جمعيات

اإلحتاد اللبناني لرعاية الطفل االول عربيا حلماية الطفولة
تنفيذ هذه اإلتفاقية من طفولة تنعم بالرعاية واحلماية.
 مساعدة جمعيات اإلحتاد على حتقيق أهدافها ودعمها من خاللالتمكني واملناصرة والتدريب.
• مع املؤسسات املنضوية حتت لواء اإلحتاد:
 بناء قدرات العاملني في مجال الرعاية اإلجتماعية في املؤسساتاألهلية والعمل معهم على مستوى التدريب واملؤمترات العلمية وتطوير
برامج عمل هذه املؤسسات ومساعدتهم على حتقيق أهدافهم كما
يلعب دور الوسيط بني املمول واملؤسسات املنتسبة إليه.
فاديا العثمان األسعد
 نشر املبادىء والقرارات والتوصيات الصادرة عن املؤمترات الدوليةرئيسة اإلحتاد اللبناني لرعاية الطفل
والعربية والتي يقرها اإلحتاد اللبناني لرعاية الطفل.
اإلحتاد اللبناني لرعاية الطفل هو منظمة لبنانية غير حكومية ،ذات  -املناصرة للدفاع عن حقوق الطفل على أن ال يؤمن للطفل حقوق على
منفعة عامة ال تتوخى الربح ،بعيدة عن الطائفية وتعنى باألطفال في حساب حقوق أخرى.
مختلف امليادين ...تأسس سنة  1949ويضم  53جمعية منتشرة في
عضويته:
جميع املناطق اللبنانية.
بدأ اإلحتاد اللبناني لرعاية الطفل نشاطه كفرع عن اإلحتاد الدولي يفخر اإلحتاد اللبناني بأنه عضو مؤسس في اجمللس األعلى للطفولة وله
لرعاية الطفل وهو أول إحتاد أنشىء في العالم العربي ويشمل نشاطه نافذة على املؤسسات العربية والدولية.
جميع األراضي اللبنانية .يتابع اإلحتاد إهتمامه بالطفولة بهدف تنفيذ  -عضو في الشبكة العربية للمنظمات االهلية.
إتفاقية حقوق الطفل من خالل احملاضرات ،الدورات التدريبية ،ورش  -عضو في اجمللس العربي للطفولة.
العمل ،الندوات ،املؤمترات والنشرات الدورية وهدفه التوعية على حقوق  -عضو في جمعية نساء بال حدود العاملية.
الطفل واملناصرة وتشكيل قوة ضغط لتنفيذ القوانني والعمل ملا فيه  -عضو في اللجنة الدولية« :لليوم العاملي حلماية الطفل من اإلستغالل».
 وهو على تنسيق مع جلنة املرأة والطفل النيابية.مصلحة الطفل الفضلى.
 عضو في مؤسسة أجنبية ودولية:- “Foundation for the rights of the Family”.
يفتخر اإلحتاد اللبناني لرعاية الطفل بجمعياته األعضاء وبأعمال
- CRIN - Newsletter- -Child Rights Information.
هذه اجلمعيات املنتشرة على األراضي اللبنانية كما يحرص على عدم
التنافس مع جمعياته وعلى التنسيق والتشبيك في ما بينها وتعريف - ISS: International social service center for the rights of chil-
dren deprived of their families.
اجلمعيات األعضاء على بعضها البعض ما يؤدي إلى عدم اإلزدواجية
وتخفيف الهدر في املواد البشرية واملادية .كما يعمل اإلحتاد على دعم نشاطات اإلحتاد في الدورات السابقة
عد اإلحتاد التقرير األول سنة 1994عن أوضاع األطفال في لبنان بالتعاون
جمعياته ضمن إمكانياته احملدودة وما يتوفر لديه.
مع اجلمعيات التي تعنى بالطفولة وأرسله إلى جنيف كما شارك
بالتعاون مع اجلمعيات األهلية والرسمية ومع الوزارات املعنية بإعداد
مجال إهتمامات اإلحتاد:
التقريرين الثالث والرابع اللذين أرسال إلى جنيف.
• على مستوى العالقة مع الدولة ومع اجمللس األعلى للطفولة:
 تطبيق ومراقبة تنفيذ إتفاقية حقوق الطفل الدولية التي أقرتها أصدر االحتاد اللبناني لرعاية الطفل وبدعم من غوث االطفال البريطانياجلمعية العامة لألمم املتحدة في  1989/11/20والتي صادقت عليها دليل التعريف باجلمعيات املنتسبة إليه وعن نشاطاتها ووزع هذا الدليل
على الهيئات الرسمية واألهلية واملنظمات الدولية.
احلكومة اللبنانية.
كما أقام اإلحتاد مباراة رسم حول حقوق الطفل شارك فيها 1980
 تطبيق ميثاق حقوق الطفل العربي. تطبيق اإلتفاقات والقرارات الدولية التي تقرها احلكومة اللبنانية مشاركا ً من األطفال من جميع أنحاء لبنان حتت شعار»يحق لي» تتركزومساندة الدولة في تطبيق القوانني ،وضع معايير احلد االدنى على البنود التالية من حقوق الطفل:
للخدمات واحلقوق املتوفرة لألطفال والتصدي للمواضيع التي تعيق  -1احلق في العناية الصحية واحلياة اآلمنة.
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 -2احلق في احلماية زمن احلرب.
• قانون  541تاريخ  ،1996/7/24الذي يحظر ذكر مولود غير شرعي على
 -3احلق في التعليم.
تكريسا ملبدأ عدم التمييز بسبب اللون أو اجلنس أو الدين
ً
بطاقة الهوية،
 -4احلق في الهوية.
أو الوضع اإلجتماعي أو حتى املولد ...فال يجوز لدوائر النفوس واألحوال
الشخصية أن تذكر في الهويات أو إخراجات القيد أية عبارة تدل على
ومن املؤمترات التي أقامها:
أن من تعود له هذه الوثائق هو مولود غير شرعي.
أقام اإلحتاد مؤمترات ألقى فيها الضوء على مشاكل األطفال التي • قانون  550تاريخ  1996/7/24القاضي بإعطاء سجل صحي لكل مولود،
يتعرض لها واحللول منها:
تدون عليه املرحل الصحية للطفل.
 مؤمتر األحداث ومشاكل اإلنحراف.• قانون  673تاريخ  1998/3/16اخلاص باخملدرات واملؤثرات العقلية .وفيه
 سوء معاملة األطفال.بنود تشدد على حماية األطفال وتغليب البعد العالجي على البعد
 عمالة األطفال.التأديبي .بإعتبار أن هؤالء األطفال املعرضون للخطر ليسوا مجرمني
 الوقاية :أمان الطفولة.بطبيعتهم وإمنا الظروف البيئية واالجتماعية التي يعيشون فيها
 دور القطاع األهلي في تنفيذ إتفاقية حقوق الطفل.سنحت لهم الفرصة للتعاطي باخملدرات واملؤثرات العقلية.
 مؤمتر وطني لتطبيق إلزامية التعليم اجليد في لبنان «مسؤولية اجلميع» • .قانون املوازنة العامة واملوازنات امللحقة للعام  2000تاريخ 2000/2/14 نعمل معا ً من أجل مصلحة الطفل الفضلى.مادة  46التي تقضي مبضاعفة الغرامات على مخالفة قانون العمل
مبقدار خمسة وعشرون ضعفا ً.
ورشات العمل ودورات تدريبية:
• قانون  220تاريخ  2000/5/29املتعلق بحقوق األشخاص املعوقني الذي
 ورشة عمل حول مراقبة التقدم احملرز من تطبيق إتفاقية حقوق الطفل .ينص على حق املعوق باحلصول على اخلدمات الصحية وإعادة التأهيل دورة تدريبية لصنع ألعاب األطفال.وخدمات الدعم على نفقة الدولة ،حقه في بيئة مؤهلة للوصول إلى
 دورة تدريبية إلعداد حاضنات أطفال.أي مكان يستطيع الوصول إليه الشخص غير املعوق.
ورشات عمل في جميع املناطق اللبنانية حتت عنوان «شمولية التعليم • قانون  422تاريخ  2002/6/6املتعلق بحماية األحداث اخملالفني للقانون
والتعليم اإللزامي اجملاني والتسرب املدرسي».
واملعرضني للخطر ،مع األخذ باإلعتبار قواعد ومبادئ األمم املتحدة
عمل اإلحتاد على هذه التشريعات التي صدرت منذ تصديق لبنان على التوجيهية .هذا القانون ألغى القانون رقم  1983/119وأدخل مفاهيم
إتفاقية حقوق الطفل ،أي منذ عام  1990ولغاية تاريخه.
جديدة على التدابير املانعة للحرية والتدابير غير املانعة للحرية كالعمل
القوانني التي عمل اإلحتاد على تعديلها باملشاركة
مع اجلمعيات األهلية التي تعنى بالطفولة:
• القانون رقم  224تاريخ  ،1993/5/13في املادة 500
مكرر منه التي تنص على فرض عقوبات في حال
حصول عمليات تبني لقاء بدل مالي ،أو حصول تخل
عن قاصر أو التعاقد للتخلي عنه ،مبعنى التسهيل
للمتاجرة بهم ،هذا ما يحظره البروتوكول اخلاص بشأن
بيع األطفال أو اإلجتار بهم.
• القانون رقم  1994/334الذي يفرض شهادة طبية
على كل طالب زواج ليضمن حماية أفضل لألطفال
من إحتمال اإلصابة بأمراض وراثية باإلضافة إلى
الفحوصات اخملبرية .وقد نص على عقوبات بحق من
يقيم مراسيم الزواج دون هذه الشهادة.
• القرار  288تاريخ  1994/2/14املتعلق بقانون اآلداب
الطبية ،الذي يلزم الطبيب بإبالغ السلطات اخملتصة
عن أية حالة إحتجاز أو سوء معاملة تعرض لها القاصر
وصادفها أثناء ممارسة مهامه الطبية.
• قرار رقم  36تاريخ  1995/9/30املتعلق بإصدار البطاقة
الشخصية للمعوق تخوله ممارسة حقوقه الصحية
واإلجتماعية خصوصا ً واإلمتيازات التي متنحها
القوانني واألنظمة.
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جمعيات
ملصلحة الضحية ،على سبيل املثال .كما أعطى قاضي األحداث دور ًا
مميزًا وأعطى احلدث احلق بتقدمي الشكوى بنفسه وغيرها من األحكام،
لكننا بصدد تعديل بعض الثغرات املوجودة فيه مع اجلهات القضائية
اخملتصة.

احلكومية واألهلية والدولية املعنية بحقوق الطفل والوزارات املعنية
واملتابعة مع وزارة الشؤون اإلجتماعية.
 اجمللس األعلى للطفولة على وضع تقرير سنوي عن التقدم احلاصلعلى أوضاع األطفال بالنسبة إلتفاقية حقوق الطفل (من األولويات).
 التعاون املستمر مع اللجنة النيابية حلقوق الطفل ،ال سيما جلهةتعديل وتطوير التشريعات املتعلقة بحقوق الطفل وإستحداث
تشريعات جديدة.
 إستقطاب مختلف شرائح اجملتمع املدني ال سيما الشباب في دعمقضايا الطفولة ومساندتها لنيل حقوق الطفل كاملة كجزء ال يتجزأ
من حقوق اإلنسان.
 التنسيق مع املؤسسات الرسمية واخلاصة (إحتادات وجمعيات واجملتمعاملدني) ومجلس اإلمناء واإلعمار واجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي والبلديات
والصناعيني.
 تطوير التعاون بني االحتاد اللبناني لرعاية الطفل واملنظمات الدوليةاملعنية بالطفولة (اليونيسف U.N.D.P ،واليونيدو واإلحتاد األوروبي
والصليب األحمر اللبناني وغوث األطفال السويدي).
 حتسني أوضاع السجون اخملتصة باألحداث واإلهتمام مبوضوع السجونواإلصالحيات.
 توفير املعرفة العلمية امليدانية بأوضاع األطفال ومشاكلهموإحتياجاتهم.
 التنسيق بني جمعيات اإلحتاد لتتكامل معا ً على تقدمي اخلدماتللطفولة.

على الصعيد التشريعي والقضائي:
 املشاركة في تعديل القوانني املتعلقة بحقوق الطفل ومبدأ اإللتزاممبصالح الطفل الفضلى والعمل على تطبيق إتفاقية حقوق الطفل
والتوعية على إعتبار تأمني حقوق األطفال مسؤولية جماعية وإستخدام
وسائل اإلعالم في مخاطبة األهل واجملتمع للتوعية على حقوق الطفل.
 السعي حلماية الطفل من العنف بجميع أشكاله مع التشديدبشكل خاص على حماية الطفولة املبكرة وتشديد املطالبة بجدية
املتابعة القضائية لكل قضايا التعدي على األطفال واملمارسات
اجلنسية (مع جلنة حقوق الطفل النيابية ،اجمللس األعلى للطفولة ومع
الوزارات اخملتصة).
 الزواج املبكر :إقتراح قانون يرمي إلى تنظيم زواج القاصرين وتعديلهفي األحوال الشخصية ومعاقبة كل من يخالف القانون عند تطبيقه
بعدم توثيق الزواج في احملاكم الروحية وتوعية القاصرات على مخاطر
هذا الزواج.
 السعي إلعطاء الهيئات األهلية حق وصفة االدعاء الشخصي عندإنتهاك حقوق الطفل وتفعيل اخلط الساخن.
 السعي لتعديل قانون األحداث اخملالفني للقانون واملعرضني للخطروالقانون  .2002/422وحماية األحداث والعمل على إنشاء مؤسسات
عصرية (دار املالحظة ،إصالحية) .وإعادة تأهيل الذين صدرت بحقهم يالحظ أن لبنان سجل إجنازا ً مهما ً في إطار التشريعات املتعلقة بتحسني
أحكام قضائية واملوقوفني وإعادة دمجهم في اجملتمع (جمعية حماية أوضاع األطفال في شتّى اجملاالت .فتناولت نواح عدة من حياة الطفل
على صعيد التربية والتعليم والعمل والضمان اإلجتماعي والصحة
االحداث).
 السعي لتطبيق قانون العمل وتعديل الفروقات مبا يتالءم مع إتفاقية والرفاه واحلماية واإلعاقة وعدالة األحداث ،جميعها متطورة وتنسجممع املعاهدات الدولية وتراعي مبادئ حقوق اإلنسان ،وتساهم في حماية
العمل الدولي  138 -182وزيادة مفتشي وزارة العمل.
األطفال وتأمني بيئة سليمة لهم ومستوى معيشي الئق ،إال أنها حتتاج
إلى مراسيم تطبيقية وآليات تراقب حسن التنفيذ واملتابعة ،لكي
في مجال التوعية:
 تسليط الضوء على البرامج اإلعالمية وخصوصا املرئية ومراقبة تكون فاعلة على أرض الواقع.نوعيتها ومضمونها من قبل متخصصني بالتربية والتحقق من
إنسجامها مع حقوق الطفل والتخفيف من أفكارها السلبية على وقد أصبح اللبناني اليوم وفي ظل تأثير النزوح السوري وبعد احلرب
مشاكل التحرش اجلنسي والعنف ضد األطفال ،وعدم تغليب اإلعتبارات اللبنانية أسير ضغوطات وأصبحت العائالت تعيش في ظروف
معيشية قاسية تعاني فيها املشاكل الصحية والرعائية والتربوية
اإلعالنية على اإلعتبارات التربوية.
 نشر املعلومات املتعلقة مبوضوع البيئة بهدف اإللتزام بتصرفات والفقر ،باإلضافة إلى وجود الجئني فلسطنيني مقيمني على األراضياللبنانية مما حمّ ل لبنان أعبا ًء ثقيلة إذ أنه ملزم باألطفال املقيمني
صديقة للبيئة من قبل املؤسسات ،األهل واألطفال.
 التوعية على إعتبار حقوق األطفال مسؤولية جماعية وإستخدام على أراضيه وفقا ً إلتفاقية حقوق الطفل التي تنص على رعاية كافةاألطفال املوجودين على األراضي اللبناني.
وسائل اإلعالم للتوعية على ومراقبة نوعيتها ومضمونها.

آلية التنفيذ
ويبقى شعار اإلحتاد اللبناني لرعاية الطفل :في إحتادنا قوة ،نعمل معا ً
يدا ً واحدة من أجل قضايا الطفولة.
التنسيق والعمل مع املؤسسات الدولية وال سيما:
آملني إنضمام أكبر عدد من اجلمعيات التي تعنى بالطفولة إلى عائلة
 -اجمللس األعلى للطفولة بإعتباره اإلطار األول للتعاون بني القطاعات اإلحتاد.
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