
البرنامج الدولي
للقضاء على عمل األطفال في لبنان

التاريخ والحاضر والمستقبل



انطلق العمل ملكافحة عمل الأطفال يف لبنان ر�سميًا وعلى امل�ستوى الوطني يف العام 2000، حني وّقعت احلكومة اللبنانية 

على اأول وثيقة تفاهم مع الربنامج الدويل للق�ساءعلى عمل الأطفال - املكتب الإقليمي للدول العربية التابع ملنظمة العمل 

اأبرمت يف العام 2010 لتعزيز القدرات الوطنية  الدولية، كما  تبعتها وثائق تفاهم اأخرى عديدة كان اآخرها تلك التي 

ملكافحة ا�سوء ا�سكال عمل الطفال فى لبنان. وقد ُترجمت وثائق التفاهم هذه على ال�سعيد العملي  اإىل برامج تعاون 

تقني عديدة هدفت اإىل الق�ساء على عمل الأطفال يف لبنان من خالل ن�ساطات ُموجهة معظمها حول  ال�سيا�سات الوطنية 

والت�سريعات هذا بالإ�سافة اإىل العمل املبا�سر على امل�ستوى ال�سعبي.

ويف اإطار هذه العملية مت  تطبيق عّدة مبادرات على م�ستوى ال�سيا�سات والت�سريعات والتدخل املبا�سر على ال�سعيد املحلى. 

ولقد مت،  بالإ�سافة اإىل ذلك، اإجراء عّدة م�سوحات واأبحا ث حول خمتلف اأوجه عمل الأطفال. تعر�ض اجلداول اأدناه 

بع�سًا من م�ستويات واأنواع هذه املبادرات والتدخالت املختلفة. 

تاريخ البرنامج منذ العام 2000

تحت  تقع  التي  السياسات  مستوى  على  المبادرات  بعض   :1 الجدول 
المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة للبرنامج الدولي للقضاء على عمل 

األطفال

الت�أثري

بالإ�سافة  متتالية  وزارية  بيانات 

عمل  وخطط  ا�سرتاتيجيات  اإىل 

وطنية اجتماعية وتنموية وتربوية، 

اللبنانية  الوزارات  و�سعتها 

 -2007 العامني  بني  املختلفة 

الوطنية  اخلطة  2011)مثال 

ال�سرتاتيجية   او   الجتماعية 

الوطنية للرتبية والتعليم(

مت، طبقًا لتو�سيات الوثيقة، 

اعتماد برنامج وطني على 

امل�ستوى ال�سيا�سات والت�سريعات 

يف اأيلول/�سبتمرب من العام 

 .2012

و�سعت م�سكلة عمل الأطفال 

يف اأعلى �سلم اأولويات جدول 

العمل الوطني؛ متت مناق�سة تلك 

امل�سكلة  على امل�ستويات الرئا�سية 

والوزارية والربملانية. 

دور الربن�مج الدويل 

للق�ض�ء 

على عمل الأطف�ل

توفري الدعم التقني واملايل 

لوزارة العمل واللجنة الوطنية 

ملكافحة عمل الأطفال 

التابعة لها من اأجل و�سع 

ال�سرتاتيجية.

ن�سر الربنامج الدويل للق�ساء

على عمل الأطفال الوثيقة 

بعد تعيني م�ست�سار م�ستقل 

لإعدادها بطريقة ت�ساورية 

�سملت األ�سركاء املحليني 

وبخا�سة وزارة العمل والحتاد 

العماىل العام واأ�سحاب العمل

كّلف الربنامج الدويل للق�ساء 

على عمل الأطفال – املكتب 

الإقليمي للدول العربية التابع 

ملنظمة العمل الدولية 

م�ست�سارًا م�ستقاًل لإعداد 

اخلطة الوطنية وقام الربنامج 

بتوفري الدعم التقني واملايل 

لتطويرها مب�ساركة لوطنية 

ملكافحة عمل الطفال

الت�ريخ

مت اإعدادها يف 

العام 2004 

و�سادق عليها 

جمل�ض الوزراء 

اللبناين يف العام 

2005

ن�سرتها منظمة 

العمل الدولية يف 

العام 2012

اأعّدت اللجنة 

الوطنية ملكافحة 

عمل الطفال 

يف وزارة العمل 

يف العام 2013 

بالتن�سيق مع 

منظمة العمل 

الدولية

املب�درة 

ال�ضي��ض�تية

1- تطوير »ال�سرتاتيجية 

الوطنية ملكافحة عمل 

الأطفال يف لبنان«

2- العمل على الق�ساء 

على عمل الأطفال يف 

لبنان: و�سع خارطة 

�سيا�سات ومبادرات 

معيارية

3- تطوير خطة عمل 

وطنية ملكافحة اأ�سواأ 

اأ�سكال عمل الأطفال يف 

لبنان بحلول العام 2016
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الت�أثري

1( ا�سرتاتيجية وطنية وخطة 

عمل وطنية وبرامج عمل مبا�سرة 

ت�ستهدف اأ�سواأ اأ�سكال عمل 

الأطفال يف لبنان

2( قامت وزارة العمل باإعداد 

درا�سة متخ�س�سة يف العام 2008 

بالتن�سيق مع اجلامعة الأمريكية 

يف بريوت وبا�سراف و بدعٍم من 

الربنامج الدويل للق�ساءعلى 

عمل الأطفال من اأجل اإعداد 

لئحة وطنية لأ�سواأ اأ�سكال عمل 

الأطفال و العمال اخلطرة

احلّد الأدنى ل�سن ال�ستخدام 

حاليا 14 �سنة. اأما الآن يوجد 

م�سروع تعديل القانون لرفع 

هذا ال�سن جمددًا اإىل 15 �سنة 

مبا يتفق مع اأحكام اتفاقية 

منظمةالعمل الدولية 138

يوفر الأ�س�ض القانونية الوطنية 

للعمل على مكافحة الإجتار 

بالأطفال

الهدف الأ�سا�سي هو اتخاذ 

اخلطوات الفورية من قبل 

الربنامج الدويل للق�ساءعلى 

عمل الأطفال واحلكومة اللبنانية، 

بخا�سة وزارة العمل واحتادات 

العمال واأ�سحاب العمل على 

م�ستوى ن�سرالتوعية، وال�سيا�سات، 

وخطة العمل الوطنية بالإ�سافة 

اإىل العمل املبا�سرعلى امل�ستويات 

ال�سعبية

دور الربن�مج الدويل 

للق�ض�ء 

على عمل الأطف�ل

توفري الدعم لن�سر التوعية على 

ال�سعيد الوطني وبخا�سة لدى 

اأع�ساء الربملان حول اأهمية 

اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

هذه، ما ادى اإىل الت�سديق 

عليها

تقرير منظمة العمل الدولية 

للحكومة اللبنانية من قبل جلنة 

اخلرباء املعنية بتطبيق 

التفاقيات والتو�سيات للمنظمة 

فى جنيف بالإ�سافة اإىل الدعم 

التقني الذي يوفره الربنامج

تقرير منظمة العمل الدولية 

للحكومة اللبنانية حول جلنة 

اخلرباء املعنية بتطبيق 

التفاقيات والتو�سيات فى 

جنيف بالإ�سافة اإىلالدعم 

التقني الذي يوفره الربنامج 

مبا يحقق مواءمة بني 

اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

والتفاقيات الوطنية، بخا�سة 

تلك املرتبطة بعمل الأطفال

ت�ريخ ت�ضديق 

الربمل�ن و/اأو 

جمل�س الوزراء

2001

2003

2011

2012

الت�ضريع�ت/ 

املرا�ضيم

1- الت�سديق على 

اتفاقية منظمة العمل 

الدولية رقم  182  

التي �سدرت عام  

1999

2- الت�سديق على 

اتفاقية منظمة العمل 

الدولية رقم 138 

التي �سدرت عام 

1973

3- القانون رقم 164 

الذي مينع الإجتار 

بالب�سر مبا فيهم 

الأ�سخا�ض ما دون 

�سن الـ18

4- املر�سوم رقم 

8987 الذي حدد 

اأ�سواأ اأ�سكال عمل 

الأطفال يف لبنان

مالحظة: ينطوي م�سروع قانون العمل اللبناين على الكثري من التغريات التي تطال عمل الأطفال، الأمر الذي �سيحقق 

ان�سجامًا بينه وبني قوانني العمل الدولية الأ�سا�سية وبخا�سة تلك املرتبطة بعمل الأطفال والتفاقيتني رقم 138 و182

تحت  تقع  التي  التشريعات  مستوى  على  المبادرات  بعض   :2 الجدول 
المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة للبرنامج الدولي للقضاء على عمل 

األطفال
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الجدول 3 – األبحاث

دور الربن�مج الدويل 

للق�ض�ء 

على عمل الأطف�ل

قام الربنامج الدويل للق�ساء على عمل الأطفال – منظمة العمل 

الدولية - لبنان بتكليف العمل والإ�سراف عليه ون�سره، بينما 

تولت موؤ�س�سة البحوث وال�ست�سارات اإجراءه

قام الربنامج الدويل للق�ساء على عمل الأطفال – لبنان بتكليف 

العمل والإ�سراف عليه وت�سهيله، بينما تولت جمعية ال�سناعيني 

اللبنانيني اإعداده بالتن�سيق مع �سركاء من اأجل التنمية

قام الربنامج الدويل للق�ساءعلى عمل الأطفال – لبنان بتكليف 

العمل والإ�سراف عليه، بينما تولت كل من وزارة الداخلية 

والبلديات وموؤ�س�سة البحوث وال�ست�ساراتا للبنانية اإجراءه. 

تقرير غري من�سور

قام الربنامج الدويل للق�ساء على عمل الأطفال – منظمة العمل 

الدولية يف جنيف تكليف العمل والإ�سراف عليه ون�سره بينما 

تولت �سركاء من اأجل التنمية – لبنان، اإعداده

قام الربنامج الدويل للق�ساء على عمل الأطفال لبنان- بتكليف 

العمل وال�سراف عليه، بينما تولت كل من وزارة العمل واجلامعة 

الأمريكية يف بريوت اإعداده بالتن�سيق مع احتادات العمال 

واأ�سحاب العمل

قام الربنامج الدويل للق�ساءعلى عمل الأطفال – لبنان بتكليف 

العمل والإ�سراف عليه ون�سره، بينما تولت جامعة القدي�ض يو�سف 

- لبنان اإعداده

الت�ريخ

2002

2002

2003

2004

2008

2012

الأبح�ث/ 

الدرا�ض�ت

1- لبنان: عمل الأطفال يف 

زراعة التبغ: تقييم �سريع

2- الأطفال العاملون يف قطاعي 

املالب�ض والأحذية يف اأحزمة 

الفقر املنت�سرة يف �سمال �سرق 

وجنوب بريوت

3- تقييم �سريع حول الأطفال 

العاملني يف ال�سوارع

4- درا�سة حول النوع الجتماعى  

والتعليم وعمل الأطفال يف لبنان

5- درا�سة حول حتديد اأ�سواأ 

اأ�سكال عمل الأطفال يف لبنان

6- تقييم �سريع حول عمل 

الأطفال يف حمافظتي �سمال لبنان 

)طرابل�ض وعكار( والبقاع - لبنان
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اعّد الربنامج الدويل للق�ساء على عمل الأطفال عّدة م�ساريع بغية تاأمني وتن�سيق خدمات مبا�سرة موجهة لالأطفال 

العاملني واملعر�سني للعمل املبكر واأ�سقائهم وعائالتهم يف مناطق لبنانية خمتلفة. ويعر�ض اجلدول اأدناه بع�ض الأمثلة 

على هذه الآليات وامل�ساريع. 

أمثلة حول المشاريع على مستوى الوزارة والمحافظة والبلدية وعلى 
المستوى المحلى

الت�أثري

اأ�سبحت وحدة عمل الأطفال 

مرجعًا حكوميًا رئي�سيًا 

حول م�ساألة عمل الأطفال 

يف لبنان؛ مرجع لق�سايا 

تقنية وت�سريعية وال�سيا�سات 

الوطنية ذات ال�سلة. 

اأ�سبحت جلنة ر�سمية 

بفعل مر�سوم �سادر عن 

جمل�ض الوزراء. وبعد 10 

�سنوات على اإن�سائها الأويل، 

اعتمدت من قبل  احلكومة 

اللبنانية كلجنة وطنية عليا 

ملكافحةعمل الأطفال

�ساهم امل�سروع يف خدمة 

1500 طفل عامل ومعر�ض 

للعمل املبكر على مدى 

�سنتني تقريبًا، وهو ل يزال 

م�ستمرًا حتى اليوم

دور الربن�مج الدويل 

للق�ض�ء 

على عمل الأطف�ل

توفري الدعم التقني واملايل 

لبع�ض ن�ساطات الوحدة منذ 

العام 2001 وحتى تاريخه

الت�سجيع على اإن�ساء الوحدة 

وتوفري التوجيه لها خالل 

اإن�سائها بالإ�سافة اإىل تدريب 

اأع�سائها على اأدوارهم 

وم�سوؤولياتهم الوطنية

وفر الربنامج الدويل 

للق�ساءعلى عمل الأطفال 

التدريب لع�سر منظمات غري 

حكومية وملركز اخلدمات 

المنائية يف املنطقة لتتمكن من 

العمل بتن�سيق عاٍل مع بع�سها 

البع�ض لتوفري اخلدمات

الت�ريخ وال�ضرك�ء

2001- وزارة العمل 

و وحدة مكافحة عمل 

الأطفال. وقد متت 

ماأ�س�سة الوحدة عرب 

مر�سوم �سادر عن 

جمل�ض الوزراء

2001- من قبل وزارة 

العمل عرب مر�سوم 

�سادر عن جمل�ض 

الوزراء متت مراجعته 

يف العام 2010 لتحويل 

الهيئة اإىل جلنة وطنية 

عليا ملكافحة عمل  

الأطفال

2001- منتدى 

املنظمات غري احلكومية 

مع مركز اخلدمات 

المنائية التابع لوزارة 

ال�سوؤون الجتماعية يف 

�سن الفيل وبرج حمود 

والنبعة

امل�ض�ريع

1- اإن�ساء وحدة 

مكافحة عمل الأطفال 

يف وزارة العمل

2- اإن�ساء اللجنة 

الوطنية ملكافحة عمل 

الأطفال يف لبنان

3- الوقاية و�سحب 

واإعادة تاأهيل الأطفال 

العاملني واملعر�سني 

للعمل باأ�سواأ اأ�سكاله يف 

�سن الفيل وبرج حمود 

والنبعة
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الت�أثري

ن�سر بع�ض التوعية يف ذلك 

الوقت بني �سفوف بع�ض 

موظفي  وزارة الداخلية 

والبلديات، اإل اأن امل�سروع 

قد توقف ل�سباب عديدة 

وهناك جهود لعادة 

تن�سيطه

متت م�ساعدة اأكرث من 

1000 طفل مبا�سرًة عرب 

ن�ساطات جلنة حمافظة 

النبطية واأكرث من 500 طفل 

عرب جلنة حمافظة �سمال 

لبنان خالل فرتة 18 �سهر 

وبتكاليف منخف�سة جدًا

زيادة املعرفة لدى مفت�سي 

العمل ليتمكنوا من التعامل 

مع م�ساألة عمل الأطفال 

وبخا�سة يف املوؤ�س�سات و  

املن�ساآت ال�سغرية

�ساعد اأكرث من 700 طفل 

عامل ومعر�ض للعمل خالل 

فرتة 18 �سهر

دور الربن�مج الدويل 

للق�ض�ء 

على عمل الأطف�ل

توفري الدعم التقني واملايل 

لإن�ساء هذه الوحدة بالإ�سافة 

اإىل تدريب مدربني فى قوى 

الأمن الداخلي والدفاع املدين 

حول التعامل المثل مع الطفال 

العاملني فى ال�سارع

اإطالق الفكرة وامل�ساعدة على 

تدريب جلنتني مت اإن�ساوؤهما 

يف ذلك احلني على م�ستوى 

مديريتي النبطية و�سمال لبنان

توفري الدعم التقني واملايل 

ملفت�سي العمل يف وزارة العمل 

للتعامل مع عمل الأطفال يف  

خا�سة املوؤ�س�سات و املن�ساآت  

ال�سغرية

وفر الربنامج الدعم التقني 

واملايل لإن�ساء نظام لر�سد 

الأطفال ولتدريب العاملني 

فيه واملتابعة مع املنظمات غري 

احلكومية ذات ال�سلة

الت�ريخ وال�ضرك�ء

2002- وزارة الداخلية 

والبلديات

2002 - وزارة الداخلية 

والبلديات

2007

2009

امل�ض�ريع

4- اإن�ساء وحدة 

ملكافحة ظاهرة 

الأطفال العاملني يف 

ال�سوارع يف لبنان

5- اإن�ساء جلان على 

م�ستوى املحافظات 

ملكافحة عمل الأطفال 

يف لبنان

6- تعزيز قدرات 

مفت�سي العمل يف وزارة 

العمل ليتمكنوا من 

التعامل مع م�سكلة 

عمل  الأطفال

7- اإن�ساء نظام 

الر�سد والإحالة يف 

بلدية طرابل�ض، الذي 

ي�سم كل الوزارات 

واملنظمات غري 

احلكومية املعنية
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مت اإطالق م�سروع جديد يف اإطار الربنامج الدويل للق�ساء على عمل الأطفال يف �سبتمرب/اأيلول  2012 حتت عنوان » تعزيز 

القدرات الوطنية ملكافحة اأ�سواأ اأ�سكال عمل الأطفال يف لبنان«. وقد قامت احلكومة الأملانية بتمويل امل�سروع. يف الواقع 

كانت احلكومة الأملانية اأول من قدم م�ساهمة مهمة لإن�ساء برنامج تقني جديد غري م�سبوق حول عمل الأطفال يف اإطار 

منظمة العمل الدولية. وقد مّهد هذا التطور الطريق لتنفيذالربنامج الدويل للق�ساءعلى عمل الأطفال يف العام 1992. 

متكن م�سروع الربنامج الدويل للق�ساء على عمل الأطفال يف لبنان وعلى الرغم من حداثة عهده، من اإطالق واإجناز بع�ض 

امل�ساريع املهمة على م�ستوى ن�سر التوعية الوطنية و�سنع ال�سيا�سات. 

وهي ت�سمل على �سبيل املثال ل احل�سر ما يلي:

1- تدريب اللجنة الوطنية ملكافحة عمل الأطفال يف لبنان على دورها وم�سوؤولياتها من حيث مكافحة عمل الأطفال يف 

لبنان وخا�سة ا�سواأ ا�سكاله، على عدة مراحل بدءا من اأكتوبر/ت�سرين الأول2012  وحتى اليوم؛

2- اإعداد اللجنة الوطنية ملكافحة عمل الأطفال واإمتامها ل�سرتاتيجية توعية وطنية ملكافحة اأ�سواأ اأ�سكال عمل الأطفال 

يف لبنان، بالتعاون مع  وزارة العمل وبدعم فنى وتقنى من الربنامج الدويل للق�ساءعلى عمل الأطفال؛ مت فى �سبتمرب/

ايلول- اكتوبر/ت�سرين الأول 2012؛

3- اإعداد  تطوير املوقع اللكرتوين اخلا�ض بكل امل�سائل املرتبطة بعمل الأطفال،التابع لوحدة مكافحة عمل الأطفال يف 

وزارة العمل. �سيتم اإطالقه  فى �سبتمرب/اأيلول 2013؛

4- اإعداد فيلم وثائقي حول اأ�سواأ اأ�سكال عمل الأطفال موجه ل�سانعي ال�سيا�سات؛  مت يف مار�ض /اآذار  2013؛

5- اإن�ساء اأول منرب لالأطفال العاملني يف لبنان وعقد ور�ض عمل لتدريبهم على حقوقهم ثم مت  زيارات للربملانني اللبنانني 

من قبل الطفال للتحاور معهم فى ق�سايا حقوقهم؛ اأطلق من وزارة االعمل  يف �سباط/فرباير  2013: 

6- تنظيم ور�ستا عمل لو�سائل الإعالم الوطنية والدولية املوجودة يف لبنان حول بع�ض املبادئ العالمية املرتبطة بتغطية 

م�ساألة عمل الأطفال يف لبنان، وبخا�سة اأ�سواأ اأ�سكاله: الأوىل فى مار�ض /اآذار و الثانية فى يونيو/ حزيران-2013 فى منا 

�سبة اليوم العاملى ملكافحة عمل الطفال:

7- اأخريًا ولي�ض اآخرًا، و�سع خطة عمل وطنية ملكافحة ا�سواأ اأ�سكال عمل الأطفال يف لبنان بحلول العام 2016؛ اإنطلق 

العمل يف هذا اخل�سو�ض  يف كانون الأول/دي�سمرب 2012 وا�سُتكملت يف يونيو/ حزيران 2013.

البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال اليوم

دعم  يف  املقبلة  القليلة  ال�سنوات  خالل  لبنان  يف  الأطفال  عمل  على  للق�ساء  الدويل  الربنامج  اأهداف  اأبرز  اأحد  يكمن 

احلكومة اللبنانية، بخا�سة وزارة العمل ووحدة مكافحة عمل الأطفال التابعة لها، واحتاد العمال العام واأ�سحاب العمل 

واللجنة الوطنية ملكافحة عمل الأطفال، لكي يتمكنوا جمتمعني من تنفيذ خطة العمل الوطنية ملكافحة اأ�سواأ اأ�سكال عمل 

الأطفال بحلول العام 2016 وكذلك ا�سرتاتيجية التوعية الوطنية املرتبطة بها.

نحو المستقبل
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ملزيد من املعلوم�ت، الإت�ض�ل:

منظمة العمل الدولية

املكتب القليمي للدول العربية

اأري�ضكو �ضنرت

�ض�رع جو�ضتني�ن - القنط�ري 

بريوت - لبن�ن

ه�تف:961-1-752400+

ف�ك�س:961-1-752405+

beirut@ilo.org :الربيد الإلكرتوين

www.ilo.org/arabstates :املوقع الإلكرتوين


