
 

  

  

  ملخص لتقرير ورشة العمل

"مقاربة لقانون البلديات مع اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل" 
 زوق مكايل -القصر البلدي  -في بيت الحرفي  2019شباط  21الخميس 

  

  

  

  

 من تنظيم جمعية المدن المتحدة /المكتب التقني للبلديات اللبنانية 

 بالتعاون مع اليونيسف لبنان 
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 – UNICEF فبالتعاون مع اليونيسنظمت جمعية المدن المتحدة في لبنان /المكتب التقني للبلديات اللبنانية 

 ورشة عمل لعرض القصر البلدي في زوق مكايل -في بيت الحرفي  2019شباط  21يوم الخميس لبنان، 

بلديات ورشة العمل البلديات وإتحادات الشارك في  مقاربة لقانون البلديات مع اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل.

  اللبنانية والجمعيات المحلية والمنظمات غير الحكومية حيث هدفت الورشة إلى :

 تشجيع البلديات وإتحادات البلديات على وضع سياسات عامة تركز على حقوق الطفل؛  •

 عرض مقاربة قانون البلديات مع اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل؛  •

 شة التوصيات لمساعدة البلديات على االنخراط الفعال في تحقيق حقوق الطفل؛ مناق •

خلق منصة للتبادل بين البلديات اللبنانية والجمعيات المحلية والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في  •

 حقوق الطفل ووكاالت األمم المتحدة ذات الصلة؛ 

ركزي في مجال مبهدف تطوير مشاريع في إطار التعاون الالتعزيز العالقة بين البلديات اللبنانية واألجنبية  •

 .الطفولة

  

 مشارك في ورشة العمل حيث تألف الحضور من:  61شارك 

 ، (ن والمكلفين بالتنمية المحليةياألعضاء المنتخب) السلطات المحلية اللبنانية -

 محافظة بعلبك الهرمل،  -

 السلطات المحلية األوروبية واألردنية،  -

 وزارة الشؤون االجتماعية،  -

 المنظمات غير الحكومية والجمعيات المحلية من المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الطفل،  -

 وكاالت األمم المتحدة.  -

  

  عرض المقاربة: 

مكتب لرئيس جمعية المدن المتحدة في لبنان ومدير ا، للدكتور بشير عضيميإستهلت ورشة العمل بكلمة ترحيبية 

 -االجتماعية في اليونيسف  رئيسة قسم السياسات ،Sarah HAGUEوقدمت السيدة  .قني للبلديات اللبنانيةالت

كما كشفت عن الوضع المقلق لألطفال في لبنان وسلطت الضوء على  .بإيجاز إطار اتفاقية حقوق الطفل ،لبنان

عضو  ،السيد إلياس بعينوفل. وألقى إنعدام المساواة في توزيع الثروات والتي بدورها تعيق حماية حقوق الط

لجنة رؤساء البلديات اللبنانية ورئيس بلدية ذوق مكايل، خطاباً شرح فيه رمزية إستقبال الورشة في بلديته 

 وباألخص في بيت الحرفيين في بلدية زوق مكايل، حيث يتم تنفيذ أنشطة ثقافية وتعليمية لألطفال فيه. 

 عمل والمثابرة في مجال حقوق الطفل على الرغم من العقبات المتعددة. كما شجع السلطات المحلية على ال
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المبادئ العامة/ الحقوق المدنية والحريات /العنف ضد األطفال/ البيئة )وتم عرض الموضوعات السبعة لالتفاقية 

طة الثقافية واألنش األسرية والرعاية البديلة /اإلعاقة والرعاية الصحية األساسية والرفاه /التعليم وأوقات الفراغ

 ومواد القانون البلدي المرتبطة مباشرة بمواد االتفاقية.   (والثقافية /تدابير الحماية الخاصة

بلديات لمكتب التقني للمسؤولة المشاريع في جمعية المدن المتحدة في لبنان /ا ،ميسا التنير اآلنسةوعرضت 

جتماعية سات االوإنشاء ودعم المؤس ،المتعلقة بحماية األفرادالمسائل دور ومسؤوليات البلديات في  ،اللبنانية

 وتقديم الخدمات العامة األساسية عبر مختلف المشاريع البيئية والثقافية وغيرها... ، والصحية

أمثلة ل من خالتوضيح المقاربة بإدارة جلسة  خبيرة برامج في اليونيسف، عبير ابي خليلوقد قامت السيدة 

 ملموسة تم تنفيذها من قبل أو باالشتراك مع السلطات المحلية اللبنانية واألوروبية:  

انية كيف اإلسب Granollersنائب رئيس بلدية  ،Francesco AROLAS POU السيدشرح  -1

ووضع الخطة اإلستراتيجية الشاملة المتعددة  ""خطة عمل للطفولة والمراهقة تمكنت بلديته من بلورة

 عات لمعالجة قضايا األطفال على المستوى المحلي. القطا

ن البلديات في مبادرة المدن الصديقة للطفل في إطار منسقة مكو   ،السيدة ندى كفوري عرضت كل من -2

ن المختبر في مبادرة المدن الصديقة منسقة مكو  ، السيدة غادة منصورو " Mosaic"  مشروع موزاييك

مفهوم المدن  ،ارة الشؤون اإلجتماعية اللبنانيةفي وز  "MOSAIC"للطفل في إطار مشروع موزاييك

 بلديات لبنانية.  6الصديقة للطفل والمشاريع التجريبية التي تنفذ حاليا في إطاره في 

عملت عليه  المشروع التي ،تنمية المحلية في بلدية سن الفيل، المكلفة بالالسيدة نانسي إجريسعرضت  -3

لرفع مستوى وعي األطفال واساتذة المدارس واألهل حول العنف  ،األهلية ية بالتعاون مع الجمعياتالبلد

 واإلستغالل الجنسي لألطفال. 

عمل كيف ت ،منسقة لجنة تنسيق المؤسسات في برج حمود وسن الفيل، السيدة روال طنوسأوضحت  -4

قدرات طوير الالجمعيات المحلية وبلديات برج حمود وسن الفيل معا لتبادل الموارد والخبرات من أجل ت

 المحلية في تطوير مشاريع التنمية. 

ألبوة برنامج ا ،لعقلية في جمعية الموارد العربيةمنسقة مشروع الصحة ا ،يت معلوفزالسيدة كوقدمت  -5

واألمومة في مجال الصحة والحماية المنفذ في بلديتي الشياح وبيصور لتدريب الوالدين على ممارسات 

 األبوة واألمومة الجيدة. 

 المبادرة التي تنفذها بلدية الغبيري لتقديم الدعم ،عضو بلدية الغبيري ،حسانة همدر الدكتورةضت عر -6

 النفسي والصحي في المدارس وذلك عبر تأمين حضور منتظم لطبيب في المدارس العامة. 

ماعي ي اجتعملية إنشاء مركز ثقاف ،التنمية المحلية في بلدية بريتال، المكلف بالسيد حسين صالحشرح  -7

 وشرح كيف قامت البلدية بتعبئة الشباب بهدف تنمية وتطوير هذا المركز. 

  Seine Maritimeرئيسة قسم التعاون الدولي في مقاطعة  ،Fleur FERRYلسيدة عرضت ا -8

كما شرحت التدابير الخاصة لتحديد األطفال المعرضين  ،سياسات حماية الطفل في المقاطعة ،الفرنسية

  الغ عنهم ودعمهم.للخطر وكيفية اإلب

  

أخصائية الحوكمة المحلية في  ،Marija Adrianna DE WIJNوبعد تقديم المقاربة، تطرقت السيدة 

وأوضحت أنه لضمان حقوق  .من المقاربة والممارسات المحلية نيويورك، إلى الدروس المستفادة -اليونيسف 
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ينبغي على السلطات المحلية التركيز على جمع البيانات وتحليلها لتحديد النشاطات  ،الطفل على المستوى المحلي

ع كما أشارت إلى أنه من المهم وض .نتائج النشاطات في المقام الثانياألولوية لألطفال في المقام األول وتقييم 

على  يجب ،على ذلك عالوة .ق حقوق الطفل على المستوى المحلينهج شامل ومتكامل للعمل على حماية وتحقي

السيدة  كما قدمت .المجال لتعبئة الموارد المختلفة السلطات المحلية التواصل مع مختلف الجهات الفاعلة في هذا

Marija Adrianna DE WIJN  دور اليونيسف في دعم السلطات المحلية عبر الدعم الفني والتدريب

 على األطفال.  لبناء قدرات السلطات المحلية على السياسات التي تركز
 

 :توصيات الطاوالت المستديرة   

تم تنظيم ثالث طاوالت مستديرة بالتوازي، مع ثالثة ميسرين من كل من اليونيسف والمدن المتحدة في لبنان/ 

 وتمحورت الطاوالت المستديرة حول المواضيع التالية:  ،يات اللبنانيةالمكتب التقني للبلد

 .مان المتعدد والوصول إلى الخدماتاألطفال الذين يواجهون الحر .1

 .ركة في عملية صنع القرار المحليةالمشاركة المجتمعية والمشا .2

 .نية البلدية التي تستهدف األطفالالبيانات المحلية والميزا .3

ت القتراح مشاركاً، قدم الميسرون الموضوعات وأداروا المناقشا 20إلى  15جمعت كل طاولة مستديرة 

تمكنت السلطات المحلية والمجتمع المدني من الكشف عن احتياجاتهم وناقشوا  .والعملمسارات للتفكير 

 التوصيات لمعالجة حقوق الطفل على المستوى المحلي. 

أعرب المشاركون عن نقص الموارد  .اثلة على المستوى المحليتناولت جميع الطاوالت المستديرة قضايا مم

 لمحليينا كما أشاروا إلى أهمية توعية المنتخبين .ص الرؤية واالستراتيجيةمحلية ونقالبشرية والمالية للسلطات ال

 والمكلفين بالتنمية المحلية على حقوق الطفل. 

 التوصيات الرئيسية من الطاوالت المستديرة هي:  

بما في ذلك الشرطة البلدية، بشأن حقوق الطفل  ،وموظفي البلديةالمحليين زيادة الوعي بين المنتخبين  .1

 رورة االستثمار في األطفال. وض

 وضع استراتيجية طويلة اآلمد تستند على بيانات محلية يصار إلى تطويرها بالتعاون مع الجهات الفاعلة.  .2

 إنشاء وحدة محلية داخل البلدية لتعزيز حقوق الطفل على المستوى المحلي.  .3

نيويورك،  -في اليونيسف أخصائية الحوكمة المحلية  ،Marija Adrianna DE WIJNوقدمت السيدة 

بعض األفكار حول قائمة التوصيات التي تم وضعها خالل اجتماعات الطاوالت المستديرة وأوضحت تلك 

 اليونيسف في جميع أنحاء العالم.  طورتهذي التوصيات من خالل أمثلة على النهج ال
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 ة،نان /المكتب التقني للبلديات اللبنانيإلتزام لجنة رؤساء البلديات اللبنانية، جمعية المدن المتحدة في لب

 اليونيسف ووزارة الداخلية والبلديات بتعزيز حقوق الطفل على المستوى المحلي

النهج  ،نائبة ممثل اليونيسف في لبنان، Violet SPEEK-WARNEYقدمت السيدة  ،في هذه المناسبة

ية المحلية بطريقة شمول مع السلطات الجديد الذي طورته اليونيسف في لبنان والذي يشجع العمل عن كثب

أعربت لجنة رؤساء و .ون مع السلطات المحلية اللبنانيةفإن اليونيسف في لبنان مستعدة للتعا ،وبالتالي .وتكاملية

س بلدية نهر رئي ،والسيد طوني مطر ،رئيس بلدية ذوق مكايل ،بالسيد إلياس بعينوالبلديات اللبنانية ممثلة ً 

استعداد لجنة رؤساء البلديات اللبنانية مناقشة تطوير مشروع وطني بالشراكة مع جمعية المدن عن  ،إبراهيم

مستوى ة حقوق الطفل على الف من أجل معالجقني للبلديات اللبنانية واليونيسالمتحدة في لبنان /المكتب الت

 فدن المتحدة في لبنان واليونيسمكما أكدت وزارة الداخلية والبلديات اهتمامها بالتعاون مع جمعية ال .المحلي

 في هذا الشأن ودعم السلطات المحلية اللبنانية في جهودها. 


