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 عمل جمعية إنقاذ الطفل على إحداث تغيير جذري في حياة األطفال في لبنان منذ العام 1953 عبر استخدام 
مقاربات قائمة على الحقوق بغية زيادة حصول األطفال على التعليم الجيد ومنحهم هامش مشاركة أوسع 

على مستوى العائلة والمدرسة والمجتمع المحلي. 

شهد مكتب جمعية إنقاذ الطفل في لبنان توّسًعا ضخًما خالل السنوات القليلة الماضية وقدم تدخالت 
شاملة تستهدف األطفال في كل المجتمعات المحلية. 

بوجود ما ُيقارب 1.1 مليون الجئ سوري مسّجل يعيشون في لبنان، بات من الصعب تلبية االحتياجات 
األساسية وتحقيق حقوق الطفل األساسية. ساعد التنسيق مع الهيئات الحكومية واألممية وغيرها من 

الوكاالت اإلنسانية في توجيه جهود جمعية إنقاذ الطفل للوصول إلى األشخاص األكثر ضعًفا أينما كانوا. 

جاءت جهود تقديم الدعم لالجئين مع ازدياد االنتباه إلى العائالت اللبنانية األكثر عرضة حيث تسعى جمعية 
إنقاذ الطفل إلى دعم الدوائر الحكومية لتحسين البنية التحتية وزيادة فرص األطفال للعيش في بيئة آمنة 

ومزدهرة.

لمحة عن جمعية إنقاذ الطفل
صورة: نور وحيد / جمعية إنقاذ الطفل
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رؤيتنا
عالم يحصل فيه كل طفل على الحق في العيش والحماية والنمو والمشاركة.

رسالتنا
أن نحقق االنجازات في مجال كيفية معاملة العالم لألطفال ولتحقيق تغيير فوري ودائم في حياتهم. 

قيمنا
المساءلة: نتحمل مسؤولية استخدام مواردنا بشكل فعال بغية تحقيق نتائج قابلة للقياس ونحن 

مسؤولون أمام داعمينا وشركائنا واألهم من ذلك أمام األطفال. 

الطموح: نحن ملحون ومتطلبون من شركائنا ونحدد أهداًفا سامية ونلتزم بتحسين جودة كل ما نقدمه 
لألطفال.

التعاون: نحترم ونقّيم بعضنا ونزدهر بفضل تنوعنا ونعمل مع شركائنا لنعزز قوتنا العالمية إلحراز 
تغيير من أجل األطفال.

االبتكار: نحن منفتحون على أفكار جديدة ونتقّبل التغيير ونخاطر على نحو مدروس لتتطوير حلول 
مستدامة مع األطفال ومن أجلهم. 

النزاهة: نطمح ألن نحقق أعلى معايير الصراحة والسلوك على المستوى الشخصي وال نساوم البتة 
على سمعتنا ونعمل دائًما لما يصب في مصلحة الطفل الفضلى.
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أرهقت األزمة في سوريا الجميع بمن فيهم األطفال الذين أمضوا سنًة إضافية في ظروف صعبة جًدا. بات 
من الصعب تلبية احتياجات الحماية والتعليم للبنانيين والسوريين حيث أّن الموارد والبنى التحتية لم تعد 

تتحمل. لذلك كان من المهم أن نتدخل ونقدم يد العون لكل المجتمعات المحلية في لبنان. 

ولو كان هناك أي دروس نتعّلمها من هذه األوقات الصعبة التي تمتحننا فهو قدرة األطفال على الصمود 
ورغبتهم الملحة في التعلم وممارسة النشاطات. ليس األطفال مستعّدين للتخلي عن أحالمهم. ما زالوا 

يريدون أن يكبروا ليصبحوا معلمين وأطباء ومهندسين. األطفال ليسوا ضحيًة بل هم أبطال! ويتعّين علينا نحن 
أن نمنحهم البداية التي يستحقونها. 

لقد سّرنا أن نستقبل هذا العام الجهات المانحة والزوار في مختلف البرامج التي نقوم بها في كل أنحاء 
البلد. شعرت بأنها فرصة ممتازة لرؤية قيمة المال على األرض فكرمهم أحدث تغييًرا جذرًيا في حياة األطفال 

وعائالتهم. نريد أن نبني معًا على ما حققناه لنمضي قدًما.

أما بالنسبة لفريق عملنا، فقد كان العام 201٦ عاًما ناجًحا وبرهنوا على مدى 12 شهًرا عن قدرة هائلة في تقديم 
الدعم من حيث الخدمات العالية الجودة ألكثر من 3٦5 ألف شخص. أصبحت عالقتنا مع المستفيدين أقوى وأكثر 
شفافيًة بفضل وضع نظام متين لتلّقي ردود الفعل وآراء المستفيدين من برامجنا. نحن نعرف أّن إرضاء الناس 

الذين نعمل من أجلهم يكتسي أهميًة قسوى. 

كما سترون في هذا التقرير، أدت حملة العودة إلى المدرسة إلى تسجيل آالف األطفال في المدراس وبقائهم 
فيها في حين أّن المشاريع الجديدة برهنت أّن  لألطفال والشباب والنساء امكانية كبيرة على االبتكار.

عملت جمعية إنقاذ الطفل في لبنان على مدى ٦0 سنة متحليًة بطموح عارم وعزيمة ال تنضب بهدف تحسين 
حياة األطفال وحمايتهم من المجهول الذي يواجهونه فيما ينمون. وفي العام 2017، سنستمر على هذا 

المنوال ونتطلع قدًما لتحقيق ذلك.

نديم خداج
مدير مكتب لبنان بالنيابة

مقّدمة
يسرني أن أقّدم 

التقرير السنوي لعام 
201٦ لجمعية إنقاذ 

الطفل في لبنان 
الذي يعدد إنجازاتنا 

ونشاطاتنا فيما 
نستمر في تقديم 

الدعم للمزيد من 
األطفال إلحقاق 

حقوقهم. 
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برامج جمعية إنقاذ الطفل 
في لبنان

لقد جلنا في كل قطر من لبنان من جباله إلى وديانه ساعين إلى 
الوصول إلى كل طفل متروك.

 1,250
نشاًطا

7٦
برنامًجا فريًدا

من نوعه 

 17
منطقًة

والقضية 
واحدة

أين 
نعمل

الشمال

البقاع

جبل 
لبنان

الجنوب

النبطية

بيروت
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العنوان التفسيري

المأوى
المساعدة األساسية

حماية الطفل

التعليم
االمن الغذائي
سبل المعيشة

المياه والصرف الصّحي



لم تنفك سنة 201٦ تزداد صعوبًة ولكننا فخورون 
ألننا قمنا بكل ما نستطيعه بغية جعلها سنًة 

أفضل لألطفال. 

مشروع التصوير
المصور الفرنسي 

باتريك ويلوك يعيد 
تجسيد أحالم األطفال 

الضائعة في سلسة من 
الصور األخاذة.

مديرة جديدة 
تستلم زمام األمور

تنضّم أليسون 
زلكوفيتس إلى 

جمعية إنقاذ الطفل 
كمديرة جديدة لمكتب 

لبنان

زيارة المشاهير
زار كل من الممثل 

الهوليوودي نيكوالي 
لي كاس والمغني 

كريستوفر نيسن برامجنا 
في البقاع وبيروت 

لتسليط الضوء على 
محنة األطفال الالجئين. 

حملة على نطاق كل 
لبنان لتمكين األطفال 
لينضموا إلى التعليم 

الرسمي.

العودة إلى المدرسة كل طفل بال استثناء
أطلقت جمعية إنقاذ 

الطفل حملًة عالميًة لمنح 
كل طفل بال استثناء في 

العالم فرصًة متساويًة 
للبقاء والتعلم. 

زيارة المشاهير
زيارة مقدمة التلفزيون 

البريطانية ناتاشا كابلينسكي 
إلى شمال لبنان مع أعضاء 
مجلس جمعية إنقاذ الطفل 

في بريطانيا ومدير المجلس 
بيتر بينيت جونز. 

حان وقت 
االحتفال

أنهت جمعية إنقاذ 
الطفل السنة 

بتحقيق نجاح بارز 
كونها وصلت إلى 

3٦٦ ألف شخص 
في لبنان. 

نعدد بعض اللحظات من العام 201٦ المليئة بالحنين: 

إنجازات 
العام 201٦

تموزأيارنيسانآذار تشرين أيلولآبحزيران
األول

تشرين 
األول
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10,452 كلم مربع

5,9 مليون نسمة 

األرقام
تتحدث   

عدد األشخاص الذين وصلت 
إليهم جمعية إنقاذ الطفل في 

كل البرامج حوالي
 3٦٦ ألف 

عدد األطفال 
الذين وصلت 
إليهم جمعية 
إنقاذ الطفل 

225 ألف

عدد األشخاص الذين وصلت إليهم الجمعية في 
برامج التعليم 15,030

عدد األشخاص 
الذين وصلت 

إليهم الجمعية في 
برامج الحماية

814 ،37 

عدد األشخاص الذين قدمت إليهم الجمعية 
المساعدة في مجال برامج الصرف
الصحي والنظافة الصحية والمأوى

184,234 

عدد األشخاص الذين 
قدمت إليهم الجمعية 

مساعدة نقدية متعددة 
األهداف
8٦,537 

عدد األشخاص الذين استفادوا من برامج الجمعية لدعم توليد الدخل
78,744 

إحصائيات سريعة

الحجم

عدد السكان

اللبنانيين: 4,4 مليون نسمة
الالجئون السوريون: 1,1 مليون نسمة

الالجئون الفلسطينيون: 450 ألف نسمة

وقائع سريعة
عن لبنان

عدد األطفال 
2,1٦ مليون طفل

عدد األطفال الذين 
يحتاجون إلى خدمات 

أساسية
1,4 مليون 

عدد األشخاص 
الذين يحتاجون إلى 

مساعدة إنسانية
3,3 مليون
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كيف سعينا 
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ألّن الوضع ال يحتمل االنتظار
التعليم
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تتشّكل المجتمعات المستقبلية من خالل 
العقول والمهارات. إّن األمر الوحيد الذي يحدد 
ذلك المستقبل هو التعليم الذي يتلقاه أطفال 

اليوم أو ال يتلقونه.

شهد قطاع التعليم ضغًطا كبيرا حيث إّن عدد 
األطفال في سن الدراسة وصل إلى أعلى 

نسبة له وساهمت جهود الحكومة في زيادة 
عدد األطفال الذين يتوافدون إلى المدارس 
ولكن يبقى هناك الكثير من العقبات تمنع 

األطفال من الذهاب إلى المدرسة. 

بفضل حملتنا »العودة إلى المدرسة«      1 
تمكن آالف األطفال من التقيد في السنة 

الدراسية الجديدة غير أّن عددًا  كبيرًا من األطفال 
السوريين الالجئين قد يواجهون التسرب في 

نهاية المطاف في حال لم تتم متابعتهم 
عن كثب. يصعب على األطفال السوريين 
أن يتأقلموا مع لغة التعليم في المدارس 

النظامية وتحديًدا الفرنسية ما يؤدي إلى تأّخر 
العديد منهم وتعليق دراستهم. 

عقدت جمعية إنقاذ الطفل العزم على إيقاف 
نمط التسرب، لهذه الغاية أنشأت مجموعات 
دعم الفروض المدرسية الخاصة حيث يجتمع 
األطفال بعد ساعات المدرسة ليحصلوا على 

دعم إضافي في مختلف المواد. يعطي هذه 
الجلسات معلمون مؤهلون يتواصلون مع 

األهل  لتقديم أفضل نصيحة. 

إما نعمل اآلن
أو أبًدا, فاخترنا اآلن

ُمنح األطفال الذين غابوا عن سنوات التعليم فرصًة 
ليلتحقوا بمراكز تعلم القراءة والكتابة والحساب 
التابعة لجمعية إنقاذ الطفل حيث انضموا إلى 

صفوف غير نظامية ليتعلموا أسس بعض المواد 
على غرار اللغة العربية واإلنكليزية والرياضيات 

والعلوم. 

مّكنت النشاطات صالح* البلغ من العمر 12 عاًما 
من العودة إلى مقاعد الدراسة للمرة األولى منذ 

5 سنوات. كان »قد نسي شكل المدرسة« غير 
أنه »شعر بفرح عارم لدى عودته إليها بعد كل هذا 

الوقت«.      2

وّسعت جمعية إنقاذ الطفل نشاطات التعليم المبكر 
لألطفال لتحضير األطفال للدراسة. تسّلح هذه 

النشاطات األطفال )بين 3 إلى ٦ سنوات( بالمهارات 
األساسية التي تؤهلهم لدخول السنة الدراسية 
األولى وتقدم تدخاًل آنًيا في مرحلة حساسة من 

نموهم.

خالل فصل الصيف، جالت المكتبة الجوالة التابعة 
لجمعية إنقاذ الطفل في القرى لنشر حب القراءة 

لدى األطفال. تجّسد النجاح في نسبة اإلقبال العالية 
لدى مرور الباص الذي تم تحويله إلى مكتبة.      3 

التعليم
 ألّن الوضع ال يحتمل االنتظار

انظر حملة العودة إلى المدرسة في الصفحة 18.
https://lebanon.savethechildren.net/ :توجه إلى

news لقراءة المزيد من صالح، أو راجع الصفحة 53.
شاهد كيف شارك األطفال في نشاط قراءة كتب 

https://www.youtube.com/ :التاريخ والجغرافية
1s=watch?v=XX2iDDQe3ns&t

1

2

3

)   (

)   (

)   (

العودة إلى المدرسة

تحضيًرا للعام الدراسي 201٦-2017، أطلقت جمعية 
إنقاذ الطفل، بالتعاون مع شركاء من األمم المتحدة، 

حملًة على نطاق الوطن لتسجيل األطفال في 
المدارس النظامية والحرص على بقائهم فيها بناًء 

على استراتيجية صلبة وضعتها وزارة التربية والتعليم 
العالي المعروفة ببرنامج مبادرة توفير التعليم لجميع 

األطفال - للتعهد بتوفير أماكن في المدارس الرسمية 
لكل األطفال بمن فيهم الالجئين. 

تم تعزيز حملة العودة إلى المدرسة في كل المناطق 
اللبنانية حيث تم إجراء زيارات واجتماعات ومناقشات 

مع األهل للحرص على إدراكهم أهمية التعليم. 

يبرز نجاح الجهود بعدد اإلحاالت الذي وصل إلى حوالى  
50 ألف طفل وتسجيل ما يزيد على 112 ألف طالب 

في المناطق التي تعمل فيها جمعية إنقاذ الطفل. 

تامر أحد هؤالء األطفال، بعد عامين والكثير من الجهد، 
تمكن من الدخول إلى مدرسة رسمية في جبل لبنان 
ويقول اآلن أنه يريد أن »يكمل دراسته حتى النهاية 

ويذهب إلى الجامعة ويتخرج كمهندس«.

مع ذلك، ينبغي تخصيص الكثير من الجهود للحرص 
على أن يبقى هؤالء األطفال في المدرسة، لذلك 

أطلقت جمعية إنقاذ الطفل حملة برامج تعليم غير 
نظامي )راجع القسم أعاله( لتقديم الدعم لألطفال 

قبل سن المدرسة وفي سن المدرسة، في المدرسة 
وفي المنزل.

في دائرة الضوء
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حماية الطفل
ملجأ للجميع

الصورة: نور وحيد / جمعية إنقاذ الطفل



تشعّبت عواقب عدم القدرة على تلبية احتياجات 
حماية األطفال. فمع استمرار التشّرد وازدياد 

الضغط على سوق العمل، ُأجبرت العائالت 
األكثر عرضة على اعتماد آليات التكيف السلبي 

على غرار عمل األطفال وزواج األطفال. وقد 
لمس األطفال األثر أكثر من أي فئة أخرى.

كما تشكل الصدمات والنزاعات والحرب مصدر 
تخّوف آخر. فبعد مرور سنوات على الهرب من 
المآسي والدمار ما زالت الذكريات المشؤومة 
تطاردهم لياًل نهاًرا وتحرمهم من عيش طفولة 

طبيعية يستحقها كل طفل. 

سّرعت جمعية إنقاذ الطفل دعمها اإلنساني 
على كل المستويات لتستجيب إلى هذه 

التحديات الخطيرة. تم افتتاح العشرات من 
المساحات والمراكز الصديقة للطفل في كل 

المناطق التي نعمل فيها حيث شارك األطفال 
في نشاطات ترفيهية ساعدتهم على تخطي 
أوقات الضيق. وتم تخصيص متابعة عن كثب 

لألطفال الذين يعانون من مشاكل نفسية حادة 
من خالل برنامج إدارة حاالت مخصصة تصل 
إلى األطفال في المناطق الفقيرة والنائية. 

حماية الطفل
 ملجأ للجميع

زواج األطفال

األذى الجسدي والضيق العاطفي 
والمسؤوليات المرهقة، هذه هي عواقب 

زواج األطفال حيث يكون طرف  واحد أو 
حّتى طرفان ما دون الـ18. 

تكثر األمثلة في لبنان على زواج األطفال، 
ومع أنه لم تصدر أرقام رسمية ولكننا نعتقد 

أّن المزيد من الفتيات ُيدفعن إلى الزواج 
في سن مبكرة ألسباب اقتصادية أو قلة 

فرص التعليم.

أطلقت جمعية إنقاذ الطفل في تشرين 
األول تقريًرا بعنوان كل فتاة . أبرز التقرير 

المصاعب التي تواجهها الفتيات في أنحاء 
العالم. احتل لبنان المركز 7٦ من بين 144 

دولًة في مؤشر فرص الفتيات مع العلم أن 
زواج األطفال يعتبر من بين العوامل التي 

ساهمت بهذا التصنيف غير المرضي. 

حملت سحر* في سن الرابعة عشرة وتقول 
أّن »الحماسة التي ترافق احتمال الزواج ال 
تلبث أن تتالشى«. في الواقع إنه »خطأ 
مؤسف« أن تتزوج الفتاة في هذه السن 

المبكرة.        

تعّمقت جمعية إنقاذ الطفل إلى قلب 
المجتمعات المحلية لتحقيق رسالة محددة 
أال وهي محاربة زواج األطفال وذلك بغية 

التطرق إلى جذور المسألة. 

شجعت الجمعية العرائس األطفال 
وأزواجهّن على تشارك تجربتهم من خالل 

جلسات التوعية واالجتماعات والمراقبة 
عن كثب. شارك أيًضا في الجلسات 

العرائس األطفال المحتمالت وأهلهّن 
وأدت هذه االجتماعات إلى إعادة نظر األهل 

بالموضوع. البديل المتوفر هو أن الفتاة 
يجب أن تكون في المدرسة. 

ضوء
ي دائرة ال

ف

تأمين السالمة في
أخطر األوقات

فيما  ال يجد األطفال خيارات غير العمل لدعم 
عائالتهم، عملت جمعية إنقاذ الطفل مع الشركاء 

وأصحاب العمل للتشديد على عواقب عمل األطفال 
المؤذية. 

حضر األطفال الذين انخرطوا في كل أشكال عمل 
األطفال نشاطات ترفيهية خاصة حيث شاركوا 

معرفتهم حول مخاطر عمل األطفال. 

شكل جاد* الذي كان يعمل بائعًا في الشارع نموذًجا 
ألصدقائه كونه ترك العمل وعاد إلى المدرسة. يقول 

»من الخطأ أن يتخلى األطفال عن التعليم«. 

كما تم تدريب األهل وأعضاء المجتمع المحلي 
وشاركوا في نقاشات حول طرق التأديب اإليجابي 

والتربية اإليجابية بغية التشديد على الدور الذي يمكن 
للمجتمع المحلي أن يؤديه في حماية األطفال من 

األذى واإلساءة.

توجه إلى الصفة 54 لقراءة ما قالته الفتاة الشجاعة سحر.
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األمن الغذائي 
وسبل العيش

تلبية االحتياجات
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األمن الغذائي وسبل العيش
تلبية االحتياجات

الصورة: مروان طحطح

تستمر جمعية إنقاذ الطفل في تخصيص أكبر 
قدر ممكن من الدعم لفئات أخرى في المجتمع 
المحلي حيث تم منح الشباب المحرومين الذي 
يتوقون إلى إظهار إمكاناتهم منصّة ليبرهنوا 
عن موهبتهم ويطلقوا العنان للطاقة الكامنة 

داخلهم. 

زّودت الجمعية ألفي مراهق بالمهارات التي 
أسست لمشاركة فعالة في الحياة من خالل 

تدريب مخصص ومحترف.

تم تسجيل المستفيدين في صفوف للغة اإلنكليزية 
وأساسيات الكمبيوتر في حين اختار آخرون أن يتعلموا 

تقنيات وضع الماكياج والفنون اليدوية. وتضمن 
تدريب مهارات الحياة التواصل وحل النزاع وبناء 

السالم والثقافة المالية. تم تشجيع المشاركين على 
أن يقترحوا بعض األفكار للمساعدة على حل المشاكل 

التي يواجهها مجتمعهم المحلي يومًيا. 

غذاء للفكر

أخذت مكافحة الفقر أشكااًل متعددًة، فقد منح 
مشروع جمعية إنقاذ الطفل حول سبل العيش 
األطفال وعائالتهم في أفقر المناطق فرصة 
االزدهار في ظل ظروف صعبة، ما عزز حس 

االعتماد على الذات وتدعيم روح التعاون بين 
المجتمعات المضيفة ومجتمع الالجئين.

بقي التطرق إلى األمن الغذائي هاّمًا بالنسبة 
لجمعية إنقاذ الطفل في العام 201٦ غير أن 
طرق تحقيق األهداف تغّيرت. حصل ما يزيد 

على 20 ألف عائلة من األكثر عرضًة في 
شمال لبنان والبقاع على نقد غير مشروط 
شهرًيا ومساعدة غذائية بقيمة 175 دوالر 
أمريكي كجزء من االتحاد النقدي اللبناني، 

ما منح هذه العائالت مساعدة 
واستقاللية مالية ضرورية. كما 

تم توزيع قسائم الكترونية غذائية 
وحصص غذائية في عكار في 
شمال لبنان لتلبية االحتياجات 

المباشرة آلالف العائالت بتمويل 
من برنامج األغذية العالمي التابع 

لألمم المتحدة. 

تم إشراك أكثر من 2,700 عامل في 21 مشروع لدعم المجتمع المحلي مشاركين في تطبيق المشاريع التي 
نفذتها جمعية إنقاذ الطفل. كما شاركت النساء األكثر عرضة بتنمية المهارات في المنزل، من خالل مشروع 
مبتكر إلنتاج المواد الغذائية حيث تم تدريبهّن على معالجة الطعام بطريقة صحية وتسويقه وريادة األعمال. 

عمل عدد كبير من السيدات على تسويق منتجاتهّن الشهية في مجتمعاتهّن المحلية وتضمنت هذه المنتجات 
المربيات ومعجون البندورة واألجبان واأللبان.

شاركت سلمى* وهي أم ألربعة أطفال في البرنامج النتاج دخل إضافي لتعيل أوالدها اليتامى. تقول 
»لطالما أحببت القيام بذلك وأردت أيًضا أن أعيل أوالدي األربعة بعد وفاة زوجي. يمكنك أن تتخّيل كم من 

الصعب علّي كوني مصابة بالسرطان أن أعيش مع هذا المرض من دون دعم.«       

شاركت سلمى في معرض المنتجات الغذائية الذي تّوج مجهود السيدات. شاهده على هذا الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=Ddk82ZKuKqk

تحفيز المواهب 
لصنع العجائب
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المأوى
منزل بعيًدا عن الوطن

الصورة: نور وحيد / جمعية إنقاذ الطفل



التعليم
 ألّن الوضع ال يحتمل االنتظار

»قبل تركيب رزمة العزل ما كّنا نستطيع البقاء 
في الخيمة خالل النهار من شدة الشمس 

والحرارة، أما اآلن، يمكننا أن نشعر بالفرق فقد 
أوقفت رزمة العزل دخول أشعة الشمس إلى 
الخيمة وحافظت على الحرارة متدنية فيها.       

كما هناك برنامج مبتكر آخر ساعد العائالت 
على تأمين مآٍو ما دون المعايير لمدة سنة من 
دون دفع إيجار. تمت إعادة تأهيل هذه المآوي 
بعد التوصل إلى اتفاق مع مالكها. ويعّد هذا 

نتيجة مربحة للمضيفين والضيوف على حد 
سواء.

أّمنت برامج جمعية اإلنقاذ الدولية، في كل 
المجاالت، مساعدة طال انتظارها.  حصلت 

العائالت التي تعيش في مخيمات عشوائية 
على دعم في مجال مواد المأوى واإلغاثة 
األساسية ووصلنا إلى 82,٦51 من بينهم 
47,٦71 طفل. أما الذين كانوا قد وصلوا 

لتوهم، فقد ُمنحوا عدًة كاملة تسمح لهم 
ببناء خيمة جديدة مع تقديم تحسينات 
وتصليحات للمآوي التي تضررت نتيجًة 

لعوامل الطقس. 

بعد شهرين على وضع جمعية إنقاذ الطفل 
رزمة العزل )من العوامل الطبيعية( في 

خيمة فؤاد في البقاع تحّدث هذا األخير عن 
تغييرات بارزة. 

ال يستطيع الكل تحّمل كلفة إيجاد سقف 
يأويهم فمن الصعب إيجاد مأوى مناسب. 

لذلك اضطرت آالف العائالت إلى التأقلم مع 
مسألة غالًبا ال تلبي الحد األدنى من معايير 

اإلنسانية. 

أظهر تقييم شاركت جمعية إنقاذ الطفل في 
إجرائه عام 2017 أّن 17% من الالجئين السوريين 

يعيشون في مخيمات عشوائية، في خيم 

مصنوعة من األغطية البالستيكية والخشب 
حيث تمضي العائالت سنتها الثالثة أو الرابعة 

أو حتى الخامسة. 

أما باقي الالجئين فيستضيفهم المجتمع 
اللبناني المضيف في أبنية ما دون المعايير 

أو هياكل مؤلفة من غرفة واحدة. وفي 
العديد من الحاالت، تتشارك أكثر من عائلة 

المأوى نفسه. 

أساس متين إلقامة آمنة
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المياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية 

نشر الممارسات الفضلى
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المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
 نشر الممارسات الفضلى

ملء النصف الفارغ
 من الكوب

عادًة يتعّلم األطفال طرق الصرف الصحي 
في المنزل، ولكن السؤال هو التالي: هل 

يّتبعون األساليب الصحيحة؟

حّولت جمعية إنقاذ الطفل أساليب الغسيل 
والنظافة ونظافة الجسم الصحية إلى 

ممارسة يومية من خالل جلسات تعزيز 
النظافة الصحية. شارك األطفال من مراكز 
الجمعية ومدارسها في نشاطات صديقة 

للطفل تنشر رسائل الصحة والنظافة 
الصحية. كما نشرت الجمعية التوعية في 

المجتمع المحلي حول أهمية التقنيات 
الصحية المّتبعة لتفادي األمراض المنقولة 

بالمياه التي قد يكون لها أثر خطير على 
أطفالهم.

إشتد الطلب على مياه 
الشرب مع ارتفاع عدد 

السكان خالل السنوات 
القليلة الماضية. وكون 
البنى التحتية والموارد 

في لبنان مستنزفة، ُحرم 
العديد من القرى في 
المناطق التي تعاني 
أصاًل من نقص في 

مياه الشرب النظيفة. 

كما فاقمت أزمة 
النفايات الوضع وزادت 
المشاكل الصحية بحيث 
باتت االستجابة النتشار 

األمراض المحتملة مسألًة أكثر إلحاًحا. 

وصلت الجمعية إلى المناطق المتضررة من 
خالل برامج تنمية، وتم بناء منشآت مائية في 

الشمال ووادي البقاع وإعادة تأهيلها لتوسيع 
الخدمات المتوفرة والوصول إلى قرى جديدة.
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حوكمة حقوق الطفل 
تمكين صانعي الغد
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حوكمة حقوق الطفل
تمكين صانعي الغد

نرى بعيون
 األطفال ونتحدث 

بأصواتهم

في المخيمات الفلسطينية، واصلت جمعية إنقاذ 
الطفل، من خالل الشركاء المحليين في جمعية نبع، 

الدعوة إلى تعزيز الممارسات الصديقة للطفل وإنشاء 
لجان لألطفال، مما سمح لألطفال بالتعبير عن آرائهم 
وطلب الحصول على خدمات أفضل في مجتمعاتهم 

المحلية.

يكمن الهدف األساسي من برنامج إدارة حقوق الطفل 
في تمكين األطفال ليكونوا في صميم أي خطط تؤّثر 

مباشرًة على حياتهم.

إستمرت جمعية إنقاذ الطفل بدعم 
األطفال ليرفعوا صوتهم ويعبروا عن 

أفكارهم من دون قيود وذلك إيماًنا 
منها أنه ينبغي منح األطفال الفرصة 

للمشاركة في القرارات التي يمكن أن 
تؤثر على مستقبلهم.

حشدت جمعية إنقاذ الطفل خالل 
العام 201٦ دعمها. فقد بّين تقرير من 

إعداد مجموعة من األطفال في ظل 
شبكة منارة لحقوق الطفل عن سلسلة 

انتهاكات لحقوق األطفال وقّدم 
أدلًة عليها. وجاء في التقرير الئحة 
بالتوصيات بغية سد الثغرات على 

المستوى الوطني.

من معالم التقرير أيًضا تحليل وضع 
حقوق الطفل الذي نظر في التقدم 

الُمحرز في لبنان من حيث الحقوق 
األساسية بما فيها التعليم والحماية والرعاية 

الصحية. إستطاع األطفال إيصال مخاوفهم 
واقتراحاتهم لتحسين الوضع. 

ضوء
ي دائرة ال

ف

المساواة بين الجنسين

ينبغي معاملة الرجال والنساء بشكل عادل 
في المجتمع، إذ يحّق لهم الحصول على 

الموارد والفرص نفسها. وهذا جزء ال يتجزأ 
من كّل اتفاقيات حقوق اإلنسان. أّما في 

الوظائف والمدارس والخدمات، فإن الواقع 
مختلف تماًما.

ألول مرة في لبنان، أدخلت جمعية إنقاذ 
الطفل المساواة بين الجنسين كعنصر 

رئيسي في برامجها. وبعبارات بسيطة، 
سيتّم اآلن تمثيل الفتيان والفتيات 

بشكل عادل ومحّق في أي مشروع تقوم 
به الجمعية في لبنان. ومن شأن ذلك 
مساعدتهم على الحصول على بداية 

أفضل في الحياة وإعطائهم فرصة أكبر 
لتعزيز مواهبهم.

وُتعتبر هذه الخطوة تحويلية، ال بل ثورية؛ 
فالفتيات والنساء، على سبيل المثال، 
عانْين منذ فترة طويلة من نقص في 

التمثيل والمشاركة في المجتمع المحلي. 
وبعد أن حّددت الجمعية الثغرات في مجال 

سالمة الطفل ومشاركته، وضعت هدًفا 
واضًحا وهو إعطاء األشخاص األكثر تهميًشا 

صوًتا أعلى ورأًيا أقوى في تطوير أي 
مبادرة وتنفيذها. إّننا ننظر إلى المستقبل 

بعين متفائلة.

الصورة: نور وحيد / جمعية إنقاذ الطفل

الصورة: نور وحيد / جمعية إنقاذ الطفل

صورة: نور وحيد / جمعية إنقاذ الطفل
ال
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في كّل أنحاء العالم، ثّمة اآلالف من األطفال 
الذين يموتون من أسباب يمكن منعها كّل 
يوم، والماليين منهم يعيشون في بيئات 

خطيرة وعنيفة، كما مئات الماليين من 
األطفال غير القادرين على الحصول على 

التعليم األساسي. ومع تأثير الفقر والصراعات 
واألمراض على مساحات شاسعة من عالمنا، 

أصبح من الضروري معالجة األسباب األساسية 
لمعاناة األطفال.

وقد تّم تحقيق إنجاز 
بارز في شهر نيسان 

بعد إطالق جمعية إنقاذ 
الطفل حملة »كل طفل 

بال استثناء« على 
الصعيد العالمي مع 

مهّمة تقضي بضمان 
أن يبقى كّل طفل 

على قيد الحياة وينمو 
من خالل تنفيذ حلول 

وأساليب مبتكرة.

حملتنا: 
كّل طفل بال استثناء  

الصورة: نور وحيد / جمعية إنقاذ الطفل
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األطفال غير الملتحقين بالمدرسة

في لبنان، إّن حملة جمعية إنقاذ الطفل مكّرسة لدعم 
األطفال غير الملتحقين بالمدرسة.       1 على مدى 

السنوات الثالث المقبلة، سوف نعمل مع األطفال 
األكثر عرضًة الذين لطالما حلموا باالنضمام إلى 

الصفوف المدرسية أو العودة إليها، ولكن لسبب أو 
آلخر، لم يتمكنوا من القيام بذلك.

ولضمان أقصى قدر من التأثير، سنعمل مع 
المؤثرين في نظام التعليم، مع الحرص على تحقيق 

هدف واضح وهو القضاء على الحواجز التي تحول 
دون حصول األطفال على فرصة للتعّلم. وإّننا 

نستهدف جميع األطفال، المواطنين والالجئين، 
ضمن سعينا للتأثير على السياسات القائمة وفتح 

مساحات جديدة وتوسيع نطاق تلك القائمة.
والجدير ذكره أّن التغيير المادي الذي نطمح إلى 

تحقيقه ال يمكن فصله عن التغيير السلوكي، ألننا 
نعتقد أّن على كل شريحة في المجتمع تقدير أهمية 

التعليم.

وقد تّم بالفعل تحقيق خطوات مهّمة. فبفضل حملة 
»العودة إلى المدرسة«      2 وعملنا مع الحكومة، 

وبخاصة مع وزارة التربية والتعليم العالي، وتمكّنا من 
تحقيق جزء من مهمتنا. ولكّننا ندرك أيًضا أّن هناك 
الكثير ال يزال يجب تحقيقه لمساعدة آالف األطفال 

الذين يأملون في مواكبة غيرهم من األطفال. 

 انظر قسم المناصرة في الصفحة 44.
انظر حملة العودة إلى المدرسة في الصفحة 18.

)   (

)   (

الصورة: نور وحيد / جمعية إنقاذ الطفل
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مناصرتنا 
كمنظمة ُتعنى بحقوق الطفل، نحرص على 

أن يصب أي قانون حديث أو سياسة خضعت 
لتغيير أو تدبير مّتخذ، في مصلحة األطفال، 

إذ إّن هذه هي ركيزة عمل جمعية إنقاذ 
الطفل في لبنان. وبشكل مستقل، كما عن 

طريق التحالفات، تؤثر المنظمة على صانعي 
السياسات وأصحاب المصلحة والمانحين، في 
لبنان والعالم، من أجل إحداث تغييرات إيجابية 

في حياة األطفال.

باإلضافة إلى الجهود العالمية التي يتّم بذلها 
عبر المكاتب والبلدان، تعمل الجمعية كجزء من 

المنتدى اللبناني للمنّظمات غير الحكومية 
الدولية واالنسانية ، وهي هيئة مستقّلة 

توّحد األصوات لمعالجة القضايا ذات المصلحة 
اإلنسانية المشتركة على المستوى الوطني.

وباإلضافة إلى ذلك، تعتمد جمعية إنقاذ الطفل 
أيًضا على وسائل اإلعالم والجمهور لنشر 
األخبار، اعتقاًدا منها أّنهم يضطلعون بدور 

كبير في إيصال أصوات األطفال والتأثير على 
صانعي القرار ولفت انتباههم إلى القضايا 

التي لها تأثير مباشر على األطفال.

الصورة: نور وحيد / جمعية إنقاذ الطفل
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في العام 201٦، عملت جمعية إنقاذ الطفل 
على االعتراف بشكل كامل بثالثة مهّمات رئيسية 

وتحقيقها: 

1- تمكين جميع األطفال من الحصول على فرص 
تعليمية جيدة: 

كجزء من حملة »كل طفل بال استثناء« )راجع 
القسم أعاله(، دعت الجمعية إلى تنفيذ أطر 

ومناهج تعليمية تماشًيا مع استراتيجية توفير 
التعليم لجميع األطفال )RACEII( التي وضعتها 

الحكومة اللبنانية، مع مهمة واضحة تقضي 
بسّد الثغرات التي تحّد من الحصول على 

التعليم وتعزيزه  في المدارس.

2- الالجئون السوريون قادرون على الحصول 
على إقامة سارية المفعول واالحتفاظ بها: 

دعت جمعية إنقاذ الطفل إلى حماية األطفال 
واألسر وإزالة القيود المفروضة لحصول 

الالجئين على إقامة شرعية سارية المفعول ال 
تكّبد الالجئين أي تكاليف أو تتطلب منهم تأمين 

كفيل. 

3- زيادة فرص العمل للبنانيين والالجئين األكثر 
عرضة:

زيادة فرص العمل للفئات المحرومة. وسواء 
ا،  ا أو الجًئا سوريًّ أكان الشخص مواطًنا لبنانيًّ

يجب أن يكون الجميع  قادرًا على إعالة أسرته 
بكرامة. وقد دعت جمعية إنقاذ الطفل إلى 

تعديل السياسات وتعزيز البرامج التي تشمل 
الرصد والتنفيذ المالئمين لحماية العمل.

الصورة: نور وحيد / جمعية إنقاذ الطفل
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عالقاتنا مع 
أفراد المجتمع المحلي

الصورة: نور وحيد / جمعية إنقاذ الطفل

يشّكل االستماع إلى الناس ونيل رضاهم 
أساًسا لعملنا. إّننا نصغي إلى اآلراء وردود 

الفعل أو الشكاوى أو االقتراحات ونأخذها 
باالعتبار.

لقد تّم اّتخاذ عدة خطوات في العام 201٦ 
من أجل تحقيق فهم أفضل لما يحتاجه الناس 

والحصول على أدلة قوية لقياس النجاحات 
وتحديد الثغرات. وكجزء من عمل الرصد 

والتقييم والمساءلة والتعلم، تّم اّتخاذ ثالث 
مبادرات في هذا االتجاه:
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التقييمات الخارجية والداخلية:

لقد تمّكنا من الوصول إلى أفراد 
المجتمع المحلي من كّل الفئات 

العمرية والخلفيات في سبع 
دراسات بحثية في العام 201٦، 
في محاولة لدراسة تأثير برامج 

جمعية إنقاذ الطفل على األرض.

ولم يبخل األطفال والكبار في 
تقديم مساهماتهم. ومن جهتها، 

قامت الجمعية بإدخال تحسينات 
بناًء على مختلف ردود الفعل. 

شملت البحوث كّل الخدمات، األمر 
الذي شّجع الناس على توجيه 

االنتباه إلى القضايا الهاّمة مثل 
االحتياجات الغذائية والحماية 

والحصول على التعليم.

مشروع »استمع، وتعّلم، 
وتصّرف«: 

لقد ُطرح مشروع جديد في شهر 
أيار الكتشاف أهمية الخدمات 

وجودتها من وجهة نظر المجتمعات 
المحّلية، مما يساهم في نهاية 

المطاف في إدماج المعايير 
اإلنسانية األساسية في أنشطة 

جمعية إنقاذ الطفل.

ومن خالل هذا المشروع، لم تكتف 
الجمعية بإجراء مسح فحسب، بل 

أعادت إجراء مسح جديد ألفراد 
المجتمع المحلي بهدف مناقشة 

ردود الفعل الجديدة ورصد التغيير. 
وخالل عدة جلسات، قامت 

مؤسسة إنقاذ الطفل بتعزيز 
التدريب عبر اإلنترنت وشرح معنى 

المساءلة، وإشراك األطفال في 
مناقشات حول آرائهم ومخاوفهم.

الصورة: نور وحيد / جمعية إنقاذ الطفل

التواصل مع أفراد المجتمع:

لقد تّم تحقيق إنجاز آخر أال وهو تأمين خط مساعدة 
خاص للمستفيدين من أجل ايصال أي ردود فعل قد 

تكون لديهم مباشرة إلى جمعية إنقاذ الطفل.

وبفضل »نظام الشكاوى وإدارة اإلحالة«، أصبح بإمكان 
األشخاص في كّل أنحاء لبنان االتصال على أرقام 
هاتف محّددة طوال األسبوع لطلب المساعدة أو 

االستفسار عن خدمة معينة. وقد تّم تخصيص أربعة 
أرقام للرد على استفسارات المتصلين في أي منطقة 

عمل: 

في سهل البقاع:
81700202

في شمال لبنان:
81٦92992

في بيروت وجبل لبنان:        
01397509

خالل سنة 201٦، نجحت جمعية إنقاذ الطفل 
في الرّد على 14319 اّتصال من أصل 

 .17119
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لدينا إيمان راسخ بأن لدى جميع األطفال الحق في:

البقاء على قيد الحياة:
حصول األطفال على االحتياجات األساسية

التعليم:
حصول األطفال على تعليم جّيد

الحماية:
حماية األطفال في الممارسة والقانون

شراكة نفتخر بها
تفتخر جمعية إنقاذ الطفل بالعمل مع الجهات المانحة السخية التي تشاطرنا إيماننا بأنه لم يفت األوان 

إلنقاذ مستقبل األطفال الضعفاء. وفي العام 201٦، عملنا مع 10 مانحين وشركاء يمثلون 13 بلًدا. وقد 
ا لنجاحاتنا. كان سخاء دعمهم أساسيًّ

إّننا ممتنون للجهات التالية:

تطلعاتنا
      لعام 2017 ...

مؤسسة األصفري                  وما بعده

مكتب السكان 
والالجئين والهجرة 

األميركي

مؤسسة »سي أند آي« 

مؤسسة كونراد أن. هيلتون

الوكالة الدنماركية للتنمية 
 )DANIDA( الدولية

GIZ وكالة
 األلمانية 

وزارة التنمية 
الدولية البريطانية

مكتب المفوضية 
األوروبية للمساعدات 

اإلنسانية والحماية 
المدنية )إيكو( 

)المفوضية األوروبية(

صندوق »فيليسيمو«

وزارة الخارجية
 في حكومة النرويج

مؤسسة إيكيا

صندوق منصة اليابان

جونسون آند جونسون

مؤسسة »ليغو«

منظمة »ميد إير«

جمعية إنقاذ 
الطفل األسترالية

مجموعة 
»أم بي سي« 

شركة »ميهيرا« 

مكتب المساعدة 
الخارجية في

 حاالت الكوارث

شركة »ريكيت بينكيسر« 

Radiohjälpen منظمة

SHL مؤسسة

الوكالة السويدية للتعاون 
اإلنمائي الدولي

)SIDA( 

شركة »سودربرغ« وشركائها

يانصيب الرمز البريدي 
السويدي

الوكالة السويسرية 
للتنمية والتعاون

المفوضية السامية
 لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئين

اليونيسيف – 
صندوق األمم المّتحدة 

للطفولة

برنامج األغذية العالمي
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المدرسة...أخيًرا

صالح* تغمره اإلثارة مرة أخرى. 
ففي عمر الثانية عشر، عاد 

إلى المدرسة للمرة األولى 
بعد خمس سنوات. وهو في 
صّف جديد، ويلتقي بأساتذة 

جدد، ويجلس على مكتب جديد، 
ويتصّفح كتًبا جديدة.

»أشعر بالسعادة ألني عدت إلى 
المدرسة بعد كل هذا الوقت. 

قلت ألهلي إنني أريد الذهاب 
إلى المدرسة مرة أخرى.« 

كان على صالح العمل لمساعدة 
أهله على تأمين لقمة العيش. 

لقد حصل على وظيفة في 
مخبز، حيث عمل لمدة ثالث 

سنوات.

»أعمل من الساعة السادسة 
حتى منتصف الليل. أبيع الخبز 

والمعجنات والكعك...«

صالح سعيد ألّنه عاد إلى 
الصّف. وهو يستمتع بوجوده مع 

أطفال مثله. 

»أريد أن أتعّلم، لقد نسيت كيف 
تبدو المدرسة. لقد نسيت كيفية 

القراءة والكتابة. إّني أتعّلم 
أشياء كثيرة اآلن، مثل اإلنكليزية 

والعربية والرياضيات«.

»ال يجب أن يتخّلى أطفال 
مثلي عن التعليم، يجب أن 

يكونوا عازمين على العودة إلى 
المدرسة«.

رسالة إلى العرائس 
األطفال

تزوجت سحر* عن عمر 13 سنة 
وأنجبت طفاًل في عمر 14 سنة، 
ولم يكن لديها أي سلطة أو قرار 

حيال ارتباطها الذي تّم ترتيبه 
على عجل مع جارها. وتقول إنها 

ال تريد ترك عائلتها وإنها كانت 
ا. صغيرة جدًّ

تسّمي ذلك »خطأ« تأسف 
عليه. وعلى الرغم من أّنها 

متعّلقة بزوجها، تقول إنها تفتقد 
طفولتها.

ا، شعرت  »عندما كنت أصغر سنًّ
أّن الزواج سيكون جيًدا وجمياًل. 

كنت أعيش مع زوجي وكنت 
سعيدة. إاّل أّني لم أدرك 

أن الزواج يشمل الكثير من 
المسؤوليات. أتمنى لو لم 

ينتهي األمر على هذا النحو.« 

وتعتقد سحر أنها لم تختبر ذلك 
لوحدها. ال بّد من أّن هناك 
العديد من الفتيات مثلها، 

وهي تلتقي بهم في جلسات 
التوعية التي تنظمها جمعية 

إنقاذ الطفل. وهم يتشاركون 
قصصهم ويناقشون ما كان من 
الممكن أو كان ينبغي القيام به.

»الزواج ليس للفتيات الصغيرات. 
أعتقد أنه ينبغي أن يكون 

ا، فوق سّن  للفتيات األكبر سنًّ
العشرين، ألن الزواج ينطوي 

على الكثير من المسؤوليات. ال 
أعتقد أن الفتيات يجب أن يتزوجن 

عندما يكّن في عمر 13 أو 14 
سنة.«

الصورة: تراسي مانرز / جمعية إنقاذ الطفلالصورة: أحمد بيرم / جمعية إنقاذ الطفل
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جهود دؤوبة
توفي زوج سلمى* في العام 

2002 وترك هذه األرملة مع أربعة 
أطفال صغار عليها تربيتهم. 

فبالنسبة إلى أسرة تحصل على 
دعم قليل وليس لديها مصدر 
مستدام للدخل، لم يكن هناك 

خيار سوى االعتماد على األعمال 
الخيرية.

إاّل أّن مرض سلمى بات يعني 
أّن رّبة المنزل لم تعد تستطيع 

أن تؤّمن لقمة العيش لألطفال 
األربعة. عندما علمت هذه 

السیدة اللبنانیة ببرنامج تنمیة 
المهارات المنزلیة الذي ُتجريه 

جمعية إنقاذ الطفل، طلبت 
االنتساب إليه علی الفور.

»إنها إحدى األشياء التي كنت 
دائًما أحب القيام بها. أردت أيًضا 

أن أعيل أطفالي األربعة بعد 
وفاة زوجي. كمريضة سرطان، 

يمكنك التصور مدى صعوبة 
العيش مع المرض والدعم 

القليل«.

»لقد نجحت في تسويق 
منتجاتي بين جيراني وفي أرجاء 

المدن هنا ]في وادي البقاع. 
لقد كانت تجربة رائعة«.

»ال يتعّلق األمر بالمال فقط. 
لقد استمتعت باألنشطة ألنها 

كانت طريقة رائعة ألشغل وقتي 
وأشعر بأني منتجة«.

إنقاذ طفل من درجة 
الحرارة المرتفعة 

على مدى السنوات الثالث 
الماضية، ذاق فؤاد* وزوجته 

وأطفالهم السبعة األمرين، من 
أّيام حارة إلى ليال عاصفة في 

الخيمة. أما األغطية البالستيكية، 
فقد كانت تشّكل السقف، ولم 
تعد الجدران تكفي لمنع الحرارة 
الحارقة والبرد القارس من غزو 
الخيمة ولمساعدة ابنهما فؤاد 

البالغ من العمر 12 عاًما والمعوق 
خالد، الذي ازداد مرضه سوًءا مع 

ارتفاع درجات الحرارة.

»لقد أثرت عليه بشدة لدرجة أنه 
كان يختبر تشنجات متكّررة. كان 
يفقد الوعي ويعاني من آالم 
في جسمه لساعات. ولقد تّم 

تحذيرنا من أنه ما لم نتحّكم في 
درجة الحرارة داخل الخيمة، فإن 

وضعه سيزداد سوًءا«.

وّفرت جمعية إنقاذ الطفل 
لألسرة لوازم عزل ساعدت 

على إبقاء درجة الحرارة داخل 
الخيم ضمن حدود معقولة عبر 

المواسم وحماية األسر من 
ظروف الطقس القاسية. وقد 

واسى هذا التدخل فؤاد.

»إّننا ممتنون لهذا الدعم. 
ومن المدهش كيف أحدثت 
هذه اإلضافة كّل هذا الفرق 

في الخيمة. قد يبدو المأوى 
المالئم أمًرا بسيًطا بالنسبة 

إلى الكثيرين، ولكّنه شيء ثمين 
بالنسبة إلينا«. 
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جمعية إنقاذ الطفل في لبنان

اتصاالت وعناوين

المكتب األساسي في بيروت
األشرفية، شارع النصرة

سوديكو سنتر، بلوك ب، الطابق األول
هاتف: 9/٦/٦14٦80/1/2/4/5 )1( 9٦1+

مكتب بيروت وجبل البنان الميداني
األشرفية، شارع النصرة

سوديكو سنتر، بلوك أ، الطابق الثاني
هاتف: 9/٦/٦14٦80/1/2/4/5 )1( 9٦1+

مكتب البقاع
زحلة، حوش األمراء

CET شارع ستارجايت، مبنى معهد
هاتف: 813117 )8( 9٦1+

 
مكتب الشمال
عكار، الكويخات

عقار رقم 35٦، مبنى خالد الحايك
هاتف: ٦957٦1 )٦( 9٦1+

»نحن ننقذ حياة األطفال، ونكافح 
من أجل حقوقهم، ونساعدهم على 

تحقيق إمكانياتهم«

أعّد هذه النشرة قسم اإلعالم والمناصرة 
واالتصاالت في جمعية إنقاذ الطفل - لبنان، 

وهي منظمة غير ربحية ُأنشئت بموجب المرسوم 
الرئاسي رقم 8073.

وتقّدم األقسام الخاصة بالبرنامج المعلومات 
واألرقام المتعلقة ببرنامج إنقاذ الطفل. وتستند 
االحصاءات األخرى إلى آخر األرقام المتوّفرة من 

الموارد الدولية المعترف بها.

مديرة المشروع:
 ساندي مارون

نص:
 أحمد بيرم

صورة الغالف:
 نور وحيد

يحتفظ المؤلف بحقوق النشر، ولكن يمكن نسخ هذه النشرة بأي طريقة من دون رسوم أو إذن 
مسبق ألهداف تعليمية، ولكن ليس إلعادة البيع. للنسخ في أي ظروف أخرى، يجب الحصول على 

إذن خّطي مسبق من الناشر.

*تّم تغيير كّل األسماء الواردة في هذا التقرير 
ألهداف الحماية
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