
لبنان-نتائج تقرير جمع البيانات بقيادة االطفال 

تعزيز مشاركة االطفال وخاصة 

في القضايا المتعلقة بحايتهم 

الخاصة 

مناصرة قضاياهم على الصعيد 

الوطني واالقليمي



ي القضايا والمشكالت التي يعاني منها االطفال ف

لبنان
من األطفال المستهدفين% 1-29.59

ي المدارس األطفال يتعرضون إلى التعنيف اللفظي والجسدي والجنسي والعقاب البدني ف

.والمنازل والشوارع

من األطفال المستهدفين يؤكدون% 2-73

ك نتيجة عدم نجاح المناهج التعليمية وُطرق تدريسها في شّد األطفال وأسر انتباههم وذل

.غياب النشاطات الالصفّية ضمن المناهج التعليمية

: من األطفال المستهدفين% 3-62.55

.غياب األماكن والمساحات وغياب وسائل الترفيه

من األطفال المستهدفين% 4-63.27

غياب االمن واالمان بسبب الحرب واالوضاع االمنية غير المستقرة



ي القضايا والمشكالت التي يعاني منها االطفال ف

لبنان

:من األطفال المستهدفين% 5-45.5

ين واطفال العمال وضع االطفال غير اللبنانيين ومنهم الالجئيين الفلسطينيين والسوري

االجانب وعدم تمتعهم بحقوقهم

غير وضع االطفال مكتومي القيد او قيد الدرس وفاقدي االوراق الثبوتية وال-6

مسجلين

وضع االطفال المشاركين في النزاعات المسلحة-7



التتوصيات االطفال المتعلقة بالقضايا والمشك

التعليمتكنولوجياً فيومتقدمتعلم نشطاستخدام وسائل-1

خفض عدد الطالب داخل الصف لتحقيق جودة تعليم عالية-2

ي العمل على إيجاد مساحات واسعة وصديقة لألطفال ضمن المدارس وأيضاً ف-3

.. (كالحدائق، المالهي، المالعب وغيرهم)الخارج 

.اإلهمالتعزيز آليات الحماية المتاحة لالطفال لحمايتهم من االساءة، االستغالل و-4

على هملحصوتسجيل جميع األطفال الموجودين على األراضي اللبنانية، وضمان -5

النحو الخدمات األساسية مثل خدمات الصحة والتعليم إلى أن يتم تسجيلهم على

.الواجب

.ضد العنف بأشكاله،األطفالبمشاركة وذلكالوعيزيادة حمالت -6

راك االطفال التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إش-7

.في النزاعات المسلحة



التتوصيات االطفال المتعلقة بالقضايا والمشك

األوالد ضروب التأديب التي ينزلها بتجيز في القانون العقوبات والتيمن قانون 186إلغاء المادة -8

فسية، النذووهم، على أن ال تترك أي أثر على جسد األوالد أو تحدث ضرراً في صحتهم الجسدية أو 

تشريعات جديدة تحظر جميع أشكال العقاب البدني لألطفال داخل األسرة وفي جميعووضع 

.المؤسسات، بما فيها المدارس العامة والخاصة ونظم الرعاية البديلة

.ضمن المناهج التعليمية في المدارسوضع خطة من قبل الدولة لدمج األنشطة الترفيهية -9

.فيهاوضع إجراءات وآليات فعالة لتلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق -10

ل على مدار المساعدة والشكاويلتقديمخط هاتفي مجاني إنشاء -11 ك لتسهيل وذلالساعةلألطفال يشغَّ

.عملية التبليغ عند حدوث أي ضرر

مع القانون، الحماية، الرعاية، نزاع)وضع قانون محدد للطفل يتضمن كافة القضايا التي تمس الطفل -12

(.أحوال شخصية موحد

ة معاملة المتعلقة بضمان معاملة جميع االطفال الموجودين على األراضي اللبنانيالقوانينمراجعة -13

.الجيدةذي النوعية التعليم والخدمات الصحية واالجتماعية متساوية بما يشمل



ي لبنانالقضايا الثالث لمناصرتها على الصعيد المحلي ف

إيجاد حدائق، مالعب، أماكن صديقة لألطفال-1

طة ال تعديل المناهج التعليمية وُطرق تدريسها وإدراج أنش-2

.ممهنجة ضمن المناهج التعليمية

الحد من العنف بكافة أشكاله-3



مشاركة الطفل ضرورية لنحقق أهدافنا

! األطفال خبراء

!قلههم قادرون على رؤية ونقل ما ال نستطيع نحن رؤيته أو ن


