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مقدمة

 ١.١الخلفية واألهداف
إســتجابة
ً
قــررت جمعيــة إنقــاذ الطفــل ،مكتــب لبنــان ،أن تُ قيــم تحليــا لوضــع حقــوق الطفــل فــي العــام  ،٢٠١٥وذلــك
لضــرورة تحديــد أســس يبنــى عليهــا برامــج متطــورة مرتكــزة علــى الحقــوق ،مــا يضمــن إندمــاج أفضــل بيــن الجهــود اإلنســانية
توقــع أن يشـكّل هــذا التحليــل بالنســبة لجمعيــة إنقــاذ الطفــل ،مكتــب لبنــان ،جـ ً
ـزءا ال يتجــزّ أ مــن آليــة إتخــاذ قراراتها
والتنمويــةُ .ي ّ
اإلســتراتيجية وســيكون بمثابــة التقييــم األولــي المــؤدي إلــى تطويــر الخطــة اإلســتراتيجية للبــاد للســنوات .٢٠١٨-٢٠١٦
يهــدف تمريــن تحليــل وضــع حقــوق الطفــل بشــكل عــام للقيــام بمراجعــة لوضــع األطفــال الذكــور واإلنــاث ضمــن التجمعــات
الســكانية اللبنانيــة والالجئــة ،مــن أجــل تقييــم مســتوى تحقيــق حقوقهــم وفــق إتفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل
ولتحديــد العوائــق التــي تعترضهــا والمحفــزات التــي تمكّنهــا .يهــدف تحليــل وضــع حقــوق الطفــل تزويــد المعلومــات ألي
تخطيــط إســتراتيجي مســتقبلي لبرامــج جمعيــة إنقــاذ الطفــل فــي لبنــان.

 ١.٢النهج واألساليب المستعملة في تحليل وضع حقوق الطفل
تــم تحديــد النهــج المتّ بــع فــي هــذا التحليــل لوضــع حقــوق الطفــل وفقـ ًـا إلرشــادات تحليــل وضــع حقــوق الطفــل الصــادر عــن
جمعيــة إنقــاذ الطفــل فــي ســنة  .٢٠١٣تــم تقســيم عمليــة دراســة تحليــل وضــع حقــوق الطفــل لســنة  ٢٠١٥بيــن المكتــب
المحلــي لجمعيــة إنقــاذ الطفــل ومتعهــد خارجــي خارجــي لإلستشــارات ( .)ITASCشــكل مكتــب جمعيــة إنقــاذ الطفــل فــي
لبنــان لجنــة توجيهيــة مســؤولة عــن تنفيــذ التحليــل والتأ ّكــد مــن اإللتــزام بالموازانــة المحـ ّـددة .إعتمــد التحليــل علــى مصدريــن
للمعلومــات :بيانــات أوليــة وبيانــات ثانويــة .تبنّ ــى مكتــب جمعيــة إنقــاذ الطفــل فــي لبنــان عمليــة تقييــم تشــاركية ضمــت
أصحــاب المصلحــة الداخلييــن فــي مكتــب لبنــان وأصحــاب المصلحــة الخارجييــن المعنييــن ،باإلضافــة إلــى عمليــة تقييــم
موازيــة مــع األطفــال ضمــت أطفــال لبنانييــن وفلســطينيين وســوريين.
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السياق العام للبالد

لبنــان بلــد متوســط الدخــل ويعتمــد إقتصــاده علــى مورديــن رئيســيين :الخدمــات والدعــم الخارجــي .إقتصــاد لبنــان إقتصــاد
ســوق حــر بروابــط مكثفــة مــع الــدول المتقدمــة فــي معظــم النشــاطات اإلقتصاديــة .يســاهم القطــاع الخــاص بأكثــر مــن ٪٨٠
مــن الناتــج المحلــي اللبنانــي ويطغــى عليــه قطــاع الخدمــات كالمصــارف والخدمــات الماليــة والفنــادق والمطاعــم واإلعــام
واإلعالنــات ،لكنــه يشــمل أيضـ ًـا الزراعــة والصناعــة والبنــاء والتجــارة والســياحة .١بلــغ الناتــج المحلــي العــام فــي لبنــان ٤٥.٧٣
مليــار دوالر أمريكــي فــي ســنة  .٢٢٠١٤الجديــر بالذكــر هــو أن الديــن المحلــي يبلــغ  ٦٩.٣٦مليــار دوالر وبذلــك تكــون نســبة
الديــن مــن الناتــج المحلــي قــد بلغــت  ٪١٣٤فــي نهايــة شــهر حزيران-يونيــو .٣٢٠١٥
ال يــزال الفقــر فــي لبنــان يشــكل مشــكلة جديــة بالرغــم مــن جهــود الحكومــة فــي ســنوات مــا بعــد الحــرب .كمــا يرتبــط الفقــر
ـن
فــي لبنــان بالفئــات اإلجتماعيــة المهمشــة مثــل ذوي اإلحتياجــات الخاصــة والمســنّ ين واألســر التــي تديرهــا النســاء (وأغلبهـ ّ
أرامل).تُ عتَ َبــر  ٪٣٦مــن األســر التــي تديرهــا النســاء أســر محرومــة مقارنــة بـــ ٪٢٣مــن األســر التــي يديرهــا الرجــال.4
وضخمــت تداعيــات الوضــع السياســي العالــق وبالتالــي تباطــأ
ّ
علــى مســتوى اإلقتصــاد الكلــي ،سـ ّـطرت األزمــة الســورية
النمــو اإلقتصــادي بشــكل ملحــوظ بيــن عامــي  ٢٠١١وّ .٢٠١٥أثــرت األزمــة الســورية بشــكل كبيــر علــى التركيبــة الديموغرافيــة
ـتقباال
للبنــان .أصبــح خمــس ســكان لبنــان مــن الســوريين ( ٢٧ســوري بيــن كل  ١٠٠لبنانــي) ،مــا يجعــل لبنــان البلــد األكثــر إسـ
ً
نســبة إلــى عــدد ســكانه مــع األخــذ بالحســبان المجموعــات الســكانية الالجئــة التــي كانــت متواجــدة
ً
لالجئيــن فــي العالــم
فــي البــاد .5قــدر مشــروع لبنــان لإلســتجابة لألزمــة لســنتي  ٢٠١٦-٢٠١٥عــدد ســكان لبنــان بـــ ٥.٩مليــون نســمة ،بينهــم ١.٢
مليــون ســوري مســجلين كالجئيــن لــدى المفوضيــة العليــا لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن .6تشــير أرقــام المفوضيــة العليــا
لشــؤون الالجئيــن إلــى أن عــدد الالجئيــن العراقييــن المســجلين فــي لبنــان يبلــغ .7٦١٠٠
«عبــر التاريــخ قامــت السياســات اللبنانيــة بالفصــل بيــن البرنامــج اإلقتصــادي واإلجتماعــي ،مــع إحالــة الجانــب اإلجتماعــي درجــة
ثانويــة مــن األهميــة .بــدأت مؤخـ ً
ـرا تبــرز القضايــا اإلجتماعيــة ال ســيما فــي البرامــج الحكوميــة والبيانــات الوزاريــةُ .أطلقــت
خطــة العمــل اإلجتماعيــة ،وهــي خريطــة طريــق تتكــون بشــكل رئيســي مــن شــبكات أمــان إجتماعيــة ،فــي عــام  ٢٠٠٧كجــزء مــن
نصــت خطــة العمــل اإلجتماعيــة علــى صياغــة إســتراتيجية إجتماعيــة
مشــروع الحكومــة اإلصالحــي المقـ ّـدم لمؤتمــر باريــس ّ . ٣
ً
وطنية.وفقــا لذلــك ،تــم فــي العــام  ٢٠١١صياغــة اإلســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة اإلجتماعيــة .تدعــو اإلســتراتيجية لرؤيــة
8
مشــتركة لترشــد تأســيس دولــة مدنيــة علــى أســس المواطنــة ».
 ١برنامج األمم المتحدة للتنمية ،تقرير أهداف التنمية األلفية في لبنان٢٠١٣،
 2البنك الدوليhttp://data.worldbank.org/country/lebanon ،
 3وزارة المالية ،مديرية الدين العام ،ملخص الدين العام٢٠١٥ ،
 4برنامج األمم المتحدة للتنمية ووزارة الشؤون اإلجتماعية ،خرائط الفقر٢٠٠٧ ،
 5برنامج الغذاء العالمي ،النتائج األولية لتقييم نقاط الضعف لدى السوريين في لبنان٢٠١٥ ،
 6الجمهورية اللبنانية ،األمم المتحدة ،خطة لبنان لإلستجابة لألزمة٢٠١٤ ،٢٠١٦-٢٠١٥ ،
UNHCR, Lebanon Global Appeal, 2014-2015, 2014 7
 8وزارة الشؤون اإلجتماعية ،اإلستراتيجية الوطنية للتنمية اإلجتماعية٢٠١١ ،
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لــم ينضــم لبنــان إلــى أي معاهــدات دوليــة تتعلــق بحقــوق اإلنســان ،أو يصــادق عليهــا ،فــي الســنوات الســبع الماضيــة.
يمكــن عــزو ذلــك لغيــاب اإلســتقرار السياســي والشــلل المتكــرر للســلطات التشــريعية .ينعكــس هــذا الواقــع فــي توقيــع
وقــع لبنــان علــى البروتوكــول اإلختيــاري إلتفاقيــة حقــوق
لبنــان علــى معاهــدات وقبولهــا مــن دون الموافقــة التشــريعيةّ .
الطفــل والتــي تتنــاول مشــاركة األطفــال فــي النزاعــات المســلحة فــي  ١١شــباط-فبراير  ،٢٠٠٢لكنــه لــم يتّ خــذ أي خطــوات
نحــو المصادقــة عليهــا ،ويقــوم المجلــس األعلــى للطفولــة بتنفيــذ خطــة عمــل تهــدف لتســهيل عمليــة المصادقــة .كمــا أن
يوقــع لبنــان
ّ
لــم يصــادق لبنــان حتــى اآلن علــى البروتوكــول اإلختيــاري إلتفاقيــة إنهــاء جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة .لــم
علــى إتفاقيــة األمــم المتحــدة لالجئيــن فــي عــام  ١٩٥١وال يعتــرف بروتوكولــه لعــام ١٩٦٧بالحقــوق األساســية واإللتزامــات
القانونيــة نحــو األشــخاص الحامليــن لصفــة الجــئ.
ـتمرت الضغــوط الناتجــة عــن الصــراع المســلح فــي ســوريا المجــاورة .صــدرت تقاريــر جديدة
علــى مســتوى حقــوق اإلنســان ،إسـ ّ
عــن تعذيــب معتقليــن و أنــواع أخــرى مــن اإلســاءة لهــم .إتخــذ لبنــان خطــوات تحـ ّـد مــن دخــول الالجئيــن مــن ســوريا بمــا فيهــم
الفلســطينيين .إســتمر التمييــز فــي وجــه التواجــد المزمــن لالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان .ال تــزال النســاء تتعـ ّـرض للتمييــز
فــي القانــون والممارســة ،كمــا أنهــن ال تخضعــن للحمايــة المالئمــة ضــد العنــف الجنســي وأنــواع أخــرى مــن العنــف .واجــه
ـتغالال وأنواعـ ًـا أخــرى مــن اإلســاءة .تمــت مالحقــة أكثــر مــن  ٢٤رجــل
العمــال األجانــب ،وباألخــص العامــات المنزليــات ،إسـ
ً
قانونيـ ًـا بزعــم ممارســة توافقيــة للجنــس المثلــي .تــم تحقيــق بعــض التقــدم فــي إيضــاح تداعيــات بعــض حــاالت اإلخفــاء
ينفــذ أي حكــم إعــدام .لــم ُيــزل
القســري التــي تعــود إلــى عقــود مــن الزمــن .ال تــزال عقوبــة اإلعــدام معمــول بهــا؛ لكــن لــم ّ
لبنــان تحفظاتــه علــى إتفاقيــة إنهــاء جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ،تحديـ ً
ـدا الفقــرة الثانيــة مــن المــادة التاســعة والتــي
تخــص قانــون الجنســية ،.والفقــرات (ج)( ،د)( ،و) و (ز) مــن المــادة  ١٦والتــي تخــص قانــون األحــوال الشــخصية والمــادة ٢٩
التــي تخــص موضــوع التحكيــم؛ مــا يعيــق المســاواة بيــن الجنســين.
فيمــا يخــص حقــوق الطفــل ،صــادق لبنــان علــى البروتوكــول االختيــاري المتعلــق باإلتجــار فــي األطفــال ،وبغــاء األطفــال
واســتخدام األطفــال فــي المــواد والعــروض اإلباحيــة ،فــي  ٨تشــرين الثانــي  -نوفمبــر  .٢٠٠٤كان مــن المفتــرض علــى
الحكومــة اللبنانيــة تقديــم تقريرهــا األول عــن هــذا البروتوكــول فــي  ٨كانــون األول  -ديســمبر  ٢٠٠٦لكنــه لــم يتــم تقديمــه
حتــى اآلن .لــم تتقــدم الحكومــة اللبنانيــة بــأي تحفظــات علــى إتفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل أو علــى البروتوكــول
االختيــاري المتعلــق باإلتجــار فــي األطفــال ،وبغــاء األطفــال واســتخدام األطفــال فــي المــواد والعــروض اإلباحيــة .فــي ظــل
التأخيــر الكبيــر فــي المصادقــة علــى وتنفيــذ البروتوكــوالت اإلختياريــة إلتفاقيــة حقــوق الطفــل ورفــع التقاريــر المتعلقــة
توقــع المصادقــة علــى البروتوكــول اإلختيــاري الثالــث إلتفاقيــة حقــوق الطفــل
بالمعاهــدات الحاليــة ،مــن غيــر الواقعــي ّ
ّ
المتعلــق بإجــراء تقديــم البالغــات .طلبــت اللجنــة مــن لبنــان دمــج التقريــر الــدوري الرابــع والخامــس ورفعهــم كتقريــر موحــد
فــي كانــون األول  -ديســمبر  ،٢٠١١لكنــه لــم يتــم إنجــازه فــي الوقــت المحــدد بــل رفعتــه الدولــة فــي عــام  .٢٠١٥ال يوجــد
قوانيــن شــاملة لألطفــال فــي القانــون اللبنانــي ،لكــن توجــد تشــريعات لهــا أهميــة خاصــة لألطفــال فــي عــدد مــن القوانيــن
والمراســيم كمــا هــو مبيــن فــي تحليــل وضــع حقــوق الطفــل.
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التدابير العامة ،مبادئ إتفاقية حقوق الطفل ،وتعريف الطفل

 ٣.١التدابير العامة
يحضــر
ّ
ال يمكــن تحليــل التدابيــر العامــة فــي معــزل عــن الســياق العــام للبــاد ،إذ أن هــذا الســياق فــي الظــروف المثلــى
األرضيــة لترســيخ بيئــة تــؤدي إلــى تحقيــق حقــوق الطفــل .علــى رغــم مــن التقـ ّـدم المحقــق إلــى اليــوم ،غيــر أن هنــاك أســباب
بنيويــة عرقلــت التقـ ّـدم فــي التطبيــق وقــد فشــل لبنــان فــي معالجتهــا منــذ المصادقــة علــى إتفاقيــة حقــوق الطفــل فــي
ً
تكــرارا .أهــم ســبب بنيــوي معرقــل هــو غيــاب
أكــدت ذلــك
العــام  ،١٩٩٦وكانــت لجنــة األمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل قــد
ّ
سياســة وطنيــة للطفولــة مبنيــة علــى أســاس حقــوق الطفــل .إنعكــس ذلــك فــي جميــع المعاييــر التطبيقيــة العامــة ،حيــث
وأدت المــآزق إلــى دورة تف ـكّك معقــدة وغيــر فعالــة.
تشــتّ تت الجهــود المتعلقــة بالطفــلّ ،
تــؤدي القيــم العائليــة والدينيــة الشــائعة والعــادات اإلجتماعيــة إلــى تأثيــرات نافعــة مــن جهــة ومعيقــة مــن جهــة أخــرى فــي
تحقيــق حقــوق الطفــل .بشــكل عــام ،ال ُينظــر إلــى الطفــل كموضــوع حقــوق أو صاحــب حــق .يشـكّل الديــن عامــل محـ ّـدد كبيــر
للعــادات اإلجتماعيــة وبذلــك يؤثــر علــى األطفــال إلــى حــد كبيــر نظـ ً
ـرا لقدســيته ووجــوب قبولــه علــى ظاهــره فــي الســياق
المتعــدد الطوائــف الــذي ّ
يؤثــر علــى األطفــال بطــرق مختلفــة.
إضافــة إلــى ذلــك ،لــم يتــم تنســيق التشــريع الوطنــي ليتطابــق مــع إتفاقيــة حقــوق الطفــل ومبادئهــا .لبنــان غيــر قــادر علــى
الوصــول إلــى قانــون موحــد لحقــوق الطفــل نظـ ً
ـرا لتعدديــة قوانيــن األحــوال الشــخصية التــي تطبــق علــى األطفــال وفقـ ًـا
إلنتماءاتهــم الدينيــة .بالرغــم مــن تمريــر تشــريعات متعلقــة بالطفــل ،يبقــى تنفيذهــا ضعيــف ،وذلــك لفشــل تمريــر مراســيم
الموقعــة مــن قبــل الحكومــة والتــي يجــب أن تضــع اآلليــات والبنــى وتخصــص لهــا الموازنــة الالزمــة.
ّ
تنفيذيــة للقوانيــن
إلــى جانــب األســباب البنيويــة ،هنــاك أســباب كامنــة تســاهم فــي إعاقــة التقـ ّـدم فــي التطبيــق بمــا فيهــا األزمــة السياســية
وقيــود الحوكمــة الوطنيــة والتغييــرات الحكوميــة ،باإلضافــة إلــى الشــلل المســتمر فــي الســلطات التشــريعية واألزمــة
الســورية .كانــت هنــاك محاولــة فــي العقــد األخيــر لصياغــة إســتراتيجية وطنيــة للطفولــة وخطــة وطنيــة لألطفــال ،لكنهــا
ّ
المتكــرر ،وقيــود الموازنــة ،وغيــاب اإلرادة السياســية.
تعثــرت بســبب عــدم اإلســتقرار الحكومــي
ّ
ســاهمت أيضـ ًـا التغييــرات الحكوميــة المتكــررة بشــكل مباشــر فــي عــدم القــدرة علــى محاســبة أصحــاب الشــأن واألطــراف
المســؤولة ،خاصــة الموجوديــن فــي بنيــة الدولــة .فــي الســياق نفســه ،يمكــن إســتنتاج أنــه لــم يتــم تأســيس أميــن للمظالــم
مــا أعــاق تطبيــق معاييــر المراقبــة والمحاســبة .هــذا وســيكون مــن الصعــب ضمــان إســتقاللية أميــن المظالــم السياســية
نظـ ً
ـرا ألهميــة الموقــع ونفــوذه مــا ســيجذب الكثيريــن وليــس بالضــرورة مــن أجــل مســاعدة األطفــال.
of the Convention - Lebanon, 44 United Nations, Committee on the Rights of the Child, Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 46
2006 ,Concluding Observations
2011 ,MANARA Network, Save the Children Sweden, Country Profile of Lebanon 47
2007 ,USJ, HCC, Save the Children, UNICEF, Legal Study on UNCRC and compliance with national laws 48
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ال يجــب تجاهــل عــدم توافــر المعلومــات واإلحصــاءات كأدوات رصــد .تقبــع إحــدى المشــاكل الكبــرى فــي تســييس المعلومــات.
بيانــات التعــداد الســكاني غيــر متوفــرة للعلــن وبذلــك تكــون معظــم المؤشــرات بمثابــة تقديــراتّ .
تمثــل عــدم القــدرة علــى
أدى
إنتــاج البيانــات عائــق كبيــر فــي رصــد إتفاقيــة حقــوق الطفــل وصياغــة القوانيــن المتعلقــة بهــا .مــن الناحيــة العمليــةّ ،
إنتقــال التركيــز نحــو العمــل اإلنســاني الطــارئ إلــى تســهيل عمليــة إنتــاج المعلومــات الخاصــة بالالجئيــن مقارنــة بالمجتمعــات
اللبنانيــة األصليــة وذلــك ألهميتهــا فــي تأميــن التمويــل المطلــوب.
توفــر المــوارد اإلضافيــة التــي كانــت
أدى ذلــك إلــى عــدم ّ
أثبتــت حكومــات عــدة عــدم قدرتهــا علــى معالجــة قضيــة الديــن العــامّ .
المرجــح ّأل تتوفــر هــذه المــوارد علــى المــدى المنظــور .تنتشــر وتختلــط مخصصــات
مخصصــة لخطــة عمــل الطفولــة ،ومــن
ّ
األطفــال مــع نظــام إعــداد الميزانيــة العامــة وضمــن الــوزارات.
ّ
يتعلــق ذلــك مباشــرةً
فــي مــوازاة ذلــك ،تحظــى آليــة التنســيق القائمــة بتفويــض كافــي ،لكنهــا مشــلولة لضعــف ســلطتها.
فــي البنيــة الحاكمــة للمجلــس االعلــى للطفولــة  ،إذ أنــه مجلــس مكـ ّـون ضمــن وزارة الشــؤون اإلجتماعيــة وال يملــك ســلطة
ً
نظــرا
تنفيذيــة وطنيــة .يصعــب تحليــل الشــراكات والتعــاون بيــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي مــن منظــور حقــوق الطفــل
لتعقيداتهــا .بشــكل عــام ،تقــوم الحكومــة بتســهيل الشــراكات مــع المجتمــع المدنــي مــن خــال بنيــة المجلــس األعلــى
تؤمــن وزارة الشــؤون اإلجتماعيــة الدعــم المــادي للمجتمــع المدنــي مــن أجــل
للطفولــة واللجــان المتعلقــة بــه .فــي المقابــلّ ،
تقديــم خدمــات لألطفــال ولذلــك يجــب عليهــا لعــب دور مراقبــة صــارم للتأكــد مــن نوعيــة الخدمــات مــن ناحيــة ،وضمــان حمايــة
حقــوق الطفــل مــن ناحيــة أخــرى؛ لكــن غالبـ ًـا مــا يتــم تقويــض ذلــك الجهــد مــن قبــل مجتمــع مدنــي مسـ ّـيس ومتنافــس.
يمكــن إســتنتاج أنــه تــم تحقيــق تقـ ّـدم طفيــف فــي مــا يخــص المعاييــر التطبيقيــة العامــة .يمكــن نســب ذلــك لضعــف البيئــة
الممكنــة الناتــج عــن أســباب بنيويــة وآنيــة.

 ٣.٢المبادئ العامة
منــذ المصادقــة علــى إتفاقيــة حقــوق الطفــل ،لــم تتمكــن مبادئهــا مــن التغلغــل فــي جميــع البنــى والمســتويات فــي لبنــان،
كمــا أنهــا ال تنعكــس فــي السياســات الوطنيــة وال التشــريعات وال البرامــج .تعــزّ ز ذلــك مــن خــال التبنــي المحــدود للمقاربــات
المبنيــة علــى حقــوق الطفــل ،والتــي تعتمــد علــى إتفاقيــة حقــوق الطفــل باإلضافــة إلــى مبــادئ حقــوق اإلنســان.
يمكــن اإلســتنتاج أن هنــاك عوامــل بنيويــة كبيــرة تعرقــل اإللتــزام بمبــادئ إتفاقيــة حقــوق الطفــل .أهــم هــذه العوامــل هــي
العــادات اإلجتماعيــة الســائدة وقوانيــن األحــوال الشــخصية المتعارضــة مــع مبــادئ شــمولية الحقــوق وتــؤدي إلــى نظــرات
مختلفــة إلــى عــدم التمييــز ومصالــح الطفــل الفضلــى وفــق ديــن وطائفــة الطفــل ،والتــي تتقـ ّـدم علــى القوانيــن المدنيــة
ـرا لألولويــة الموضوعــة فــي القــوى المنبثقــة مــن الســلطات الدينيــةّ .
نظـ ً
يمثــل التعديــل فــي قانــون األحــوال الشــخصية
تحـ ٍّـد كبيــر يصعــب تجــاوزه فــي المــدى القريــب.

 ٣.٣تعريف الطفل
ال يتطابــق تعريــف الطفــل فــي لبنــان مــع المــادة األولــى مــن إتفاقيــة حقــوق الطفــل ،إذ أنــه يتعامــل مــع فئــات مختلفــة
مــن األطفــال بشــكل مختلــف وفقـ ًـا ألعمارهــم .تملــك قوانيــن األحــوال الشــخصية للطوائــف الـــ ١٨التأثيــر األكبــر فــي هــذا
الســياق .ال يوجــد إجمــاع وطنــي علــى “مــن هــو الطفــل” .حتــى اآلن ،لــم يتــم اإللتــزام علــى المســتوى الوطنــي بتعريــف
موحــد لمفهــوم الطفــل كمــا ورد فــي إتفاقيــة حقــوق الطفــل .هــذا ينطبــق أيضـ ًـا علــى األهالــي واألطفــال أنفســهم ويــؤدي
ّ
إلــى وضــع األطفــال فــي ظــروف صعبــة حســب منظــور الطفولــة المختلــف لــدى الجهــات المســؤولة المتعــددة واألطفــال.
يتفاقــم هــذا الوضــع مــع غيــاب قوانيــن وسياســات لألطفــال .تزيــد تعدديــة القوانيــن التــي تحكــم شــؤون الطفــل ،بمــا فيهــا
ـدا .كمــا تمــت اإلشــارة سـ ً
قوانيــن األحــوال الشــخصية المختلفــة ،المســألة تعقيـ ً
ـابقا ،فــإن األنظمــة الدينيــة المحليــة هــي
مــن األســباب البنيويــة التــي تــؤدي إلــى التعريفــات المتعــددة للطفــل .األســباب األخــرى هــي ضعــف الوعــي عــن حقــوق
الطفــل وأحــكام الحمايــة المتعلقــة بهــا .يشـكّل إصــدار قانــون أحــوال شــخصية مدنــي الحــل المثالــي .توجــد ضمــن األنظمــة
السياســية والدينيــة الســائدة فــي لبنــان أســباب بنيويــة تــؤدي إلــى التعريفــات المتعــددة للطفــل ،الــذي يؤثــر علــى وضــع
الطفــل وتحقيــق حقوقــه.
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 ٣.٤توصيات عامة  -التدابير العامة ،مبادئ إتفاقية حقوق الطفل ،وتعريف الطفل
التشريع
•صياغة وتوقيع قانون الطفل.
•تنسيق كامل للتشريع الوطني مع أحكام ومبادئ إتفاقية حقوق الطفل والبروتوكوالت المتعلقة بها
والفعــال للقوانين
واإلتفاقيــة التــي تمــت المصادقــة عليهــا ،وتوفيــر المــوارد البشــرية والماليــة الالزمة للتطبيــق الكامل
ّ
المحليــة مــن أجــل حمايــة أفضــل لحقــوق الطفل.
ّ
والمتعلقة باألطفال.
•توقيع مشاريع القوانين والتعديالت المقترحة
•إصدار جميع المراسيم التنفيذية العالقة وصرف الموارد والموازنات الخاصة بها.
•تطبيق التشريعات القائمة.
•المصادقة على البروتوكول الثالث إلتفاقية حقوق الطفل.
خطة العمل الوطنية
•صياغة إستراتيجية وطنية للطفولة وخطة عمل متصلة بها وتخصيص الموازنة الالزمة لها.
•تخصيص الموارد الالزمة من األجل التطبيق الكامل للعمل القائم أو الخطط التي يتم تحضيرها من قبل
الوزارات المعنية ،بما فيها الموارد البشرية والمالية وآليات المتابعة الكافية من أجل التطبيق الكامل.
•تبني مقاربة مبنية على أساس حقوق الطفل في صياغة جميع الخطط.
•وضع أنظمة المراقبة والتقييم وتحديد األثر.
التنسيق
•تقييم وضع وصالحيات المجلس األعلى للطفولة
•تعزيز الدور التنسيقي للمجلس األعلى للطفولة في العالقات مع الهيئات الحكومية المختلفة والمؤسسات
غيــر الحكوميــة المنخرطــة فــي تطبيــق حقــوق الطفــل علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والوطنــي مــن أجــل ضمــان
التطبيــق الموحــد لسياســات وبرامــج حقــوق الطفــل فــي جميــع أرجــاء البــاد.
•منح المجلس األعلى للطفولة تفويض محدد بهذا التنسيق.
المراقبة المستقلة
•تأسيس أمين للمظالم لألطفال ومنحه اإلختصاص الكافي وتخصيص الموارد البشرية والمالية الالزمة.
•التأكد من تضمين حقوق الطفل في تفويض مؤسسة حقوق اإلنسان وتفعيل آليات تنسيق مع أمين المظالم.
تخصيص الموارد
•تفصيل وتحليل فعالية صرف مخصصات األطفال في الموازنة القائمة.
•المبادرة بمفهوم موازنة وطنية األطفال يتم تحضيره من قبل الوزارات وتطبيقه.
•نشر مفهوم الموازنة الصديقة للطفل والمهارات التقنية لصياغتها.
•زيادة حصة الموازنة المخصصة لتحقيق حقوق الطفل إلى الحد األقصى المتاح ضمن الموارد المتوفرة.
ً
ضعفا بينهم.
•تخصيص موازنات على المستوى المحلي لألطفال ،خاصة الفئات األكثر
تجميع البيانات
•تبني آلية وطنية لتجميع البيانات وتطوير مؤشرات تتطابق مع إتفاقية حقوق الطفل من أجل التأكد أنه يتم
جمــع البيانــات فــي جميــع المجــاالت التــي تغطيهــا إتفاقيــة حقــوق الطفــل .التأكــد مــن أن البيانــات مصنفــة حســب العمــر
لجميــع مــن هــم دون ســن الـــ ،١٨وحســب الجنــس ،ومــا إذا كان مــن منطقــة مأهولــة أو نائيــة ،وحســب فئــات األطفــال
الذيــن هــم بحاجــة لحمايــة خاصــة.
•إجراء إستفتاءات دورية تخص األطفال.
ً
ضعفا لتقييم وضعهم.
•إجراء بحوث نوعية مع مجموعات األطفال األكثر
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التعاون مع المجتمع المدني
•تحديث الجداول التي تحتوي على بيانات جميع منظمات المجتمع المدني التي تتعامل مع األطفال.
•مشاركة جميع فئات المجتمع المدني في شراكات.
•إنشاء مبادرات تعاون مع المجموعات والقيادات الدينية.
•تقييم نظام تقديم الخدمات من قبل المنظمات غير الحكومية.
•تطوير دليل إرشادات ومعايير تقديم الخدمات والتأكد من تطبيقها عبر عملية محاسبة شفافة.
•تأسيس عملية إعتماد للمجتمع المدني قبل الدخول في عقود إتفاقيات.
نشر اإلتفاقية ونشاطات التدريب
•إطالق عملية وطنية إلعادة تبنّ ي إتفاقية حقوق الطفل والبروتوكوالت المتعلقة بها من قبل جميع الجهات
المسؤولة.
•صياغة وتطبيق خطط وطنية للتوعية والنشر الممنهج إلتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوالتها بين األطفال
والجمهور األوسع.
•إنشاء برامج تعليم وتدريب ممنهج في أحكام اإلتفاقية والبروتوكول االختياري المتعلق باإلتجار في األطفال،
وبغــاء األطفــال واســتخدام األطفــال فــي المــواد والعــروض اإلباحيــة لجميــع الفئــات المهنيــة التــي تعمــل لألطفــال أو
تتعامــل معهــم؛ وهــذا يشــمل القضــاة والمحاميــن ومســؤولي األمــن والموظفيــن المدنييــن والمعلميــن والعامليــن
فــي مجــال الصحــة بمــا فيهــم المعالجيــن النفســيين والعامليــن اإلجتماعييــن.
•نشر المعلومات وبناء القدرات لدى الجهات المسؤولة عن المقاربات المبنية على أساس حقوق الطفل.
•نشر المعلومات والتوعية حول محتوى البروتوكول الثالث.
تعريف الطفل
•إطالق حوار وطني حول تعريف الطفل يضم القيادات الروحية وقيادات المجتمع المدني والقضاة من أجل
تحريكهم نحو تحقيق حقوق الطفل في القانون وفي الفعل.
•إتخاذ إجراءات طارئة إلشراك المجموعات الدينية والطائفية لمنع الزواج المبكر والمفروض وتعديل تنفيذ
األحكام القائمة والمطبقة في هذه المجتمعات.
•توعية الجمهور عن تداعيات الزواج المبكر ،خاصة على البنات.
•معالجة األسباب الجذرية ،وخاصة الفقر ،المؤدية إلى تفاقم حاالت الزواج المبكر بين الالجئين السوريين.
المبادئ العامة
عدم التمييز
•إنهاء التمييز ضد األطفال ذوي اإلعاقات واألجانب والالجئين وطالبي اللجوء ،واألطفال الفلسطينيين،
واألطفــال الذيــن يعيشــون فــي حالــة فقــر ،واألطفــال المتنازعيــن مــع للقانــون ،واألطفــال الســاكنين فــي المناطــق
النائيــة ،وغيرهــم مــن الفئــات الضعيفــة.
•إنشاء إجراءات خاصة إلدماج األطفال ذوي اإلعاقات ،بما فيهم األطفال اللبنانيين والالجئين (فلسطينيين
وسوريين)
يخصص
•التأكد من حصول هؤالء األطفال على خدمات صحية وإجتماعية متكافئة وخدمات التدريس ،وأن
ّ
لهذه الخدمات الموارد البشرية والمالية الالزمة.
•مراجعة القوانين المحلية للتأكد من أن جميع األطفال المتواجدين على األراضي اللبنانية يعاملون بمساواة.
ً
ضعفا على مستويات محلية المركزية وتعزيز مراقبة البرامج
•تخصيص موازنات خاصة باألطفال األكثر
والخدمات المطبقة من قبل السلطات المحلية من أجل تحديد وإزالة الفروقات.
المصلحة الفضلى للطفل
•مراجعة التشريعات الوطنية واإلجراءات اإلدارية للتأكد من إنعكاس المادة  ٣من إتفاقية حقوق الطفل عليها
بالشكل المطلوب وأنه يتم العمل بهذا المبدأ العام عند إتخاذ القرارات القضائية واإلدارية والسياسية وغيرها.
•إجراء تدريب دوري للجهات المسؤولة مثل القضاة وصانعي السياسات على الممارسات التي تؤدي إلى
المصلحة الفضلى للطفل.
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الحق في الحياة والبقاء والنمو
•تقديم تدريب خاص وموارد للعاملين في مجال تطبيق القانون بهدف التحقيق في ومالحقة قضايا “جرائم
فعال.
الشرف” التي تشمل أطفال ،بشكل ّ
تقبل “جرائم الشرف” ،مع التأكد من إشراك القيادات الروحية وقيادات المجتمع.
•التوعية حول عدم ّ
•تطوير برنامج دعم نفسي-إجتماعي على مستوى البلد لألطفال يضم الوقاية من اإلنتحار ،ويستهدف
األطفال التي تأثرت بنزاعات مسلحة مثل الالجئين السوريين.
إحترام آراء األطفال
•تطبيق إستراتيجية إشراك الطفل.
•تأسيس أطر دائمة لمشاركة األطفال في صناعة السياسات التي تخصهم.
•تعزيز اإلجراءات التي من شأنها الترويج إلحترام آراء جميع األطفال وتسهيل مشاركتهم في جميع القضايا
التــي ّ
تؤثــر عليهــم ضمــن العائلــة وفــي المــدارس والمؤسســات والمعامــات القانونيــة ،بمــا فيهــا المعامــات فــي
المحاكــم الدينيــة والشــرعية ،وفــي المجتمعــات المحليــة وفــي المجتمــع بشــكل عــام.
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التعليم والثقافة

 ٤.١التعليم
أن حريــة التعليــم والحــق فــي التعليــم والمســاواة فــي الفــرص مذكــورون فــي العديــد مــن المبــادئ الوطنيــة والدوليــة التــي
يتبناهــا لبنــانُ .أقـ ّـرت قوانيــن التعليــم اإلبتدائــي اإللزامــي والمجانــي مــن دون أي مراســيم تنفيذيــة.
ً
لتكبــد مصاريــف مدرســية مثــل
مضمونــا ،إذ يضطــر األهالــي
الحصــول علــى تعليــم حكومــي مجانــي ومتســاوي ليــس
ّ
تدفــق أمــوال
تغطــى بشــكل غيــر مســتدام ،مثــل ّ
تغطــى أو ّ
الرســوم وثمــن الكتــب والمالبــس والطعــام والنقــل التــي ال ّ
المانحيــن الدولييــن فــي ظــل األزمــة الســورية.
التعليــم المجانــي مــا قبــل المرحلــة اإلبتدائيــة محــدود فــي لبنــان حيــث أن األكثريــة الســاحقة مــن األطفــال الذيــن تبلــغ
أعمارهــم بيــن  ٣و ٥ســنوات الذيــن يعيشــون فــي األطــراف أو الذيــن يعيشــون ضمــن المجتمعــات األكثــر ضعفـ ًـا ) مثــل
الســوريين( ال يمكنهــم الوصــول إلــى تلــك المــدارس .هــذا يحــرم األطفــال مــن فــرص مصيريــة لنموهــم اإلجتماعــي
واإلدراكــي وجهوزيتهــم للعلــم ،وهــي ضروريــة لإلنتقــال الناجــح إلــى مرحلــة اإلبتدائيــة .كمــا أن المرحلــة مــا قبــل اإلبتدائيــة
ضروريــة فــي ضمــان الفــرص المتســاوية لألطفــال.
أدت األزمــة الســورية إلــى إرهــاق الخدمــات
بالنســبة إلــى الوصــول الفعــال واإلســتمرارية فــي التعليــم لألطفــال ،فقــد ّ
التعليميــة ،والتــي كانــت فــي األســاس غيــر كافيــة لتلبيــة إحتياجــات التالميــذ اللبنانييــن ،خاصــة القادميــن مــن عائــات ذوي
دخــل محــدود.
قــدر بــأن  ٪٥٠مــن األطفــال الســوريين فــي عمــر الدراســة ال يحظــون بتعليــم نظامــي .كان
فــي أيلــول  -ســبتمبر ّ ،٢٠١٥
للطلــب الزائــد علــى الخدمــات الدراســية نظـ ً
ـرا لتدفــق األطفــال الســوريين فــي عمــر الدراســة أثــر ســلبي علــى جــودة التعليــم
الرســمي والتــي كانــت تواجــه تحديــات قبــل األزمــة ،مــا خلــق ضــرورة للتعليــم غيــر النظامي لدعم إنخــراط األطفال فــي النظام
ـا ،األطفــال الذيــن قضــوا أكثــر مــن ســنتين خــارج المدرســة
الرســمي ومعالجــة اإلحتياجــات الخاصــة ألطفــال الالجئيــن ) مثـ ً
ويحتاجــون تعويــض الســنين التــي خســروها أو األطفــال الذيــن ال يملكــون المهــارات اللغويــة فــي الفرنســية و/أو اإلنكليزيــة
لمتابعــة المنهــج الدراســي اللبنانــي ( لكــن يجــب تســليط الضــوء علــى أنــه بذلــت جهــود كبيــرة مــن قبــل الحكومــة لضمــان
الحــق فــي التعليــم لجميــع األوالد والبنــات) بيــن عمــر  ٣ســنوات و١٨ســنة (فــي لبنــان بدعــم مــن المجتمــع المانــح الدولــي.
منــذ بدايــة األزمــة ســمح لألطفــال الســوريين التســجيل فــي المــدارس الرســمية وتــم إعفائهــم مــن الوثائــق المطلوبــة .منــذ
عــام  ،٢٠١٣تــم توفيــر عــدد متنامــي مــن الدوامــات المســائية .إرتفــع عــدد المــدارس الرســمية التــي تقــدم دوام إضافــي
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ً
مســاءا إلــى  ٢٥٩فــي أيلــول  -ســبتمبر  ،٢٠١٥مــا ســمح بتســجيل  ٢٠٠ألــف طفــل ســوري فــي الســنة المدرســية -٢٠١٥
 .٢٠١٦هــذا إلــى جانــب ١٠آالف طفــل ســوري ضمــن برنامــج التعليــم الســريع الــذي تقــوده وزارة التربيــة والتعليــم العالــي،
باإلضافــة إلــى جهــود الــوزارة فــي تأميــن معاييــر جــودة فــي البرامــج غيــر الرســمية ومعابــر واضحــة بيــن التعليــم النظامــي
وغيــر النظامــي مــن خــال تأســيس إطــار تعليمــي غيــر نظامــي .لكــن قــدرة هــذا اإلطــار علــى المســاهمة الفعالــة فــي ضمــان
الحــق فــي التعليــم الجيــد لألطفــال الســوريين يعتمــد علــى ســرعة تطويــر هــذا اإلطــار ،وتوافــر التمويــل لضمــان التنفيــذ،
والشــراكات مــع المجتمــع المدنــي ،وتطويــر خطــط تفعيــل واضحــة فــي الوقــت المناســب.
ال يتيــح النظــام التعليمــي الحالــي الوصــول المتســاوي إلــى تعليــم ذو جــودة لجميــع األطفــال .هنــاك تفــاوت بيــن المناطــق
فــي عــدد المعلميــن ،وتوافــر األبنيــة المدرســية وظروفهــا ،وفــي البنيــة التحتيــة ،وفــي المــواد واألدوات التعليميــة ،مــع
نقــص بــارز فــي المناطــق الريفيــة .المناطــق الريفيــة و/أو المحرومــة هــي أيضـ ًـا األكثــر تأثـ ً
بتدفــق النازحيــن الســوريين ،مــا
ّ
ـرا
أدى إلــى زيــادة الضغــط علــى النظــام والتأثيــر علــى جــودة التعليــم.
ّ
بالنســبة لإلســتبقاء ،تشــكل جــودة التعليــم الرســمي عامــل رئيســي فــي معــدل التســرب ،الــذي ينتــج عــن عــدم وضــوح
المعاييــر والمؤهــات غيــر الكافيــة للمعلميــن ،والمنهــج التعليمــي ،والبيئــة المدرســية الضعيفــة المســتوى .هــذا باإلضافــة
والتنمــر المنتشــر ،رغــم أنــه ممنــوع فــي المــدارس الرســمية وفقـ ًـا لمرســوم وزارة التربيــة والتعليــم
إلــى التأديــب البدنــي
ّ
العالــي رقــم  ٩٥الصــادر فــي  ٩حزيــران  -يونيــو  ٢٠١٢والمذكــرة رقــم  ١٩٦٠/١٠٤بتاريــخ  ،٢٠١٣-٤-٢٣مــا يســاهم فــي تسـ ّـرب
األطفــال مــن المدرســة .إرتفعــت معــدالت التســرب فــي لبنــان بشــكل طفيــف منــذ بدايــة النــزوح الســوري .يقـ ّـدر أن معــدالت
التسـ ّـرب عنــد األطفــال الســوريين عاليــة ،لكــن ال يتــم رصــد هــذه األرقــام بانتظــام.
بالنســبة إلــى األطفــال الفلســطينيين فــي لبنــان ،يعانــي نظــام األونــروا مــن ثغــرات تمويليــة مزمنــة مــا يؤثــر علــى توافــر
ـا الصفــوف المكتظــة (.كمــا حــدث مــع النظــام الرســمي لــوزارة التربيــة والتعليــم العالــيُ ،أرهــق
األماكــن وجــودة التعليــم ) مثـ ً
نظــام األونــروا بأعــداد األطفــال الفلســطينيين والســوريين اإلضافييــن الذيــن جــاؤوا مــن ســوريا.
إن إدمــاج األطفــال ذوي اإلعاقــات فــي التعليــم الرســمي الســائد محــدود .رغــم الجهــود التــي بذلــت لتوســيع إمكانيــة وصــول
األطفــال ذوي اإلعاقــات إلــى التعليــم( ،مــا تعكســه الخطــة الوطنيــة للتعليــم لعــام  ٢٠١٢إلدمــاج ذوي اإلحتياجــات الخاصــة
وإنشــاء وحــدة للتعليــم الخــاص فــي وزارة التربيــة وفــق القرار رقــم /٢٧م ،)٢٠١٢/غير أن العوائق أمام األطفــال ذوي اإلحتياجات
الخاصــة ال تــزال موجــودة .النواقــص الرئيســية تشــمل البنيــة التحتيــة غيــر المناســبة والتــي ال تلبــي إحتياجــات األطفــال ذوي
اإلعاقــة الجســدية ،باإلضافــة إلــى غيــاب الوعــي والتدريــب لــدى المعلميــن وإدارة المــدارس فــي كيفيــة اإلدمــاج الناجــح
لهــؤالء األطفــال فــي الصفــوف العاديــة .كمــا يجــب ذكــر أن البيانــات اإلحصائيــة عــن تعليــم األطفــال ذوي اإلحتياجــات الخاصــة
نــادرة جـ ً
ـدا ،مــا يجعــل مــن المســتحيل كشــف إتجاهــات تربويــة واضحــة ،مــا يــدل علــى ضــرورة البحــث البنيــوي اإلضافــي فــي
حــق هــذه الفئــة فــي التعليــم.
رغــم الجهــود الجاريــة إلصــاح النظــام التربــوي فــي لبنــان ،غيــر أن الوضــع لــم يتقــدم إلــى مســتوى يمكــن إعتبــاره فــي متنــاول
تحفــز على الدراســة.
جميــع األطفــال وبجــودة ّ
يقــر التعليــم المجانــي لجميــع األطفــال والشــباب بيــن عمــر  ٦و ١٥ســنة ،بمــا فيهــم األطفــال
رغــم أن القانــون اللبنانــي
ّ
أصحــاب اإلعاقــات الجســدية وذوي اإلحتياجــات الخاصــة األخــرى ،غيــر أن الرســوم الرمزيــة والتكاليــف التعليميــة األخــرى ،بمــا
فيهــا تكاليــف النقــل ،ال تــزال تشــكل عائــق للمجموعــات الســكانية األكثــر ضعفـ ًـا.
كمــا أن القليــل جـ ً
ـدا مــن المــدارس الرســمية تحتــوي علــى البنيــة التحتيــة والــكادر المتخصــص إلســتيعاب األطفــال والشــباب
ذوي اإلحتياجــات الخاصــة .ال يتــم ضمــان مؤشــرات الجــودة وهنــاك إعتقــاد عــام أن القطــاع الخــاص المكلــف هــو أفضــل جــودة.
الخطــوة المصيريــة القادمــة لضمــان الحــق فــي التعليــم ذو الجــودة لجميــع األطفــال فــي لبنــان هــي فــي وضــع اآلليــات التــي
تتيــح التمويــل الثابــت والمســتدام باإلضافــة إلــى اإلســتثمار المســتمر فــي تعزيــز النظــام التربــوي وجــودة التعليــم .هــذه
الخطــوة بالغــة األهميــة ألن الفشــل فــي تقديــم تعليــم إلزامــي مجانــي يســاهم فــي التعــدي علــى حقــوق أخــرى للطفــل،
ـا إدخــال األطفــال إلــى مؤسســات الرعايــة ،وعمالــة األطفــال ،وإنخــراط األطفــال فــي
خاصــة تلــك المتعلقــة بالحمايــة (مثـ ً
النزاعــات المســلحة كمــا هــو مبيــن فــي فصــل الحمايــة).
تعكــس إســتراتيجيات وزارة التربيــة ،مثــل” خطــة تطويــر قطــاع التعليــم” و” الوصــول إلــى جميــع األطفــال مــع التعليــم فــي
لبنــان” ،إرادة الحكومــة اللبنانيــة فــي مواجهــة التحديــات القائمــة التــي تؤثــر علــى حــق الطفــل الكامــل فــي التعليــم فــي
البلــد .لكــن هنــاك حاجــة للمزيــد مــن الجهــود والتوعيــة لتصحيــح صــورة التعليــم الرســمي فــي أنــه “درجــة ثانيــة” مــن التعليــم،
ـا التأكيــد علــى إســتثمار الموازنــات فــي
ولضمــان المــوارد المتاحــة تســتخدم بالشــكل األكثــر فاعليــة وإســتدامة وفعاليــة ،مثـ ً
المجتمعــات األكثــر تهميشـ ًـا.
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 ٤.٢الرعاية والتنمية في الطفولة المبكرة
ينقــص لبنــان إســتراتيجية شــاملة تغطــي جميــع الــوزارات المعنيــة والمختصــة لمعالجــة التعليــم فــي الطفولــة المبكــرة،
ـارب مــن منظــور مجــزّ أ وعلــى أســاس
بالرغــم مــن وجــود مســودة مشــروع قانــون .ال يــزال التعليــم فــي الطفولــة المبكــرة يقـ َ
القطاعــات مــا يقـ ّـوض المقاربــة الكاملــة والمتشــابكة الضروريــة والتــي تشــمل الصحــة والغــذاء والتربيــة والحمايــة بشــكل
منســق يــؤدي لتنميــة الطفــل .بشــكل عــام ،الخدمــات لهــذه الفئــة العمريــة محــدودة وهنــاك نقــص فــي الوعــي ألهميــة هــذه
الفئــة العمريــة.

 ٤.٣ثقافة الطفل والترفيه
ثقافــة الطفــل والترفيــه هــي مــن جوانــب تنميــة الطفــل التــي ال تعطــى اإلهتمــام المناســب مــن قبــل الجهــات المســؤولة
المهتمــة .ال يــزال الفضــاء الثقافــي والترفيهــي الموفــر فــي المــدارس الرســمية محــدود ،ومعظــم مــا هــو متوفــر ليــس
مجانــي ،أي أنــه فقــط متــاح لألطفــال الذيــن يأتــون مــن عائــات بإمكانهــا تحمــل التكاليــف .يســاهم فــي ذلــك المفهــوم العــام
أن حــق الطفــل فــي الثقافــة والترفيــه ال يشــكل أولويــة فــي ظــل عــدم توافــر اإلحتياجــات األوليــة.
ً
ً
كبيــرا ،خاصــة الجهــود لتأســيس روابــط بيــن الــوزارات
إســتثمارا
إن مســاحات تنميــة األطفــال المرتبطــة بالتربيــة تتطلــب
يلبــى حــق الطفــل فــي الثقافــة واللهــو نظـ ً
ـرا لعــدم الوعــي ألهميــة هــذه الجوانــب فــي تنميــة
لمعالجتهــا بشــكل متكامــل .ال ّ
الطفــل .بالنســبة للتعليــم فــي الطفولــة المبكــرة ،بالرغــم مــن التقــدم المحقــق فــي صياغــة مســودة إســتراتيجية وطنيــة
ّ
يتطلــب مــن لبنــان جهــود واســعة للوصــول إلــى إســتراتيجية متكاملــة.
للرعايــة والتنميــة فــي الطفولــة المبكــرة ،غيــر أنــه
معمــق للوضــع أولويــة فــي المرحلــة الحاليــة لتطويــر إســتراتيجية شــاملة ولتحديــد مــن يقودهــا .إن المســودة
يشـكّل تحليــل
ّ
ـا
الموجــودة لمشــروع إســتراتيجية التعليــم فــي الطفولــة المبكــرة تشــكل فرصــة للترويــج لمقاربــات فــي السياســة أكثــر تكامـ ً
فــي هــذا المجــال ،والبنــاء عليهــا.

 ٤.٤توصيات عامة  -تعليم وثقافة
التعليم ما قبل اإلبتدائي
• تأمين الوصول إلى التعليم المبكر لجميع األطفال ،وتوعية األهل وتحفيزهم في ما يخص التعليم في
المرحلة ما قبل اإلبتدائية وفرص التعليم المبكر
التعليم اإلبتدائي
•تأكيد حضور جميع األطفال في مرحلة التعليم اإلبتدائي ،وتأسيس برنامج وطني للرصد المبكر لألطفال
خارج المدارس ،والمتسربين ،وإعادة دمج األطفال في المدارس.
•تقليص الثغرة في جودة التعليم بين المؤسسات الرسمية والخاصة.
•معالجة الفروقات في عدد المعلمين ،واألوضاع الضعيفة المستوى للمرافق المدرسية ،والنقص في جودة
خاصة في المناطق الريفية.
ً
وتوافر المواد والمعدات الدراسية،
•بناء قدرات جميع المعلمين على أساس التربية المرتكزة في الطفل والممارسات اإليجابية في التعليم،
والدعم النفسي-اإلجتماعي.
التعليم الثانوي
•إتخاذ إجراءات لرفع نسب التسجيل في التعليم الثانوي كما في التعليم والتدريب الفني والمهني ،بما فيها
عند البنات واألطفال الذين يسكنون في مناطق ريفية ،واألطفال ذوي اإلعاقات.
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كافة مستويات التعليم
•التأكد من أن سياسة التعليم الرسمي والمناهج المدرسية تعكس في كافة جوانبها مبدأ المشاركة الكاملة
والمســاواة ،وأنهــا تضــم األطفــال ذوي اإلحتياجــات الخاصــة فــي النظــام المدرســي الســائد قــدر اإلمــكان ،وتأســيس
برامــج تعليميــة خاصــة تلبــي إحتياجاتهــم عنــد الضــرورة.
•تأسيس برنامج مدرسي وطني إلدماج األطفال ذوي اإلعاقات يستهدف جميع األطفال بغض النظر عن
جنسياتهم.
•تأسيس برامج تدريب وطنية لإلداريين في المدارس والمعلمين في معايير التأديب الالعنفية كبديل للتأديب
الجسدي.
•مالحقة تنفيذ المراسيم التي تمنع العنف ضد الطفل بما فيها التأديب الجسدي والمهين ،وتطوير آليات
تنفيذها.
تنمية الطفل
الرعاية والتنمية في الطفولة المبكرة
•وضع إستراتيجية وطنية للطفولة المبكرة ) من عمر صفر إلى  ٦سنوات ( وخطة العمل الالزمة ،وتعيين
القيــادة ،والبنيــة اإلداريــة ،وتخصيــص الموازنــة الالزمــة ،بمــا فيهــا تحليــل لوضــع الرعايــة والتنميــة فــي فــي الطفولــة
المبكــرة.
ثقافة الطفل والترفيه
•وضع إستراتيجية وطنية وخطة العمل المتعلقة بها لتنمية الطفل وتخصيص الموازنة الالزمة ،مع التركيز
علــى المســتويات الالمركزيــة ،للبلديــات ووزارة التربيــة والتعليــم العالــي ووزارة الصحــة العامــة ،ومراكــز التنميــة
اإلجتماعيــة فــي وزارة الشــؤون اإلجتماعيــة.
•إعادة النشاطات الفنية والرياضية إلى المنهج المدرسي وتخصيص الموازنة الالزمة وتجنيد الموارد البشرية
المختصة.
•إعادة تفعيل مجالس الطالب واألهالي في المدارس الرسمية وإشراكهم في عمليات تنمية الطفل.
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5

الرفاه والصحة

 ٥.١الرفاه
يطبــق لبنــان سياســة وطنيــة صديقــة للفقــراء علــى أســس حقــوق اإلنســان .شــبكات األمــان اإلجتماعيــة ضعيفــة أو
لــم
ّ
ـا .يمكــن نســب هــذا التقاعــس الــى العديــد مــن العوائــق المزمنــة التــي دائمـ ًـا توجــه إهتمامــات صانعــي
غيــر موجــودة أصـ ً
السياســات إلــى قضايــا أكثــر إلحاحـ ًـا كالصراعــات المســلحة ،والمشــاكل األمنيــة ،واإلضطراب السياســي والشــلل التشــريعي.
كمــا فشــلت محاولــة وزارة الشــؤون اإلجتماعيــة تطبيــق إســتراتيجية تنميــة إجتماعيــة تضــم شــبكات األمــان اإلجتماعيــة
المرجــوة .ير ّكــز لبنــان علــى برنامــج وطنــي إلســتهداف األســر الفقيــرة ،لكــن ال يمكــن معالجــة إنتقــال الفقــر عبــر األجيــال مــن
خــال إســتهداف فئــات محــددة مــن المجتمــع وتحســين دخــل األســر األكثــر فقـ ً
ـرا .الطريــق األفضــل لمعالجــة الفقــر هــي مــن
خــال الضمــان الكامــل للحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة .بمــا فيهــا ميــاه الشــفة والطاقــة والنقــل العــام والســكن .هــذا
باإلضافــة إلــى الحقــوق فــي قطاعــي الصحــة والتعليــم ،والتــي تشــمل التعليــم المجانــي وإمكانيــة الوصــول إلــى هــذه
الحقــوق وتوافرهــا مــن دون أي تمييــز.
أدت األزمــة الســورية إلــى تفاقــم مشــاكل لبنــان وزيــادة مســتويات الفقــر .تأثــرت نقــاط الضعــف القائمــة فــي المجتمعــات
ّ
المضيفــة بشــكل كبيــر ،باإلضافــة إلــى حيويتهــم وأمنهــم الغذائــي .تصعــب معالجــة الوضــع الحالــي علــى المــدى القصيــر
ّ
ً
تتطلــب تغييــر سياســي كبيــر ،يشــمل إصــاح فــي نظــام
أدت إلــى هــذا الوضــع
نظــرا إلــى أن األســباب البنيويــة التــي ّ
ّ
متوفــرة فــي بلــد مديــون.
ّ
يتطلــب مــوارد كبيــرة ليســت
الضمــان اإلجتماعــي الوطنــي والــذي
مــع إنخفــاض الدعــم ،يواجــه الالجئــون الســوريون تحديــات تــزداد صعوبــة فــي مــا يخــص حيويتهــم وأمنهــم الغذائــي .يواجــه
ـرا لفــرص العمــل المحــدودة ،وهــو وضــع يــزداد سـ ً
الالجئــون الفلســطينيون الفقــر بشــكل مســتمر نظـ ً
ـوءا مــع اإلنخفــاض
الدائــم فــي األمــوال التــي تتلقاهــا األونــروا .يتفاقــم الوضــع أكثــر مــع نــزوح الالجئيــن الفلســطينيين والســوريين إلــى
المخيمــات التــي تقــع ضمــن تفويــض األونــروا.
يمثــل الفقــر فــي لبنــان حاجــز كبيــر أمــام التحقيــق الكامــل لحقــوق اإلنســان ،بمــا فيهــم حقــوق الطفــل .لــم تتمكــن الحكومــة من
تأميــن شــبكات األمــان اإلجتماعيــة .تتطلــب معالجــة هــذا الوضــع بشــكل متكامــل تغييــرات بنيويــة .فاقمــت األزمــة الســورية
المشــكلة .يواجــه الالجئــون الســوريون حاليـ ًـا صعوبــات تتعلــق بحيويتهــم وأمنهــم الغذائــي ،ويجــب معالجتهــا بشــكل طــارئ.
يواجــه الالجئــون الفلســطينيون خطــر إزديــاد مســتويات الفقــر بســبب القوانيــن الوظيفيــة واإلنخفــاض فــي أمــوال األونــروا.
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األطفال ذوي اإلعاقات
يصعــب تحليــل وضــع األطفــال ذوي اإلعاقــات نظـ ً
ـرا لعــدم وجــود بيانــات كميــة عــن أعدادهــم أو دراســات نوعيــة ذات صلــة.
لكــن بشــكل عــام ،ال تُ ضمــن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــات ،بمــا فيهــم األطفــال .الســبب الرئيســي لذلــك هــو عــدم
التطبيــق الكامــل للقانــون رقــم  ٢٢٠وعــدم تخصيــص المــوارد الالزمــة لــه .يواجــه األطفــال ذوي اإلعاقــات تمييــز يعرقــل
تحقيــق كامــل حقوقهــم .الوعــي حــول حقــوق األطفــال ذوي اإلعاقــات ضعيــف .إدمــاج األطفــال ذوي اإلعاقــات فــي التعليــم
والمجتمــع أيضـ ًـا ضعيــف .ال يــزال إيــداع األطفــال فــي مؤسســات الرعايــة أســلوب الرعايــة األكثــر إنتشـ ً
ـارا .حقــوق األطفــال
ذوي اإلعاقــات ليســت مضمونــة .ال يزالــوا يواجهــون التمييــز والعــزل وغالبـ ًـا يودعــون فــي مؤسســات.

 ٥.٢الصحة
بالرغــم مــن الجهــود المبذولــة مــن قبــل وزارة الصحــة العامــة إلحــداث إصالحــات ،لــم تتمكــن الحكومــة اللبنانيــة إلــى اآلن مــن
صياغــة سياســة رعايــة صحيــة تضمــن تحقيــق الحــق فــي الرعايــة الصحيــة لجميــع اللبنانييــن بطريقــة متســاوية .ينعكــس ذلــك
أيضـ ًـا فــي المقاربــة التدريجيــة للتشــريعات الصحيــة .تعيــق تحديــات كبيــرة إصــاح القطــاع الصحــي ،منهــا عــدم وجــود إرادة
سياســية لإلصــاح ،عــدم توافــر المــوارد ،والقيــادة المتشــتتة .فــي الجانــب التشــريعي ،ال يتــم تنفيــذ أو تطبيــق القوانيــن
كاف.
ٍ
المقــررة بشــكل
مخصصــات موازنــة وزارة الصحــة العامــة محــدودة .يوجــد العديــد مــن مقدمــي الخدمــات الصحيــة فــي لبنــان ،لكــن معظمهــم
ال يقــع ضمــن تفويــض وزارة الصحــة العامــة .التنســيق بيــن مقدمــي الخدمــات المختلفيــن ضعيــف.
تتّ ســم الخدمــات الصحيــة فــي لبنــان بقطــاع خــاص مهيمــن ،وهــو مكلــف ويســتبعد إلــى حــد كبيــر الفقــراء اللبنانييــن وغيــر
اللبنانييــن الذيــن ال يملكــون القــدرات الماليــة .أكثــر المتأثريــن بالنظــام الســائد هــم الفقــراء والعاطليــن عــن العمــل الذيــن ال
يملكــون تأميــن صحــي ،عــام أو خــاص .يقبــع الذيــن يقعــون فــي هــذه الفئــة تحــت النظــام الصحــي الحكومــي ،ومــا يوفــره
ومــا يحجبــه هــذا النظــام .تتفاقــم المشــكلة حيــث تكــون الحاجــة لرعايــة متخصصــة غيــر متوفــرة فــي المستشــفيات الحكوميــة.
نظـ ً
ـرا لفشــل تنفيــذ مشــروع البطاقــة الصحيــةُ ،يطلــب مــن كل َمــن ُيجبــر علــى الذهــاب إلــى المستشــفيات الخاصــة موافقــة
وزارة الصحــة العامــة فــي كل مــرة تكــون هنــاك حاجــة للخدمــات .األمــر نفســه ينطبــق علــى تأميــن األدويــة لألمــراض المزمنــة
عبــر وزارة الصحــة .لذلــك ال يوجــد حــق متأصــل فــي الرعايــة الصحيــة .يســعى إلــى هــذا الحــق الفقــراء والذيــن ال يحظــون
بتغطيــة صحيــة لكنــه ّ
قلمــا يتحقــق.
علــى الرغــم مــن جهــود وزارة الصحــة إلصــاح نظــام الرعايــة الصحيــة األوليــة ،ال تــزال مســألة جــودة الخدمــات محــط قلــق
كبيــر للنــاس الذيــن ال يثقــون بالرعايــة الصحيــة الرســمية ،بمــا فيهــا نظــام الرعايــة الثانــوي واألطــراف الثالثــة )حيــث وجــدت(.
ـا ،أدت األزمــة الســورية إلــى تضخيــم ومضاعفــة القضايــا التــي كانــت قــد ســبق
بمفاقمــة نقــاط الضعــف الموجــودة أصـ ً
وأرهقــت نظــام الرعايــة الصحيــة اللبنانــي.

 ٥.٣توصيات عامة  -الرفاه والصحة
الرفاه
•تنفيذ إستراتيجية التنمية اإلجتماعية وتأسيس شبكات أمان إجتماعية كمسألة ملحة.
•تعزيز برامج المركزية للتنمية المجتمعية.
•معالجة المستويات المرتفعة من الفقر والبطالة في المجتمعات اللبنانية المضيفة وعند الالجئين السوريين،
بمــا فيهــا تنميــة ســبل العيــش .يجــب إيــاء إهتمــام خــاص باألمــن الغذائــي مــن أجــل منــع آليــات التأقلــم التــي تؤثــر
سـ ً
ـلبا علــى األطفــال كالتســرب مــن المدرســة وعمالــة األطفــال والــزواج المبكــر.
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األطفال ذوي اإلعاقات
•توقيع إتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات.
•التطبيق الكامل لقانون  ٢٢٠وتعديله ليشمل أحكام مرتبطة بحقوق الطفل وفق إقتراح المجلس األعلى
للطفولة.
•صياغة خطة عمل وطنية لألطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة.
•تعزيز وإعادة تفعيل اللجنة الوطنية ألمور المعوقين واللجنة الحكومية للمعوقين ضمن وزارة الشؤون
اإلجتماعية.
•اإللتزام باإلتفاقيات الموقعة والمعايير المتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقات.
•إجراء إستفتاء على مستوى البلد عن األشخاص ذوي اإلعاقات لتقدير أعدادهم وقياس أنواع اإلعاقات بما
فيها تلك التي يعاني منها األطفال.
معمق عن األطفال ذوي اإلعاقات.
•إجراء تحليل
ّ
•توعية الجمهور حول حقوق األطفال ذوي اإلعاقات وحقهم بعدم اإلنفصال عن أهلهم.
•منع وحظر جميع أنواع التمييز ضد األطفال ذوي اإلعاقات وضمان فرص متساوية إلشراكهم الكامل في
جميع مجاالت الحياة من خالل تطبيق القانون رقم  ٢٢٠لعام .٢٠٠٠
•التوفير لألطفال ذوي اإلعاقات إمكانية الوصول إلى خدمات إجتماعية وصحية مناسبة ،وبيئة فيزيائية
مستوعبة ،والمعلومات ،واإلتصاالت.
•شمل األطفال ذوي اإلعاقات في الجهود الوطنية إلبقائهم خارج مؤسسات الرعاية الخاصة.
الصحة
•إصالح نظام الرعاية الصحية لضمان الوصول المتساوي لرعاية صحية جيدة ُ
لألسر المحرومة.
•اإلستمرار بتطوير وتنفيذ سياسات وبرامج شاملة لتحسين الوضع الصحي لألطفال.
•إطالق نظام بطاقة تأمين صحي عام لألسر المحرومة.
•معالجة الفروقات المناطقية في تقديم الخدمات الصحية وتنفيذ البرامج .يجب أن يشمل ذلك الوصول
المتساوي للخدمات الصحية األولية لألمهات واألطفال في جميع مناطق البالد.
•المواءمة في تقديم الخدمات الصحية من أجل تقليص الوفرة والهدر ،خاصة بين مراكز التنمية اإلجتماعية
التابعــة لــوزارة الشــؤون اإلجتماعيــة والخدمــات الصحيــة المتعاقــد معهــا ،ومقدمــي الخدمــات اآلخريــن فــي المنطقــة
نفســها.
•بذل جهود إضافية لتخفيض معدل الوفيات عند الرضع واألطفال.
•إجراء تحليل لوضع صحة األم والطفل في سياق إستراتيجية الطفولة المبكرة.
•ضمان الوصول إلى خدمات ومرافق صحية جيدة قبل الوالدة وبعد الوالدة ،بما فيها برامج تدريب للقابالت
القانونيات والتقليديات .يجب إيالء إهتمام خاص للمناطق الريفية.
•تعزيز برنامج اللقاح الوطني من أجل معالجة اإلحتياجات الناشئة والناتجة عن األزمة السورية ،بما فيها تعريف
أمراض إضافية يمكن الوقاية منها عبر اللقاح والتعامل مع عودة ظهور أمراض كان قد تم القضاء عليها.
•توسيع حمالت الرضاعة والترويج لبرامج مستشفيات صديقة للطفل.
•تشجيع ممارسة الرضاعة لستة أشهر بعد الوالدة مع تقديم حمية مناسبة للرضيع بعد ذلك .إتخاذ إجراءات
لتحسين وضع التغذية عند األطفال من خالل التربية والترويج لممارسات اإلطعام الصحي.
•إجراء دراسة عن نطاق وأسباب حاالت الوفاة الناجمة عن حوادث عند األطفال وتعزيز الجهود لتقليص حاالت
الوفــاة الناجمــة عــن حــوادث مــن خــال حمــات توعيــة وبرامــج تربويــة تســتهدف األهالــي واألطفــال والجمهــور بشــكل
عــام ،باإلضافــة إلــى وســائل أخــرى.
الصحة عند المراهقين
•توسيع برامج الخدمات الصحية الصديقة للمراهقين والشباب إلى جميع مراكز الرعاية الصحية األولية.
•ضمان وصول المراهقين إلى خدمات إجتماعية وصحية مناسبة ،بما فيها تقديم المشورة السرية التي
تراعي الشباب عن األيدز وتقديم معلومات دقيقة وشاملة لهم.
•تبني وتنفيذ سياسة أو خطة عمل وطنية تعالج الخدمات الصحية المدرسية .يتضمن ذلك توسيع الخدمات
ً
حاليا بما فيها خدمات الصحة التناسلية ،والمشورة ،والتربية الصحية الوقائية.
الصحية المدرسية التي تقدم
•تقديم فحوصات طبية منتظمة لجميع التالميذ باإلضافة إلى خدمات صحة األسنان والفم.
•تطبيق قانون منع التدخين وزيادة جهود مكافحة التدخين التي تستهدف المراهقين.
•دراسة األسباب المحتملة لإلنتحار الشبابي وميزات هؤالء الذين يبدون أكثر عرضة لإلنتحار ،ووضع برامج
دعــم وتدخــل ،خاصــة فــي مجــال الصحــة الذهنيــة .يجــب التركيــز علــى األطفــال المتأثريــن بالنزاعــات المســلحة مثــل
األطفــال الالجئيــن الســوريين.
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6

الحقوق المدنية والحريات

 ٦.١تسجيل الوالدة واإلسم والجنسية
تُ ســتمد الجنســية فــي لبنــان مــن األب ،ويعتبــر الطفــل الــذي يولــد ضمــن زواج ألب لبنانــي لبنانيـ ًـا حتــى لــو لــم تكــن الــوالدة
ضمــن الحــدود اللبنانيــة .ال تؤخــذ جنســية األم باإلعتبــار )المــادة األولــى والعاشــرة مــن القــرار التشــريعي رقــم (. ١٩٢٥/١٥
توجــد حمــات متعــددة فــي مــا يخــص قانــون الجنســية وهــي تدعــو لحقــوق متســاوية فــي الجنســية بيــن الرجــل والمــرأة منــذ
العــام ٢٠٠٦؛ لكــن لــم تتمكــن هــذه الجهــود فــي تفعيــل أي تغييــر فــي هــذا المجــال.
ال توجــد بيانــات حديثــة عــن أعــداد األطفــال الذيــن ال يحملــون هويــة .الدراســة األخيــرة التــي أجريــت فــي عــام  ٢٠٠٨مــن قبــل
منظمــة فرونتيــر وجــدت  ٨٠ألــف شــخص ال يحمــل هويــة فــي لبنــان بمــا فيهــم أطفــال .9يجــدر الذكــر أن تقريــر وضــع أطفــال
العالــم التــي أصدرتــه اليونيســف عــام  ٢٠١٥أشــار إلــى أن نســبة تســجيل الــوالدات فــي لبنــان بيــن عامــي  ٢٠٠٥و ٢٠١٢بلغــت
 .10٪١٠٠يشــمل هــذا الرقــم “ نســبة األطفــال الذيــن تبلــغ أعمارهــم تحــت الـــ ٥ســنوات الذيــن قــد تــم تســجيلهم حيــن أجــري
صرحــت والدتهــم أو راعيهــم بأنــه قــد تــم
اإلســتفتاء” ،كمــا يشــمل األطفــال الذيــن شــاهد المحــاور وثيقــة والدتهــم أو الذيــن ّ
تسجيلهم .
وفقـ ًـا إلحصائيــات المفوضيــة العليــا لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،ســجلت بيــن آذار  -مارس  ٢٠١١وكانون أول  -ديســمبر
 ٤٤،٩٢٧ ٢٠١٤حالــة والدة ألطفــال ســوريين ،ال يملــك  ٪٧٠منهــم شــهادة والدة أو وثائــق تعريــف ٪٣٩ .مــن الســوريين لــم يتــم
تســجيلهم لعــدم توفــر الوثائــق التــي تطلبهــا مراكز التســجيل.

 ٦.٢الحفاظ على الهوية
طفــل لــم يتــم بيعــه أو خطفــه أو تبنيــه .التبنــي هــو عبــارة عــن عقــد بيــن شــخصين يهــدف
ال يمكــن المســاس بهويــة
ٍ
إلــى إنشــاء عالقيــة أبويــة بالتراضــي .التبنــي معتــرف بــه فقــط ضمــن المجتمــع المســيحي .يعتــرف المجتمــع اإلســامي
بنظــام الكفالــة ،والــذي يمثــل رعايــة ماليــة وتربويــة ليتيــم أو لطفــل ولــد خــارج الــزواج .يتضمــن هــذا النظــام إحتمــال الســداد
المتكبــدة إذا مــا أصبــح الطفــل ناجحـ ًـا ماليـ ًـا.
المســتقبلي للتكاليــف
َّ

Frontiers, Non-ID in Lebanon, 2008 9
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ويضمــن فــي الســجل العائلــي .يحمــل األطفــال أيضـ ًـا نفــس ديــن العائلــة
يحمــل الطفــل المتبنّ ــى إســم العائلــة التــي تبنتــه
ّ
ويمنــع زواجــه مــن أعضــاء العائلــة مثــل الطفــل العــادي التــي تربطــه
التــي تبنتــه ،ويمكنــه الوراثــة مثــل الطفــل العــاديُ ،
بالعائلــة عالقــة دم .ال يسـ ّـجل أي ذكــر خــاص فــي هويــة الطفــل لكونــه متبنّ ــى ،لكــن يتــم تســجيل ملخــص حكــم التبنــي فــي
ســجل األحــوال الشــخصية أو علــى وثيقــة تســجيل خاصــة بشــهادة الــوالدة.

 ٦.٣حرية الفكر والضمير والدين
يضمــن الدســتور اللبنانــي إحتــرام حريــة الــرأي والمعتقــد كمــا تنــص المــادة ج مــن مقدمــة الدســتور .تضمــن المــادة لجميــع
الطوائــف إحتــرام قوانيــن األحــوال الشــخصية والمصالــح الدينيــة ،طالمــا ال تمــس بالنظــام العــام.
رغــم إلتزامــه عــام  ٢٠١٠ضمــان إحتــرام حريــة التعبيــر بشــكل أفضــل ،غيــر أن حريــة الــرأي والمعتقــد تتعـ ّـرض للمضايقــة مــن
المســؤولين الحكومييــن الرفيعــي المســتوى مــن خــال ســوء إســتعمال نصــوص قانونيــة بائــدة ال تتماشــى مــع مفهــوم
الحريــات العامــة ،واألحــكام الدســتورية ،واإلتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة ،أو مــن خــال إســتغالل القــوة والتمييــز بيــن
اللبنانييــن علــى أســاس المعتقــد .تســتهدف أكثريــة هــذه المضايقــات الصحافييــن وناشــطي المجتمــع المدنــي والمدافعيــن
عــن الحقــوق الفرديــة السياســية والمدنيــة.
بعــد التقــدم خطــوة إلــى األمــام فــي ظــل الحكومــة الســابقة عندمــا تــم اإلعتــراف بحريــة إقامــة زواج مدنــي فــي لبنــان بيــن
الذيــن ال يرتبطــون بــأي مجتمــع دينــي ،رفضــت اإلدارات الرســمية تحــت الحكومــة الحاليــة تســجيل الزواجــات المدنيــة التــي
أجريــت فــي لبنــان .تخالــف هــذه الخطــوة أحــكام مقدمــة الدســتور والتــي تنــص علــى أن جميــع المواطنيــن متســاوين فــي
الحقــوق والواجبــات مــن دون تمييــز.
يجــب تعديــل اإلطــار القانونــي والتنظيمــي مــن أجــل الضمــان الكامــل لحريــة التعبيــر وإزالــة المــواد المبهمــة وذات الصياغــة
الغامضــة والتــي تمنــع التمتــع بهــذا الحــق .يجــب اإلعتــراف بحــق األفــراد المرتبطيــن بطائفــة القانــون المشــترك بتســجيل
زواجهــم المدنــي المقــام فــي لبنــان لتثبيــت مفهــوم حريــة المعتقــد وعــدم التمييــز بيــن المواطنيــن.11

 ٦.٤الحق في تأسيس الجمعيات والتجمع السلمي
إن تعديــل المــادة الخامســة مــن قانــون الجمعيــات الصــادر بتاريــخ  ٣آب  -أغســطس  ١٩٠٩والمطبــق عــام  ٢٠١٢يضمــن حــق
ّ
الترشــح لعضويــة الهيئــة
الفــرد اللبنانــي الــذي يبلــغ مــن العمــر  ١٨ســنة فــي إنشــاء جمعيــات وممارســة حقهــم بالتصويــت أو
الحاكمــة.
يجــدر ذكــر أن هــذا التعديــل يمكــن إعتبــاره عامــل مســاهم فــي تطــوع األطفــال ضمــن الجمعيــات .يســمح للمواطنيــن
بالتصويــت فــي اإلنتخابــات البرلمانيــة عنــد بلوغهــم ســن الـــ.٢١

 ٦.٥الحق في الخصوصية
يحكــم قانــون العقوبــات اللبنانــي ،إلــى جانــب قانــون اإلجــراءات الجرميــة ،حــق األفــراد فــي الخصوصيــة ويحميهــم مــن
التجــاوزات التــي تخالــف خصوصيتهــم وأغراضهــم الشــخصية وســمعتهم .هــذا ويمنــع القانــون رقــم  ٤٢٢مــن عــام ٢٠٠٢
المعنــي بحمايــة األحــداث نشــر صــور وتفاصيــل التحقيــق وإجــراءات المحاكمــة فــي القضايــا التــي تتعامــل مــع األطفــال ،كمــا
وأن القانــون يفــرض عقوبــات علــى المخالفيــن.

 ٦.٦التعبيــر عــن اآلراء والحــق فــي طلــب ونقــل المعلومــات المــادة  - ١٣الحــق فــي تلقــي المعلومــات
مــن مصــادر مختلفــة والحمايــة مــن مــواد مؤذيــة لرفاهيتهــم
قدمــت وزارة اإلعــام مشــروع قانــون معـ ّـدل للمعلومــات واإلعــام إلــى اللجنــة البرلمانيــة المختصــة .هــدف التعديــل لزيــادة
اإللتــزام بإتفاقيــة حقــوق الطفــل ،خاصــة فــي مــا يتعلــق بالمــادة  ١٢و ١٦و ،١٧إضافــة إلــى قوانيــن اإلعاقــة .لكــن منــع الشــلل
فــي المجلــس التشــريعي تمريــر مشــروع القانــون.
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نشــر المجلــس االعلــى للطفولــة قانــون األخــاق اإلعالميــة فــي التعامــل مــع قضايــا األطفــال فــي العــام  ٢٠١٣بهــدف زيــادة
الوعــي فــي الدوائــر اإلعالميــة عــن حقــوق الطفــل .رغــم هــذه الجهــود قــام عــدد مــن البرامــج التلفزيونيــة بإنتهــاكات فاضحــة
لحقــوق الطفــل بمــا فيهــا الحقــوق المذكــورة فــي المــواد  ١٣و ١٦و ١٧مــن دون أي رد فعــل مــن الســلطات المختصــة.
البرامــج اإلعالميــة الخاصــة باألطفــال تبقــى محــدودة العــدد وخاصــة تلــك التــي تم ّكــن األطفــال مــن لعــب دور فعــال .أنشــأت
وزارة الثقافــة شــبكة مكونــة مــن  ١٢٠مكتبــة عامــة وجهزتهــم بالكتــب والوســائط اإلعالميــة المتعــددة .يشــكل األطفــال مــا
يقــارب  ٪٧٠مــن حضــور المكتبــات.
ً
نظــرا
رغــم الجهــود المبذولــة لحمايــة األطفــال مــن المــواد المؤذيــة ،يبقــى الكثيــر الــذي يجــب فعلــه فــي هــذا المجــال
لوصولهــم غيــر المضبــوط إلــى اإلنترنــت فــي المنــزل ،وعبــر الهواتــف الجوالــة ،وفــي مقاهــي اإلنترنــت.

 ٦.٧توصيات عامة  -الحقوق المدنية والحريات
•إزالة العوائق أمام تسجيل الوالدات من خالل التوعية وتقديم الدعم التقني والقانوني ،إلى جانب الموارد
الالزمة األخرى.
•التوعية العامة عن أهمية تسجيل الوالدات لألطفال السوريين.
•متابعة الدعوة لحق منح الجنسية اللبنانية من قبل األم ألوالدها.
•الترويج للعمل التطوعي بين األطفال والشباب من أجل بناء قدراتهم في المشاركة المدنية.
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حماية الطفل

 ٧.١إطار حماية الطفل
صــادق لبنــان علــى إتفاقيــة حقــوق الطفــل باإلضافــة إلــى أدوات إقليميــة ودوليــة أخــرى تتعلــق بحمايــة الطفــل .مــن المهــم
ذكــر أن لبنــان لــم يوقــع ولــم يصــادق علــى إتفاقيــة الهــاي بشــأن حمايــة األطفــال والتعــاون فــي مجــال التبنــي علــى الصعيــد
الدولــي أو علــى إتفاقيــة عــام  1951المتعلقــة بوضــع الالجئيــن.
تــم تطويــر سياســة موحــدة لحمايــة األطفــال للمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تعمــل مــع األطفــال مــن قبــل وزارة الشــؤون
اإلجتماعيــة ،بالتعــاون مــع منظمتــي أفــال وأبعــاد .تمــت صياغتهــا فــي ســياق برنامــج موزايــك المدعــوم مــن منظمــة التعــاون
التنمــوي اإليطاليــة والســفارة اإليطاليــة فــي بيــروت .أطلقــت هــذه السياســة فــي آب  -أغســطس  ٢٠١٥وتخــدم كسياســة
وقائيــة للمنظمــات التــي تقــدم نشــاطات وخدمــات لألطفــال.
بالرغــم مــن التقــدم المحقــق علــى أكثــر مــن مســتوى فــي مــا يخــص حمايــة األطفــال ،غيــر أن البيئــة التمكينيــة ال تــزال ضعيفــة
مــا يمنــع تحقيــق كامــل حقــوق الحمايــة لألطفــال .مــن األســباب األساســية التــي تقــف خلــف مشــاكل حمايــة الطفــل هــو عــدم
تطبيــق التعليــم المجانــي واإللزامــي حتــى عمــر الـــ .١٥ال توجــد حتــى اليــوم سياســة وطنيــة أو إطــار قانونــي صلــب لحمايــة
الطفــل .فــي مــوازاة ذلــك ،ال تتوافــق القوانيــن مــع إتفاقيــة حقــوق الطفــل وال تضمــن حمايــة الطفــل .هنــاك عــدد مــن
ـا قانــون األحــوال الشــخصية والقانــون رقــم  ٤٢٢وقانــون
القوانيــن التــي تنطبــق علــى الطفــل وقــد يتضــارب بعضهــا ،مثـ ً
العقوبــات .كمــا تمــت اإلشــارة سـ ً
ـابقا ،قــد تســاهم قوانيــن األحــوال الشــخصية فــي التمييــز ضــد مجموعــات مــن األطفــال
مــن الذيــن يحتاجــون للحمايــة بســبب دينهــم أو طائفتهــم ،وفــي بعــض األوقــات قــد تخالــف مصلحــة الطفــل الفضلــى .
هــذا وتــم إصــدار القانــون رقــم  ٤٢٢كقانــون لألطفــال فــي خطــر أو فــي نــزاع مــع القانــون ،وهــو ال يعتبــر قانونـ ًـا لحمايــة
الطفــل .ينعكــس ذلــك فــي العــدد الضئيــل مــن قضايــا الحمايــة فــي المحاكــم علــى مــدى الســنين .فــي الواقــع ،العديــد مــن
أحــكام القانــون رقــم  ٤٢٢تجـ ّـرم الضحيــة كمــا فــي حــال التسـ ّـول والتشـ ّـرد واإلســتغالل الجنســي وحتــى اإلنتحــار .ينطبــق ذلــك
ّ
يتطلــب الكثيــر مــن التعديــل ليصبــح قانــون لحمايــة
أيضــا علــى قانــون العقوبــات .يخضــع القانــون رقــم  ٤٢٢إلصالحــات ،لكنــه
الطفــل حيــث يصبــح مــن األنســب تفصيــل قانــون لحمايــة الطفــل يحتــوي علــى جميــع وســائل الحمايــة.
بالرغــم مــن النواقــص القانونيــة فــي القانــون رقــم  ،٤٢٢كان بإمكانــه توفيــر معاييــر حمايــة إضافيــة لــو تــم جمعــه مــع مراســيم
تنفيذيــة لتســهيل تطبيقــه .يواجــه القضــاة بشــكل دائــم غيــاب البنيــة المتماســكة إلصــدار األحــكام المناســبة ،وذلــك فــي مــا
يخــص الحمايــة وفــي أحــكام الســجن أو التــي ال تتطلــب الســجن .ينطبــق األمــر نفســه علــى القانــون رقــم  ٢٩٣فــي حمايــة
الموقــع فــي العــام  ٢٠١٤مــن دون مراســيم تنفيذيــة.
ّ
المــرأة وأعضــاء األســرة مــن العنــف األســري
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العائــق البنيــوي الرئيســي أمــام حمايــة الطفــل هــو غيــاب نظــام وطنــي لحمايــة الطفــل والــذي بإمكانــه ضمــان نظــام متشــابك
منســقة
ومنســقة .حاليـ ًـا توجــد تدخــات عاموديــة تنفــذ مــن قبــل الــوزارات قــد تكــون غيــر
مــن التدخــات فــي طريقــة مدمجــة
ّ
ّ
بالرغــم مــن صدورهــا مــن نفــس المســتوى فــي نفــس الــوزارة .هنــاك عامــل إضافــي وهــو العمــل المتمركــز للمجتمــع
المدنــي.
ّ
تمثــل خطــة العمــل الوطنيــة لوقايــة وحمايــة األطفــال مــن جميــع أنــواع العنــف خطــوة إلــى األمــام إذا تــم تجــاوز أعنــاق الزجاجــة
توقــع عليــه الحكومــة وبيــن مــا تخصــص لــه المــوارد الحكوميــة.
والحواجــز التــي تواجههــا .ال تــزال هنــاك ثغــرة كبيــرة بيــن مــا ّ
لتكــون خطــة العمــل الوطنيــة فعالــة يجــب تنفيذهــا بشــكل شــامل مــن خــال جميــع الــوزارات المعنيــة والجهــات المســؤولة
األخــرى .حتــى اليــوم ،فقــط وزارة الشــؤون اإلجتماعيــة تمكّنــت مــن تأميــن التمويــل الــازم لخطــة عملهــا بالشــراكة مــع
اليونيســف .لذلــك يبقــى التحــدي فــي تبنّ ــي مقاربــة علــى أســاس حقــوق الطفــل وتتضمــن مبــدأ ترابــط الحقــوق .ليــس مــن
الواضــح كيــف ســتكون مشــاركة وزارة التربيــة والتعليــم العالــي ووزارة الصحــة العامــة ووزارة العــدل ووزارة العمــل.
التقبــل اإلجتماعــي للعنــف
ينبــت عائــق كبيــر أمــام حمايــة الطفــل مــن العــادات اإلجتماعيــة الســائدة ،والتــي تتبيــن مــن خــال
ّ
واإلســاءة للطفــل باإلضافــة إلــى وصــم الضحيــة .يؤثــر العامــل األخيــر علــى قــدرة وإرادة هــؤالء الذيــن يحتاجــون إلى مســاعدة
علــى الســعي لهــا مــن خــال القنــوات الرســمية أو الغيــر رســمية .
فــي حــال تــم تجــاوز هــذه العــادات اإلجتماعيــة ،تبقــى هنــاك تحديــات مختلفــة تقـ ّـوض حمايــة الطفــل مــن ناحيــة العــرض،
وهــي تشــمل الوصــول إلــى خدمــات مــزودة بالطاقــم المناســب والمرافــق والمعلومــات الالزمــة .الخدمــات المختصــة بحماية
الطفــل محــدودة العــدد وال تتــوزع بشــكل متســاوي فــي المناطــق اللبنانيــة ،كمــا أن جــودة خدماتهــا ليســت مضمونــة وال
تغطــي جميــع األطفــال مــن دون تمييــز بغــض النظــر عــن جنســياتهم.
ّ
كمــا تمــت اإلشــارة أعــاه ،يواجــه القضــاة صعوبــة فــي إصــدار أحكامهــم فــي مــا يخــص اإلحــاالت إلــى مراكــز الحمايــة ،وينطبق
األمــر نفســه علــى الشــرطة .يســاهم التوزيــع الضعيــف للمعلومــات حــول المراكــز القائمــة وأنظمــة اإلحالــة ومســتويات
الوعــي الضعيفــة إلــى هــذه المشــكلة .قــد يعالــج تطويــر إجــراءات التشــغيل القياســية هــذه المشــكلة ،إذا مــا تــم تفعيلهــا.
هــذا وال يتــم تشــارك المعلومــات المتصلــة مــع العائــات واألطفــال بشــكل مناســب مــن أجــل تســهيل الوصــول إلــى
الخدمــات .ال تــزال جــودة خدمــات الحمايــة قضيــة جديــة نظـ ً
ـرا لمحدوديــة إلتزامهــا بالمعاييــر الدوليــة والرقابــة الضعيفــة مــن
قبــل الجهــات المعنيــةّ .
تمثــل القــدرات الفنيــة تحديـ ًـا إلــى جانــب تأميــن المــوارد البشــرية المؤهلــة ومعالجــة مســألة التسـ ّـرب
بيــن الموظفيــن المدربيــن.
مــن جهــة أخــرى ،فــي ظــل غيــاب خطــة عامــة للجهوزيــة للطــوارئ وباألخــص خطــة خاصــة باألطفــال يمكنهــا معالجــة التدفــق
الهائــل لالجئيــن ،تــم إنشــاء مجموعــة عمــل مخصصــة فــي مــوازاة مجموعــات عمــل موضوعيــة أخــرى .تقــود وزارة الشــؤون
اإلجتماعيــة واليونيســف والمفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن مجموعــة عمــل حمايــة األطفــال فــي الحــاالت الطارئــة ،وهــي
تجمــع الجهــات الفاعلــة فــي منصــة واحــدة مــن أجــل تنســيق نشــاطات حمايــة الطفــل وتمثيــل مصلحــة األطفــال الفضلــى
.فــي تمــوز  -يوليــو  ٢٠١٣كانــت مجموعــة عمــل حمايــة األطفــال فــي الحــاالت الطارئــة تشــمل خمســة منظمــات لألمــم
المتحــدة و ١٧منظمــة دوليــة غيــر حكوميــة تهــدف جميعهــا للوقايــة مــن واإلســتجابة إلــى اإلســاءة واإلهمــال واإلســتغالل
والعنــف ضــد األطفــال المتأثريــن بحــاالت طارئــة.

 ٧.٢البيئة العائلية والرعاية البديلة
يوجــد اآلن وفــرة مــن الدالئــل العالميــة التــي تظهــر مشــاكل تنمويــة جديــة متعلقــة بوضــع األطفــال فــي مراكــز رعايــة ســكنية،
خاصــة فــي المؤسســات التــي تحتضــن عــدد كبيــر مــن األطفــال ) مــا يزيــد عــن  ١٠أطفــال فــي اآلن الواحــد .فــي نصــف القــرن
األخيــر أدرك إختصاصيــو تنميــة األطفــال أن المؤسســات الســكنية تفشــل بإســتمرار فــي تلبيــة إحتياجــات األطفــال التنمويــة
ّ
التعلــق والتثاقــف واإلندمــاج اإلجتماعــي.
فــي
ً
نظــرا لعــدم وجــود بيانــات نوعيــة .المشــكلة الجوهريــة
ال يمكــن تقييــم وضــع األطفــال فــي مؤسســات الرعايــة اللبنانيــة
مترســخ ،حيــث
المتعلقــة فــي إيــداع األطفــال فــي مؤسســات الرعايــة فــي لبنــان هــي أن هــذه الممارســة تطــورت إلــى نظــام
ّ
أن هنــاك طلــب دائــم ناتــج عــن عــدم إحقــاق الحقــوق األخــرى.
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تلجــأ بعــض العائــات إلــى إيــداع األطفــال فــي مؤسســات الرعايــة مــن أجــل التعويــض عــن الحقــوق الجوهريــة التــي ليــس
ً
نظــرا لوضعهــم اإلقتصــادي .إحــدى األســباب التــي تدفــع األهــل إلــى إيــداع أطفالهــم فــي الرعايــة
بإمكانهــم توفيرهــا
المؤسســاتية هــي تلبيــة حاجاتهــم التعليميــة ،بمــا فيهــا الكتــب والنقــل ودفــع الرســوم .تشــكل المالبــس والطعــام والســكن
عوامــل إضافيــة ،لكــن بنســبة أصغــر .مــن المهــم ذكــر أن األطفــال فــي مؤسســات الرعايــة فعليـ ًـا مندرجيــن فــي مــدارس
رســمية مجانيــة ومــدارس خاصــة مدعومــة مــن قبــل الحكومــة .يجــب النظــر فــي جوانــب عديــدة مــن هــذه القضيــة مــن بينهــا
الســؤال عــن مــا إذا كان األهــل ســيلجأون إلــى مؤسســات الرعايــة لــو كان بإمــكان طفلهــم الوصــول إلــى تعليــم مجانــي
يشــمل التكاليــف ووجبــات الطعــام .تؤكــد وزارة الشــؤون اإلجتماعيــة أن آالف األطفــال يســتمرون بالســكن فــي بيوتهــم عنــد
إيداعهــم فــي مراكــز الرعايــة .إذا مــا تمــت المقارنــة بيــن الكلفــة والمنفعــة يتبيــن أن مؤسســات الرعايــة يجــب أن تــزول .تفــوق
كلفــة الرعايــة المؤسســاتية للطفــل الواحــد كلفــة أي نــوع آخــر مــن الرعايــة البديلــة .تدفــع العوامــل اإلجتماعيــة  -اإلقتصاديــة
معظــم األطفــال إلــى اللجــوء إلــى المؤسســات.
ال توجــد أي شــبكات أمــان إجتماعيــة أو برامــج وطنيــة لدعــم األســر بإمكانهــا أن تلعــب دور الحــارس الــذي يبقــي األطفــال خــارج
ً
ضعفا .تزيــد البرامج
مؤسســات الرعايــة .مــن الواضــح أن إســتراتيجيات تخفيــف الفقــر الســائدة ال تعالــج إحتياجــات األســر األكثــر
القائمــة الطلــب علــى الرعايــة المؤسســاتية .مــن غيــر المبــرر وغيــر الضــروري فصــل األطفــال عــن أســرهم .حتــى عندمــا تكــون
هنــاك حاجــة للرعايــة البديلــة تنــدر الخيــارات غيــر المؤسســاتية .تعاقــب المــادة  ٥٠٠والمــادة  ٥٠١مــن قانــون العقوبــات األهــل
الذيــن يتخلــون عــن أطفالهــم و/أو يهملوهــم كونهــم يفشــلون فــي مــلء دورهــم كجهــة مســؤولة عــن أطفالهــم.
رغــم عــدم وجــود سياســة مكتوبــة تخــص اللجــوء إلــى مؤسســات الرعايــة فقــد أصبحــت الممارســة بحــد ذاتهــا السياســة
الســائدة“ .توفــر مؤسســات الرعايــة صمــام أمــان سياســي لحكومــة غيــر قــادرة وحتــى ال تملــك إرادة معالجــة العوامــل
اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة المعقــدة التــي تدفــع األســر إلــى إيــداع أطفالهــم فــي موسســات الرعايــة ،التــي توفــر مخابــئ
ألســوأ ضحايــا الفقــر ،والعــزل اإلجتماعــي ،والتمييــز ،باإلضافــة إلــى األطفــال ذوي اإلعاقــات” .12يكمــن القلــق األولي في أن
الحكومــة وصانعــي السياســات ال يؤمنــون بجــدوى اإلنتقــال الواســع نحــو إزالــة مؤسســات الرعايــة ،وأن هنــاك حاجــة للتخلــص
التدريجــي مــن المؤسســات كخيــار للرعايــة.
إن النظــام الــذي نشــأ ال يخضــع للدولــة رغــم أن األخيــرة تســتمر بتمويلــه .تــدار المؤسســات مــن قبــل منظمــات مجتمــع مدني
مسيســة ومؤثــرة تشــمل منظمــات دينيــة  .ينطبــق ذلــك أيضـ ًـا فــي مــا يتعلــق بفــرض أي إجــراءات مراقبــة أو معاييــر جــودة.
تؤمــن مؤسســات الرعايــة والبنــى التــي تدعمهــا التوظيــف لعــدد كبيــر مــن الموظفيــن الذيــن يعتمــدون علــى نمــوذج الرعايــة
كمصــدر لمعيشــتهم .كمــا أنــه يقــدم نمــوذج تمويلــي للعديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الصغيــرة والكبيــرة والمنظمــات
الدينيــة ،التــي تعتمــد علــى التبرعــات مــن أجــل بقائهــم التنظيمــي .قــد ُينظــر إلــى تقليــص إســتخدام الرعايــة المؤسســاتية
أو تحويــل المؤسســات إلــى بدائــل علــى أســاس المجتمــع أو العائلــة علــى أنــه تهديــد لمصــادر تمويلهــم.
جميــع قوانيــن األحــوال الشــخصية القائمــة تهــدف إلــى الحفــاظ علــى العائلــة ومنــع فصــل الطفــل عــن عائلتــه .فــي الواقــع،
هنــاك فرصــة متاحــة أمــام هــذه المجموعــات الدينيــة لتفعيــل تغييــر إيجابــي لألطفــال .بإمكانهــم المســاهمة فــي برامــج دعــم
األســرة عبــر الصناديــق الدينيــة مثــل صنــدوق الــزكاة وصناديــق الكنائــس.
يشـ ّـدد المســؤولون فــي وزارة الشــؤون اإلجتماعيــة علــى أنــه ال توجــد موازنــات إلنعــاش البرامــج القائمــة الهادفــة لدعــم
األطفــال ضمــن أســرهم ،لكــن يمكــن تجــاوز هــذا الحاجــز مــن خــال نقــل التمويــل مــن مؤسســات الرعايــة إلنشــاء نظــام رعايــة
بديــل يهــدف إلعــادة لــم شــمل األطفــال الموجــودون فــي مؤسســات الرعايــة ألســباب إجتماعية-إقتصاديــة بأهلهــم وإيجــاد
بدائــل عائليــة لأليتــام الذيــن يفتقــرون لعائلــة ممتــدة .عمليــة اإلبتعــاد عــن مؤسســات الرعايــة تتطلــب تغييــرات بنيويــة كبيــرة
وتقبــل مــن المجتمعــات ،باإلضافــة إلــى مــوارد ماليــة ومــوارد بشــرية تخصــص كامــل وقتهــا
فــي وزارة الشــؤون اإلجتماعيــة
ّ
لهــذه القضيــة .تأثيــر أي إصــاح ســيعيد تشــكيل بنيــة وموازنــة وزارة الشــؤون اإلجتماعيــة بشــكل جــذري .يجــب أخــذ العوائــق
المحتملــة بعيــن اإلعتبــار.
يــؤدي ضعــف شــبكات األمــان اإلجتماعيــة وعــدم تحقيــق حقــوق الطفــل المترابطــة إلــى مشــكلة ،حيــث تقــوم العائــات
الفقيــرة أو تلــك الباحثــة عــن فــرص تعليــم أفضــل ألطفالهــم ّ
باللجــوء إلــى الرعايــة المؤسســاتية غيــر المبــررة .ويــزداد الوضــع
تعقيـ ً
ـدا ألن الرعايــة المؤسســاتية فــي لبنــان موكلــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي ،بمــا فيهــا المؤسســات الدينيــة .أصبحــت
ً
نظــرا لقــوة مناصريــه .يشــكل هــذا
الرعايــة المؤسســاتية منغرســة ضمــن نظــام إجتماعــي  -إقتصــادي صعــب التفكيــك
النظــام الصيغــة الســائدة للرعايــة البديلــة .يمكــن إعتبــار إصــاح هــذا النظــام نقطــة مفصليــة ،مــع اإلعتــراف بنفــس الوقــت
أن جهــد كهــذا يمثــل تحـ ٍّـد كبيــر ،حتــى لصنّ ــاع القــرار المعنييــن.
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 ٧.٣إجراءات الحماية الخاصة
تحقــق تقـ ّـدم قانونــي فــي مــا يخــص منــع التأديــب الجســدي والمهيــن فــي المــدارس .لكــن تطبيــق القوانيــن المتعلقــة بهــذه
ّ
األفعــال ضعيــف ســواء كان فــي المــدارس ،أو فــي البيــت ،أو فــي المجتمــع بشــكل عــام .كمــا أن المشــكلة مخفيــة بعــض
الشــيء ويصعــب معالجتهــا كونهــا تنبــت مــن العــادات اإلجتماعيــة الســائدة التــي تعتبــر العنــف أســلوب تأديبــي مقبــول .يتــم
تــوارث دورات العنــف بيــن األجيــال حيــث يصبــح األطفــال مرتكبــي عنــف بدورهــم.
ال يــزال الحديــث عــن اإلســاءة الجنســية لألطفــال مــن المحرمــات فــي العــادات اإلجتماعيــة اللبنانيــة ويشـكّل عائــق كبيــر أمــام
حمايــة الطفــل .وصــم الضحيــة والتشــهير بالعائلــة وضعــف قــدرات النظــام الحقوقــي والمــوارد المحــدودة للعائــات بمــا
فيهــا خدمــات إعــادة تأهيــل متخصصــة أيضـ ًـا تعرقــل وصــول األطفــال إلــى الحمايــة.
رغــم التقـ ّـدم المحقــق فــي إصــاح النظــام القضائــي لألحــداث فــي لبنــان ،فــإن العديــد مــن النواقــص تمنــع تحقيــق كامــل
ً
ً
جــدا
نزاعــا مــع القانــون .يتعلــق الســبب الرئيســي بالقانــون  ٤٢٢والســن المنخفــض
حقــوق األطفــال الذيــن يواجهــون
للمســؤولية الجرميــة .ال يضمــن النظــام القضائــي لألحــداث القائــم تحقيــق كامــل حقــوق األطفــال الذيــن يوجــدون فــي
حالــة نــزاع مــع القانــون .هنــاك سياســة موضوعــة لكنهــا عقابيــة فــي طبيعتهــا وتميــل إلــى تجريــم األطفــال .البنــى وإجــراءات
والحــرف وإعــادة التأهيــل والدمــج .تحتــاج قــدرات أصحــاب المصلحــة إلــى
التنســيق الالزمــة غيــر موجــودة لتفعيــل الوقايــة
َ
تعزيــز .كمــا أن اإلجــراءات التــي ال تقتضــي الســجن مــا زالــت فــي المراحــل األوليــة مــن التنفيــذ وتفتقــد القــدرات والبنــى
للتطبيــق الكامــل.
عمالــة األطفــال فــي لبنــان ناتجــة عــن أســباب بنيويــة تتعلــق بمشــاكل إجتماعيــة  -إقتصاديــة مشــتركة ،وعــدم وجــود سياســات
لمكافحــة الفقــر ،أو خطــط توظيــف للكبــار ،أو خطــط تنميــة وطنيــة ،والوصــول غيــر المتســاوي لتعليــم ذو جــودة .ال يتــم تطبيــق
التعليــم المجانــي واإللزامــي .ال يمكــن إنهــاء عمالــة األطفــال مــن دون معالجــة جــذور المشــكلة .رغــم التقــدم الكبيــر الــذي
ـداء مــن عــام  ،٢٠٠٠غيــر أن هــذا التقــدم تباطــأ فــي الســنوات األخيــرة بســبب شــلل التشــريع الوطنــي الــذي أوقــف
حقــق إبتـ ً
مراجعــة وتمريــر تعديــات قانــون العمــل والفقــرات المتعلقــة باألطفــال .يشــكل رصــد وتطبيــق القوانيــن الحاليــة عائــق كبيــر
أمــام حمايــة األطفــال العامليــن .فــي الوقــت نفســه ،لــم يتــم تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة إلنهــاء أســوأ أنــواع عمالــة األطفــال
بســبب الفشــل فــي تخصيــص التمويــل الحكومــي الــازم.
يمكــن إعتبــار أن لبنــان فــي مرحلــة أوليــة فــي مــا يخــص معالجــة التجــارة باإلطفــال والدعــارة عنــد األطفــال ،لكنــه يتجــه فــي
ً
ـدودا فــي مــا يخــص تنفيــذ
تقدمـ ًـا محـ
اإلتجــاه الصحيــح مــن خــال تفصيــل إســتراتيجية لمكافحــة اإلتجــار باألطفــال .حقــق لبنــان ّ
البروتوكــول اإلختيــاري فــي إتفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلــق بالموضــوع .ينطبــق ذلــك أيضــا علــى اإلتفاقيــة رقــم ١٨٢
لمنظمــة العمــل الدوليــة .فــي المقابــل ،بــدأ موضــوع اإلتجــار فــي البــروز فــي العــام  ٢٠٠٦فقــط وصــدر القانــون المختــص
عــام  .٢٠١١يشــكل تجريــم الضحايــا عائــق كبيــر أمــام حمايــة الطفــل بســبب النظــام القانونــي باإلضافــة إلــى وصــم الضحايــا
بســبب العــادات اإلجتماعيــة .هــذا وتعرقــل محدوديــة الخدمــات المتخصصــة الوصــول إلــى خدمــات إعــادة التأهيــل ومــا يليهــا
مــن إعــادة دمــج إجتماعيــة.
تســاهم عوامــل عديــدة فــي تجنيــد األطفــال فــي النزاعــات المســلحة بمــا فيهــا التوتــر السياســي واإلقتصــادي واإلجتماعــي
المســتمر فــي لبنــان .تشــكل النزاعــات المســلحة والفقــر وإنعــدام فــرص التعليــم والتســرب مــن المــدارس عوامــل مباشــرة
تســبب هــذه المســألة.
باإلضافــة ،توجــد أســباب بنيويــة تفاقــم المشــكلة منهــا عــدم اإللتــزام باإلتفاقيــات المصــادق عليهــا مثــل اإلتفاقيــة رقــم ١٨٢
أدى ذلــك لإلضعــاف المســتمر إلجــراءات حمايــة
لمنظمــة العمــل الدوليــة وضعــف التطبيــق للقوانيــن الموجــودة ذات الصلــةّ .
الطفــل .بالنتيجــة ،ال توجــد برامــج تســريح ونــزع ســاح وإعــادة إدمــاج لألطفــال .إن الوضــع اإلقتصــادي الحالــي المتدهــور فــي
لبنــان ،والــذي يوجــد فيــه أعــداد كبيــرة مــن األطفــال الالجئيــن خــارج المــدارس ،يضــع أطفــال أكثــر فــي خطــر التجنيــد مــن قبــل
مجموعــات مســلحة .يشـكّل موضــوع األطفــال فــي النزاعــات المســلحة مســألة ذات أولويــة يتــم تجاهلهــا مــن قبــل الجهــات
المســؤولة .ال يتــم تطبيــق اإلطــار القانونــي للحمايــة وبرامــج الحمايــة المتعلقــة بــه غيــر موجــودة تقريبـ ًـا.
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 ٧.٤توصيات عامة

إطار حماية الطفل وإجراءات الحماية الخاصة
•تأسيس نظام وطني لحماية الطفل والتغيير اإلجتماعي يضمن بيئة ممكّنة لحماية جميع األطفال من دون
أي تمييز ،ويكون هذا النظام على أسس الوقاية والرعاية وإعادة التأهيل وإعادة الدمج.
•صياغة وتوقيع قانون شامل لحماية الطفل.
•تنفيذ خطة العمل الموقعة لوقاية وحماية األطفال من جميع أنواع العنف بطريقة مدمجة ومنسقة بين
جميع الوزارات والمنظمات المعنية.
•بناء شبكة وطنية من منظمات حماية الطفل المتخصصة.
•توعية الجمهور الواسع حول العنف الجندري والجنسي.

التأديب الجسدي والمهين
•تقديم تشريعات جديدة تمنع جميع أنواع العنف الجسدي ضد األطفال في جميع األوضاع ،بما فيها العائلة
وجميع المؤسسات ونظام الرعاية البديلة .
•تقديم حمالت تربية وتوعية جماعية وتحركات إجتماعية عن أنواع التأديب الالعنفي تشمل األطفال من أجل
تغيير النظرة المجتمعية للتأديب الجسدي.
•إنشاء إجراءات وطنية قانونية وعملية لمنع التأديب الجسدي والمهين في جميع المدارس ) الرسمية والخاصة
واألونروا ( باإلضافة إلى السلوكيات األخرى في المدارس التي تهين األطفال وتطوير آليات شكاوى لألطفال.
العنف الجنسي عند األطفال
لتلقي ورصد والتحقيق في الشكاوى ،بما فيها أساليب التدخل عند الضرورة،
ّ
•إطالق إجراءات وآليات فعالة
ومالحقــة قضايــا العنــف واإلســاءة قضائيـ ًـا .يجــب أن تضمــن هــذه اإلجــراءات أن ال يصبــح الطفــل المعنّ ــف ضحيــة فــي
اإلجــراءات القانونيــة وأن تتــم حمايــة خصوصيتــه.
•ضمان حصول جميع األطفال المعنفين على الرعاية الكافية والمشورة والمساعدة على اإلنعاش وإعادة
اإلندماج من خالل البرامج المناسبة وتخصيص الموارد الالزمة.
•اإلستمرار بإطالق حمالت التوعية مع دور فاعل لألطفال أنفسهم ،من أجل الوقاية ضد جميع أنواع العنف
ضــد األطفــال ولمكافحــة اإلســاءة لألطفــال ،بمــا فيــه التعنيــف الجنســي ،مــن أجــل تغييــر نظــرة المجتمــع والممارســات
الثقافيــة الســائدة فــي هــذا المجــال.
عدالة األحداث
ً
إلتزاما بإتفاقية حقوق الطفل والمعايير األخرى ذات صلة في األمم
•إصالح نظام قضاء األحداث لجعله أكثر
المتحدة.
•تعديل القانون رقم  ٤٢٢من أجل رفع سن المسؤولية الجرمية إلى  ١٥سنة على أقل حد ،إطالق إجراءات
حمايــة أكثــر ،وإلغــاء المــواد المتعلقــة بتجريــم ضحايــا اإلســتغالل اإلقتصــادي والجنســي الذيــن ينخرطــون فــي نشــاطات
مثــل التســول والتشــرد والدعــارة.
•تبنّ ي سياسة جديدة مبنية على حقوق الطفل تعتمد على إعادة التأهيل واإلحياء بدل المقاربة العقابية
تجرم الضحايا.
الحالية والتي ّ
•منع إحتكاك األطفال الصغار بالنظام القضائي مهما كانت الجريمة المرتكبة على األقل من هم في سن
العاشرة أو أصغر.
•تأسيس إجراءات تحويل لتعمل كحارس على النظام لمنع الحبس غير الضروري ،من خالل عملية توسط تبدأ
في لحظة اإلعتقال.
•تطوير وتنفيذ نظام شامل من اإلجراءات البديلة مثل األمر بالخدمة المجتمعية ،وتدخالت عدالة تأهيلية،
ولقاءات جماعية لألسرة ،وإجراءات أخرى لضمان أن الحرمان من الحرية هو آخر الخيارات المتاحة.
•تنظيم وبناء قدرات خدمات وضع األحداث تحت المراقبة الالزمة من أجل التطوير والتنفيذ الفعال لإلجراءات
البديلة.
•بناء نظام يشمل الشبكات العائلية وسلسلة من المنظمات المتخصصة بإمكانها تسهيل تنفيذ إجراءات
حماية وإجراءات بديلة مثل األسر الحاضنة وشبكات المنظمات غير الحكومية.
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•تقييم أحوال جميع مراكز اإلعتقال وإعادة التأهيل والسجن والتخطيط لنظام جديد ينطبق أكثر مع إتفاقية
حقوق اإلنسان والمعايير الدولية.
•تأسيس مراكز إعادة تأهيل كمسألة ملحة لتغطية جميع األطفال ومنع الحبس في سجن األحداث للحاالت
ّ
تتطلب إعادة التأهيل.
التي
•إجراء تدريب دوري للقضاة ومسؤولي األمن ،وتوزيع أنظمة مراجعة عملية إلى جميع المعنيين بما فيها
إجراءات التشغيل القياسية لألطفال المتنازعين مع القانون.
•توعية العائالت والمجتمعات حول األنظمة المتوافرة.
•تجميع إحصاءات مصنفة ومعلومات أخرى عن التطبيق العملي للقانون رقم .٤٢٢
•إجراء بحوث نوعية مع األطفال المتنازعين مع القانون لتقييم وضعهم.
•معالجة مسألة العدالة لألحداث في الحاالت الطارئة من خالل برامج ذات صلة ،بما فيها تلك التي تقدم
مساعدة قانونية.
اإلستغالل اإلقتصادي
عمالة األطفال
•زيادة فعالية الدعم العائلي ،معالجة األسباب الجذرية لعمالة األطفال بما فيها الفقر وعدم وجود تعليم
مجاني وإلزامي ذو جودة.
•تعديل قانون العمل وتنفيذ وتطبيق القوانين المحلية وأحكام اإلتفاقيات المصادق عليها بشكل فعال.
•تطبيق اإلستراتيجية الوطنية إلنهاء أسوأ أنواع عمالة األطفال وتخصيص الموارد المالية الالزمة لتنفيذها
بالشراكة مع البرنامج العالمي إلنهاء عمالة األطفال في منظمة العمل الدولية.
•صياغة وتنفيذ خطة عمل وطنية ألطفال الشوارع.
اإلمتنــاع ،كسياســة معتمــدة ،عــن إعتقــال األطفــال المتســولين فــي الشــوارع والبحــث عــن إجــراءات حمايــة بديلــة
تتناســب بشــكل كلــي مــع أحــكام اإلتفاقيــة.
•تحسين نظام التفتيش في العمل من أجل ضمان أن العمل الذي يقوم به الطفل هو عمل خفيف وال يوجد
فيه إستغالل ،وباألخص تمكين النظام من أجل رصد ورفع تقارير عن ممارسات عمل األطفال المنزلي والريفي.
•تقديم الفرص المناسبة لألطفال العاملين وعائلتهم من أجل اإلنسحاب من عمالة األطفال بما فيها فرص
اإلنعاش والتعليم لألطفال العاملين الحاليين والسابقين ومخططات لدعم العائلة.
اإلتجار باألطفال واإلستغالل الجنسي
•تطبيق أحكام البروتوكول االختياري المتعلق باإلتجار في األطفال ،وبغاء األطفال واستخدام األطفال في
المواد والعروض اإلباحية.
•تطبيق إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم .١٨٢
•توقيع خطة عمل لمكافحة اإلتجار باألطفال وتأسيس فريق عمل وطني متعدد القطاعات من أجل تنفيذها
ومراقبتها.
•اإلمتناع ،كسياسة معتمدة ،عن إعتقال األطفال المنخرطين في اإلتجار بالبشر واإلستغالل الجنسي ،والبحث
عــن إجــراءات حمايــة بديلــة تتماشــى بالكامــل مــع أحــكام إتفاقيــة حقــوق اإلنســان والبروتوكــول اإلختيــاري واإلتفاقيــات
الدوليــة.
•إطالق حمالت توعية لألطفال واألهالي ومقدمي الرعاية اآلخرين من أجل الوقاية ضد اإلتجار في األطفال،
وبغاء األطفال واستخدام األطفال في المواد والعروض اإلباحية ،وتقليص وصم الضحايا.
•زيادة حساسية المسؤولين العاملين من أجل الضحايا أو معهم.
•التأكد من عدم تجريم ضحايا اإلستغالل الجنسي واإلتجار بالبشر وتوفير خدمات وبرامج إنعاش وإعادة إدماج
إجتماعية مالئمة لهم.
•إنشاء وبناء قدرات شبكة من المنظمات المتخصصة.
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األطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة
•المصادقة على البروتوكول اإلختياري إلتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإنخراط األطفال في النزاعات المسلحة.
•تطبيق إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم .١٨٢
•تدعيم خطة العمل الوطنية للمجلس األعلى للطفولة وصياغة حملة وطنية للدعوة للمصادقة على
البروتوكول اإلختياري.
•البحث في أوضاع األطفال المتأثرة بالنزاعات المسلحة.
•صياغة خطة عمل وطنية لألطفال المتأثرة بالنزاعات المسلحة.
•ضمان وصول األطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة بشكل ملح إلى خدمات صحية وإجتماعية مناسبة بما
فيها اإلنعاش النفسي اإلجتماعي وإعادة اإلندماج اإلجتماعي.
تشدد على التسريح ونزع السالح وإعادة
•وضع برامج متخصصة لألطفال المنخرطة في النزاعات المسلحة
ّ
اإلندماج ،وتركز على خلق فرص تعليمية وحيوية للمقاتلين السابقين وعائالتهم.
•اإلستمرار بنشاطات نزع األلغام وتوسيع المعرفة العامة والتوعية عن األلغام ،خاصة عند األطفال.
األطفال الالجئون وأطفال العمال المهاجرين
•إجراء تقييم لوضع األطفال الالجئين غير السوريين وطالبي اللجوء بما فيهم العراقيين والسودانيين وغيرهم
وصياغة برامج مناسبة لهم.
•إجراء بحث عن وضع أطفال العمال المهاجرين لتحديد أعدادهم وظروفهم ،خاصة في ما يتعلق باإلجراءات
ً
حديثا.
التنظيمية الموضوعة
البيئة العائلية والرعاية البديلة
ً
مالذا للرعاية البديلة،
•يجب أن تكون األولوية لمنع الحاجة المستقبلية للرعاية المؤسساتية أو أن تكون
ولتطويــر نطــاق مــن الخيــارات غيــر المؤسســاتية عنــد اإلحتيــاج لهــذه الرعايــة .يجــب إعطــاء إهتمــام خــاص للدمــج الكامــل
لألطفــال ذوي اإلعاقــات واألطفــال تحــت ســن الثالثــة.
•يجب تطوير إستراتيجيات وسياسات ذات صلة وتخصيص موازنات لضمان وجود بدائل للرعاية المؤسساتية
لألطفال عبر وجود نطاق من الخيارات المبنية على أساس األسرة.
•إطالق أو توسيع برامج حماية إجتماعية .يمكن أن تتضمن تحويالت مالية وشبكات أمان قصيرة األمد،
وخدمات صحية وتعليمية تكون مجانية للمتلقي ،ومساعدة إجتماعية ،وخدمات إجتماعية ،وضمان إجتماعي.
•صياغة سياسات وطنية لدعم العائالت والوقاية من اإليداع الغير ضروري لألطفال في مراكز الرعاية البديلة.
•إنشاء خدمات دعم عائلية ورعاية بديلة مبنية على العائلة.
•التأكد من أن جميع أنواع الرعاية البديلة تلتزم المبادئ والمعاييرالمحددة في إرشادات األمم المتحدة للرعاية
البديلة.
•التأكد من وجود خدمات الرعاية المؤقتة لألطفال العالية المخاطر مع إستراتيجية خروج واضحة.
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تحليل العوامل المتشابكة والجهات الفاعلة

 ٨.١العوامل الرئيسية المهمة في تحقيق الحقوق
البنى
تمــت المصادقــة علــى إتفاقيــة حقــوق الطفــل مــن قبــل لبنــان نتيجــة جهــود اللجنــة البرلمانيــة للمــرأة والطفــل ،باإلضافــة
إلــى شــبكات مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة العاملــة فــي لبنــان .اللجنــة البرلمانيــة المذكــورة أعــاه موكلــة ،إلــى جانــب ١٥
لجنــة أخــرى ،دراســة مشــاريع قوانيــن والمصادقــة علــى اإلتفاقيــات التــي تقـ ّـدم إلــى البرلمــان للموافقــة .يلعــب المجلــس
األعلــى للطفولــة اليــوم دور مفصلــي علــى المســتوى التشــريعي وتخطيــط السياســات .يقــع المجلــس األعلــى للطفولــة
تنظيميـ ًـا ضمــن وزارة الشــؤون اإلجتماعيــة ) والتــي هــي األخــرى مــن أهــم أصحــاب الشــأن فــي حقــوق الطفــل( ،فــي أقســام
مؤسســات الرعايــة البديلــة واألحــداث .كمــا تشــكل وزارة التربيــة والتعليــم العالــي ،ووزارة الشــؤون اإلجتماعيــة ،ووزارة العــدل
) قســم عدالــة األحــداث( ،ووزارة العمــل ) وحــدة مكافحــة عمالــة األطفــال( ،ووزارة الداخليــة والبلديــات ،الســلطات الرئيســية
المســؤولة عــن توفيــر السياســات والخدمــات التــي تســتهدف األطفــال.
رغــم أن الدولــة اللبنانيــة هــي مــن تتحمــل المســؤولية األولــى نحــو حمايــة وترويــج حقــوق الطفــل فــوق جميــع األراضــي
اللبنانيــة ،غيــر أنهــا غالبـ ًـا مــا تعيــد توجيــه هــذه المســؤولية فــي مــا يخــص األطفــال الالجئيــن وطالبــي اللجــوء نحــو المفوضيــة
العليــا لشــؤون الالجئيــن واألونــروا بشــكل رئيســي .بالنســبة لألطفــال الفلســطينيين ،لــم يتحمــل أي كيــان المســؤولية
الكاملــة ليكــون الجهــة المســؤولة األوليــة ،مــا يتــرك ثغــرات فــي تحقيــق حقــوق الطفــل.
لكــن فــي الواقــع ،الجهــات المســؤولة هــي الحكومــة اللبنانية واألونــروا والمجتمع الدولي والســلطة الفلســطينية ومنظمات
المجتمــع المدنــي اللبنانيــة والفلســطينية ،وبذلــك تكــون النتيجــة عــدم إنشــاء مقاربــة موحــدة لحمايــة حقوق األطفــال الالجئين
فــي المخيمــات والتجمعــات إلــى اليــوم ،وهــي تتفاقــم نظـ ً
ـرا للخالفــات الداخليــة فــي المخيمــات والمنافســة علــى تمويــل
المانحين.
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يجــب أن تكــون الحكومــة اللبنانيــة الجهــة المســؤولة األساســية فــي مــا يخــص األطفــال الالجئيــن غيــر الفلســطينيين فــي
لبنــان .لكــن الحكومــة اللبنانيــة لــم تقبــل رسـ ً
ـميا تلــك المســؤولية ال ســيما وأنهــا لــم توقــع علــى إتفاقيــة الالجئين لعــام .١٩٥١
لكــن ذلــك ال يؤثــر علــى إلتزامهــا القانونــي حمايــة جميــع األطفــال ضمــن الحــدود اللبنانيــة .عمليـ ًـا تقــع كامــل المســؤولية
اليــوم علــى عاتــق المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن ومقدمــي الخدمــات مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة .يجــب ذكــر أنــه
رغــم عــدم إتخــاذ الحكومــة اللبنانيــة خطــوات رســمية لضمــان حمايــة حقــوق األطفــال الالجئيــن الفلســطينيين ،غيــر أنــه يبــدو
تتحمــل فقــط
أنهــا تتعــاون مــع األونــروا ومنظمــات أخــرى فــي هــذا الســياق .أمــا المفوضيــة العليــا لحقــوق الالجئيــن ،فهــي
ّ
المســؤولية عــن األشــخاص الذيــن تعتــرف بهــم رسـ ً
ـميا كطالبــي لجــوء أو الجئيــن.13
ّ
تتعلــق بالالجئيــن الســوريين بالتعــاون مــع المفوضيــة العليــا
دفعــت األزمــة الســورية الحكومــة اللبنانيــة إلتخــاذ خطــوات
لشــؤون الالجئيــن ووكاالت أخــرى فــي األمــم المتحــدة ،باإلضافــة إلــى مجموعــة واســعة مــن الشــركاء المحلييــن والدولييــن.
تــم تحريــك الــوزارات المعنيــة لمعالجــة الوضــع ،ولعبــت وزارة الشــؤون اإلجتماعيــة دور القيــادة.
الالمركزية
كرســت جــوالت العنــف المتكـ ّـررة واإلغتيــاالت السياســية والتغييــرات الحكوميــة الســريعة والتشــنّ ج الطائفــي المســتمر جـ ّـو ًا
ّ
مــن عــدم اإلســتقرار السياســي ال يســمح لتطويــر أي قــوة مركزيــة للدولــة .يشـ ّـرع القانــون اللبنانــي ،علــى الــورق ،الالمركزيــة
اإلداريــة علــى مســتوى البلديــات .لكــن يوجــد عمليـ ًـا العديــد مــن العوائــق التــي تمنــع الحوكمــة الالمركزيــة ،ومنهــا التنافــس
علــى الســلطة ،وانســداد التمويــل ،وعــدم توافــر المــوارد البشــرية ،والقــدرات الضعيفــة.
يــدور حديــث ّ
مكثــف حــول الالمركزيــة فــي المشــهد السياســي اللبنانــي .تضــم البنيــة التنظيميــة لــوزارة الشــؤون اإلجتماعيــة
ووزارة التربيــة والتعليــم العالــي ووزارة الصحــة العامــة دوائــر إقليميــة وأقســام موكلــة العمــل علــى المســتوى الالمركــزي.
غيــر أن القــرارات تتخــذ مركزيـ ًـا علــى مســتوى الــوزارات .أثيــر الخطــاب مؤخـ ً
ـرا فــي العــام  ٢٠١٤بعــد توقيــع الرئيــس الســابق
مشــروع قانــون يدعــو ّللمركزيــة ،ويهــدف إلــى الشــفافية والمشــاركة .يدعــو مشــروع القانــون إلقامــة مجالــس منتخبــة
شـ ً
ـعبيا فــي  ٢٥مقاطعــة للتعامــل مــع التخطيــط التنمــوي والموازنــات .لــم يتــم تمريــر مشــروع القانــون وليــس واضحـ ًـا متــى
يمكــن طرحــه فــي البرلمــان.
بالنتيجــة ،لــم يتــم تطبيــق الالمركزيــة فــي الحوكمــة علــى مســتوى البلديــات .يعمــل عــدد مــن المانحيــن مــع البلديــات لتفعيــل
إصالحــات إداريــة وبنــاء قدراتهــا .لكــن معظــم التدخــات ليســت علــى مســتوى الوطنــي .رغــم عــدم إســتكمال الالمركزيــة
لكــن مــن المحتمــل أن توفــر بنيــة حوكمــة أقــرب إلــى الشــعب وأكثــر مرونــة وتجاوبـ ًـا .يعــود تعزيــز دور إتحــادات البلديــات إلــى
تركيــز الالمركزيــة علــى تمكيــن الحكومــة علــى المســتوى المحلــي .تحســين قــدرات اإلتحــادات أمــر حيــوي ،كمــا هــو أيضـ ًـا تعزيــز
العالقــات بيــن البلديــات ،وبيــن البلديــات واإلتحــادات.
صــدر القانــون البلــدي مــن خــال المرســوم التشــريعي رقــم  ١١٨بتاريــخ حزيــران  -يونيــو  .١٩٧٧تقـ ّـر المــادة األولــى أن البلديــة
هــي حكومــة محليــة وهــي تتمتّ ــع باســتقاللية ماليــة وســلطة اإلدارة الذاتيــة .يشــمل القانــون الحالــي عــدد مــن المــواد
التــي تتعلــق بحقــوق الطفــل بمــا فيهــا تلــك المتعلقــة بالتعليــم والصحــة وحمايــة الطفــل والبيئــة .يحــاول المجلــس األعلــى
للطفولــة تضميــن مــواد إضافيــة عــن حقــوق الطفــل فــي مشــروع القانــون المعــدل المطــروح .لــم يتــم تطبيــق الصالحيــات
الحاليــة الكاملــة للبلديــات فــي مــا يخــص األطفــال ،وتبقــى محصــورة بمشــاريع ممولــة محــددة.
فرضــت األزمــة الســورية أدوار معينــة علــى البلديــات ،لكــن لــم يتــم إلــى اآلن تقييــم فعاليــة األدوار التــي تعالــج إحتياجــات
الالجئيــن بمــا فيهــم األطفــال .رغــم إتخــاذ الحكومــة المركزيــة قــرار يجبــر البلديــات علــى إتخــاذ خطــوات لإلســتجابة ألزمــة
الالجئيــن الســوريين ،لــم يتــم توفيــر إال القليــل مــن الدعــم والترشــيد للبلديــات لمســاعدتهم علــى التعامــل مــع القضايــا
التــي تحتــاج اإلهتمــام بهــا .ضاعــف عــدد الالجئيــن حجــم المجتمــع وبذلــك ّأثــر علــى جميــع الخدمــات األساســية ،وخاصــة
الميــاه والصــرف الصحــي والتخلــص مــن النفايــات والرعايــة الصحيــة والتعليــم .مهمــا كانــت أهميــة عمــل األمــم المتحــدة
بديــا للمســؤولية الحكوميــة المحليــة .الدعــم المحــدد والهــادف
والمنظمــات غيــر الحكوميــة ،غيــر أنــه ال يجــب أن يكــون
ً
للحكومــات المحليــة مفصلــي مــن أجــل الحفــاظ علــى اإلســتقرار اإلجتماعــي .أفضــل مــن يمكــن تقديــم بعــض هــذا الدعــم
هــم الشــركاء القادمــون مــن عالــم الحكومــة المحليــة.14

,Save the Children Sweden, MANARA Network, Country Profile of Lebanon, A Review of the Implementation of the UN Convention on the Rights of the Child 13
2011
United Cities and Local Governments, Municipalities on the Frontline, The Effects of the Syrian Crisis on Local Governments in Bordering Countries 14
(Turkey, Jordan, Lebanon), Mission Report and Recommendations, 2013

27

مــن جهــة أخــرى ،تشــكل مراكــز التنميــة اإلجتماعيــة ميــزة ثابتــة فــي توصيــل الخدمــات علــى المســتوى المحلــي فــي لبنــان منــذ
أواخــر الســتينيات مــن القــرن الماضــي .هنــاك حوالــي  ٢٨٠مركــز تنميــة إجتماعيــة فــي البلــد ،وهــي تشــمل المراكــز األوليــة
والمراكــز الثانويــة .غالبـ ًـا مــا تكــون المراكــز الثانويــة فــي مناطــق نائيــة وقــد تكــون تابعــة لمراكــز أوليــة .تشــكل هــذه المراكــز
الــذراع التنفيــذي األهــم لــوزارة الشــؤون اإلجتماعيــة علــى المســتوى المحلــي.
ً
دورا مفصليـ ًـا فــي تطبيــق خطــة عمــل وزارة الشــؤون اإلجتماعيــة لحمايــة األطفــال وخطــة
عطيــت مراكــز التنميــة اإلجتماعيــة
ُأ َ
لبنــان لإلســتجابة لألزمــة .أصبحــت مراكــز التنميــة اإلجتماعيــة خــال الســنوات األخيــرة الشــريك المثالــي فــي ســياق برنامــج
ً
نظرا إلنتشــارهم
التعــاون فــي األمــم المتحــدة ،باإلضافــة إلــى التطبيــق المحلــي والدولــي للمشــاريع الممولة مــن المانحين،
الجغرافــي فــي جميــع المناطــق اللبنانيــة.
إدارة مخاطر الكوارث
قـ ّـدم التوقيــع والتبنــي العالمــي إلطــار عمــل هيوغــو فــي العــام  ٢٠٠٥ألول مـ ّـرة للبنــان خريطــة للتخطيــط المنهجــي وتنفيــذ
وتنســيق مقاربــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث تتضمــن إجــراءات الوقايــة مــن الكــوارث والتخفيــف مــن آثارهــا واإلســتجابة
واإلنعــاش.
وفقـ ًـا لإلســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث لألمــم المتحــدة “ ،حتــى فــي المراحــل المبكــرة مــن تطبيــق الحــد مــن مخاطــر
الكــوارث ،بــرز لبنــان فــي تطبيــق أجنــدة حــد مــن مخاطــر الكــوارث شــديدة التعــاون .لكــن مجموعــة مــن التحديــات السياســية
صعبــت تبنّ ــي أولويــات الحــد مــن مخاطــر الكــوارث وتعرقلــت جميــع
واإلقتصاديــة واإلداريــة ،وخاصــة مــع وقــوع حــرب الـــ٢٠٠٦
ّ
اإلصالحــات المؤسســاتية .فــي الحيــن عينــه ،ذ ّكــر عــدد مــن الكــوارث المحليــة والعالميــة فــي الـــ ٢٠٠٨و ٢٠٠٩و ٢٠١٠بالحاجــة
الملحــة لتطويــر القــدرات وتخصيــص المــوارد للتخطيــط واإلســتجابة والتنســيق الفعــال فــي وجــه الكــوارث”.15
علــى المســتوى الوطنــي والسياســي ،إحــدى أهــم التحديــات الــذي يواجههــا لبنــان بإســتمرار هــي عــدم اإلســتقرار السياســي
والضبابيــة اإلقتصاديــة .فــي ظــل هــذا الواقــع ،مــن المهــم التركيــز علــى إلتــزام لبنــان بتوفيــر إســتمرارية فــي إدارة المخاطــر.
مــا يعنــي أنــه بغــض النظــر عــن التغيــرات السياســية ،يجــب أن تبقــى إدارة المخاطــر أولوية حتــى على المســتويات الالمركزية.
باإلضافــة إلــى أرجحيــة إســتمرار التحديــات السياســية ،مــن المحتمــل أن يواجــه لبنــان أكبــر عراقيلــه فــي تطبيــق القوانيــن
والمراســيم وتنفيــذ الخطــط واإلســتراتيجيات وتحريــك وتخصيــص المــوارد .هــذا إذا لــم يتــم تطويــر القــدرات المؤسســاتية
والمعرفيــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث كأولويــة.
مســألة التوعيــة وتطويــر القــدرات فــي الحــد مــن مخاطــر الكــوارث مفصليــة فــي تنفيــذ إجــراءات الحــد مــن مخاطــر الكــوارث عبــر
مبــادرات تنميــة مســتدامة .تركيــز لبنــان علــى قطاعــي التعليــم والصحــة يجــب أن يشــمل قريبـ ًـا البنــى التحتيــة العامــة وتطويــر
العقــارات وتشــييد المباني.
التأخــر فــي توضيــح تفويــض المؤسســات الوطنيــة،
ّ
ُينســب النقــص العــام فــي تحقيــق تقــدم علــى المســتوى المحلــي إلــى
وبنــى التنســيق ،وتخصيــص المــوارد .تصــدر التحديــات المحليــة مــن النقــص فــي الوعــي والمعرفــة الفنيــة والقــدرات لتنفيــذ
إجــراءات الحــد مــن مخاطــر الكــوارث .قــدرات التنفيــذ ضعيفــة فــي القطــاع العــام مــا يجعــل تطبيــق قوانيــن ومعاييــر البنــاء
صعــب التنفيــذ.
تقــدم مقاربــة متكاملــة وتضــم الحــد مــن مخاطــر الكــوارث ،بحاجــة للصياغــة
ال تــزال إســتراتيجية الكــوارث الوطنيــة ،التــي
ّ
ً
والتنفيــذ ،بمــا فيهــا خطــط عمــل لقضايــا عابــرة للقطاعــات .يجــب توعيــة المجتمعــات لتشــارك هــي أيضــا وتدعــو لدمــج
ً
بــدءا مــن المســتوى المحلــي.
إعتبــارات الحــد مــن مخاطــر الكــوارث
هــذا وعرقلــت األزمــة الســورية العديــد مــن األهــداف التنمويــة نتيجــة الضغــط التــي أحدثتــه علــى البلــد بشــكل عــام .لذلــك
يجــب تخصيــص تمويــل إضافــي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث ،خاصــة أن لبنــان عرضــة للكــوارث الطبيعيــة وتلــك التــي مــن
صنــع اإلنســان ،وحيــث أن الضغــط علــى البنــى التحتيــة غيــر المناســبة إزداد بشــكل كبيــر نظـ ً
ـرا إلزديــاد عــدد ســكان الالجئيــن
الســوريين ،والتــي هــي األعلــى فــي المنطقــة إن لــم تكــن فــي العالــم ،حيــث يصــل عــدد الالجئيــن إلــى ثلــث عــدد الســكان.16
يجــدر ذكــر أن األجنــدة الحاليــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث ال تتضمــن مكــون محــدد لألطفــال .ســلطت األزمــة الســورية الضــوء
علــى عــدم وجــود خطــة وطنيــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث تســتهدف األطفــال باإلضافــة إلــى غيــاب هــذه الخطــط فــي
المنظمــات الدوليــة.
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األزمة السورية وخطة لبنان لإلستجابة لألزمة ٢٠١٦-٢٠١٥
ســببت األزمــة الســورية للبنــان صدمــة متعــددة األبعــاد .أولهــا وأهمهــا ،الصدمــة الديموغرافيــة واإلجتماعيــة الناتجــة عــن
ً
ضغطــا علــى الفضــاء الجغرافــي والوصــول إلــى المــوارد .كمــا ّأثــرت علــى الصعيــد
تدفــق هائــل ّللجئيــن والتــي خلقــت
ّ
اإلقتصــادي ،مــن خــال تقليــص قــدرة لبنــان علــى التصديــر واإلســتيراد عبــر األســواق الســورية ،مــا ســاهم بانحــدار إقتصــادي.
ّ
يمثــل الفصــل المتعلــق بلبنــان فــي الخطــة اإلقليميــة ّللجئيــن والمرونــة لـــ ٢٠١٦-٢٠١٥اإللتــزام الدولــي وإلتــزام الحكومــة
اللبنانيــة التســريع فــي وضــع اإلســتراتيجيات والتمويــل لتخفيــف تأثيــر األزمــة علــى اإلســتقرار فــي لبنــان .ضمــن الخطــة
اإلقليميــة ّللجئيــن والمرونــة  ،تصــف خطــة لبنــان لإلســتجابة لألزمــة كيــف ســيعمل لبنــان مــع شــركائه لتدعيــم اإلســتقرار
خــال هــذه األزمــة وفــي نفــس الوقــت حمايــة ســكان لبنــان األكثــر ضعفـ ًـا ،بمــا فيهــم الجئــي األمــر الواقــع .يعنــي تحقيــق
اإلســتقرار فــي ســياق خطــة لبنــان لإلســتجابة لألزمــة تعزيــز القــدرات الوطنيــة لمعالجــة الفقــر المزمــن والضغــوط اإلجتماعيــة،
مــع تلبيــة اإلحتياجــات اإلنســانية فــي نفــس الوقــت.
توجــد سلســلة مــن األنظمــة الفرعيــة تحــت ضغــط حــرج نتيجــة أزمــة الالجئيــن الســوريين .تشــكل هــذه األنظمــة الفرعيــة نقــاط
رئيســية فــي خطــة لبنــان لإلســتجابة لألزمــة كآليــات لإلنخــراط المجتمعــي .ضمــن الهــدف اإلســتراتيجي الثانــي ،تشــكل
المؤسســات المحليــة مثــل العيــادات الصحيــة والمــدارس ومراكــز التنميــة اإلجتماعيــة منابــر لبرامــج الصمــود ألنهــا تؤمــن
خدمــات رئيســية للتجمعــات الســكانية الضعيفــةّ .
تمثــل أيضـ ًـا شــبكات وعالقــات إجتماعيــة رئيســية يمكــن تعزيزهــا مواجهــة
صدمــات وضغوطــات مســتقبلية وتحويلهــا فــي النهايــة لتقديــم رعايــة إجتماعيــة أكثــر إنصافـ ًـا.
يتطلــب ضمــان أن ال تُ ســتهلك مراكــز التنميــة اإلجتماعيــة فــي تطويــر القــدرات مقاربــة تدريجيــة ،تكــون هــذه بمثابــة خطــوة
مدروســة نحــو موضعــة مراكــز التنميــة اإلجتماعيــة كنقــاط مركزيــة لتقديــم رعايــة إجتماعيــة أوســع للســوريين واللبنانييــن،
وتوفيــر لهــم التدريــب والدعــم اإلضافــي لحمايــة الطفــل ،والرعايــة الصحيــة ،وتوزيــع المعلومــات كجــزء مــن جهــد علــى مــدى
عــدة ســنين لتوســيع قــدرات مراكــز التنميــة اإلجتماعيــة.١٧
ليــس واضحـ ًـا كيــف ســيتم تأميــن التمويــل لخطــة لبنــان لإلســتجابة لألزمــة .شــددت جميــع المقابــات مــع مصــادر المعلومــات
الرئيســية فــي ســياق تحليــل وضــع حقــوق الطفــل علــى اإلنخفــاض الحاصــل فــي التمويــل منــذ بدايــة األزمــة الســورية،
خاصــة ضمــن المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن التــي ّ
قلصــت برامجهــا .عــدم تأميــن التمويــل ســيكون لــه تأثيــر بالــغ علــى
حقــوق الطفــل .فــي الواقــع ،ســيؤدي الشــح فــي المــوارد إلــى مخاطــر فــي حمايــة األطفــال ســيصعب إحتواءهــا مــن قبــل
الحكومــة والجهــات الفاعلــة األخــرى فــي حقــوق الطفــل.
الجمود السياسي والتشريع والموازنة
مــن الضــروري تســليط الضــوء علــى العوامــل الســياقية التــي تعرقــل تحقيــق كامــل حقــوق الطفــل .فــي فتــرة مــا قبــل األزمــة
الســورية وبالنظــر فــي الفتــرة الممتــدة بيــن عــام ٢٠٠٥و ٢٠١٠واألحــداث المتشــابكة التــي حدثــت ضمــن الســياق اللبنانــي،
يتّ ضــح أن لبنــان كان يعانــي مــن األزمــات المزمنــة الخاصــة بــه والتــي تنعكــس بشــكل دائــم علــى المســتويات المؤسســاتية،
يحــول عــدم اإلســتقرار السياســي والهمــوم األمنيــة والجمــود
والتــي بالنتيجــة تؤثــر علــى حقــوق الطفــل .فــي الواقــع،
ّ
اإلقتصــادي التركيــز دائمـ ًـا بعيـ ً
ـدا عــن أولويــة حقــوق الطفــل .يتفاقــم هــذا الوضــع بســبب التغييــرات الحكوميــة المســتمرة
أدت
والتــي تــؤدي لخســارة التاريــخ اإليجابــي واإلنجــازات المتعلقــة بحقــوق الطفــل ،وهــدر المــوارد علــى برامــج غيــر الزمــةّ .
حالــة الجمــود السياســي إلــى شــلل الســلطات واإلجــراءات التشــريعية ،مــا أنتــج تأخيــر فــي مشــاريع القوانيــن .بشــكل مماثــل،
تمــت الموافقــة علــى آخــر موازنــة وطنيــة عــام  .٢٠٠٥تمثــل قيــود الديــن العــام والموازنــة عوائــق كبيــرة أمــام الموافقــة علــى
يتغيــر هــذا
إســتراتيجيات للطفولــة وتخصيــص الموازنــات الالزمــة لتفعيــل خطــط العمــل .مــن غيــر الواضــح متــى ممكــن أن
ّ
الوضــع.
يتواجــد اآلن البرلمــان فــي حالــة شــلل وعــدم فاعليــة بســبب إســتقطاب سياســي حــاد فــي البلــد ،الــذي أنتــج خالفــات علــى
األولويــات ومنهــا أولويــة إنتخــاب رئيــس جمهوريــة أو إجــراء إنتخابــات برلمانيــة .ذلــك ويملــك البرلمــان نزعــة التمديــد لنفســه.
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الفساد
إنضــم لبنــان إلــى إتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد فــي عــام  ٢٠٠٩وهــو عضــو فــي الشــبكة العربيــة للنزاهــة
ومكافحــة الفســاد .تــم تأســيس لجنــة وزاريــة لمكافحــة الفســاد مــن قبــل رئيــس الحكومــة وتحــت قيادتــه ،باإلضافــة إلــى لجنــة
دعــم فنيــة يرأســها وزيــر الدولــة لإلصــاح اإلداري أنشــئت فــي الوقــت نفســه .فــي لبنــان قوانيــن وأنظمــة لمكافحــة الفســاد
لكــن ال يتــم تطبيقهــا دائمـ ًـا.
فــي مــوازاة ذلــك ،إســتمر مجلســي النــواب والــوزراء فــي بــذل الجهــود لتحديــث تشــريعات مكافحــة الفســاد ،رغــم وجــود
توافــق واســع أن تلــك الجهــود بحاجــة إلــى دعــم إضافــي .الفســاد منتشــر بشــكل واســع وينخــر جميــع مســتويات المجتمــع
اللبنانــي .الزبائنيــة متفشــية فــي قلــب النظــام السياســي فــي البلــد مــا يجعــل الفســاد السياســي والمحســوبية مــن أهــم
تحديــات الفســاد فــي لبنــان.

 ٨.٢قدرات وتفاعل الجهات الفاعلة في مجال الحقوق
الدولة
الدولــة فــي النهايــة هــي الجهــة المســؤول األساســية فــي اإللتزامــات التــي تعهدتهــا بالمصادقــة علــى إتفاقيــة حقــوق
الطفــل ومعاهــدات حقــوق اإلنســان األخــرى .لكنهــا لــم تنجــح بلعــب هــذا الــدور بالشــكل المناســب  .هنــاك عالقــة بيــن
الدولــة والمجتمــع المدنــي فــي مــا يخــص حقــوق الطفــل .هنــاك عضويــة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي المجلــس األعلــى
للطفولــة ولجانــه ،باإلضافــة إلــى لجــان وطنيــة أخــرى تتعلــق بحقــوق الطفــل مثــل عمالــة األطفــال ،والتــي لهــا مزاياهــا الخاصــة
بالنســبة لمشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي صناعــة القــرار .كمــا أنــه يتــم التعاقــد مــع المجتمــع المدنــي مــن قبــل
الدولــة لتقديــم الخدمــات لألطفــال مثــل مــا ذكــر بالتفصيــل فــي ســياق هــذا التحليــل .قــد تثيــر هــذه العالقــة الجــدل علــى
عــدة مســتويات خاصــة إن لــم تكــن الدولــة قــادرة علــى ممارســة دورهــا فــي المراقبــة الصارمــة فــي ســياق مسـ ّـيس ،والــذي
ينعكــس أيضـ ًـا فــي المجتمــع المدنــي .يتح ّكــم توفــر المــوارد بالتفاعــل بيــن الدولــة والمجتمع المدني .أشــار مصــدر معلومات
رئيســي فــي المجلــس األعلــى للطفولــة أنــه نظـ ً
ـرا ألن المجتمــع المدنــي يعتبــر الشــريك المفضــل للمانحيــن الدولييــن،
نشــأت ديناميــة جديــدة حيــث تتشــارك الجهــات الفاعلــة فــي الدولــة مــع المجتمــع المدنــي لتنفيــذ البرامــج المخطوطــة والتــي
لــن تحظــى بمــوارد حكوميــة بغيــر هــذه الطريقــة .هكــذا يكتســب المجتمــع المدنــي شــرعية.
ً
دورا غيــر فعــال إنحصــر بمراجــع مشــاريع القوانيــن المقترحــة
لعبــت اللجنــة البرلمانيــة المعنيــة واللجــان األخــرى المتعلقــة بهــا
وتعديالتهــا والتعليــق عليهــا .ويذكــر أن أعضــاء اللجــان ال يملكــون المعرفــة الالزمــة فــي هــذه المجــاالت بالضــرورة ،ألن أعضــاء
تعيــن فــي لجانهــا بــدون أخــذ خلفياتهــم بعيــن اإلعتبــار .كمــا أن النشــاط المرتبــط بوظائــف البرلمــان األخــرى والتــي هــي
اللجــان ّ
مصيريــة فــي الترويــج للحوكمــة الجيــدة ،مثــل مراقبــة قضايــا حقــوق الطفــل وتخصيــص المــوارد والموازنــة والتمثيــل ) رفــع
أصــوات أصحــاب الحــق ووضــع همومهــم علــى األجنــدة الحكوميــة( ،محــدودة جـ ً
ـدا.
ّأثــرت اإلنقســامات السياســية الســائدة علــى إســتقاللية القضــاء ،كمــا ســبق ُ
وشــرح فــي هــذا التحليــل فــي قســم الســياق
أدى إلــى عــدم قدرتــه علــى لعــب الــدور الــذي يضمــن محاســبة الحكومــات وقــدرات أصحــاب الحقــوق علــى
الوطنــي ،مــا ّ
المطالبــة بحقوقهــم .توجــد فــي لبنــان حــاالت تهميــش لقضــاة وإســتبعادهم مــن النظــام لتبنيهــم مطالبــات حقــوق عادلــة
تلتــزم اإلتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة.
الحــراك القانونــي مقـ ّـوض ببنــى القــوة السياســية والدينيــة القائمــة .الثقــة فــي آليــات العدالــة الرســمية ضعيفــة بســبب
الفســاد ،والمعلومــات القانونيــة ليســت متاحــة للمجتمعــات بطريقــة شــفافة .بغــض النظــر عــن إســتقاللية القضــاء ،يجــب
تدريــب القضــاة بشــكل مناســب للنظــر بقضايــا الحقــوق وتشــجيع الدعــاوى المرتكــزة علــى الحقــوق.
المواطنون /األطفال
المواطنــون ،بمــا فيهــم األهالــي ،ليســوا قادريــن علــى تحقيــق إمكاناتهــم كجهات فاعلة فــي دعم تحقيق األطفــال لحقوقهم.
قــد ينســب ذلــك إلــى عــدم نجــاح الدولــة فــي لعــب دورهــا كالجهــة المســؤولة األساســية .لذلــك يواجــه المواطنــون بشــكل
دائــم عوائــق بنيويــة متعــددة تمنــع الوصــول إلــى نتائــج منصفــة لألطفــال ،والتــي ال يمكنهــم معالجتهــا بأنفســهم .فــي
المقاربــة المبنيــة علــى الحقــوق ،يحتــاج أصحــاب الحقــوق للقــدرات والتواصــل ليتمكنــوا مــن المطالبــة بحقوقهــم ،وكالهمــا
يحتــاج لتدعيــم لتصبــح العمليــة فعالــة .يحتــاج المواطنــون للتمكيــن والتنظيــم للعــب دور فاعــل مــن أجــل األطفــال .تمثــل
قضيــة األطفــال فــي مؤسســات الرعايــة مثــال فاضــح ،حيــث هــي نتيجــة تجــاوزات لعــدة حقــوق بمــا فيهــا حــق التعليــم
والرعايــة والحمايــة األبويــة .رغــم ذلــك ،ال يتــرك لألهالــي الذيــن يواجهــون صعوبــات إقتصاديــة غيــر هــذا الخيــار.

30

يرســخ نظــرة وإنطبــاع أن األطفــال ليســوا أصحــاب حقــوق ،مــا يســاهم
الوعــي فــي مــا يخــص حقــوق الطفــل ضعيــف وهــو ّ
ـض النظــر عــن إلتزامــات الحكومــة بوضــع بنــى
فــي منــع المواطنيــن مــن دعــم األطفــال .ينطبــق ذلــك علــى األطفــال أيضـ ًـا .بغـ ّ
ـروج لتحقيــق حقــوق المشــاركة ،يحتــاج األطفــال إلــى القــدرات التــي تتيــح لهــم ممارســة دورهــم،
وآليــات وخلــق بيئــة تمكيــن تـ ّ
مؤمــن حاليـ ًـا.
وهــو أمــر غيــر
ّ
الجهات الفاعلة غير الحكومية
دور المجتمــع المدنــي مصيــري فــي التعبيــر عــن همــوم النــاس والترويــج لنظــرات األطفــال ومراقبــة الحكومــة والجهــات
ومتنوعــة ،مــا يجعلــه مــن
متعــددة
الفاعلــة األخــرى .المنظمــات غيــر الحكوميــة العاملــة علــى قضايــا األطفــال وحقوقهــم
ّ
ّ
المســتحيل تقييــم كيفيــة إتمــام المجتمــع المدنــي لــدوره كالعــب رئيســي فــي تحقيــق األطفــال لحقوقهــم ضمــن نطــاق
«ملخــص تحليــل وضــع حقــوق الطفــل» هــذا .يجــب تحديــد ذلــك وفقـ ًـا لــكل حالــة علــى حــدى .كمــا أنــه مــن غيــر الدقيــق تعميــم
كيفيــة رؤيــة المجتمــع المدنــي لــدوره فــي المجتمــع العــام .تفتقــر العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة إلســتراتيجيات
ســنوية ،أو لبيانــات المهمــة والرؤيــة ،وحتــى عندمــا تقــوم بصياغتهــا فهــي غالبـ ًـا ال تعكــس مشــاعر مشــتركة بيــن جميــع
أعضــاء وموظفــي المنظمــة غيــر الحكوميــة .كمــا أن الجــدل الدائــر حــول المقاربــة المبنيــة علــى الحقــوق مقابــل تلــك المبنيــة
مطلــع علــى المقاربــات المبنيــة علــى حقــوق
علــى اإلحتياجــات غيــر محســوم بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة ،وبعضهــا غيــر ّ
الطفــل .تفتقــر أكثريــة المنظمــات غيــر الحكوميــة لإلختصــاص ،أي أنهــا تعمــل بشــكل عــام مــع أطفــال وكبــار وفــي مجــاالت
تدخــات عـ ّـدة .يحـ ّـرك التمويــل العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة  ،وقــد ّ
تؤثــر هــذه الديناميــة علــى دورهــا .يعــزز ذلــك فــي
المقيــد والــذي ُينتــج طلــب ناتــج عــن العــرض كأداة بقــاء مالــي للمنظمــات غيــر الحكوميــة ،باألخــص
بعــض األحيــان التمويــل
ّ
تلــك التــي تعتمــد بشــكل حصــري علــى التمويــل الخارجــي وليســت مدعومــة مــن الحكومــة.
ً
منســقة بطريقــة تتماشــى مــع األهــداف الوطنيــة
دورا فــي الجهــود التنمويــة ،لكــن نشــاطاتهم غيــر
يلعــب المجتمــع المدنــي
ّ
للتنميــة أو تنتــج تأثيــرات علــى المســتوى الوطنــي .نشــاطاتهم بشــكل عــام متشــتتة .مفهــوم الملكيــة فــي إجــراءات التنميــة
ـدن .يمكــن نســب ذلــك لمشــاركتهم المحــدودة فــي التخطيــط اإلســتراتيجي وتنفيــذ خطــط العمــل الوطنيــة الهادفــة إلــى
متـ ٍّ
ـا
التنميــة الوطنيــة ،حيــث توجــد هــذه اإلســتراتيجيات .كمــا يتــم تفعيــل البرامــج الوطنيــة للتعــاون بيــن المانحيــن والدولــة )مثـ ً
مــع األمــم المتحــدة واإلتحــاد األوروبــي ( مــع عــدة وزارات ،بينمــا يتــم إنشــاء برامــج منفصلــة مــع المجتمــع المدنــي وأحيانـ ًـا
عبــر نفــس الــوزارات.
ً
جــدا وقــد يختفــي فــي بعــض الحــاالت حيــن يكــون المجتمــع
هــذا والخــط الفاصــل بيــن المجتمــع المدنــي والدولــة رفيــع
المدنــي مرتبــط سياسـ ً
ـيا ودينيـ ًـا مــع مجموعــات حاكمــة ،أي أنهــم بالمبــدأ يمثلــون جهــة واحــدة .فــي هــذه الحــاالت ،يواجــه
تفعيــل التغييــر مــن أجــل األطفــال تحــدي مشــابه لذلــك الــذي يواجهــه األطفــال الذيــن يســكنون فــي مؤسســات الرعايــة
اإلجتماعيــة.
بالنســبة إلــى اإلنخــراط مــع الدولــة مــن أجــل تفعيــل التغييــر لألطفــال ،وإذا مــا إعتبرنــا أن الدعــوة مثــال عــن التفاعــل ،تتّ ضــح
ضــرورة تعزيــز إنخــراط المجتمــع المدنــي .مبــادرات الدعــوة محــدودة بالنســبة للمطلــوب لتأســيس تغييــر لألطفــال .علــى
ســبيل المثــال ،لــم يتمكــن تحليــل وضــع حقــوق الطفــل مــن تحديــد حملــة دعايــة شــاملة فــي الســنوات العشــر األخيــرة تتعلــق
بالتعليــم المجانــي واإللزامــي.
األحــزاب السياســية هــي عبــارة عــن جهــات فاعلــة أساســية غيــر مباشــرة فــي موضــوع حقــوق الطفــل نظـ ً
ـرا لتمثيلهــم فــي
البرلمــان والحكومــة ،لذلــك بإمكانهــم تســهيل أو تعطيــل تمريــر مشــاريع القوانيــن وتطبيقهــا وصياغــة السياســات ووضــع
خطــط العمــل والمصادقــة علــى اإلتفاقيــات مثــل البروتوكــول اإلختيــاري إلتفاقيــة حقــوق الطفــل عــن مشــاركة األطفــال فــي
النزاعــات المســلحة .مــن المهــم ذكــر أن المجموعــات السياســية المختلفــة تديــر منظمــات مجتمــع مدنــي مرتبطــة بهــا.
علــى نحــو مماثــل ،تعتبــر القيــادات والمجموعــات الدينيــة مــن المؤثريــن الرئيســيين فــي تحقيــق حقــوق الطفــل ،ال ســيما وأن
قوانيــن األحــوال الشــخصية محكومــة علــى أســس طائفيــة .هــذا وتتطلــب العديــد مــن القضايــا المتعلقــة بحقــوق الطفــل
موافقــة الســلطات الروحيــة مثــل الرعايــة البديلــة وســن المســؤولية الجرميــة والحــد األدنــى لعمــر الــزواج .كمــا أن تأثيرهــم
ضخــم علــى األطفــال كــون العديــد مــن العائــات تلتــزم بإرشــاداتهم.
دورا رئيسـ ً
ً
ـيا بتقديــم المعلومــات والشــفافية والمحاســبة الضروريــة
بشــكل عــام ،يعتمــد اإلعــام علــى حريــة التعبيــر ويلعــب
ً
دورا مهمـ ًـا فــي توعيــة وتثقيــف الجمهــور عــن قضايــا
فــي الحوكمــة الجيــدة .كمــا يســاهم بتكويــن النظــرات واآلراء ويلعــب
حقــوق الطفــل.
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ً
ً
مؤثــرا فــي مــا يخــص حقــوق الطفــل فــي لبنــان ،ويســتخدم مــن قبــل معظــم الجهــات الفاعلــة فــي
دورا
يلعــب اإلعــام
حمــات الدعايــة .لكــن قامــت مصــادر معلومــات رئيســية مــن المجلــس األعلــى للطفولــة ووزارة الشــؤون اإلجتماعيــة بتســليط
الضــوء علــى أن البرامــج اإلعالميــة يجــب أن تخضــع لضوابــط أكثــر صرامــة عندمــا يتعلــق الموضــوع باألطفــال .تنتهــك عــدة
يعقــد بشــكل أكبــر موضــوع حقــوق
ّ
برامــج حواريــة حقــوق الطفــل بالخصوصيــة عبــر اإلفصــاح عــن أســمائهم وصورهــم ،مــا
الطفــل الــذي يتــم مناقشــته.
تكتســب وســائل التواصــل اإلجتماعــي أهميــة متناميــة فــي مــا يخــص حقــوق الطفــل ،نظـ ً
ـرا إلســتخدامها الواســع وســهولة
النشــر .تنشــر المشــاريع والنشــاطات واألحــداث المتعلقــة بالطفــل علــى وســائل التواصــل اإلجتماعــي ،جنبـ ًـا إلــى جنــب مــع
إنتهــاكات لحقــوق الطفــل.
ً
ـا فــي خلــق المعلومــات المتعلقــة باألطفــال مــن خــال قيامها بالبحــوث ذات الصلة .مــن اإلعتيادي
تلعــب الجامعــات
دورا فاعـ ً
تحريــك الخبــراء عبــر الجامعــات أو التعاقــد مــع المراكــز الجامعيــة إلجــراء دراســات أو عمــل كإستشــاريين .يجــدر ذكــر أن منهــج
الحقــوق فــي الجامعــات يتضمــن صفــوف عــن اإلتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة وضمنهــا إتفاقيــة حقــوق الطفــل.
يلعــب القطــاع الخــاص دور محــدود ،ضمــن المبــادرات الناشــئة فــي المســؤولية اإلجتماعيــة للشــركات .يتطلــب هــذا دور تعزيــز
إضافــي ضمــن أولويــات الطفولــة  .توجــد جهوزيــة لعمــل القطــاع الخــاص مــع منظمــات المجتمــع المدنــي ،بينمــا ال توجــد
إجــراءات جاهــزة للعمــل مــع الحكومــة .لــم يتــم تحليــل دور القطــاع الخــاص فــي ســياق الخصخصــة ضمــن نطــاق تحليــل وضــع
حقــوق الطفــل .لكــن مــع وجــود نزعــة متناميــة نحــو الخصخصــة فــي البلــد ،قــد تبــرز الحاجــة لذلــك فــي المســتقبل ،علــى ســبيل
المثــال حيــن يتولــى القطــاع الخــاص إدارة تقديــم الخدمــات والبضائــع الضروريــة لتحقيــق حقــوق الطفــل ،مثــل الميــاه.
مــن بيــن الجهــات اإلقليميــة الفاعلــة فــي مــا يخــص حقــوق الطفــل إدارة الطفولــة فــي الجامعــة العربيــة ،المحــدودة بتعاملهــا
مــع جهــات حكوميــة بمــا فيهــم المجالــس العليــا للعائــات والطفولــة .رغــم أن القضايــا التــي تعالجهــا اإلدارة مصيريــة لحقــوق
الطفــل ،غيــر أن هنالــك تقصيرفــي متابعــة التوصيــات واإلجــراءات المقصــودة.
مــن ناحيــة المجتمــع المدنــي ،المجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة هــو الهيئــة اإلقليميــة التــي تعمــل علــى قضايــا حقــوق
الطفــل .تــم تحديــد شــبكة منــارة كشــبكة مجتمــع مدنــي لحقــوق الطفــل فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا،
وهــي تعمــل علــى حوكمــة حقــوق الطفــل وتهــدف لبنــاء مجتمعــات تحقــق حقــوق الطفــل مــن خــال إنشــاء وتعزيــز البنيــة
التحتيــة الالزمــة للــدول مــن أجــل التطبيــق الفعــال إلتفاقيــة حقــوق الطفــل وإلتزامــات أخــرى.
بالنســبة للمنظمــات الدوليــة الناشــطة فــي لبنــان مثــل وكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة ،توجهــت
معظــم جهودهــم فــي الســنوات الخمــس األخيــرة نحــو المســاعدات اإلنســانية واإلســتجابة الطارئــة لألزمــة الســورية .حصلــت
طفــرة مــن المنظمــات التــي تــم تحريكهــا لتقديــم المســاعدات لالجئيــن الذيــن مثلــوا أولويــة فــي النشــاط .بالنتيجــة ،ركــزت
الشــراكات مــع الدولــة والمجتمــع المدنــي علــى ذلــك الهــدف أيضـ ًـا .مــن جهــة أخــرى ،تأثــرت سـ ً
ـلبيا الشــراكات الهادفــة إلــى
قدمــت الخدمــات المجانيــة للســوريين
التنميــة والعمــل المســتدام .فــي الواقــع ،خلــق هــذا الوضــع مشــاكل خاصــة حيــث ّ
بينمــا كان يتوجــب علــى اللبنانييــن دفــع الرســوم مقابــل تلــك الخدمــات مثــل اإلستشــارات الطبيــة فــي المراكــز الصحيــة.
يوجــد حاليـ ًـا توافــق عــام صاعــد حــول ضــرورة إنشــاء تــوازن مــا بيــن العمــل التنمــوي والعمــل اإلنســاني ،والــذي ينعكــس حاليـ ًـا
مــن خــال تفاعــل أصحــاب المصلحــة المختلفيــن ،بمــا فيهــا خطــة لبنــان لإلســتجابة لألزمــة التــي تنســجم مــع الواقــع الجديــد،
أو إمســاك وزارة الشــؤون اإلجتماعيــة بزمــام األمــور وتعميــم نشــاطات التنميــة واإلســتدامة .ينعكــس ذلــك فــي شــراكات
التنميــة المحتملــة للمنظــات الدوليــة غيــر الحكوميــة.
ً
بنــاءا علــى تحليــل العوامــل والجهــات الفاعلــة األساســية أعــاه ،يمكــن إســتنتاج عــدم ضمــان العناصــر األساســية التــي
تشــكل بيئــة تمكيــن محفــزة للتمتّ ــع بحقــوق اإلنســان ومنهــا حقــوق الطفــل ،والتنميــة المســتدامة والشــاملة .تتضمــن هــذه
المجــاالت الضعيفــة مشــاركة أصحــاب الشــأن ،والمســاواة والشــمل ،والمحاســبة ،والشــفافية ،والفعاليــة ،والتجــاوب مــع
إحتياجــات النــاس .باإلضافــة ،يقــع غيــاب اإلرادة السياســية والقــدرات البنيويــة وعــدم فهــم الطبيعــة الخاصــة لحقــوق الطفــل
فــي قلــب الفشــل فــي تطبيــق حقــوق الطفــل بشــكل فاعــل .هــذه العوامــل مصيريــة وتشــكل عناصــر أساســية فــي الحوكمــة
الجيــدة فــي مــا يتعلــق بحقــوق الطفــل .ال يــزال مفهــوم ترابــط الحقــوق وعــدم تجزئتهــا ضعيــف ،وال تنعكــس هــذه المبــادئ
فــي بنــى الحوكمــة ،مــا يــؤدي لمقاربــة مشــتتة .المقاربــات المبنيــة علــى أســاس حقــوق الطفــل ليســت منتشــرة .يتطلــب
تطبيــق إتفاقيــة حقــوق الطفــل آليــات فاعلــة لدعــم أولويــة قضايــا األطفــال وضمــان إجــراءات صلبــة ومتماســكة عبــر النشــاط
الحكومــي بالشــراكة مــع الجهــات المســؤولة األخــرى.

32

 ٨.٣توصيات عامة

عوامل أساسية مهمة في تحقيق الحقوق
•سن مشروع قانون الالمركزية بهدف الشفافية والمشاركة.
•تعزيز دور إتحادات البلديات لتمكين الحوكمة المحلية.
•تعزيز العالقات بين البلديات وبين البلديات واإلتحادات.
•توعية البلديات حول حقوقها وواجباتها وفق قانون البلديات.
•دعم البلديات في وضع خطط مرتكزة حول األطفال.
•زيادة مخصصات األطفال في موازنات على المستوى البلدي.
•تمكين وبناء قدرات مراكز التنمية اإلجتماعية للمحافظة على الدور المفصلي الممنوح لها من قبل وزارة
الشؤون اإلجتماعية لتطبيق خطة حماية األطفال في خطة لبنان لإلستجابة لألزمة.
•التوعية حول الحد من مخاطر الكوارث وتطوير قدرات الجهات الفاعلة ذات الصلة لتنفيذ إجراءات الحد من
مخاطر الكوارث المتعلقة بإستراتيجية الكوارث الوطنية.
•تخصيص تمويل إضافي للحد من مخاطر الكوارث كون لبنان عرضة للكوارث الطبيعية والتي هي من صنع
اإلنسان.
•تضمين مكون خاص باألطفال في أجندة لبنان للحد من مخاطر الكوارث بإشراك المجتمع المدني وأصحاب
الشأن المحليين.
•تفعيل دور اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد.
•تطبيق القوانين واألنظمة لمكافحة الفساد.
Caقدرات وتفاعل الجهات الفاعلة األساسية حول الحقوق
•تفعيل دور اللجنة البرلمانية للنساء واألطفال.
متلقين في المجتمع بدل
ّ
•توعية األطفال والمجتمع حول حقوق الطفل لتغيير النظرة الحالية لألطفال كأعضاء
من مواطنين فاعلين.
•التشديد على دور المجتمع المدني كالقوة الدافعة نحو التغيير في المجتمع وكيفية العمل في تحالفات
لزيادة التأثير على األطفال والمجتمعات.
•جمع األحزاب اللسياسية والقيادات الروحية لصياغة أجندة مشتركة مع الحكومة والمجتمع المدني نحو تحقيق
حقوق الطفل في لبنان.
ً
أخالقيا وبإحترام.
•توعية الوكاالت اإلعالمية حول كيفية التعامل مع قضايا األطفال
ً
منبرا لتنمية األطفال.
•تمكين اإلعالم ليكون
•التعاون مع الجامعات لقيادة البحوث في قضايا األطفال والدراسات الالزمة ،باإلضافة إلى تقديم صفوف
حول اإلتفاقيات والمعاهدات الدولية ،مع التركيز على إتفاقية حقوق الطفل ،لتالميذ الجامعات في عدة كليات.
•توعية وكاالت القطاع الخاص لتبنّ ى حقوق الطفل والمبادئ التجارية.
•شغل دور ناشط في لجنة األمومة والطفولة في جامعة الدول العربية.
•تعزيز التعاون مع شبكات حقوق الطفل اإلقليمية من أجل تبادل التجارب والخبرات الموجودة.
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ملخص

تحليل وضع حقوق الطفل
لبنان
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