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السيدة الرئيسة،
يسرين بداية أن أشكر األمني العام ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة على التقارير املعدة حتت البند  21من جدول
ّ
أعمال هذه اللجنة.
السيدة الرئيسة،
بني الدورة  00والدورة  04للجمعية العامة فاصل مرعب من األرقام :ماليني األطفال ضحايا العنف املسلح،
أعدادا
واإلرهاب والفقر واجلوع والتشرد .وماليني من الالجئني والنازحني ،ومئات تبتلعهم أمواج املتوسط .واألهم أن ً
أعدادا منهم متمسكون بكل ما للطفولة من قوة يف الصمود :األمل بغد أفضل.
ً
دويل بضرورة التعاون والعمل الفوري
و ً
أيضا بني الدورة  00والدورة  04للجمعية العامة فاصل مليء بالوعود ،وإدراك ّ
من أجل تعزيز ومحاية حقوق الطفل وإنقاذ أجيال مهددة بالضياع.
فقد شهد العام املنصرم مبادرات دولية عديدة ويف أكثر من جمال ،من املناخ إىل العمل اإلنساين ،واللجوء ،واهلجرة،
والتعليم ،ومحاية املدنيني يف النزاعات املسلحة ،حتت شعار "عدم ترك أحد خلف الركب" ،واعتمدت قرارات عديدة
أقر إنشاؤه منذ
يف اجلمعية العامة وجملس األمن ،وكلها تصب يف هدف إنشاء عامل "صاحل لألطفال" كذاك الذي ّ
الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة عام .6006
وقد شارك لبنان يف هذا اجلهد العاملي ،ودعمه ،اميانًا منه بأن حقوق الطفل هي حجر األساس لبناء جمتمعات
تعددية ،منفتحة ،مبنية على االحرتام ،والعدل واملساواة وسيادة القانون.
السيدة الرئيسة،
تنص مق دمة الدستور اللبناين على أن لبنان عضو مؤسس وعامل يف منظمة األمم املتحدة وملتزم مواثيقها واإلعالن
ّ
العاملي حلقوق االنسان وجتسد الدولة هذه املبادئ يف مجيع احلقول واجملاالت دون استثناء.
فقد صدق لبنان على االتفاقيات املتعلقة حبقوق الطفل ،ال سيما منها اتفاقية حقوق الطفل ،والربوتوكول االختياري
بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية ،واتفاقية العمل الدولية رقم  431املتعلقة بالسن األدىن
لعمل األطفال ورقم  416بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها ،إضافة إىل
بروتوكول منع وم عاقبة اإلجتار باألشخاص وخباصة النساء واألطفال ،وأبرم عدد من االتفاقيات القضائية الثنائية حول
التعاون القضائي يف بعض املسائل العائلية.

وأصدر لبنان العديد من القوانني واملراسيم والقرارات تعىن بنواح عديدة من حياة الطفل كالرتبية والتعليم والعمل
والضمان االجتما عي والصحة والرفاه واحلماية واإلعاقة وعدالة األحداث ،ويعمل بالتعاون مع املنظمات الدولية
والوكاالت دولية املختصة واملنظمات غري احلكومية وهيئات اجملتمع املدين على تطوير السياسات العامة لتحسني
الظروف احلياتية لألطفال اللبنانيني وسائر األطفال املقيمني على األراضي اللبنانية واحل ّد من املخاطر واملشاكل اليت
يواجهوهنا.
ويؤكد لبنان على أولوية التعليم يف تعزيز ومحاية حقوق الطفل ،حيث أنه بوابة اخلالص من خطر االحنراف ،والتطرف
والتجنيد ،كما أنه الوسيلة ملكافحة بعض أشكال العنف واالجتار باألشخاص ،ونشر التوعية للحد من ظواهر زواج
األطفال ،إضافة إىل مكافحة بعض أشكال التمييز والتعصب وكره األجانب وتسلط األقران .ويأسف لبنان أن يكون
متويل التعليم يف املساعدات اإلنسانية ال يتخطى عامليًا نسبة الـ  %46ويرى ضرورة تصويب تلك املعادلة من أجل
متكني مئات األالف بل املاليني من األطفال واملراهقني وحتصينهم لبناء مستقبل أفضل.
كرس لبنان التعليم للجميع يف صلب سياسته ملواجهة األزمة اإلنسانية املتفشية على أراضيه بفعل تدفق أكثر من
وقد ّ
مليون ونصف املليون الجئ فلسطيين وسوري ،نصفهم دون الثمانية عشر من العمر .وال ب ّد من التذكري يف هذا
الصدد بأن تلك األزمة اإلنسانية املتفاقمة ،تضع لبنان أمام حت ّد وجودي خطري ،ال سيما بالنسبة إىل جهوده التنموية
احملققة على مدى عقود ،ناهيك عن تلك اليت يصبو إىل حتقيقها.
وإذ يرحب لبنان بوقوف ا جملتمع الدويل إىل جانبه ودعم وكاالت األمم املتحدة وإجهزهتا له ،فهو يؤكد على ضرورة
مضاعفة اجلهود وتقاسم األعباء والتزام اجلهات املاحنة بتعهداهتا ،من أجل مساندته كدولة مضيفة ومتكينه من الوفاء
بالتزاماته وحتقيق تطلعاته يف جمال حقوق االنسان والتنمية املستدامة.
وشكرا.
ً

