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 لم تكن الحياة سهلة على ا�طالق بالنسبة ل�طفال الذين يعيشون في مخيم الحسبة في

 جنوب لبنان. لم تؤد ا�زمة إال إلى تفاقم الظروف المعيشية لهذه العائالت اللبنانية ذات التراث

 الفلسطيني. أفادوا بعدم وجود موارد لتغطية ا�ساسيات ومعظمهم ليس لديهم المقدرة

على تحمل تكاليف تعليم أطفالهم ، الذين يعملون ا£ن بدالً من الذهاب الى المدرسة
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� أصا�ت لبنان ا� إرتفاع عدد األطفال الذين �عانون من سوء المعاملة  أدت األزمات المتماد�ة، المدمرة، ال��
والعنف واإلستغالل

� المئة من ق�متها،1 ما �س�ب بتضخم هائل
،  فقدت العملة المحل�ة أ��� من 90 �� � � الماضي��  خالل العام��

� براثن الفقر المتعّدد األ�عاد.2
� المئة من عدد الس�ان ا� السقوط ��

ة. دفعت األزمة أ��� 80 ��     و�طالة كب��
� �لة حدوث � جائحة كوف�د-19. وما زاد الط��

� ال�الد من عدم اإلستقرار الس�ا�� وتف��
 ا� ذلك، تعا��

� آب/ أغسطس 2020. �ل ذلك، أدى ا� سقوط س�ان لبنان، من �ل الفئات، تحت
وت �� ات مرفأ ب��  تفج��

ة راحة أواستقرار ّ �ف�� ات ت��� ن�� ضغوطات غ�� عاد�ة، مع إنعدام وجود أي مؤ��

.

.

.



 وبعض هؤالء غير قادرين حتى على تحمل أجرة ا�نتقال إليها.6 

 وقد وجدت دراسة أعدتها اليونيسف في نيسان/ أبريل الماضي أن

 أكثر من واحد من كل خمسة أطفال (وهو ما يعادل 21 في المئة)

 يفتقرون الى وسيلة تمكنهم من الوصول الى التعلم عن بعد.

 وغالبية من شملتهم الدراسة (أي ما يعادل 82 في المئة ممن

 شاركوا فيها) واجهوا صعوبات جمة أثناء الدراسة أو التركيز على
الدراسة في المنزل.7

 في مجال آخر، ناهزت نسبة من تأثروا بنقص المياه في البالد 2,8

 مليون شخص.8 دوائيا، أفادت 93 في المئة من ا�سر التي شملها

 ا�ستطالع الذي أجرته اليونيسف في تشرين ا�ول/ أوكتوبر أن

 أسعار ا�دوية إرتفعت كثيرا بين تموز/ يوليو وأيلول/ سبتمبر.9 كما

 أظهر ا�ستطالع تراجع في عدد ا�سر القادرة على تحمل تكاليف

 الرعاية الصحية ، حيث لم يتلق نحو 34 في المئة من ا�طفال الرعاية

 الصحية التي يحتاجون إليها. في حين لم تكن تتعدى تلك النسبة
28 في المئة في نيسان/أبريل.10

 الخدمات ا�جتماعية ا�ساسية الى إنهيار في البالد، ومعها تنهار

 النظم ا�جتماعية التي تحمي ا�طفال، ما يفاقم حاالتهم ويزيد من

 تعرضهم لخطر العنف وسوء المعاملة وا�ستغالل

 الضغوطات المتتالية غير المسبوقة، تدفع أركان المجتمع، التي

 توفرالحماية الى ا�طفال عادة، للتفكك، في ظلِّ تراجع مقومات

 الوصول الى ا�ساسيات التي يحتاج إليها هؤالء للبقاء على قيد

 الحياة. ويبدو أن الفقر المتعدد ا�بعاد الذي ال يقتصر على أخذ دخل

 ا�سرة في الحسبان فقط، بل يتجاوز ذلك الى قياس نسبة الحرمان

 من االساسيات في مجاالت السكن والرعاية الصحية والتعليم،  قد

 تضاعفت نسبه من 42 في المئة عام 2019 الى 82 في المئة اليوم
في 2021. 3

 إتسع مدار ا�سر التي تكافح اليوم لتوفير الغذاء �طفالها كثيرا.

 فلدى 53 في المئة من تلك ا�سر التي شملها ا�ستطالع الذي أجرته

 اليونيسف في تشرين ا�ول/ أوكتوبر طفل واحد على ا�قل فّوت

 وجبة طعام واحدة خالل الشهر الذي سبق االستطالع، مقارنة بنسبة

 37 في المئة في نيسان/أبريل الماضي.4 أما الالجئون في لبنان

 فيعيشون في فقر مدقع وليس لديهم ما يكفي من المال لشراء
الطعام الذي هم في أمس الحاجة إليه ليبقوا على قيد الحياة.5

 الحصول على التعليم أيضا غير كاف. فقد أدت جائحة كوفيد-19 الى

 بقاء نحو مليون طالب خارج المدرسة في عامي 2020 و2021، وال يزال

 هناك مئات ا£الف من ا�طفال عاجزين عن الذهاب الى مدارسهم

 

� األطفال. هناك حاجة أ��� من أي وقت م�� لضمان حمايتهم من سوء  أزمة لبنان تهدد حا�� ومستق�ل مالي��
� العام لألمم المتحدة المعن�ة  المعاملة واألذى والعنف وحما�ة حقوقهم "- �شّدد الممثلة الخاصة لألم��

�العنف ضد األطفال، الدكتورة نجاة معال مج�د

 طفلة تلعب على ا�رض في

 منطقة المعشوق في صور، لبنان

 - نيسان2021. تعيش العائالت

 الالجئة في هذه المنطقة في فقر

 مدقع ، وتواجه العديد من

 التحديات لضمان رفاه أطفالها

 وإبعادهم عن أي مخاطر عنف

وسوء معاملة واستغالل
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تزامن اإلنه�ار الما�� والس�ا��
مع إنه�ار إجتما�� عميق وارتفاع مخاطر الحما�ة
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" �
 أعمل من الفجر ح�� غ�اب الشمس. أع�ل أخو��

� . أجلب لهم الطعام. وهذا �ل ش�� �
"وأخوا��

هادي، 10 اعوام 
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 زمن إشتداد ال�أس
  ا�طفال أو زواج ا�طفال المبكر. وقد بدأت بالفعل مظاهر الخطورة

 في البروز بعدما ارتفع عدد حاالت ا�عتداء على ا�طفال وحاالت

 ا�ستغالل التي تعاملت معها اليونيسف وشركاؤها نحو النصف (44

  في المئة) بين تشرين ا�ول/ أوكتوبر 2020 وتشرين ا�ول/ أوكتوبر

2021. وفي ا�رقام إرتفعت تلك ا�عتداءات من 3,913 حالة الى 5,621 حالة

 تزيد مساعي ا�سر �عتماد آليات التأقلم الخطرة. أشارت التقديرات

 حاليا، الى أن 1,8 مليون طفل يعانون  من الفقر المتعدد ا�بعاد،

 بعدما كان عددهم ال يزيد عن 900 ألف عام 2019. هؤالء ا�طفال

 يعيشون في أسر يرجح أن تلجأ الى آليات خطرة لتنقذ نفسها من

 الفقر المدقع وتتمكن من تغطية نفقاتها، وذلك من خالل عمالة

 عمالة ا�طفال هي أيضا الى ارتفاع. فقد أجاب أكثر من نصف من

 شملهم ا�ستطالع الذي أجرته اليونيسف مع المنظمات الشريكة

 في أيلول/ سبتمبر (نحو 53 في المئة) أن عمالة ا�طفال، وتاثيرها

 على أمان هؤالء ا�طفال، هي مصدر قلقهم ا�ول.11 وهذه النسبة

 كانت قبل ثالثة أشهر 41 في المئة فقط.  وفي إستطالع أجرته

 اليونيسف في تشرين ا�ول/ أوكتوبر، قالت 12 في المئة من ا�سر

 المشمولة با�ستطالع أنها أرسلت طفال واحدا على ا�قل الى العمل.

 وهذه النسبة لم تكن تتجاوز قبل ستة أشهر 9 في المئة12. وزادت

هذه النسبة بين ا�سر اللبنانية تحديدا التي أرسلت أطفالها

. للعمل 7 مرات خالل الفترة نفسها.13 في المقابل ، أظهر تقييم

.

 الضعف السنوي لالجئين السوريين، الذي أجرته مفوضية ا�مم 

 المتحدة لشؤون الالجئين وبرنامج ا�غذية العالمي واليونيسف، أن

 عدد ا�طفال السوريين الالجئين الذين يعملون إرتفع أكثر من

 الضعف بين عامي 2019 و2021. ووصل عدد هؤالء الى 27,825 طفال

 غالبيتهم من الذكور.14 وقد أفاد شركاء اليونيسف أن ا�طفال الذين

 تقل أعمارهم عن ستة اعوام يعملون حاليا في الشوارع والمزارع

 ويبيعون المحروقات على الطرقات في شكٍل غير قانوني، ما

 يعرضهم لخطر ا�صابة بحروق خطيرة أو حّتى الموت. الى ذلك،

 يتعرض هؤالء ا�طفال الى تهديدات أخرى بينها ا�ساءة والعنف

 وا�ستغالل الجنسي
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 زواج ا�طفال ال يقل خطورة أيضا، حيث تلجأ كثير من ا�سر الواقعة في براثن

 اليأس الى تزويج بناتها ظنا منها أنها تؤمن لهن بذلك المهر وا�مان. وفي

ا�رقام، واحدة من كل خمس فتيات سوريات في لبنان، تتراوح أعمارهن بين 15 و

 19 عاما، متزوجة.15 ورّدت 33 في المئة من الفتيات السوريات اللواتي تتراوح

 اعمارهن بين 15 و18 عاما، أن زواجهّن المبكر هو الذي منعهّن من الذهاب الى

 المدرسة، مقارنة بنسبة 0,1 في المئة من الذكور.16 في المقابل، ُتظهر أحدث ا�رقام

 أن 4 في المئة من الفتيات اللبنانيات، اللواتي تتراوح اعمارهن بين 15 و19 عاما،

 متزوجات.17 وهناك من يخشى من الخبراء أن تكون ا�رقام الحقيقية أعلى من

ذلك بكثير

 الى كل ما سبق، تؤدي الضغوط الشديدة جراء ا�زمات المتعددة  في لبنان الى

 أشكال اخرى من التهديد تصيب ا�طفال. في هذا ا�طار، سّلط شركاء اليونيسف

 الضوء على االسر التي تعاني من العوز، ما يدفعها الى ترك أطفالها الرّضع في

 الشوارع، وأطفاالً في مواجهة شّتى أنواع المخاطر، بينها الخطف.18 أكثر ما تخشاه

 اليونيسف هو أن يتسبب كل ذلك في نهاية المطاف بانفصال ا�طفال عن

 أسرهم، وارتفاع عددهم في بيوت الرعاية بسبب تدهور الوضع ا�قتصادي وأزمة

 ا�سر التي تكافح في سبيل البقاء. وفي المعلومات، يشهد  لبنان أحد اعلى

 معدالت إيداع ا�طفال في مؤسسات الرعاية في العالم، حيث تأوي تلك
المؤسسات في لبنان  أكثر من 20,000 طفل.19
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رهف" ضحّ�ة زواج م�كر

. و�ان عمر الرجل الذي � سّن الثالثة ع��
 تزوجُت ��

 أ�� �طلب �دي 18 عاما فقط. لم أ�ن أعرفه. لم
� أّ�ت ع� ذلك

� الزواج، ل�ن والد��
 أرغب قطعا ��

�
� �دي من ح�لة ألختار. كنت ال أزال ��

 ولم �كن ��
 المدرسة. كنت فرحة �ذلك، و�ان لدّي أصدقاء.

ا غن  كنا نتعلم معا، ونلعب معا، نتحدث كث��
مستق�لنا. �ل ذلك إنت� يوم تزوجت

 
  رهف، لها من العمر حال�ا 15 عاما، �انت حامال

 يوم تعرضت، �عد أسابيع قل�لة ع� زواجها، لعنٍف
ل أهلها � �� ع� �ّد زوجها. �� عادت اآلن ا� م��

�  م��
 لتع�ش مع والدتها أما اب�تها فأخذها زوجها منها

   فور أن رأت النور

.



 مع تزايد التوتر في المنزل ، وعدم ذهاب االطفال الى

 المدرسة بشكل منتظم خالل فترات االغالق الناجمة عن

 تفشي وباء كورونا وتدهور الخدمات االجتماعية ، يتعرض

 مليون طفل على ا�قل في لبنان لخطر العنف المباشر
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إشتداد الضغوطات
 مع تزايد التوتر في المنزل، وغياب روتين النظام المدرسي خالل

 عمليات ا�غالق جراء جائحة كوفيد-19، ونتيجة تدهور الخدمات

 ا�جتماعية، هناك مليون طفل على ا�قل في لبنان في مواجهة

 خطرالعنف المباشر. وفي هذا ا�طار، أبلغ شركاء اليونيسف عن تزايد

 معدالت العنف المنزلي20، ما ُيعّرض النساء وا�طفال الى مزيد من

 ا�خطار. في النتائج، إرتفعت نسبة الفتيات والنساء اللبنانيات

 اللواتي لجأن للحصول على خدمات برنامج "العنف القائم على النوع

 ا�جتماعي" خالل ا�عوام الثالثة الماضية (من 21 في المئة عام 2018 الى
26 في المئة عام 2019 وصوال الى 35 في المئة عام 2020).21

 

 ثلث ا�شخاص الذين شاركوا في ا�ستطالع الذي أجرته اليونيسف 

 في تشرين ا�ول/ أوكتوبر الماضي (أي 66 في المئة منهم) شعروا

 بتراجع رفاهية أطفالهم، وإنحدارها  نحو ا�سوأ، مقارنة بما كانت عليه

 قبل عام واحد. وأبدى أكثر من نصف ا�هالي (52 في المئة) إنفعالهم

 المتكرر وحاجتهم "الى الصراخ" على أطفالهم، واعترف أكثر من ربع

 ا�سر المشاركة في ا�ستطالع (31 في المئة) بتدني القدرة على
التسامح والتساهل مع ا�طفال.22

 وكأنها "طنجرة ضغط" قابلة لØنفجار في أّي لحظة. هكذا تحّولت

 البيئة ا�جتماعية في البالد اليوم. المشاكل الى تزايد. ا�زمات الى

 إتساع. والصحة النفسية لدى الشباب الى تراجع، وهذا ما يؤدي غالبا

.الى إعتماد سلوكيات محفوفة بالمخاطر وأعمال عنفية وتعاطي

� ش�ٍل مالئم. وهذا يتطلب 
ض أن �عمل ��  ترت�ط سالمة األطفال ورفاههم إرت�اطا وث�قا ��ل دعامات ور�ائز المجتمع الذي �ف��

 مح�طا آمنا- طعاما مالئما، وسكنا مناس�ا، ورعا�ة صح�ة، وتعل�ما منتظما، وأ�ا ق��ة قادرة وخدمات مؤات�ة ومؤسسات
 إجتماع�ة فعالة- مطلوب �ل ذلك لمساعدة األطفال ع� النمو �ع�دا عن األذى الذي قد يتعرضون له. فعندما ي�دأ المجتمع

� لبنان
� اإلنه�ار، �صبح األطفال عرضة لسوء المعاملة والعنف واإلستغالل"-  يو�� موكو، ممثلة اليون�سف ��

��

"

.

 المخدرات. بّين إستطالع نفذته اليونيسف في أيلول/ سبتمبر 2021، 

 وأجرت خالله مقابالت مع فتيات وفتيان تتراوح اعمارهم بين 15 و24

 عاما، أن واحدا من كل أربعة مراهقين يشعرون با�كتئاب في غالب

 ا�حيان.23 وقال أكثر بقليل من نصف عدد المشاركين في ا�ستطالع،

 وعددهم 900، أن حياتهم ساءت جدا خالل عام.24 في المقابل، قال

 أكثر من نصف هؤالء أن حياتهم شهدت تدهورا خالل العام الماضي.

 الى ذلك، أفاد أكثر من نصف ا�طفال في ا�سر المشاركة في

 ا�ستطالع، كجزء من تقييم ا�حتياجات بعد تفجيرات مرفأ بيروت،
بأنهم يعانون من القلق والتوتر.25

 تفاقم ا�زمات في البالد دفع في إتجاه تزايد عدد ا�طفال الذين

 اضطروا الى التعامل مع نظام العدالة الجنائية. وبعض هؤالء إمتثل

 أمامها على أثر المشاركة في ا�حتجاجات على الوضع السياسي في

 البالد أو في أعمال شغب، في حين فعل آخرون ذلك كونهم ضحايا

 عنف أو شهدوا على أعمال عنف جرت في المنزل. وهناك المزيد ما

 زالوا قيد ا�ستجواب إما بسبب وجودهم غير القانوني، بال أوراق، أو

 بسبب توجههم، بدفٍع من أحد، الى الجريمة أو نتيجة تعاطيهم

 المخدرات أو التسول. هؤالء ضحايا ممارسات حصلت وهم يكافحون

 من أجل البقاء على قيد الحياة. سنويا، يتلقى أكثر من 2000 طفل

 على تماس مع القانون الدعم عبر منظمات غير حكومية تدعمها

 اليونيسف- بما في ذلك توفير الدعم في مراكز الشرطة وجلسات

 المحكمة وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم بعد إطالق سراحهم



  تعمل اليونيسف وشركاؤها على حماية الطفل من مختلف أشكال
 العنف ومن العنف القائم على النوع ا�جتماعي في أكثر من 240
 موقعا في جميع أنحاء البالد، وذلك من خالل "مراكز قدوة"، التي

 ُتشّكل أماكن آمنة يمكن ل�طفال من خاللها الوصول الى الدعم
 القانوني والنفسي والعاطفي والمشاركة في أنشطة مختلفة

 تساهم في تعزيز قدراتهم على الصمود وتقليل مخاطر تعرضهم
 لسوء المعاملة أو ا�ستغالل. وتعمل اليونيسف من خالل تلك

 ا�ماكن على التعامل مع شرائح مختلفة من أفراد المجتمع- بدءا من
 رجال دين وقادة المجتمع وصوال الى مصففي الشعر والكّشافة- من
 أجل إنشاء شبكات مستدامة والتأسيس لحركة التغيير ا�جتماعي،
 لتمكين ا�طفال وحمايتهم. يركز البرنامج على المناطق الجغرافية

 التي تشهد مستويات عالية من عمالة ا�طفال الخطرة ومن ا�طفال
الذين يكبرون في الشوارع

 هناك، في مراكز "قدوة"، يتمكن العاملون، الذين سبق وخضعوا الى تدريب، من تحديد ا�طفال ا�كثر ضعفا وتزويدهم بالدعم المكثف. ويتاح هناك
للوالدين ومقدمي الرعاية المشاركة في ا�نشطة وغيرها من التدريبات التي تساعدهم على التعامل مع ا�زمات في البالد

 خارج جدران المركز ا�ربعة،  تساعد شبكة من الناشطين ا�جتماعيين في بناء الوعي حول حماية الطفل، وتشجيع الناس على إكتشاف المخاطر
 وتحديدها وا�بالغ عنها. تقدم تلك المراكز أيضا أنشطة متنقلة- مثل الكتب والمسرح- ل�طفال وأسرهم، ممن ال يملكون المال أو الموارد الالزمة

  لØنتقال الى مركز الخدمة نفسه، ما يوّفر الدعم الحيوي للصحة النفسية والحماية

-7-

القضاء ع� العنف
 نحن في حاجة ماسة الى إستجابة وطنية متينة ومتماسكة، من أجل

 مساعدة ا�طفال في لبنان على النمو آمنين بعيدا عن أي أذى، على

 أن تشمل تلك ا�ستجابة وكاالت ا�مم المتحدة في البالد ومنظمات

 المجتمع المدني وا�كاديميين والجهات المانحة وقطاع الشركات

 والمؤسسات المالية  والقادة الروحيين، الذين يساعدون مجتمعين

 في دفع التغيير قدما وصياغة أفضل الممارسات لحماية الطفل.

 نحتاج أيضا الى رؤية إجراءات سريعة من الحكومة تمنح من خاللها

ا�ولوية لحماية هؤالء ا�طفال ومنها

 وجوب أن تضمن وزارة التربية والتعليم العالي توافر بيئة مدرسية

آمنة لجميع ا�طفال

 وجوب أن تتأكد وزارة الصحة العامة من تحلي العاملين الصحيين

بالمهارات والموارد الكافية للتعامل مع حاالت الحماية

 

 وجوب أن تعمل وزارة الشؤون ا�جتماعية على دعم ا�سر لخلق بيئة

رعاية في المنزل

 أخيرا وليس آخرا، من أجل أن تحقق الجهود المبذولة النجاح، هناك

 حاجة ماسة الى تمكين ا�طفال وإشراكهم لُيشكلوا جهات فاعلة

 في التغيير المنشود ويكونوا جزءا من الحّل في مختلف المسائل

التي تؤثر، في شكٍل أو في آخر، على حياتهم

 مرحلة الطفولة واحدة، يعيشها ا�طفال، وهي ال تتكرر. وإذا ُحرم
 ا�طفال من حّقهم في أن يترعرعوا ويكبروا آمنين بعيدا عن أي

 .أذى، فإن آثارا سلبية سترافقهم مدى الحياة
 تتطلب حماية ا�طفال تفعيل مختلف ركائز المجتمع وتحسين

رفاهية ا�طفال العامة. ويتحقق ذلك من خالل ما يلي

 الحّد من الفقر الذي يرهق كاهل كثير من االسر اللبنانية وأسر
الالجئين

مراجعة القوانين والسياسات التي من شأنها حماية ا�طفال

 تعزيز إمكانية الوصول الى كل من الخدمات ا�جتماعية وحماية
الطفل، والتعّلم، والرعاية الصحية والعدالة

تحفيز التحوالت الثقافية، طويلة ا�مد، في التوجهات المجتمعية

 خدمات حماية الطفل يجب أن تكون تكاملية- بمعنى وجوب التأكد
 من أن الطفل غير الملتحق بالمدرسة يتلقى ليس فقط التعليم بل
  الرعاية ا�جتماعية ودعم الحماية أيضا. ويجب ضمان أن يكون الطفل

 المعّرض لخطر الزواج المبكر والعنف محميا، وإتاحة الفرصة له
 للوصول الى التعليم والتدريب على المهارات. في مختلف أنحاء

 العالم، تعتبر انظمة رعاية الطفل وا�سرة، إضافة الى الحماية
 القانونية والرعاية ا�جتماعية ل�سر ا�كثر ضعفا، المفتاح لمنع

 سقوط ا�طفال في تصدعات ا�زمات
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 نرجس البالغة من العمر 14 عاًما وإخوتها في نشاط

دعم اجتماعي في برج حمود، بيروت، العام الحالي

UNICEF/Foaud Choufany 
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تم تغيير أسماء ا�طفال لحماية هوية أصحابها
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