عجل ال ُمك ّرر الرامي إلى تعديل المادة  49من المرسوم
قترحح لتعديل اقتراح القانون ال ُم ّ
ُم َ
الشإتراعي رقم ( 134/1959مجانية وإلزامية التعليم) الموضوع على جدول أعمال الجلسة
العامة لمجلس النواب في  6و ( 7/3/2019البند )29

أولً :في النص الحالي:

تنص المم م ممادة  49الجديم م ممدة من المرسم م مموم اشإم م ممتراعي رقم  134تم م مماريخ  12/6/1959وتدديتتم م ممه (إم م ممروط
ّ
المد ّدلة بالقانون رقم  150تاريخ  17/8/2011على ما يلي:
التديين في وزارة التربية والتدليم الدالي ُ
«التدليم إلزامي في مرحلة التدليم السساسيم ،ومتاح مجاناً في المدارس الرسمية ،وهو حق لكل لبناني في

سن الدراسة لهذه المرحلة.

تحدد بمرسومم يتخذ في مجلس الوزراء إروطم وتنظيمم هذا التدليم المجاني اشلزامي».

ثانياً :في نص اقتراح القانون المدجل المكرر الموضوع على البند ( )29من جدول السعمال:

ينص هذا اشقتراح على تدديل المادة  49الجديدة المذكورة لتُصبِح كما يلي:
ّ
ي الروضاتم والتدليم السساسي ،ومُتاح مجاناً في المدارس الرسمية ،وهو حق
«التدليم إلزامي في مرحلتَ ْ
لكل لبناني في سن الدراسة لهاتين المرحلتين ،وهو مجاني أيضاً في المدارس الرسمية الثانوية ،وفي

المهنية وفي المداهد الفنية الرسمية.
المدارس
ّ
مرحلتي الروضات
حدَد بمرسومم يُّتخذ في مجلس الوزراء إروط وتنظيم هذا التدليم المجاني اشلزامي في
ُت ّ
ْ
حدد فيه إروطم وتنظيمم التدليم المجاني في الثانويات وفي المدارس المهنية
والتدليم السساسي ،كما تُ َّ
والمداهد الفنية الرسمية«.

قترح من ِقَبِلنا وأسبابه الموجبة:
الم َ
ثالثاً :في التدديل ُ
قترح من ِقَبِلنا:
الم َ
التدديل ُ
تُلغى المادة ( )49الجديدة من المرسوم الإتراعي رقمم  134تاريخ  12/6/1959وتدديتته (إروطم التديين

بالنص
ويستداضم عنها
المد ّدلة بالقانون رقمم  150تاريخ ُ ،17/8/2011
ّ
في وزارة التربية والتدليم الدالي) ُ
التالي:

المادة  49الجديدة:
«التدليم الدام ما قبل الجامدي إلزامي بمراحله الثتثا اي الروضة والتدليمم الأساسي والثانويم في سن الدراسة
لهذه المراحل ،و هو حق لكل لبناني و ُمتاح مجاناً في المدارس والثانويات الرسمية.
يكون التدليم المهني والتقني إلزامياً لمن يختاره في مستويات التكميل والتنفيذ التي تنتهي بإهادة الثانوية المهنية
أو البكالوريام الفنية ،أو ما ُيدادلها ،وذلك في السن الدراسة لهذه المستوياتم وهو حق لكل لبناني ومجاني في
المدارس المهنية والمداهد الفنية الرسمية.
خذ التدابير واشجراءات التزمة
على أهل القاصر أو كل إخص يتواجد القاصر بدهدته واستتمه ،أن يتّ ِ
لتسجيل القاصر في المؤسساتم التدليمية وتأمين مواظبته على ارتيادها تطبيقاً شلزامية التدليم المنصوص
عليها في هذه المادة ،كل من ُيخالِف ذلك ُيداقَب بالحبس حتى ثتثة أإهر وبغرامة حدها السقصىم ضدف الحد
وتضاعَف الدقوبة عند التكرار.
السدنى للجور أو بإحدى هاتين الدقوبتينُ ،
ُيحظَر على أي إخص استخدام القاصر ختل أيام الدوام المدرسي ،كل من ُيخالِف ذلك يداقب وفقاً لأحكام
الفقرة السابقة.
المداقَب عليهما في الفقرتين السابقتين ،مهدداً و مدرضاً للخطر بمفهوم القانون رقمم
ُيدتََبر القاصر في الحالتين ُ
 422تاريخ ( 6/6/2002حماية الأحداثا المخالفين للقانون أو المدرضين للخطر).
ُتحدّد دقائقم تطبيقم هذه المادة عند القتضاء بمرسومم ُيّتخذ في مجلس الوزراء ،خصوصامً لناحية تحديد واجبات
تفديت لأحكام هذه المادة،
ً
مديرِيْ المؤسسات التدليمية ومأمورمِيْ النفوس والهيئات المحلية البلدية والختيارية
كما لجهة الحالت الستثنائية التي ُيمكِن فيها اشعفاء من إلزامية تدليم القاصر بسبب حالته الجسدية أو النفسية
إابهة».
الم ِ
أو غير ذلك من الظروفم ُ

قترح من ِقَبِلنا:
الم ّ
السسباب الموجبة للتدديل ُ

لتبس من حيثا الصياغة على إلزامية ومجانية التدليم حتى مرحلة
 وجوب النص بإكل واضح غير ُم ِ
التدليم الثانويم أو ما يوازيهام في التدليم المهني والتقني.
 وجوب استدمال المصطلحات والمفاهيم المنصوص عليها في المرسومم رقمم  10227تاريخ
 8/5/1997وتدديتته (تحديد مناهج التدليم الدام ما قبل الجامدي وأهدافها)م و المرسومم رقمم 8590
تاريخ ( 2/8/2012تنظيم حقول ومراحل وإهاداتم التدليم المهني والتقني) ،لتحديد مراحل التدليم
المقصودة في اشقتراح.
 وجوب جدل إلزامية التدليم فدلية وحقيقية وليست ُمجرّد إدار إنإائي ،وهذا الهدف يتحقّق من ختل
فرض عقوبة جزائية على مخالفتها أو على استخدامم القاصر ختل الدوام المدرسي .كما من ختل
درضاً للخطر بمفهوم قانون الحداثا رقمم  422/2002ما ُيجيز
اعتبار القاصر في هذه الحال ُم ّ
لقاضي الأحداثا اتخاذ التدابير التزمة.
المحدّد في جرم مخالفة أمر الحماية
 بالنسبة لمقدار الدقوبة الجزائية تم اعتماد ذات المقدار ُ
المنصوص عليه في المادة  18من قانون الدنف السري رقم .293/2014
 وجوب ِذْكر بدض الأمور التي يقتضي أن يوردهام المرسوم التطبيقي للقانون وتحديداً واجبات مديرِ ْ
ي
ي النفوس والهيئات المحلية لتفديله ،كما الحالت الستثنائية للعفاء من
المؤسسات التدليمية ومأمورِ ْ
إابهة.
الم ِ
إلزامية التدليم بسبب حالة القاصر الجسدية أو النفسية أو الظروفم ُ

النائبة بول يعقوبيان

