناينللطفولة بالتعاون مع اهلي

" لوقاية ومحاية األطفال من كافة أشكال االستغالل وسوء املعاملة واإلمهال         "ورشة عمل وطنية     -
  .تنظيم اجمللس األعلى للطفولة

، بالتعاون بني اجمللس األعلى للطفولة ومؤسسة السلم        "تشريعات الطفولة "ندوة متخصصة حول     -
 .األهلي الدائم

حنو آلية إللغاء العقاب    : العنف على األطفال يف املدارس    "وطنـية متخصصة حول     ورشـة عمـل      -
 .، بالتعاون بني اجمللس األعلى للطفولة ومؤسسة رينيه معوض وغوث األطفال السويدي"اجلسدي

تنظيم تنظيم جملس كنائس الشرق األوسط، " العدالة الترميمية ونظام السجون"ورشة عمل حول  -
 .نمعهد حقوق اإلنسا

، رؤية مستقبلية، بالتنسيق بني اجمللس األعلى للطفولة واهليئة         "أدب األطفال "ورشة عمل حول     -
 الوطنـية للطفـل اللبـناين، شـارك فـيها عدد من األساتذة اجلامعيني وذوي االختصاص يف       

 .الرسم والتأليف

تنظيم " الثقافة"ورشـة عمـل مع األطفال يف إطار مشاركة األطفال والشباب حول موضوع               -
 .اجمللس األعلى للطفولة

ومتابعة توصيات اللجنة الدولية حلقوق الطفل، " تقارير الظل"ورشة عمل إقليمية يف لبنان حول  -
 .تنظيم ورشة املوارد العربية، ومبشاركة عدد من اجلمعيات األهلية اللبنانية والعربية

لدويل ملكافحة عمل األطفال، تنظيم     ورشـة عمل التقييم النهائي للمرحلة األوىل من الربنامج ا          -
 .منظمة العمل الدولية

 :دورات تدريبية

تنظيم ورشة املوارد العربية،    " النهج الشمويل التكاملي يف الطفولة املبكرة     "دورة تدريبـية حول      -
مشل عدة مدارس ومجعيات أهلية لبنانية وفلسطينية، يعتمد الربنامج على التدريب ضمن فترات             

 وهو  ٢٠٠٥ص منهجيني الختبار ما تدربوا عليه يف عملهم، بدأ الربنامج سنة            مـتقطعة ألشخا  
 . ٢٠٠٦مستمر يف العام 

 يوم  ٦٠( مجعيات تعمل مع الفلسطينيني حول الطفولة املبكرة         ٧دورات تدريـب لبناء قدرات       -
 .Welfareتنظيم ورشة املوارد العربية بالتعاون مع مجعية ) تدرييب
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 مشترك من مخس دور حضانة      ٢٢ملقاربة الشمولية للطفولة املبكرة طالت      دورة تدريبية حول ا    -
 . بالتعاون بني ورشة املوارد العربية ومجعية النجدة

 ، تنظيمدوريت تدريـب على برنامج من طفل إىل طفل طالت أساتذة وعاملني يف مجعيات أهلية             -
 .ورشة املوارد العربية

 .UNOCDPجامعة القديس يوسف، بدعم من يف " لالعنف على األطفا"دورات تدريبية حول  -

 بالـتعاون بـني اجمللس األعلى للطفولة وغوث        " مشـاركة األطفـال   " حـول  ةدورة تدريبـي   -
 .األطفال السويدي

االجتماعيني،  جملموعة من املنشطني  " أشكال، أسباب ونتائج  /تعريف العنف "دورة تدريب حول     -
 .ظمة الرؤية العامليةبالتعاون بني اجمللس األعلى للطفولة ومن

كيفية استعمال أساليب غري عنيفة مع      "دورة تدريبـية جملموعة من املنشطني االجتماعيني حول        -
 .بالتعاون بني اجمللس األعلى للطفولة ومنظمة الرؤيا العاملية" األطفال

بني بالتعاون  " االكتشاف املبكر لذوي االحتياجات اخلاصة والتدخل املبكر       "ىعلدورة تدريب    -
 .اجمللس األعلى للطفولة ومنظمة غوث األطفال الربيطاين

العراقية، " مجعية أطفال يف العامل"موجهة لفريق عمل   " أطفال الشوارع "دورة تدريبـية حـول       -
 .تنظيم اجمللس األعلى للطفولة

للمجتمع " محاية الطفل واملرأة من كافة أشكال العنف      "تنفـيذ حلقات حوار ونشاطات حول        -
 ...).األطفال، األهل، املتطوعون وشبيبة املنطقة (ي احملل

التقنيات املستحدثة لتعليم حمو األمية، وعلى حقوق     "دورة تدريـب ملعـلمي حمـو األمية على           -
 . رينيه معوض بالتعاون مع اجمللس األعلى للطفولةةتنظيم مؤسس". الطفل

 منظمة العمل الدولية ووزارة     دورة تدريـب مدربني للحد من التسرب املدرسي، بالتعاون بني          -
  .التربية والتعليم العايل، مديرية التعليم املهين والتقين، ومركز مكافحة عمل األطفال يف النبطية

 :٢٠٠٦العام 

 :ورش عمل

، بالتعاون والتنسيق بني    "حنو االستراتيجية الوطنية حلماية النشء من املخدرات      "ورشة عمل حتت عنوان      -
 مجعية أهلية وجهات ٣٠فولة وجامعة القديس يوسف، استهدفت الورشة حوايل      اجمللـس األعلى للط   

 .أخرى معنية للخروج بتصور لوضع استراتيجية وطنية حلماية النشء من املخدرات
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ورشة عمل حول التشريعات اخلاصة حبماية أطفال الشوارع يف لبنان بالتعاون بني اجمللس األعلى  -
 .لة والتنمية وبدعم من منظمة اليونسكوللطفولة واجمللس العريب للطفو

 ، تنظيم "التعلـيم واقـع وآفاق، دور البلديات يف السياسات التربوية     "ورشـة عمـل حـول        -
 . احلركة االجتماعية

 : دورات تدريبية

" الصغار والكبار يتعلمون  "سلسـلة ورش تدريب يف جمال الطفولة املبكرة على دليل التدريب             -
من اجلمعيات األهلية واجلهات األخرى املعنية حبقوق الطفل ورعاية          متدرب   ٢٠تطـال حوايل    

 .الطفولة املبكرة، تنظيم ورشة املوارد العربية

 متدرب، بالتعاون بني ورشة     ١٢دورة تدريب حول املقاربة الشمولية للطفولة املبكرة، طالت          -
 .املوارد العربية ومجعية نبع

 :لرامية إىل تنفيذ االتفاقيةالتعاون الدويل يف إطار اجلهود ا -١٠ 

يـتم الـتعاون بني الدولة اللبنانية ومنظمات األمم املتحدة واملنظمات الدولية حول العديد من الربامج                 
 :واملشاريع اليت تشكل يف معظمها أولويات ضمن إطار تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل الدولية، نذكر يف هذا اجملال

 :البنك الدويلونشاطات برامج  ! 

 :مشروع تطوير التعليم -١ 

 إىليعمـل على دعم مساعي احلكومة لتعزيز قدرات وزارة التربية إلدارة قطاع التعليم وإعادة املصداقية     
 .التعليم الرمسي

 :مشروع تنمية اجملتمعات احمللية -٢ 

للبنانية اليت تعاين يعمل على إنشاء أداة فاعلة ومستدامة لتحسني األوضاع املعيشية واالقتصادية يف املناطق ا 
مـن أوضاع اجتماعية صعبة وذلك من خالل تأمني فرص للفئات املهمشة يف احلصول على اخلدمات االجتماعية      

 .واالقتصادية األساسية من تربوية وصحية وبيئية

 أهلية ط هبا تنفيذ هذا املشروع علماً أن آلية تنفيذه تضعها مجعياتاعمار هو اجلهة املنإلإن جملس اإلمناء وا 
 .غري حكومية يف كافة األراضي اللبنانية

برنامج تنموي مناطقي وبرنامج قطاعي يعمل على       : يتم تنفيذ هذا املشروع من خالل برناجمني أساسيني        
تطوير برامج اجتماعية حمددة ضمن جمموعة من العناوين القطاعية الوطنية اليت هتدف إىل تلبية االحتياجات اخلاصة 

 .ة معينة كالنساء واألطفال واملعوقني وكبار السنلشرائح اجتماعي
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مشروع /عمارإلنذكـر يف هـذا السياق التعاون والتنسيق بني اجمللس األعلى للطفولة وجملس اإلمناء وا               
صـندوق التنمـية االقتصادية واالجتماعية ضمن برنامج التعاون املشترك بني اجمللس ووزارة الداخلية والبلديات               

 .يات يف تنفيذ حقوق الطفللتفعيل دور البلد

 :برنامج اهلبات الصغرية -٣ 

ينظم البنك الدويل هبات صغرية جلمعيات غري حكومية لتنفيذ مشاريع هتدف إىل متكني فئات مهمشة يف                 
اجملتمع من املشاركة املدنية، إن عدداً من املشاريع اليت مت متويلها حىت اآلن يف إطار هذا الربنامج قد تناول بشكل                    

 . بآخر جوانب خمتلفة من وضع األطفال والشباب يف لبنانأو

 : املفوضية السامية حلقوق اإلنساننشاطاتبرامج و ! 

يقـوم مكتـب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بتنفيذ بعض النشاطات والربامج يف إطار التعاون مع                 
سيف ومنظمة العمل الدولية يمنظمة اليونالوزارات ومع اجمللس األعلى للطفولة ومنظمات األمم املتحدة وباألخص 

 . يف جمال حقوق الطفل

 :من هذه الربامج والنشاطات 

 :٢٠٠٥حاالت، /خميم صيفي إقليمي حلقوق اإلنسان -

مت تنظيم خميم صيفي بالتنسيق مع اجلامعة األمريكية للتكنولوجيا واملعهد العريب حلقوق اإلنسان ضم طالب  
ن اجلمعيات األهلية واجملتمع املدين واملنظمات الدولية والوزارات        ععربية وممثلني   جامعـيني مـن لبنان والدول ال      

اتفاقية حقوق الطفل وال سيما حق األطفال       : املعنـية، مـن املواضيع األساسية اليت طرحت ضمن برنامج املخيم          
 .باحلماية من كافة أشكال االستغالل

 : خاصة النساء واألطفال يف لبنانزيارة مقرر متخصص حول موضوع االجتار باألشخاص - 

مت إعداد تقرير عن وضع االجتار باألشخاص يف لبنان من قبل مقررة متخصصة يف اللجنة الدولية حلقوق                  
الطفـل السـيدة سيغما هدى، ذلك بعد مقابلتها ممثلني حكوميني خاصة يف وزارة الداخلية والبلديات، العدل،                 

عن اجلمعيات األهلية ومنظمات األمم املتحدة، وبعد زيارة السجن،         الشـؤون االجتماعـية، العمـل، وممثلني        
 . األحداث ومراكز توقيف األحداثوإصالحية

التعاون مع اجمللس األعلى للطفولة وحركة السالم الدائم وجتمع اهليئات من أجل حقوق الطفل               -
 املعرضني للخطر رقم    يف لبنان إلطالق دراسة مقارنة قانون محاية األحداث املخالفني للقانون أو          

  يف ضـوء االتفاقـية الدولـية حلقـوق الطفـل وقواعد ومبادئ األمم املتحدة                ٤٢٢/٢٠٠٢
 . ٢٠٠٥التوجيهية، 
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املكتب الدويل ملكافحة عمل األطفال، يف ورشة عمل        /املشـاركة مـع مـنظمة العمل الدولية        -
ملكافحة أسوأ أشكال   ضمن إطار االستراتيجية الوطنية     "  عمل األطفال  لمكافحـة أسوأ أشكا   "

 .٢٠٠٥عمل األطفال يف لبنان، 

املشاركة يف عضوية اللجنة الوطنية ملكافحة عمل األطفال يف وزارة العمل واليت تتمثل فيها أيضاً  -
الـوزارات املعنية واجمللس األعلى للطفولة واجلمعيات األهلية واملنظمات الدولية املعنية، االحتاد            

صناعيني اللبنانيني وصندوق الضمان االجتماعي، اهلدف من هذه اللجنة         العمايل العام ومجعية ال   
 . يف لبنانوضع ومتابعة تنفيذ مشاريع وخطط مكافحة عمل األطفال

املشـاركة يف اللقـاء التنسيقي مع اجلمعيات األهلية الذي نظمه اجمللس األعلى للطفولة هبدف                -
لس األعلى للطفولة وكافة اجلهات العاملة يف البحث يف أطر التنسيق والتشبيك والتواصل بني اجمل

 .٢٠٠٦جمال حقوق الطفل واإلنسان، 

 املعاهد الوطنية حلقوق اإلنسان يف العامل العريب، يف دولة قطر، بالتعاون مع اللجنة              رتنظيم مؤمت  -
س ، شارك عن لبنان يف املؤمتر رئي"ثقافة حقوق اإلنسان"الوطنية حلقوق اإلنسان يف قطر، بعنوان 

، ممثلني عن اجلهات املعنية حبقوق اإلنسان والطفل يف لبنان، من           ناللجنة الربملانية حلقوق اإلنسا   
املواضيع األساسية اليت طرحت خالل املؤمتر إدخال التربية على حقوق اإلنسان والطفل يف النظام 

 .٢٠٠٦التعليمي، 

 طالب جامعي من كل املناطق ٦٠ املشاركة مع اجلامعة اللبنانية األمريكية يف ورشة عمل ضمت -
 .اللبنانية لتسليط الضوء على مشكلة االجتار بالنساء واألطفال

ضمن فريق منظمات األمم املتحدة يف لبنان بالتعاون مع منظمة ) قوى ضاغطة(خلق فريق شبايب  -
ان اليونيسيف، يعمل هذا الفريق على وضع مسودة خطة العمل الوطنية للسياسة الشبابية يف لبن             

 .بالتعاون مع اجلهات الرمسية واجملتمع املدين

 .العمل إلطالق خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان بالتعاون مع اللجنة الربملانية حلقوق اإلنسان -

 :برامج ونشاطات منظمة غوث األطفال السويدي ! 

 :دراسات 

 املدارس، وقد مت استعمال     دراسة اإلدارة الرمسية يف إزالة العنف على األطفال يف        : ٢٠٠٤العام   -
 األعلى للطفولة ومؤسسة رينيه معوض      سهـذه الدراسـة يف خطـة التحرك اليت يقوم هبا اجملل           

 .للتصدي للعنف يف املدارس

 .٢٠٠٦كما نفذت املنظمة دراسة عن وضع األطفال الفلسطينيني سوف تنشر خالل العام 
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 : خطوات كسب التأييد 

 للطفولة ومؤسسة رينيه معوض يف مؤمتر العنف ضد األطفال         املشـاركة مـع اجمللـس األعلى         -
 . يف املدارس

 .املشاركة يف جلنة تعزيز مشاركة األطفال يف اجمللس األعلى للطفولة -

التعاون مع اجمللس األعلى للطفولة يف موضوع احلماية والوقاية من العنف من خالل املشاركة يف  -
دراسة : رض ومن خالل دعم أنشطة متعددة يف هذا اجملال        اللجـنة الـيت أنشأها اجمللس هلذا الغ       

 .مسحية لواقع اجلمعيات، إنتاج مواد تثقيف حول املوضوع، تنظيم ندوات ومؤمترات

 حىت اليوم يف نشاطاته     ٢٠٠٢تدعم غوث األطفال مركز التدريب للتنمية االجتماعية منذ العام           -
 اجلمعيات األهلية باإلضافة إىل مدارس    املـتعلقة بتدريـب األسـاتذة واألطفال واألهل وبعض        

األونـروا وذلك على تنمية قدراهتم التواصلية وإدارة السلوك وحل الرتاعات واستبدال العقاب             
سفراء " طور املركز مبادرة ٢٠٠٤ويف سنة . املدرسي بأساليب تربوية ال متس كرامة ومنو الطفل

تطال مدارس لبنانية ومدارس األونروا     وجيـري اآلن العمل على تعميم هذه التجربة ل        " السـالم 
 .بشكل أوسع

 :برامج الدمج -

 يف نشاطات لتسهيل دمج األطفال ذوي االحتياجات اإلضافية،         ٢٠٠٢سامهت غوث األطفال منذ العام       
نشاطات زيادة الوعي حول حقوق هؤالء األطفال، إنشاء شبكة من اجلمعيات اليت تعمل يف هذا املوضوع،  : منها

  متكنـت هـذه الشبكة من احلصول على منحة من البنك الدويل لتنفيذ برنامج ميتد على فترة        ٢٠٠٤ويف سـنة    
 على مساعدة األطفال يف التعبري عن آرائهم وحاجاهتم ٢٠٠٤ سنوات، كما عملت غوث األطفال خالل العام    ٣

 . طفل١٠٠في حلوايل ، ودعمت خميم صي"صوتنا"يف سلسلة نشاطات مسرحية وثقافية، كما أنتجت فيلم بعنوان 

 :حق األطفال يف التعبري واملشاركة -

 ورشيت تدريب حول الربجمة على مشاركة األطفال وعملت مع          ٢٠٠٤مولـت غوث األطفال يف العام        
مركـز األطفـال والشباب ومجعية نبع الفلسطينية على دعم األطفال يف تنفيذ مشاريع وعلى إقامة خميم صيفي                  

 ي احتـياجات إضافية، كما رعت املنظمة تنظيم أسبوع لتشجيع القراءة مشل            لألطفـال ضـمنهم أطفـال ذو      
 طفل على تعزيز مشاركتهم يف النطاق ٢٠٠ خميمات فلسطينية، ومت تدريب  ٤ منشـط يف     ٨٢ طفـل و   ١ ٧٠٠

 .٢٠٠٤البلدي يف العام 

ليم يف عدد من     على حتسني مستوى نوعية التع     ةوتعمل املنظمة بواسطة شركائها يف اجلمعيات الفلسطيني       
 مـدارس األونـروا ودعمـت جتمـع اجلمعـيات الفلسـطينية لصـياغة تقريـر الظل الثالث حول أوضاع                    

 .األطفال الفلسطينيني



CRC/C/LBN/Q/3/Add.1 
Page 41 

 : التدريب على حقوق الطفل -

تعمل غوث األطفال بالتعاون مع اجلامعة األمريكية يف بريوت على إعداد مقرر عن حقوق الطفل سيكون  
 واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف ف سامهت املنظمة مع اليونيسي٢٠٠٤ ويف العام ،٢٠٠٦متاحا خالل العام 

تنظـيم ورشة تدريب على حقوق الطفل وتعمل حالياً بالتعاون مع ورشة املوارد العربية على ترمجة أدلة تدريب                  
 .على الربجمة على حقوق الطفل إىل العربية

 :برامج ونشاطات منظمة الصحة العاملية ! 

 بالتعاون ٢٠٠٥ ة الذي صدرت نتائجه األولية سنPAPFAMسامهت املنظمة بدعم املسح الوطين لألسرة  
  .مع وزارة الشؤون االجتماعية وإدارة اإلحصاء املركزي

 .يف وزارة الصحة العامة) اإليدز(كما تساهم املنظمة يف متويل مشروع مكافحة نقص املناعة املكتسبة  

اليت تستهدف األطفال برنامج الصحة املدرسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العايل ومن أبرز الربامج  
 . الذي يعتمد باإلضافة إىل الكشف الطيب، التثقيف الصحي لطالب املدارس

 :برامج ونشاطات غوث األطفال الربيطاين ! 

 :٢٠٠٣عام 

خالل ) مراكز اخلدمات اإلمنائية   (عملت غوث األطفال الربيطاين مع وزارة الشؤون االجتماعية        -
 سنة، مستهدفاً   ١١السنوات األربعة األخرية على مشروع التسرب املدرسي لألطفال حتت سن           

األطفال الذين تسربوا من املدرسة ملدة سنة أو سنتني أو الذين مل يدخلوا املدرسة أصالً، خيضع                
 ة أشهر، مث إعادهتم لالنتظام يف هـؤالء األطفـال لـربنامج اجتماعي أكادميي للتأهيل ملدة سبع     

 .التعليم العام

 واالحتاد اللبناين لرعاية الطفل فتنظـيم مؤمتر مع اجمللس األعلى للطفولة وبالتعاون مع اليونيسي          -
الذي سلط الضوء على أمهية رعاية الطفل ضمن أسرته، مت خالله " مصلحة الطفل الفضلى"حول 

 .  الطفل يف جنيف على تقرير لبنان الوطين الثاينتوزيع مالحظات اللجنة الدولية حلقوق

تنظيم سلسلة ورش عمل بالتعاون مع اجمللس األعلى للطفولة واالحتاد اللبناين لرعاية الطفل حول  -
 ".دليل الدمج يف العامل العريب"

 :٢٠٠٤عام 

عيني يف   مساعدين اجتما  ١٠حوايل  :  مدربني بتنظـيم برنامج مع اجمللس األعلى للطفولة لتدري        -
 .وزارة الشؤون االجتماعية
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 ١٢حلوايل  " االكتشاف والتدخل املبكر  "تنظـيم ورشيت عمل مع اجمللس األعلى للطفولة حول           -
 عـامل اجـتماعي ومـدراء مراكز اخلدمات اإلمنائية العاملني مباشرة مع األطفال يف الفئات               

 .العمرية الصغرية

باللغتني العربية واإلنكليزية،   " دخل املبكر االكتشاف والت "إنـتاج دلـيل وقـرص مدمج حول          -
 .للعاملني يف جمال رعاية الطفل

 :٢٠٠٥عام 

 ).٩ تدابري التنفيذ العامة، السؤال رقم -انظر ب ( ورش عمل حول إلزامية التعليم  -

 :األولويات يف تنفيذ االتفاقية -١١ 

 على إعمال العديد من حقوق تـبقى مشـكلة الفقر من املشكالت األساسية اليت تنعكس بشكل مباشر       
كذلك ال تزال بعض القوانني غري متسقة . األطفال وتتطلب جهداً وطنياً مترمجاً باستراتيجية تنمية اجتماعية شاملة

 مـع االتفاقـية الدولـية حلقـوق الطفـل وباقي املواثيق ذات الصلة، من هنا احلاجة إىل تعديل بعضها وسن                     
 .قوانني جديدة

طنية حلقوق الطفل توضح األهداف واخلطوات لكافة املتدخلني هي أيضاً من األولويات            إن استراتيجية و   
 اليت تستطيع أن تسهم بشكل فعال يف حتسني نوعية تدخل الفرقاء املعنيني، دون إغفال أمهية إجياد آليات تشبيك                  

مني مستلزمات مؤسساتية   أما على املستوى املركزي فمن الضروري العمل على تأ        . ال سيما على املستوى احمللي    
 ...).مرصد، أمني مظامل، مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان (حلماية األطفال 

إن منهجية عمل اجلمعيات األهلية وحتسني مستوى تدخل وحدات القطاع الرمسي واعتماد مقاربة علمية          
 واقع أفضل، ومما الشك     قائمة على االختصاص والتنسيق والتكامل من شأنه أن يدفع وضع األطفال يف لبنان إىل             

فـيه أن استقرار الوضع السياسي الداخلي والدخول احلقيقي يف ورشة تنموية واسعة على املستوى الوطين يعطي                 
 .فرص إضافية إلعمال حقوق الطفل

 اجلزء الثاين

 .إن نص االتفاقية الدولية حلقوق الطفل غري متاح يف الوقت الراهن إال باللغة العربية 

 ثاجلزء الثال

 :معلومات موجزة حول 

 مشاريع القوانني اجلديدة أو التشريعات الصادرة -١ 

 ) وضع مشاريع القوانني-٢ تدابري التنفيذ العامة، -انظر ب ( 
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 :املؤسسات اجلديدة -٢ 

 : نذكر٢٠٠٣من املراكز واملؤسسات اجلديدة اليت مت إنشاؤها بعد العام  

 :باب التبانة/مركز مكافحة عمل األطفال يف طرابلس )أ( 

باب التبانة بالتعاون مع مؤسسة     /أنشأت مؤسسة رينيه معوض مركز مكافحة عمل األطفال يف طرابلس          
 وآرشي، مت اختيار منطقة باب التبانة ألهنا من أحزمة الفقر اليت تشهد أكرب عدد من األطفال                 اإليطايلالـتعاون   

 .العاملني واملتسربني من املدارس يف لبنان

 . تقوم على حتسني الظروف احلياتية لألطفال العاملني واملتسربني من املدارس:كزرؤية املر 

توفري اخلدمات التربوية، االجتماعية، الثقافية، لألطفال العاملني وتأمني إمكانية إعادهتم إىل النظام : اهلدف 
 .التعليمي الرمسي أو املهين والتقين

 سنة من خدمات التقوية املدرسية وحمو ١٦-٨ئة العمرية طفلة ضمن الف/ طفل١٢٠يستفيد حالياً حوايل  
 .األمية والتدريب املهين اليت يقدمها املركز

 : صفوف تقوية مدرسية، حمو أمية، ومهارات حياتية٦يشمل املركز  

 . صفوف بعد الظهر للفتيان٤صفني قبل الظهر للفتيات و 

ين يف جبيل، واملركز الزراعي التابع ملؤسسة رينيه        يتم التدريب املهين بالتعاون مع معهد دون بوسكو التق         
 ). تدريب فندقية( معوض 

مت تشـكيل جلنة متابعة لنشاطات املركز تضم ممثلني عن وزارة العمل واجمللس األعلى للطفولة واللجنة                  
 . املعنيةالمية، بلدية طرابلس، جامعة القديس يوسف يف طرابلس، عدد من اجلمعيات األهلية االوطنية ملكافحة 

يتم التنسيق والتعاون على املستوى احمللي مع كافة اجلهات املعنية من مؤسسات وبلديات ال سيما احتاد                 
 .بلديات الفيحاء حيث مت تشكيل جلنة بلدية ملكافحة مشكلة التسرب املدرسي

 : مركز الدراسات االستراتيجية يف الشرق األوسط )ب( 

 اصة يف املدارس الرمسية بالتعاون مع املدارس ومؤسسات اجملتمع         يتصـدى املركـز ملشاكل الطفولة وخ       
 .املدين والبلديات

 :من إجنازاته 

 بـرامج توعـية عـلى مهـارات احلياة ومفهوم الصحة الشامل لعدد من األطفال يف مدرسة                  �
ية طرابلس، وتدريبهم لتوعية أقراهنم يف املدارس بالتعاون مع إدارة املدرسة وبلد          ) دار السـالم  (

 . فرع املراقب الصحي-طرابلس ومتطوعني من اجلامعة اللبنانية ومعهد طرابلس الفين 
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هيئة "سع على إنشاء    ايف الصف الثامن والت   " التل اجلديدة للبنات  " يف مدرسة    تتدريـب طالبا   �
 .داخل املدرسة تعىن باألنشطة البيئية وبالتوعية" طالبية

 طرابلس، حيث مت تدريب -ريب الرمسية يف أيب مسراء تنفيذ مشروع دعم مدرسي يف مدرسة التد �
خنـبة من الطالب املتفوقني الذين تطوعوا لتنفيذ مشروع الدعم املدرسي لطالب الصف الرابع،              

 .وهذا من شأنه تطوير االجتاهات اإلجيابية لدى األطفال والشباب

 :الربامج املنفذة حديثاً ونطاقها -٣ 

 : محاية أطفال الشوارعمن الربامج احلديثة ضمن نطاق 

بـرنامج تعـاون بني اجمللس األعلى للطفولة واجمللس العريب للطفولة والتنمية هبدف رفع الوعي                �
اجملـتمعي حـول مشكلة أطفال الشوارع، وضمان احلماية القانونية هلم مبراجعة القوانني احمللية             

 من خالل التدريب، مت يف هذا       للطفـل ملواءمتها مع االتفاقيات الدولية، ومتكني العاملني معهم        
اإلطار إجراء دراسة حول اجلوانب القانونية ألوضاع أطفال الشوارع يف لبنان، يتم العمل حالياً  
على التحضري إلعداد دراسة حول احتياجات أطفال الشوارع يف لبنان، يصار على ضوئها تنظيم 

 .ورشة عمل تدريبية للعاملني مع أطفال الشوارع

الحظات اللجنة الدولية حلقوق الطفل على التقرير الوطين الثالث حول أوضاع           بـناء عـلى م     �
األطفال يف لبنان فيما يتعلق بقلق اللجنة حول األعداد املتزايدة لألطفال يف مؤسسات الرعاية،              

 طلب اجمللس األعلى للطفولة بتنفيذ دراسة وطنية شاملة عن واقع           فدعمـت مـنظمة اليونيسي    
، وسوف يعهد   ٢٠٠٦مايو  /ات الرعائية، ينتظر صدور هذه الدراسة يف أيار       األطفال يف املؤسس  

اجمللـس بالتعاون مع اليونيسيف إىل تنظيم ورشة وطنية حول نتائج الدراسة ملتابعة التوصيات              
واختاذ اإلجراءات القانونية واإلدارية الالزمة ملعاجلة مشكلة ارتفاع عدد األطفال يف املؤسسات            

 . على التشجيع الترويج للرعاية البديلةالرعائية والعمل 

 :السياسات املنفذة حديثاً -٤ 

 : يف لبناناًمن االستراتيجيات والسياسات املنفذة حديث 

 ):٢٠١٥-٢٠٠٥( العمل الوطنية للتعليم للجميع خطة )أ( 

م للجميع  أعـدت وزارة التربـية الوطنـية والتعليم العايل هذه اخلطة حتت إشراف اهليئة الوطنية للتعلي                
هذه اخلطة أو االستراتيجية الوطنية هي يف إطار األهداف احملددة يف منتدى            . وشـكلت جلـنة متابعة هلذه الغاية      

، وهتدف لاللتزام بتأمني تكافؤ فرص التعليم اجليد لكافة أبناء اجملتمع اللبناين وحبقهم مجيعاً بااللتحاق               "داكـار "
 :أهم توجهات هذه اخلطة،  القدرة على املتابعةبالتعليم األساسي دون معيقات خارجية سوى

 .تطوير دور اجملتمع احمللي: حتقيق إلزامية التعليم -
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 .تطوير الرعاية والدعم املدرسيني: املعاجلة الوقائية للتسرب املدرسي -

 .توفري اخلدمات التربوية يف مرحلة الطفولة املبكرة -

 .ة من التعليم األساسيتطوير إمكانات االستقبال يف احللقة الثالث -

 .تأمني مستلزمات تعليم املعلوماتية والتكنولوجيا يف التعليم األساسي -

 .فبائيةأللمعاجلة األمية ا -

 .توفري استلحاق ذوو االحتياجات اخلاصة باملدرسة -

 : الوطنية ملكافحة عمل األطفال يف لبناناالستراتيجية )ب( 

عمل األطفال يف لبنان، الوضع الراهن مع توجهات وتوصيات "طنية  أعدت وزارة العمل االستراتيجية الو     
بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومؤسسة البحوث واالستشارات وبالتنسيق مع اجلهات           " عامـة لسياسة وطنية   

 .املعنية مبكافحة عمل األطفال يف القطاعني الرمسي واألهلي

 .ية ومناطقيةتضمنت االستراتيجية توجهات عامة وتوصيات قطاع 

 :التوجهات العامة 

اسـتكمال قاعدة املعلومات املتوفرة حول ظاهرة عمل األطفال وتدقيقها وحتديثها بالتعاون مع              -
 .اجلهات املعنية

إنشاء جلنة وطنية عليا للقضاء على ظاهرة عمل األطفال تتمثل فيها كافة اجلهات على املستويني  -
 .مل األطفالالرمسي واألهلي املعنية مبكافحة ع

 .إجراء تدخالت تشريعية وتنفيذية لردم الثغرات املوجودة -

تنظيم محالت إعالمية وتوعية وتثقيف تشمل أوسع الفئات هتدف إىل التوعية باملخاطر اليت هتدد               -
الطفل واجملتمع نتيجة مشكلة عمل األطفال وتثقيف املواطنني وإرشادهم إىل سبل مواجهة هذه             

إمكانات ذلك، وصوالً إىل التأثري مبواقف الالعبني األساسيني املعنيني وحتريكهم          الظاهرة عملياً و  
 . القضاء على عمل األطفالإىلباجتاه دعم السياسات العامة اهلادفة 

 اجتماعية، كإعداد برامج وطنية حمددة ملكافحة الفقر يف املناطق          -اختاذ تدابري ماكرو اقتصادية      -
 .وغري ذلكشبكات األمان االجتماعي، األقل منواً، وتوسيع ودعم 
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 :توصيات قطاعية ومناطقية 

 :يف امليدان التربوي - 

 .التعليم األساسي واإللزاميبإعداد املراسيم التطبيقية املتعلقة  -

 .العمل على توسيع التعليم اإللزامي لسن اخلامسة عشرة -

لية اليت تسهل إعادة التحاق     دراسـة ظاهرة التسرب املدرسي وأسباهبا ووضع اإلجراءات العم         -
 . املتسربني بالنظام التعليمي العام أو املهين والتقين

حتسني نوعية التعليم يف املدارس الرمسية وشبه اجملانية حيث تشري املعطيات إىل العالقة الوثيقة بني             -
 .العملالتسرب من هذه املدارس وبني اخنفاض مستوى التعليم املتاح هلم وبالتايل توجههم إىل 

 .العمل على زيادة أشكال الدعم املتوفر لتعليم أطفال األسر الفقرية -

 .وضع برامج تعليم غري نظامي، وبرامج تعليم وتدريب بديلة لألطفال خارج املدارس -

 : تدخالت مباشرة يف بعض املناطق وبالنسبة لبعض النشاطات 

طرابلس وعكار، ضواحي املدن،    : ألطفالإعطاء األولوية للمناطق اليت تكثر فيها ظاهرة عمل ا         �
 احمليطة هبا، بعض مناطق اجلنوب وخباصة أقضية النبطية         قخمـيمات الالجئني الفلسطينيني واملناط    

 .وبنت جبيل وصيدا مع ضواحيها، اهلرمل وبعلبك، البقاع عامة

 ):ألطفالأسوأ أشكال عمل ا(إعطاء األولوية ملكافحة عمل األطفال يف بعض امليادين اخلطرة  �

 .أعمال امليكانيك، حدادة السيارات، أعمال الدهان وإصالح وتركيب اآلالت -

 .زراعة التبغ -

 .اخلدمة املرتلية خباصة الفتيات -

 .بعض الزراعات املومسية -

 .األطفال العاملني يف الشوارع -

 ملكافحة عمل األطفال تشكيل جلنة وطنيةتضمنت االستراتيجية الوطنية ملكافحة عمل األطفال يف لبنان      
 اللجنة الوطنية يف وزارة العمل بقرار صادر عن جملس           هذه مت تشكيل  حيث   بقـرار صـادر عن جملس الوزراء      

العمل، الشؤون االجتماعية، الصحة العامة، العدل، التربية : ( تتمثل فيها الوزارات املعنية٣٨/٢٠٠٥الوزراء رقم 
، اجمللس األعلى للطفولة، املؤسسة الوطنية لالستخدام، الصندوق        )الصناعةوالتعلـيم العايل، الداخلية والبلديات،      
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الوطـين للضـمان االجتماعي، منظمة العمل الدولية، االحتاد العمايل العام، مجعية الصناعيني، أربعة أعضاء من                
 .ام املقرراهليئات األهلية اليت تعىن بشؤون األطفال، ستة أعضاء من وزارة العمل على أن يكلف أحدهم مبه

مهمة اللجنة إعداد وتنفيذ الربامج واخلطط واملشاريع اهلادفة ملكافحة عمل األطفال بالتنسيق مع منظمة               
العمل الدولية والربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال ومع سائر املنظمات الدولية والعربية املختصة واهليئات               

 .واللجان األهلية الوطنية

مايو من كل سنة اىل     /راً سنوياً تضمنه أعماهلا ومقترحاهتا وترفعه قبل هناية شهر أيار         تصـدر اللجنة تقري    
 .جملس الوزراء بواسطة وزير العمل الختاذ القرارات الالزمة بشأهنا

 :صياغة استراتيجية للتنمية االجتماعية يف لبنان )ج( 

ية مسودة حول صياغة استراتيجية     صندوق التنمية االقتصادية واالجتماع   /أعـد جملـس اإلمناء واإلعمار      
 .للتنمية االجتماعية يف لبنان بتمويل من االحتاد األورويب

 :مشلت املسودة املهام التالية 

 .اقتراح استراتيجية شاملة للتنمية االجتماعية يف لبنان -

 . والقطاعيةةحتديد جيوب الفقر اجلغرافي -

 : أجلعنية بالتنمية االجتماعية منتطوير أداة لتمكني خمتلف اجلهات الفاعلة وامل -

 .استهداف املشاكل االجتماعية �

 .تنسيق كافة اجلهود �

 .تعزيز فعالية خمتلف مشاريع التنمية االجتماعية وحتسني وقعها وتأثرياهتا �

املناطق والقطاعات والفئات   (حتديـد إطـار نشـاط صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية            -
 .مكافحة الفقرمن أجل ) املستهدفة

 :االستراتيجية الوطنية للنهوض بالرعاية الصحية األولية )د( 

 ٧٧٧/١مت تشكيل جلنة مشتركة لتنفيذ االستراتيجية الوطنية للنهوض بالرعاية الصحية األولية بقرار وزاري رقم                
 :، تضمنت مهام اللجنة٢٠٠٣مارس / آذار١١تاريخ 

 الوطنية للنهوض بالرعاية الصحية األولية من خالل شبكة املراكز  أطر ووسائل تنفيذ االستراتيجية    دحتدي -
 .الصحية احلكومية واألهلية
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 .تقييم األداء الفين واإلداري للمراكز الصحية واملستوصفات املتعاقدة -

 .اقتراح اإلجراءات اإلدارية والفنية الالزمة حلسن سري العمل وتطويره -

 . وزير الصحة يتضمن إجنازات العام املنصرم وخطة العمل للعام الذي يليهترفع اللجنة تقريراً سنوياً ملعايل 

عملت وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع اللجنة املشتركة على إرساء ومراجعة األطر القانونية اليت حتكم التعاون                 
  توقيع  ٢٠٠٣يث شهد العام    القـائم واملوسـع بني وزارة الصحة وشركائها املعنيني يف إطار الرعاية الصحية األولية، ح              

ـ     طق اللبنانية خبدمات   ا عن أربعني عقد تعاون جديد مع جهات أهلية، لترتفع التغطية بشكل متواز لكافة املن              لمـا ال يق
 .صحية أساسية، مع التركيز على املناطق احملرومة والفئات املهمشة واألكثر حاجة

راكز اجلديدة واليت تسعى الوزارة لوضعها على اخلارطة        ويف هـذا اإلطـار مت حتديث قاعدة املعلومات لتضم امل           
 . الصحية لتحديد ثغرات التغطية حتضرياً ملرحلة مقبلة من التوسع
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 املالحق

 ١ملحق رقم 

 : اللجان الفرعية ضمن جلنة العنف املنبثقة عن اجمللس األعلى للطفولة �

 : لعملية التنفيذية على النحو اآليتعقدت اللجان الفرعية عدة اجتماعات بلورت خالهلا أهدافها ا 

 :اللجنة القانونية 

اسـتخراج النصوص القانونية اليت هلا عالقة حبقوق الطفل وحتديداً احلماية من العنف واإلساءة               -
 .هبدف اقتراح التعديل، اإللغاء أو إضافة نصوص

لغاء الكامل للعقاب مناقشة موضوع العقاب املدرسي والصيغة القانونية األنسب للوصول إىل اإل        -
 . املدرسي

 . اآلليات واإلجراءات والتنفيذية" وسيط األطفال"التحضري لعقد طاوالت عمل للتعريف مبشروع  -

 .التوعية على القوانني اخلاصة حبماية األطفال ودور اإلعالم يف هذا اجملال -

 :جلنة األحباث والدراسات والرصد 

 : ي التنسيقي فقد بلورت األهداف التاليةنظراً لطبيعية دور اللجنة االستشار 

 : وأشكاهلا وأسباهباالتعرف على حجم املشكلة  -

 ....)  جتارب مؤسساتية، خدمات، برامجدراسات،(جتميع املعلومات  

 .)بناء على احلاجات املبينة( البحثية األولوياتدور استشاري يف حتديد  

 .)نوعية، كمية(ية  يف وضع دراسات قطاعاستشاريدور /إبداء الرأي 

 ).عند اللزوم(يف اإلجراءات اليت هتمهم  األطفالمشاركة تعزيز  

 :تأسيس مرصد يضم قاعدة معلومات -

 مع اقتراح هيكلية شاملة حتدد اخلطوات اإلجرائية اليت على أساسها ميكن تأسيس مرصد بالتنسيق 
 ).هيكلية لترصد مستمر (اجلهات املعنية

 :بجلنة والربامج والتدري

 .حتديد االحتياجات التدريبية للعاملني مع األطفال املعنفني يف املؤسسات -
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 .تدريب العاملني مع األطفال -

 .وضع معايري لربامج التدخل يف املؤسسات الرعائية -

 .وضع معايري لربامج الوقاية من العنف واإلساءة واإلمهال -

 : اجلنسيلجلنة االستغال 

 .رب حتديد وتوحيد املفاهيم والتعرف على اجلمعيات وإمكاناهتا واحتياجاهتاحتليل اإلطار البياين ع -

رفـع مسـتوى الوعي حول اآلثار السلبية للعنف ضد األطفال وتغيري النظرة االجتماعية حول                -
 .املعتقدات السائدة

 .تطوير قدرات العاملني وتعزيز برامج التدخل والتأهيل واملتابعة -

 : إلمهالجلنة سوء املعاملة وا 

 .حتديد املفاهيم حول سوء املعاملة واإلمهال -

 .رصد اخلربات والتدخالت ودعمها وتطويرها -

 .التوعية وكسب الدعم والتأييد حول اإللغاء الكامل لكافة أشكال العنف -

 .حتديد آليات واضحة للتشكي والتبليغ واملتابعة -

 :اللجنة اإلعالمية

 ورشة عمل متخصصة حول كيفية مقاربة موضوع محاية الطفل من           جيري التحضري حالياً لعقد    )أ( 
 . كافة أشكال العنف واالستغالل واإلمهال عرب الوسائل اإلعالمية

 : أهداف الورشة 

 . ظاهرة العنف ضد األطفال مبختلف أشكالهعلومات معمقة ومتخصصة حولمب تزويد اإلعالميني -

 الطفل يف   لتوعوي لدى اإلعالميني فيما خيص حق     الدور الوقائي ا   ارتباط   حولتعمـيق الوعي     -
 .احلماية من كافة أشكال العنف

اليت تنتهجها وسائل اإلعالم يف إدراج مبدأ وقاية ومحاية         لممارسات السليمة   املعـايري ل  حتديـد    -
 .من خمتلف أشكال العنفالطفل 

وى الوعي حول   التحضـري حلملـة إعالمية هتدف للترويج حلق الطفل يف التشكي وتوسيع مست             -
 .التشريعات اليت هتدف إىل محاية الطفل
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  ٢ملحق رقم 

 : آلية إعداد اخلطة الوطنية للنهوض بالطفولة يف لبنانمقترح 

 طرح وكسب تأييد القرار السياسي :النشاط األول 

يهـدف هـذا النشـاط إىل احلصول على دعم وتأييد أصحاب القرار السياسي لتسهيل مجيع املراحل                  
 .اءات املتعلقة بإعداد وتنفيذ اخلطةواإلجر

على جدول " اخلطة الوطنية للنهوض بالطفولة يف لبنان"توجيه كتاب إىل جملس الوزراء لوضع  !
 أعماله، وإقرار بدء العمل فيها وتعميمها على الوزارات املعنية

قدير خرباء لإلعداد، ت  (خرباء وطنيني   إىل  تعـيني خـبري دويل واحد إضافة         :النشاط الثاين
 )الكلفة املالية، ويف جمال املتابعة والتقييم

 والتعاون مع فريق عمل أمانة سر اجمللس األعلى للطفولة          قيقـوم اخلرباء الوطنيون واخلبري الدويل بالتنسي       
 :باملهام التالية

 .اإلطار العام للخطة، احملاور واالستراتيجياتوضع  -

 .اإلشراف وإعطاء املشورة للجان -

 . مع فريق عمل اجمللس األعلى للطفولةلصيغة األولية للخطة الوطنيةإعداد ا -

  عقد لقاء رفيع املستوى للمدراء العامني يف الوزارات املعنية واجلهات الرمسية األخرى :النشاط الثالث 

من بعد إقرار اخلطة الوطنية واحلصول على موافقة جملس الوزراء بتنفيذها ووضع اإلطار العام هلذه اخلطة            
اختاذ قرار  هبدف املعنية اإلدارات الرمسية لقاء رفيع املستوى للمدراء العامني يفقـبل فريق اخلرباء، يصار إىل عقد    

مشـترك للتنسيق ووضع إمكانات الوزارات املعنية إلعداد اخلطة واملشاركة يف مجيع مراحلها خاصة فيما يتعلق                
 .إلشراف املناسبني واملتابعة وتوفري التمويل والتقييم وابالتنفيذ

 ضمن الوزارات على أن يكون منسق فريق العمل  Task Forcesتشكيل فرق عمل متخصصة !
 .املدير العام للوزارة

 .وضع آلية حمددة للتنسيق فيما بني اإلدارات الرمسية عرب اجتماعات تعقد دورياً هلذه الغاية !

بنان ذات الصلة إلقرار صيغة للتنسيق وإشراكهم يف كما يعقد لقاء عمل مع املنظمات الدولية العاملة يف ل 
 .بعض جوانب اخلطة
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 إطالق اللجان االستشارية للمجلس األعلى للطفولة واخلطة الوطنية  :النشاط الرابع 

  جلنة تضم ممثلني عن اإلدارات الرمسية واجلمعيات األهلية واجلامعات ١٣مت تشكيل  -أوالً  

 )مهام وأدوار( جان وضع الوصف الوظيفي هلذه الل !

 وضع مالحظات على الصيغة األولية للخطة  !

تشـكيل جلـان مشاركة األطفال على أن يكون ميسر اللجان من الشباب ضمن الفئة          -ثانياً 
 )٢٥-١٨(العمرية 

، وذلك بعد إقرار    يـنظم عملـية مشـاركة األطفـال اللجنة االستشارية ملشاركة األطفال            !
 .ذه الغايةاالستراتيجية اليت وضعت هل

، على أن يشاركوا يف     يـتم اسـتقطاب الشباب عرب اللجنة الوطنية للتطوع وجهات أخرى           !
 عضـوية الـلجان االستشـارية ويلعـبون دور صـلة الوصل بني اللجان االستشارية وجلان                

 .مشاركة األطفال

 تعيني منسق من أمانة سر اجمللس األعلى للطفولة لكل جلنة -ثالثاً  

 :ون باملهام التاليةيقوم املنسق 

 ل عامل صاحل لألطفا   ةإجراء مراجعة تقييمية لوثيق   عرب  إعداد ملخص عن التدابري الواجب اختاذها        -
واخلطة العربية ومقارنتها باملعطيات يف لبنان من أجل وضع التدابري واإلجراءات الالزم اختاذها مبا 

 .ولويات اخلطة الوطنية هبدف حتديد األاًيتالءم واتفاقية حقوق الطفل والوثيقتني املذكورتني آنف

 .املساعدة يف إدارة جلسات اللجان وإيصاهلا إىل األهداف املرجوة -

 .متابعة أعمال فرق العمل يف اإلدارات الرمسية والتنسيق فيما بينها -

 .مساعدة فريق اخلرباء يف التحضري للخطة -

 إطالق آلية إعداد اخلطة الوطنية :النشاط اخلامس 

 واخلطوات الواجب اعتمادها لتفعيل    تنظـيم ورشـة عمل وطنية يتم خالهلا شرح آلية العمل             !
 .إقرار اخلطة

 .عرض اإلطار العام للخطة، احملاور واالستراتيجيات !
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 وضع املسودة األوىل للخطة الوطنية  :النشاط السادس 

 .يقوم اخلرباء بوضع املسودة األوىل للخطة ! 

 . االستشارية كل وفق اختصاصاهتاتعرض على اللجان ! 

 .تضع كل جلنة مالحظاهتا ! 

 .تدرج املالحظات ضمن املسودة ! 

 مناقشة مقترح اخلطة مع فرق عمل الوزارات برئاسة املدراء العامني ومع املنظمات الدولية  :النشاط السابع 

 برئاسة املدراء العامني من task forceباإلضافة إىل فرق العمل تضم تشـكيل فـرق مراجعة هنائية حملاور اخلطة    
 .، ممثلني عن أعضاء اللجان الذين سامهوا يف وضع املالحظات األوليةالوزارات املعنية بالتنفيذ

 إعداد الصيغة النهائية للخطة الوطنية مع املوازنة وخطة املتابعة والتقييم  :النشاط الثامن 

ـ            :النشاط التاسع  رارها ورصد املوازنات وحتديد مسؤولية     عـرض اخلطـة عـلى جملـس الـوزراء إلق
 الوزارات املعنية 

 حفل إطالق اخلطة الوطنية للنهوض بالطفولة يف لبنان :النشاط العاشر 

 :٣ملحق رقم 

بدائل ملكافحة عمل األطفال عرب التعليم واخلدمات املستدامة يف منطقة الشرق          حـول    ACCESSمشـروع   
 :األوسط ومشال أفريقيا

راتيجيتها العاملية ملكافحة عمل األطفال، تساهم احلكومة األمريكية عرب قسم العمل لديها            ضمن إطار است   
)US department of labor ( يف ختفيف نسبة أسوأ أشكال عمل األطفال يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا

ية األطفال يف احلصول على برامج وتأيت هذه املسامهة عرب اتفاقيات تعاون مع املنظمات الدولية هبدف حتسني إمكان
 .تعليمية ذات جودة على اعتبار أن هكذا برامج هي إحدى الوسائل الفعالة حملاربة عمل األطفال

 ضمن اتفاق CHF International ضمن هذا اإلطار وهو مشروع ينفذ حتت إدارة ACCESSيقـع مشروع   
 ومؤسسة رينه معوض يف AMIDEASTيف اليمن و CSSWيف لبنان، مؤسسة ) RMF(شراكة مع مؤسسة رينه معوض 

 . الشق اإلقليمي للمشروع

 : املتعلق بلبنانACCESSمشروع 

 : عرب أنشطة مباشرة هتدف إىلACCESSتنفذ مؤسسة رينه معوض القسم املتعلق بلبنان من مشروع  
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 .التعليم املباشر لألوالد العاملني أو األوالد يف خطر التسرب من املدرسة -

 .كيز على ضرورة تعليم اإلناثالتر -

 .بناء مناذج تربوية وتعليمية هتدف إىل دعم املؤسسات املعنية للحد من عمل األطفال -

 :الفئة املستهدفة

أو )  سنة١٥أي دون ( يف لبنان األطفال العاملني دون السن القانونية للعمل ACCESSيستهدف مشروع  
 .تصادية أو للصعوبة يف التعلمأطفال يف خطر التسرب من املدرسة ألسباب اق

 :أنواع األنشطة املقترحة ضمن املشروع

 :تشمل األنشطة املقترحة ما يلي 

 .دورات حمو أمية -

 .دورات تدريب مهين معجل -

 ...).قرطاسية، كتب (دعم مدرسي  -

 .تقوية مدرسية -

 .حتسني بىن حتتية ضرورية يف بعض املدارس ضمن املناطق املستهدفة -

 .ة وتثقيف حول حقوق الطفل خاصة احلق يف التعليم واحلماية من العملتوعي -

 ."التعليم املرتكز على املتعلم"تنمية قدرات املعلمني يف بعض املدارس يف جمال منهجية  -

مناصرة واقتراح سياسات واستراتيجيات وطنية هتدف إىل حتسني إمكانية التعليم وبقاء التالميذ             -
 .يف املدارس

 : املقترحنيالشركاء

 :يتم تنفيذ األنشطة بالتعاون مع شركاء وممثلني هم 

 وزارة التربية، العمل، الشؤون االجتماعية، الداخلية     (املؤسسات احلكومية املعنية بعمل األطفال       -
 ...)البلديات و

 ).IPECمنظمة العمل الدولية و(املؤسسات الدولية  -
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 .اجلمعيات األهلية احمللية -

 ).اإلعالم، القطاع اخلاص والبلديات(دين عامة اجملتمع امل -

 : يف لبنانACCESSاملناطق اجلغرافية ضمن مشروع 

 :املناطق اليت يشملها املشروع هي املناطق اليت يتركز فيها عمل األطفال حسب اإلحصاءات املتوفرة وهي 

 ...).منطقة النبطية، صور (اجلنوب  -

 ).الفيلمنطقة برج محود وسن (بريوت الكربى  -

 ).منطقة عكار وطرابلس وبالتحديد باب التبانة(الشمال  -

 :مدة املشروع

 .٢٠٠٨سبتمرب / وحىت أيلول٢٠٠٤سبتمرب / سنوات ابتداء من أيلول٤ميتد املشروع على فترة  

- - - - - 

 


