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 جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية 

 

 المشروعوثيقة 

ومع ذلك، فإن حقوق الطفل اليوم أكثر من  .١٩٨٩ع لبنان وصد ق على اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل في عام وق  

 كل البعد عن تنفيذها في لبنان.أي وقت مضى بعيدة 

ي لبنان، ف والسياسيقتصادي جتماعي واإلاإل اإلضطرابلقد أدى ف ،، يواجه األطفال اليوم العديد من العقباتفي الواقع

ازداد الفقر بين حيث السكانية  في البنيةعميق  ، إلى تغيير٢٠١١السوريين منذ عام  لنازحينا بفعل أزمة الذي تفاقم

  السكان اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، مما أثر على األطفال في المقام األول.

، وأكثر من نصف هؤالء األطفال ال أكثر من ثلث سكان لبنان، أي مليون طفل ٦١,٢ األطفال من السكان يبلغ عددو

 غطالض زاد، أساساً ، في بلد ضعيف هيكليًا نازحينطفال اللأل دد المتزايدإن العف ،١يحصلون على الخدمات األساسية

 على المؤسسات الوطنية والمحلية.

 نازحينأكثر من نصف األطفال ال أن   طفل. كما ٢ ٨٥,٤٦٨ اللبنانيين المتسربين من التعليم  بـ ل افطاأليقدر عدد 

ة في الخدمات الصحي .عالة أسرهمومعظمهم مجبرون على العمل إل من التعليم نمتسربويين والفلسطينيين هم السور

قوق حماية ح عجز، يرتبط عام بشكل   .لبنانالكاملة لألطفال في  الرعايةفي ضمان راراً كتفشل تو مستمرتدهور 

اسية قتصادية والسيماية حقوق اإلنسان في لبنان، مثل تعزيز الحقوق المدنية والثقافية واإلحفي بعجز األطفال 

 .جتماعيةواإل

على المستوى المحلي، ال يستهدف قانون البلديات اللبناني بشكل محدد حقوق األطفال. ومع ذلك، تتمتع البلديات 

يمكن  .همقوقححماية  تفعيل العمل فية التي تسهم بشكل مباشر في بالكفاءات المتعدد بنانيةلال تحادات البلدياتإو

حتياجات ستجابة أل، واإلطفلحقوق األ األمم المتحدة لحماية ةتفاقيإمع  تتماشىالمحلية تصميم سياسات  للسلطات

 جميع بين ساواةالم، وتوفير الخدمات العامة األساسية وتعزيز من خالل خلق بيئة آمنة، المدنوأولويات األطفال في 

 ،اتا بتطوير مثل هذه السياسهتمامهإوقد أعربت بعض البلديات بالفعل عن . ، بما في ذلك دعم المحتاجينالمواطنين

 .المنشودة األهداف إلىالتي تساعدها في الوصول ألدوات الالزمة ل فإنها تفتقر، ومع ذلك

جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني حتياجات السلطات المحلية اللبنانية، تقوم نظراً إلو ،في هذا اإلطارو

وإلتحادات دليل مرجعي للبلديات  صياغة، ب(UNICEF) نظمة األمم المتحدة للطفولةم، بالشراكة مع للبلديات اللبنانية

 طفال وحقوقهم.األ في حمايةهذه األخيرة يمكن ان تتخذها  شأن السياسات التيبالبلديات اللبنانية 

                                                           
 (Save the Childrenلـ )  ٢٠١٦ بيانات مأخوذة من التقرير السنوي ١ 

 (UNESCO) منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةبيانات مأخوذة من  ٢ 
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أداة دليل ل هذا الكما يشك. حقوق األطفال على المحليين والموظفين البلديينالمنتخبين توعية  إلىهذا الدليل  يهدف

 .طفالألتفاقية األمم المتحدة لحقوق ااوتشجيعها على االلتزام بتنفيذ مجال هذا ال في عملها للسلطات المحلية لفهم نطاق

ة لمختلفا ويشمل خبرات الجهات الفاعلةللسلطات المحلية اللبنانية واألجنبية،  حسنةالممارسات اليحتوي هذا الدليل على 

  ثراءإ بهدف )السلطات المحلية اللبنانية واألوروبية والجمعيات المحلية والمنظمات غير الحكومية( في هذا المجال

 محتوى هذا الدليل المرجعي. 

شاور وإبداء الرأي للت ٢٠١٩شباط إلى ورشة عمل في  مسبقاً، الذين تمت مقابلتهم العالقة جميع أصحابستتم دعوة 

 .منه النسخة النهائية قبل نشرالمرجعي البلدي  حول محاور هذا الدليل

حكومية الية والمنظمات غير ورشة العمل فرصة للسلطات المحلية اللبنانية واألوروبية والجمعيات المحل شكلوست

 .ذات صلةفي هذا المجال أو مجاالت  يمكن أن تؤدي إلى تعاونالتي  روابطالوإنشاء  لنقاشل

السلطات المحلية اللبنانية التي ترغب في تنفيذ إجراءات في مجال حماية حقوق  ، سيتم تحديدلمشروعومن خالل هذا ا

 الطفل.


