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  مموذاً  لبنان: الطفل لدى التعلم حق

 لبنان – اللبنا ية الجامعة/  التربية كلية في أستاو/  حممدة الشعرا ي ربى.د . د

 
 
 

 توفره كرلانيتو، التعليم، الزامية: التالية العناصر تمفيرعلى  التعليم في طفالاأل حق ضمان ممضمع في االتفاقية تركز

 يف صلزأ ما برزأك. شخصيتو كتنمية الطفل كرامة مع يتفق مبا التعليمية العملية دارةإك التعليم، نوعية الفرص، تكافؤ للجميع،
 :التايل ىو العناصر ذلذه بالنسبة لبناف

 
 فأ على ،1998 عاـ الصادر 686 مرسـولل كفقا كىل،أ كخطوة عشرة الثانية سن حىت لزامياإ التعليم صبحأ :االلزامية        •

 . ساسياأل التعليم مرحلة كامل يشمل مبا ام عشرة، اخلامسة اىل السن ىذه لرفع خطوات تليو

 .الكامل لتطبيقو التنفيذية كاالليات النصوص بعد توضع كمل حديث، النص ىذا

  

 ال ،كااعيان  كلكن. الرمسية ادلدارس  خالؿ من للجميع رلانان  متاح التعليم اين،فاللب التشريع اىل استنادا :المجا ية        •
 غَت اجملانية مبدأ فإؼ احلالتُت، كلتا كيف. اخلاص للقطاع% 70 مقابل التالميذ، امجايل من% 30 سول الرمسية ادلدراس تستوعب

 .لبنانية لَتة مليوف 1.5 حواؿ لبناف يف الواحد للولد التعليم يف التلميذ كلفة متوسط تبلغ ذإ فعليا، متحقق

 حوايل التعليم نفقات كتشكل. لبنانية لَتة 421000 ادلتوسط يف تبلغ الواحد التلميذ كلفة فاف اجملانية، الرمسية رسةادلد يف حىت

 .االسرة نفقات من% 13.1

 إلزامية فرض إىل بادلشًتع دفعت موًجبةن  أسبابان  مثة أف نرل البند، ىذا تنفيذ ادلسؤكلة الًتبوية  ادلرجعيات التزاـ يف  الدخوؿ ابل •

( سنوات ثالث مدهتا)  الركضة مبرحلة تبدأ اليت كىي التأسيسية، ادلراحل يف بالعلم  صيًنوً  عىبػٍرى  الطفل، محاية كأبرزىا التعليم،

 حاؿ يف عمره، من عشرة الثانية الطفل ىذا فيبلغ ،(سنوات 6 مدهتما) األساسي التعليم من كالثانية األكىل احللقتُت ىلإ إضافةن 

 . الدراسة سنوات من أيان  ييضيِّع مل

نع. شاء إذا ادلهٍت، العمل معًتؾ الطفل  لدخوؿ  ادلشًتع ابل من ادلعتمدة ىي( عشرة الثانية أم) السن ىذه إف •  باتان  منعان  كديي

 .القانونية للمساءلة العمل رب خيضع حبيث السن، ىذه ابل ادلعًتؾ ىذا دخوؿ

 لبنان؟ في التعليم إلزامية من اآلن  حن أين: المركزي السؤال

 أفضت كتوجيهات مراسيم صدرت أطيافو، مبختلف األىلي اجملتمع هبا ااـ ك ركات مطالبات كإثر اللبناين، بالدستور التزامان  •

 آليات الًتبوية ادلرجعيات تضع مل تارخيو حىت كلكن. اانونان  زلسومةن  مسألة غدت التعليم إلزامية أف أم. ادلسألة ىذه ةترجم إىل

 .العامل بلداف سائر يف جيرم ما غرار على االبتدائية، ادلرحلة يف التعليم إلزامية تنفيذ

 :اآلتية األسئلة نتطارح تفصيالن  أكثر مبعٌت •
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ـه  ىناؾ ىل    بادلدرسة؟ أطفاذلم بل أبنائهم بإحلاؽ لألىل إلزا

  الواجب؟ ىذا عن ختلفوا لو فيما لألىل اانونية مساءلة مثة ىل

 ادلسألة؟ ىذه تنفيذ عربىا يتم اليت الصورة ىي ما
 

 تسجيل إال اللهم لتنفيذه، ياتآؿ أمَّن  يعتمدكا كمل الورؽ، على التعليم إلزامية تكريسهم الًتبية على القيموف فعلو ما كل إفَّن  •

 التعليم مرحلة يف الطالب جلميع رلانان  ادلدرسية الكتب كتأمُت األساسي التعليم من كالثانية األكىل احللقتُت يف رلانان  الطالب

 .  األساسي

 لبناين طفلو  ألم مقعد مثة كالقرل، ادلدف يف ادلدارس كتعميم كربل مدرسية رلمعات بناء أم الرمسي، ادلدرسي التوسع ظل يف •

 !بادلدرسة االلتحاؽ ييريد

 غياب يف ،"اختيارية" مسألةو  مبثابة غدت حبيث مضامينها، من التعليم إلزامية مسألة كبَت، حد إىل فرٌغ، الوااع ىذا إف •

 التسٌرب  مسألة ىي ، اخلطورة من كبَت جانب على مسألة بركز إىل أدل، فيما ذلك، أدل كاد. إليها أدلعنا اليت الضوابط

 .ادلدرسي

 مطلقة؛ أميَّنةن  ييعاين كىو ، بادلدرسة أصالن  يلتحق مل األطفاؿ من صنفه : صنفُت  ت يندرج  ادلدرسي التسٌرب أف إىل إشارةن  •

 .االبتدائية ادلرحلة إهناء ابل ادلدرسة كترؾ سنوات لبضع التحق ثافو  كصنفه 

 !كاحدة لعملة كجهاف كمها كاجلهل، الفقر: امالفع أبرزىا ادلدرسي، التٌسرب لقضية ميتعدِّدة عوامل ىناؾ •

 يف" ااتصاديان " ييسهموف بادلهن التحااهم حاؿ يف أطفاذلم أفَّن  يركف كالفقَتة، ادلعدمة الطبقات يف سيما كال األىايل، بعض إف •
 مهن يف يعملوف (عشرة الثانية سن  ت) األطفاؿ آالؼ نرل كي كدساكرىا طرابلس شوارع يف جولةه   كتكفي.  عائلتهم دعم

 اليت األعطاب كعن العمل حوادث عن ناىيك االمتهاف، أنواع لشىت يتعرٌضوف شااة، مهنه  كىي.. كاحلدادة كالتجارة ادليكانيك

 ! العود طرية أجسادىم تيصيب

 فأم  ! أصالن  ابو ادللتحقنب غَت أك ادلدارس من ادلتسربُت أعداد حوؿ إحصائياتو  متلك ال الًتبية كزارة أف األمور سخريات من

 .ادلسألة ىذه يستجلي كي زللية، أك دكلية أكانت سواءه  الرمسية، غَت ادلؤسسات إىل يعود أف بد ال جاد باحثو 
 

 ادلقيمة سراأل فاف الطلب، جهة كمن. تلميذ لكل دراسي مقعد عاـ بشكل يتوفر العرض، جهة من :للجميع المتاح التعليم •

 . احلرب سنوات دكنو  ل مل ما كىو مرتفعة، بنسب ادلدارس يف كالدىاأ تسجيل على تقبل

 كىي ،%57.6ك% 87.7ك% 97.4: التوايل على كالثانوية كادلتوسطة االبتدائية ادلراحل يف اخلاـ الدراسي االلتحاؽ معدالت تبلغ

 . كالثانوية ادلتوسطة ادلرحلتُت يف الدراسي التسرب من مرتفع مستول يسجل كاف كاف نسبيا، مرتفعة معدالت

  بينهم ادلدرسة، اىل ان ابد يذىبوا مل سنة، 18ك 6 بُت عمارىمأ تًتكاح طفالن  25354 فإؼ احلديثة، االحصائية البيانات اىل استنادا •

 .االبتدائية ادلدارس يف ليسوا سنة،11ك 6 بُت عمارىمأ تًتاكح طفالن  11953
 

 .الجتماعيكا ادلناطقي التفاكت كجلهة االناث، الذكور بُت التكافؤ جلهة اجلانب ىذا التقرير يتناكؿ :التعليمية الفرص تكافؤ •

 من االناث نسبة فإ بل ال الدراسي، االلتحاؽ معدالت يف واال اث الذكمر بُت متييز يسجل ال ول،األ بالمذه يختص فيما  •

 . احلكومية ادلؤسسات يف سيما ال كاجلامعية، كالثانوية ادلتوسطة ادلراحل يف الذكور نسبة عن تزيد التالميذ مجايلإ
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 الوطٍت ادلعدؿ يبلغ حُت ففي. االمية معدالت يف يتجلى الذم ادلًتاكم التفاكت يف ساساأ يتمثل فهو ادلناطقي التفاكت ماأ •

 . %(30.5) الريفي عكار اضاء يف ااصاه يف فيصل احملركمة ادلناطق يف بوضوح ادلستول ىذا عن يزيد فانو ،%13.6 لالمية

 ذات االسر انتساب تركز يف خاص بشكل يتجلى فهو ،لالسرة االذتماعي عالمض حسب التعليم فرص يف التفاكت ماأ •

 نوعية ذات اخلاصة ادلدارس يف كادليسورة الوسطي الفئات تركز مقابل ،(اجملانية كاخلاصة) الرمسية ادلدراس اىل ادلتدين الدخل

 .  الركضة مرحلة يف ااصاه يبلغ اخللل كىذا. االفضل التعليم
 

 طفالاأل عمل

 . كمكافحتها طفاؿ،األ تشغيل ظاىرة بتقييم االىتماـ ازداد ، 1991 سنة"  الطفل حقوؽ اتفااية" على لبناف توايع منذ •

 . طفاؿاأل تشغيل دكنو جيوز ال الذم دىناأل احلد ىو الثامنة سن يعترب 1946 منذ لبناف يف بو ادلعموؿ العمل اانوف كاف •

 ادلسموح الطفل لعمر االدىن احلد رفع: التالية النقاط على التعديل اشتمل ك العمل اانوف فقرات بعض عدلت 1996 متوز كيف •

 18 اىل  سنة 16 من حداثاأل بعمل اخلاصة بالشركط الشموؿ سن كرفع مكتملة؛ سنة 13 اىل سنوات 8 من اانونا بتشغيلو

 .سنة

 ادلنازؿ يف كخدـ العاملُت طفاؿاأل مشوؿ دـع استمرار مثل التعديل،  ىذا يشملها مل العمل اانوف يف خرلأ نقاط مثة فأ الإ  •

 اىل جورلأل دىناأل احلد بدفع العمل رب تلـز ال اليت جورلأل االدىن باحلد اخلاصة القوانُت تعديل كعدـ ية،فالقانو باحلماية

 . النقابة اىل االنتساب حق من العامل احلدث كحرماف عمره، من العشرين متاموإ عند إال ادلستخدـ اك العامل

 القانوف يف الثغرات بعض تاليف على  ىليةكاأل الرمسية اجلهود كتنصب. الالزمة احلماية لتوفَت كحدىا كافية ليست النصوص فإ •

 ادلستويات فإ حيث حداث،األ بتشغيل ادلتعلقة ادلواد سلالفة على ادلفركضة الغرامات رفع على العمل كالأ ذلك كيطاؿ نفسو،

 كضع كما. بذلك مرسـو مشركع كضع كاد ، ادلخالفات ذلذه ردع عنصر تشكل ال عليها ادلنصوص الغرامات لقيمة احلالية

 .خالؽاأل اك الصحة اك احلياة على خطرا تشكل اليت اك بطبيعتها اخلطرة عماؿاأل يف حداثاأل استخداـ حظر مرسـو مشركع

 االطفاؿ امجايل من% 8.3 ديثلوف ،طفالن  43415 حبوايل سنة 17 ك 10 بُت عمارىمأ تًتكاح شلن العاملُت طفاؿاأل عدد يقدر •

 : فرعيتين فئتين اىل ىؤالء يقسم. العاملة القول مجايلإ من% 4.6 كحوايل العمرية، الشرحية ىذه ضمن

 من% 1.9 يشكلوف طفاؿأ 5108 ىؤالء كعدد عشرة، الرابعة يتجاكزكا كمل العاشرة جتاكزكا شلن العاملوف طفاؿاأل ىم ولىاأل  •

 . 1996 متوز يف الصادر التعديل من اعتبارا للقانوف خالفا تشغيلهم جيرم كىؤالء ادلقابلة، العمرية الفئة مجايلإ

 اانوف يف عليها ادلنصوص الشركط ضمن تشغيلهم جيوز كىؤالء سنة، 17-14 العمرية الفئة من طفاؿاأل ـق الثا ية والفئة •

 الريفية احملركمة ادلناطق يف طفاؿاأل عمل كيًتكز. ادلقابلة العمرية الفئة من% 14.5 يشكلوف طفاؿأ 38307 كعددىم العمل،

  . كحياهتم طفاؿاأل صحة لعل اخلطورة من خيلو ال بعضها ادلهن من عدد كيف سواء، حد على كادلدنية
 

 ورؤى مقترحات ..المسألة مماذهة في 

 :اآلتية اخلطوات اعتماد إىل ييصار أف نرل ، عمليان  الوااع ىذا إزاء •
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 يف ميتعاكنةن  القيصول، أمهيًتوً  على توعيةو  محلةً  عىبػٍرى  التعليم، إلزامية مسألة على ادلسؤكلة، الًتبوية ادلرجعيات ابل من التأكيد، -أ •
 سيما كال اجلهود، مجيع فيها تتضافر شاملة كطنية محلة إطالؽ أم. التواصلي اإلعالـ سيما كال اإلعالـ، كسائل سائر مع ذلك

 .كادلدين األىلي اجملتمع جهود

 دلساءلة أسس ك ديد بو، االلتزاـ كمراابة التعليم إلزامية تنفيذ مهمتها الوطنية، الًتبية كزارة يف دائرة أك  مصلحة إنشاء -ب •

 . التعليم إلزامية مواطنيها على تفرض اليت العامل دكؿ يف جيرم ما غرار على ،"عقوبات" فرض إىل كصوالن  األىل،

 كليس ،"الدكلة" على ينبغي ااتصادية، خلفيات على ادلهٍت، العمل معًتؾ إىل أطفاذلم دفع حوؿ األىل ذرائع لكل تعطيالن  -ج •

 مدرسية كتب من: االبتدائية ادلرحلة يف اٌلوأ لألطفاؿ، التعلمية العملية مستلزمات كل تأمُت كحسب، الًتبية كزارة على

 الظهر، كعند صباحية: كجبتُت الطفل إطعاـ كتوفَت ادلدرسي الصندكؽ كرسم تسجيلاؿ رسـو من هنائي كإعفاء كارطاسية

 .اخل..صحيان  ضمانًوً  إىل إضافةن 

 ما سدٌ  إىل يعود بنده  فيو ييلحظ حبيث االجتماعية، الشؤكف كزارة ابل من حاليان  ادلعتمد" الفقَتة األسر دعم برنامج" تطوير -د •

 .مهٍت عملو  من الطفل ييوفره أف ديكن

 نظر كجهة من: تيقاربي  كالناجزة احلقيقية فادلعاجلة حبتة، كإدارية اانونية تدابَت عىبػٍرى  حلُّها ديكن ال ادلسألة معاجلة أف لنا يتحٌصل •

 يف نلحظيوي  ما كىذا كادلدين، األىلي للمجتمع دكر ىناؾ يكوف أف بد كال. توعوم جانب كمن ااتصادم جانب كمن القانوف
 !كاجلهل الفقر منابع فيها جيٌففت أف ككاف ، فيها األمية على ايًضيى  اليت العامل بلداف مجيع

 


