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 الجزء الثاني

 الخلفیة والمبررات: 

ً لجعل المدن "صدیقة  لألطفال"، وتجسیداً لإلتفاقیة یعد مفھوم المدن الصدیقة لألطفال منھجاً مالئما

الدولیة لحقوق الطفل بتركیزه على توسیع مشاركة األطفال في إدارة مدنھم وعلى تطویر اطار قانوني 

 یتوافق مع حقوقھم وایجاد بیئة مالئمة لمعیشتھم ورفاھیتھم.
ألكثر ضعفاً وبھدف استدامة الخدمات المحلیة في عدد من البلدیات الرائدة لصالح الفئات السكانیة ا

وى توجعل متطلبات تنمیة الطفل وتوفیر احتیاجاتھ من أولویات العمل على المسوال سیما األطفال والشباب، 

 المحلي،
تم تنفیذ مبادرة المدن الصدیقة لالطفال من قبل وزارة الشؤون اإلجتماعیة  بالتعاون والشراكة مع 

 -صور -عجلتون –الجدیدة/السد/البوشریة  -لشیاحھي: ا ضمن إطار برنامج موزاییك ستة بلدیات مستھدفة

في لبنان. حیث تم تأسیس مجالس الوكالة اإلیطالیة للتنمیة والتعاون  ، بتمویل واشراف منببنین -راشیا الفخار

 بلدیة لألطفال، شبكات أمان إجتماعي، ومشاریع صغیرة من قبل األطفال.

لذلك فإن المختبر الوطني للمدن الصدیقة لألطفال یولي أھمیة كبیرة لتوفیر الموارد وأدوات العمل 

التطبیقیة  للعاملین على تنفیذ نموذج المدن الصدیقة لألطفال في البلدیات والمجتمع المحلي، التي من شأنھا 



 تفاعلي مبّسط لألطفالضمینھا في دلیل نقل التجربة المیدانیة البارزة  في مشروع المدن الصدیقة لألطفال وت

یتضمن رسومات توضیحیة بأسلوب فني ویشارك في إعداده أطفال المجالس البلدیة بالتعاون مع خبیر 

 متخصص بالفنون الجمیلة وحقوق الطفل. 

إن التجربة المیدانیة في تطبیق المدن الصدیقة لألطفال كانت تجربة غنیة ومتنوعة حسب األولویات 

یاجات المتعلقة بكل منطقة من المناطق التي تقع ضمن إطار البلدیات في البرنامج، لذلك فإن تضمین واإلحت

حقوق الطفل، الفنون الجمیلة،  تستدعي خبرة واسعة في مجال  تفاعلي مبسط لألطفالھذه التجربة في دلیل 

لك تستدعي الوقوف على كافة العمل المیداني، كذو الحوكمة، التنمیة المحلیة،صحافة األطفال، إضافة الى 

واألطفال في المجالس  البرنامجتفاصیل المشروع وجمع كافة المعطیات ومقابلة المعنیین سواًء العاملین في 

 البلدیة من أجل نقل التجربة بدقة واستخالص الدروس المستفادة.

المبّسط لألطفال التفاعلي لذلك فإن توظیف خبیر بھذه المواصفات ھي حاجة ضروریة إلنجاز الدلیل 

 .    المدن الصدیقة لألطفالحقوق الطفل وحول 

 مجال العمل

، ستعمل منسقة المختبر الوطني للمدن الصدیقة لألطفال فاعليفي إطار التنسیق إلعداد الدلیل الت
بالتعاون مع منسقة مشروع المدن الصدیقة لألطفال، على توفیر األرضیة الالزمة للخبیر من أجل الوصول 

 .هعلومات والمعطیات الضروریة إلنجازللم

فاعلي المبسّط توقع من الخبیر إعداد خطة عمل تتضمن كافة الخطوات الالزمة إلنجاز الدلیل التیُ  
ً العمل المیداني وإجراء المقابالت والزیارات المیدانیة للبلدیات  كما ھو مطلوب، لألطفال ویُتوقع منھ أیضا

والسیما انجازات المجالس  لإلطالع على انجازات ھذه البلدیات على األرضالستة عندما تستدعي الحاجة 
بأسلوب فني شیّق ومبّسط لألطفال وبمشاركة أطفال المجلس ، كذلك كتابة مضمون الدلیل البلدیة لألطفال

 .البلدي أنفسھم

 :المھام الرئیسیة تشمل

حول المدن  تفاعلي المبّسط لألطفالالإعداد خطة عمل مفصلة بكافة الخطوات الالزمة إلعداد الدلیل  .1
 الصدیقة لألطفال. 

 جمع كافة المعلومات والمعطیات حول التجربة المیدانیة لتطبیق نموذج المدن الصدیقة لألطفال. .2
والوكالة اإلیطالیة للتنمیة إجراء المقابالت مع األشخاص المرجعیین في وزارة الشؤون اإلجتماعیة  .3

 الس البلدیة.ع المحلي وكذلك مع أطفال المجومؤسسات المجتم في لبنان والبلدیات والتعاون
 على األرض.والمجالس البلدیة لألطفال إجراء زیارات میدانیة  لإلطالع على انجازات البلدیات  .4
 .  فاعليمضمون الدلیل الت إعدادتوثیق كافة المعلومات و .5



إبداء عداد الدلیل من أجل إجراء ورشة عمل مع األشخاص المرجعیین ومع األطفال خالل مراحل إ .6
 المالحظات حولھ. الرأي و

 إجراء التعدیالت على العمل في حال تضمنت مالحظات المنسقین واألشخاص المرجعیین ذلك. .7
التفاعلي التعاون والتنسیق، ضمن اطار برنامج موزاییك، فیما بین الخبیر المكلف بإعداد الدلیل  .8

إغناء الدلیل التفاعلي بخبرات كل  الدلیل التطبیقي من أجلالمكلف بإعداد والخبیر المبّسط لألطفال 
 . ھمامن

 التعاون والتنسیق مع المصمم الغرافیكي لتصمیم واخراج وانتاج الدلیل. .9
 إعداد تقاریر مرحلیة حول سیر العمل ورفعھا للمدیر العام بالتسلسل اإلداري.   .10

  

 : المدة

حتى    1/5/2018من ) یوماً من تاریخ البدء، متوقعة  خالل الفترة 90المدة اإلجمالیة للعقد ھي تسعون  (
31/7/2018 . 

 الكفاءات المطلوبة والخلفیة الفنیة والخبرة

 . الفنون الجمیلة، صحافة األطفالعلى األقل درجة الماجستیر البحثي أو ما یعادلھا في  -
 سنوات من الخبرة في إعداد األدلة والموارد التطبیقة. 4ما ال یقل عن  -
 یجب أن یكون على درایة بمنھجیة العمل المیداني ومستلزماتھ. -
الفنون الجمیلة ( رسم ، مسرح أطفال، صحافة األطفال...)، أن یكون لدیھ خبرة موثقة في مجال  -

 حقوق الطفل، التنمیة المحلیة، الحوكمة ...
ربیة المطلوبة إلعداد الدلیل وایصال األفكار بطریقة سھلة ومبسطة، كذلك الطالقة في اللغة الع -

 الطالقة في إحدى اللغات على األقل اإلنكلیزیة أو الفرنسیة.
 اتصاالت ممتازة ومھارات التعامل مع اآلخرین.  -
ریقة القدرة على استنباط أفكار مبدعة وتفاعلیة تعكس التجربة المیدانیة للمدن الصدیقة لألطفال بط -

 سھلة، واضحة، منھجیة وقابلة للتطبیق.
 بالمواصفات المطلوبة. فاعليكتابة وإعداد مضمون الدلیل الت -

 

 األمور اإلداریة

 اإللتزام بالمدة المتفق علیھا في العقد  -
 إظھار اإللتزام والتعاون مع المنسقین والمعنیین في برنامج موزاییك خالل فترة العمل.  -
لبیانات التي تم جمعھا خالل انجاز ھذه المھمة الى المعنیین في برنامج تسلیم كافة الوثائق وا -

 ي بالمواصفات المطلوبة .تفاعل، ونسخة نھائیة لمضمون الدلیل الموزاییك



والفریق  الفریق األول في وزارة الشؤون اإلجتماعیة  من كل علیھ یوقع لم ما العقد یبدأ أن یجوز ال -
  .الثاني (الخبیر)

في تنفیذ بنود ھذا العقد السیما لجھة المھام الرئیسیة المطلوبة أو مدة تسلیم العمل إن أي خلل  -
 تسدید الدفعات المالیة المتبقیة المطلوب، یُعرض صاحب العالقة لتبعات جزائیة منھا فسخ العقد وعدم

لیرة  ست مئة الف.600.000 (أي  % من المبلغ المرصود لھذه المھمة10و دفع غرامة مالیة بقیمة 
 . لبنانیة)

 بدل األتعاب

 ل.ل.  6.000.000.لیرة لبنانیة ستة مالیینقیمة بدل األتعاب المرصود إلنجاز ھذه المھمة ھي 

 رفع الى المدیر العام بالتسلسل اإلداري.تُ ى تقاریر مرحلیة حول سیر العمل دفعات ، بناًء عل 3یتم الدفع على 

 


