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شكرا
ً
مع استمرار األزمات في المنطقة ،وتأثيرها على حياة المزيد من األطفال،
أصبح نيل الحق الطبيعي في الحماية ،والبقاء على قيد الحياة ،والتعليم،
صعوبة .في وقت بات ارتفاع عدد السكان واضمحالل الفرص
ً
أكثر
االقتصادية في لبنان من المؤشرات إلى أن قابلية السقوط باتت في
ارتفاع ،إن كان في صفوف النازحين أو حتى داخل المجتمع المضيف.
بلد مساحته  10،452كيلومتر مربع يستضيف اآلن على أرضه أكثر من
ٌ
 1،1مليون الجئ سوري ،باإلضافة إلى  43،000الجئ فلسطيني من
سوريا و 270،000الجئ فلسطيني .يضاف إلى ذلك  1،2مليون فرد
في لبنان يعيشون في بؤس مدقع.

إنجازات العام  2015باألرقام
357,547

األفراد المستفيدون مباشرة من جمعية إنقاذ
لطفل في .2015

203,788

األطفال المستهدفون في جميع البرامج.

33,549

األطفال المستفيدون من برامج التعليم.

208,331

األفراد المستفيدون من برامج المياه والصرف
الصحي والنظافة العامة.

62,098

األفراد المستفيدون من برامج المأوى.

17,219

األطفال المستفيدون من برامج حوكمة قانون
الطفل.

14,424

األفراد المستفيدون من برامج جني الرزق.

أصبح العبء االجتماعي الثقافي أكثر ً
ثقل مع استمرار تدفق الالجئين
إلى لبنان .وازدادت احتياجات التعليم ،واشتد النقص في الموارد،
ضروريا أكثر فأكثر.
وبالتالي أصبح دعمنا
ً
في العام  ،2015قمنا بتكثيف برامجنا وتوسيع نطاق مداخالتنا للوصول
إلى عدد أكبر من األطفال والعائالت والبيوت والمجتمعات .قمنا بتغطية
مناطق أكثر ووصلنا إلى قرى أبعد في لبنان.
يهدف هذا التقرير إلى مراجعة المسائل الهامة التي قامت جمعية انقاذ
الطفل بمقاربتها في العام  ،2015والتي تضمنت التعليم ،وحماية
الطفل ،وسبل العيش ،وفقر األطفال ،والمياه والصرف الصحي
والنظافة العامة ،واألمن الغذائي وجني الرزق ،وحوكمة حقوق الطفل.
ويبلغ مجمل عدد
األفراد الذين ساعدتهم
برامجنا ،سواء بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة،
 742،567من بينهم
 435،336طفل .وفي
هذا التقرير تفصيل
ألثر ونجاح هذه البرامج.
المتضمنة
الشهادات
ّ
في هذا التقرير
يروونها أطفال
وعائالت استفادت
من الدعم االنساني
المباشر الذي تقدمه
جمعية انقاذ الطفل.
هذه القصص
هي بمثابة صوت
ً
ضعفا
لألشخاص األكثر
وإلقاء للضوء على
قضايا حقيقية من
حياتهم.
إيان رودجرز
المدير العام
جمعية إنقاذ الطفل قي لبنان
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ماذا فعلنا في
العام 2015

كتاب وقلم
للجميع
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ً
حق أساسي لكل طفل ،قمنا
ايمانا منّ ا أن التعليم ّ
بتوسيع نشاطاتنا وتحسين مستوى البرامج التعليمية
للسماح لألطفال في مرحلة التعليم التمهيدية
بالتمتّ ع بالفرص التعليمية المناسبة.
في العام  ،2015استمرت جمعية انقاذ الطفل بلعب
دور رائد في دعم التعليم النظامي وغير النظامي
عبر التعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وتطبيق
البرامج المبتكرة التي تقارب بشكل مباشر احتياجات
الطفل التعليمية.
مع بداية العام الدراسي  ،2015-2016تم إطالق
حملة «العودة إلى المدرسة» في سهل البقاع وفي
طرابلس وفي عكّار في شمال لبنان ،لمساعدة على
انخراط األطفال السوريين في المدارس الرسمية،
سواء في دوام صباحي أو مسائي .وقد غطت
الحملة تكاليف األقساط من أجل دعم األطفال لدخول
قطاع التعليم الرسمي.
التعليم النظامي
قامت جمعية انقاذ الطفل بمساعدة  29،028طفل
سوري على االنخراط أو اكمال تعليمهم في المدارس
مدعومة برصد
ً
الرسمية للعام الدراسي ،2015-2016
واهتمام المجموعات المستهدفة.
وفي سياق آخر ،خضعت منشآت المياه والصرف
الصحي في مدرستين رسميتين
ألعمال صيانة شاملة.
كذلك قامت جمعية إنقاذ الطفل
بعقد جلسات تدريبية تعرف بـ
«األبوة االيجابية» مع األهل ،وذلك
ّ
لتعزيز قدرة المجتمع على االستجابة
لالحتياجات التعليمية .والهدف من
هذه المبادرة هو توعية األهل على
أهمية التعليم وإبقاء أوالدهم في
المدارس.

نؤمن أن
التعليم ليس
حقا فحسب،
ً
بل هو أولوية قصوى

التعليم غير النظامي
يتسن لهم االلتحاق
بالنسبة لألطفال الذين لم
َّ
بالمدارس الرسمية ،سنحت أمامهم الفرصة لمتابعة
تعليمهم من خالل البرامج التعليم غير النظامي ،ومن
ّ
المكثف ،التي أطلقتها جمعية
بينها برامج التعلم
انقاذ الطفل في جبل لبنان والبقاع والشمال.
المسجلين في
واستهدف البرنامج األطفال غير
ّ
المدارس الذين بلغوا سن التاسعة من العمر وما
فوق .وركّزعلى تعليم الرياضيات واللغة العربية
عبر استخدام المواد المتبعة في المنهاج اللبناني،
باإلضافة إلى تعليم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية.
الهدف األساسي هنا هو إيصال الطالب الذين لم
يتسن لهم التعلم في سن مبكرة إلى المستوى
ّ
التعليمي الذي يجب أن يبلغوه في هذا العمر.
صفا غير نظامي على مساحة
ً
وقد تم إعداد 119
ً
طفل بالمهارات الالزمة من
البالد ،لتزويد 7،388
أجل إعادة التحاقهم بالمدارس النظامية .بدورهم،
عزّ ز المعلمون مهاراتهم التعليمية من خالل تدريبهم
على السلوك اإليجابي والتعليم المتعدد المستويات
تلقى األطفال لوازم مدرسية
وإدارة الصفوف .كما ّ
من قبل الجمعية.
برنامج الرعاية وتنمية الطفولة المبكرة
استجابة إلى احتياجات األطفال في مرحلة ما قبل
ً
المدرسة (بين  3و 5سنوات) ،قامت جمعية إنقاذ
الطفل في لبنان بتوسيع نطاق برنامج الرعاية وتنمية
ً
طفل ،الذين حضروا
الطفولة المبكرة ليشمل 1،649
نشاطات مجتمعية.
تم تزويد األطفال بمهارات
ومن خالل هذا البرنامجّ ،
ما قبل المدرسة .كما شعروا بالحماية والراحة
النفسية ،ما عزز تطورهم الجسدي والذهني ،حتى
باتوا حاضرين للمدرسة.
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أول الواصلين

إضاءة على أهم األرقام
29,029

األطفال المسجلون في مدرسة رسمية.

13,196

التالميذ المتلقون لمساعدات مدرسية.

7,000

األطفال المشاركون في جلسات رفع الوعي.

615

الشباب المدعومون للتسجيل في معاهد مهنية.

16,000

التالميذ المستفيدون من برامج التعلم السريع.

119

تم تأسيسها.
الصفوف غير النظامية ّالتي ّ

«شعر قاسم بألم في أسنانه في إحدى الليالي ولم
يستطع النوم .سألته ما الخطب ،ولكن ،وعلى الرغم
من شعوره باأللم ،لم يجب .أيقنت حينها أنه يعاني
من مشكلة ما.
بدأت المشكلة معه في سوريا ولم تتوقف حتّ ى بعد
قدومنا إلى هنا .يشعر قاسم بالخوف كلما سمع
أصوات المفرقعات النارية أو أي صوت مدو ،أو رأى
عدائيا بشكل
رجال الشرطة .يتوقف عن الكالم ويصبح
ً
مفاجئ.
كثيرا ،فبات يعرف اآلن
أخبرتني المعلمة أنه تحسن
ً
الكتابة والقراءة والقيام بواجباته .ويبدو لي بشكل

كثيرا فهو ال شك أصبح أفضل .لقد
واضح أنه تحسن
ً
انعزاليا ويرفض التكلم مع أي شخص،
اعتاد أن يكون
ً
إال أن معلمته تشجعه على التفاعل مع األطفال.
أنا سعيدة ألجله .التقدم ملحوظ منذ دخوله المركز
الخاص ببرنامج الرعاية وتنمية الطفولة المبكرة.
عندما افتتحوا هذا الصف ،كان ال يبارح عتبة الباب .أما
ً
دوما
اآلن ،فيصل قبل المعلمة ،ويقوم بانتظارها .هو
أول الواصلين وآخر المغادرين».
والدة كريم

1,649

األطفال المشاركون في برنامج الرعاية وتنمية
الطفولة المبكرة.

إنقاذ الطفل
جمعيةإنقاذ
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الحماية
من األذى
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نحو عالم أكثر
حماية لألطفال
ً

رحلة إلى بر األمان

إن محاربة كل أشكال التهميش واالستغالل تقع في
صلب عملنا .نسعى لحماية األطفال العرضة للخطر.
واصلت جمعية انقاذ الطفل في خالل السنة الماضية وقد تم تنظيم جلسات تُ عنى بحماية الطفل لـ2،575
عنايتها باألطفال المحتاجين ،مركزة على خدمات الحماية مقدم رعاية لزيادة معلوماتهم حول هذه المسألة ،عبر
الخاصة بهم.
استخدام وسائل التربية اإليجابي في سلوك الوالدين
اليومي.
وطبقت الجمعية برنامج دعم نفسي شامل في
دمج
محاولة لمعالجة ظاهرة العنف ضد األطفال عبر
قدمنا المساعدة لألطفال الذين عانوا من مختلف
كما
ّ
مناهج مختلفة مثل برنامج مرونة األطفال و «سالمتك أنواع الكوارث ،عبر توفير عناية خاصة لهم وابتكار
سالمتي» .في المحصلة ،استفاد ما يقارب 10،000
مساحات صديقة لألطفال حيث يمكنهم اللعب
ً
طفل تتراوح أعمارهم بين  3و  17سنة من برامج
والتعبير عن مشاعرهم وأحالمهم .هذه المساحات
صديقة األطفال .وكان الهدف من هذه البرامج تعزيز
عززت لديهم الثقة بالنفس وساعدتهم على تخطي
المرونة لدى األطفال وتمكينهم للسنوات القادمة.
الصعوبات والصدمات ،بكل حرية ومرح.

إضاءة على أهم األرقام
71,000

األطفال المستفيدون من نشاطات برنامج حماية
الطفل.

9,998

األطفال المشاركون في برامج الدعم النفسي.

مصابا بإعاقة في عموده الفقري ،وقد
«ولد فادي
ً
ُ
حالت هذه االعاقة دون نموه الطبيعي .خضع فادي
دائما إلى عيادة طبيب األعصاب.
لعملية وكنا نتردد
ً
تأثر فادي بحادث السير الذي أودى بحياة شقيقه .وهو
يشتاق إليه ألنهما كانا ال يفارقان بعضهما البعض.
تحسن
ساعدت أنشطة جمعية إنقاذ الطفل فادي على
ّ
وضعه النفسي ،فهو يواظب على المشاركة في
األنشطة منذ أشهر .نستطيع مالحظة الفرق بشكل
واضح.

تحسنت حالته النفسية بشكل كبير ،فهو اآلن يلعب
ّ
ويتعلم .عندما يعود إلى المنزل ،يخبرني فادي
ويغنّ ي
ماذا فعل طيلة النهار في خيمة جمعية إنقاذ الطفل.
العد وعلى كتابة
قادرا على
نحن سعداء ألنه أصبح
ّ
ً
اسمه».
والد سامر

2,575

مقدمو الرعاية المشاركون في جلسات التوعية
األبوة االيجابية.
حول
ّ
إنقاذ الطفل
جمعيةإنقاذ
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محاربة
الفقر
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أ -برنامج المسكن

حق كل طفل العيش
من ّ
في مسكن آمن

الفقر ظاهرة خطيرة تلقي بثقلها
على ماليين األطفال حول العالم،
استثناء.
ولبنان ليس
ً
التخلص من الفقر ما زال بعيد
المنال ،لكن ،نحن في جمعية إنقاذ
الطفل ،نؤمن أنه من الضروري
السعي للقضاء على كل أثر للفقر
عند األطفال.
وفي العام  ،2015اتخذنا خطوات
عدة في هذا المجال:
ّ

محاربة الفقر إلتاحة الفرصة
أمام األطفال للتطور

إيواء عدد الالجئين المتزايد في لبنان يشكل أحد
أكبر التحديات التي تواجه البالد .الخيارات المحدودة
والنقص في المساحات شكلت ً
إضافيا على
عبئا
ً
ً
أصل.
مشكلة السكن المتفشية
عملت جمعية إنقاذ الطفل على استراتيجية لتحسين
ظروف المساكن غير الالئقة عبر توزيع مختلف أنواع
حزم المساعدات التي طالت  62،000شخص ،بينهم
 33،500طفل ،يعيشون في ظل ظروف صعبة.

المساعدات الشتوية:

مساكن مؤقتة:

قدمنا المساعدات الشتوية
شخصا على
لحوالي 53،000
ً
امتداد لبنان خالل فصل
الشتاء ،ما خفف من تأثيرات
التغير المناخي على صحتهم.
كما سعينا لمعالجة مسائل
تتعلق بخصوصية األفراد
وحمايتهم.

دعمت جمعية إنقاذ الطفل
األشخاص الذين ال يملكون
مسكنً ا أو يعيشون مع عائالت
ً
شخصا كانوا
أخرى ،إذ أن 2،630
ضحايا حرائق أو فيضانات أو
دعما إليجاد
إخالءات ،تلقوا
ً
حلول سريعة.

إعادة تأهيل:
تم تنفيذ مشاريع إلعادة تأهيل وتحسين المساكن غير الالئقة ،حيث
كان األطفال يعيشون تحت ظروف مناخية قاسية.
وشملت أعمال إعادة التأهيل مئات البيوت غير المكتملة ،ما وفر
ً
طفل.
فردا ،من بينهم 2،500
األمن والحماية ألكثر من ً 4،666
ويمكن التماس نجاح هذا البرنامج من خالل االنخفاض الملحوظ في
المشاكل الصحية.
وحرصت جمعية إنقاذ الطفل كذلك على الحد من اإلخالء المفاجئ من
خالل عقد اتفاقيات إشغال مجانية بين المالك والمستأجرين ،تصل
شهرا.
مدتها إلى 12
ً
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ال أفاعي بعد اليوم

إضاءة على أهم األرقام
33,589

األطفال المستفيدون من برامج المساكن.

52,849

األفراد المتلقون للمساعدات الشتوية.

2,630

المستفيدون من المساعدات الطارئة المخصصة
للمساكن.

«كان من المفترض أن يكون هذا البيت مؤقتً ا عندما
انتقلنا إليه منذ ثالث سنوات .قمنا ببناء غرفة ال تليق
بالبشر.
مرتعا للزواحف والقوارض .كان من
كانت الغرفة
ً
االعتيادي رؤية أفعى تزحف أو التعرض للسعة من
دبور .أخذت زوجتي مرة إلى المشفى بعد تعرضها
قلقا على األطفال،
أم أربعة وأربعين .كنت ً
للسعة من ّ
فقد تختبئ الحشرات في مالبسهم.

عندما حل الشتاء ،كنا عرضة لألمطار والعواصف ،ولم
تقينا األغطية البالستيكية واألكياس.
قصدت مكتب جمعية إنقاذ الطفل بغية الحصول على
المساعدة ،ولحسن الحظ ،استجابوا بسرعة.
لدينا اآلن غرفتان ،ومطبخ صغير ،وحمام .بالتأكيد نشعر
اآلن باألمان أكثر .ولقد تم إعفاؤنا من دفع مستحقات
اإليجار لمدة سنة كاملة».
عاما
هاديً 30 ،

4,666

األفراد المستفيدون من خدمات إعادة تأهيل
المنازل.
إنقاذ الطفل
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نهاية الشهر

ب -مساعدة نقدية

تؤمن
المساعدات المباشرة ّ
فرصا للمضي
حاجة
ً
لألفراد األكثر
ً
قدما في حياتهم
ً
األهداف وشهرية لحوالي  18،000عائلة في جميع
المناطق.

مساعداتنا النقدية المباشرة في تزايد مستمر لكي
تصل للعائالت المحتاجة .تأمين الحاجات األساسية
وتوفير فرص لوسائل كسب معيشة أكثر فعالية تشكل
ولقد ساعد هذا الدعم المستفيدين في تحسين
جزءا ال يتجزأ من مهمامنا.
ً
ضروريا لتأمين الحاجات
ا
خيار
لهم
ووفر
حياتهم،
ظروف
ً
ً
الغذائية لهم والحماية ألطفالهم.
واصلنا قيادتنا لالتحاد النقدي اللبناني ،الذي يجمع 6
منظمات غير حكومية لتوفير مساعدة نقدية متعددة

إضاءة على أهم األرقام
17,946
العائالت المستفيدة من المساعدات النقدية.

175

شهريا لكل عائلة.
المبلغ الذي يتم تحويله
ً

«في األيام التي كان يعمل فيها زوجي ،كان يأتينا
ببعض الطعام .وعندما ال يفعل ،كنا ننام بأمعاء خاوية.
تخيل وضعنا المعيشي :ال طعام ،وال تدفئة ،وال خيمة
حقا الجحيم .حياتنا كانت بال أمل ،ال نترقب إال
ثابتة .إنه ً
الموت.
عندما تلقيت اتصال منذ  9أشهر يفيد أننا سنقوم
بتلقي مساعدة نقدية ،لم أصدق ما سمعته أذناي.
بدأت بالبكاء .ذهبت مباشرةً إلى المركز الستالم
البطاقة ،عندها تنفست الصعداء.

دوالرا لتناول وجبة طعام في مطعم
الناس تنفق 174
ً
فاخر ،أما نحن ،فكنا نتدبر أمورنا بـ 75دوالر للعيش
طوال الشهر.
حقا .قبل أن نتلقى المساعدة النقدية،
نحن ممتنون ً
كنا ال نتناول اللحوم لسنة كاملة .أما اآلن ،نتناولها مرة
كل شهر».
عاما
نسرينً 27 ،

إنقاذ الطفل
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نقطة صافية
في نهر جا ٍر
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ألن المياه اآلمنة تعني حياةً
يتوفر لألطفال مياه
ّ
آمنة ،يجب أن
نظيفة ،وخدمات صرف صحي
جيدة ونظافة عامة

مياه لجميع االستعماالت

كانت برامج المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة من بين القطاعات التي
عمدت جمعية إنقاذ الطفل إلى تنفيذها
على نطاق واسع في العام  2015في
ظل نمو عدد السكان الذي جعل من
ضروريا.
أمرا
ً
الحاجة إلى المياه والنظافة ً
تم تنفيذ برامج أساسية استهدفت
المجتمع المضيف والالجئين ،شملت
ً
طفل.
فردا ،بينهم 107،199
ً 208،331
وتضمنت برامج المياه والصرف
الصحي والنظافة العامة مشاريع
مجتمعية لتأمين مياه نظيفة في
سهل البقاع وعكار من خالل مد
شبكات مياه وإعادة تأهيل محطات
الضخ ،كما تم بناء مرافق الصرف
الصحي في المخيمات غير الرسمية،
وصيانة محطات معالجة المياه بالكلور.
ونظمت جمعية إنقاذ الطفل عدة
جلسات في مختلف المناطق من
أجل نشر التوعية لضرورة اتّ باع أفضل
ممارسات النظافة .وتم تشجيع
العاملين الصحيين المجتمعيين
على تنظيم جلسات مشابهة في
مجتمعاتهم.
وعندما عانى لبنان من أزمة إدارة
النفايات ،تدخلت جمعية إنقاذ الطفل
ّ
المحلية في المناطق
لدعم البلديات
تضررا ،وتم توزيع مستوعبات
األكثر
ً
في العديد من البلدات في الشمال،
فردا.
ليستفيد منها حوالي ً 88،900

إضاءة على أهم األرقام
208,331

األفراد المستفيدون من برامج المياه والصرف
الصحي والنظافة العامة.

2000

خزانات المياه الموزعة.

200

المخيمات العشوائية المستفيدة.

1,102

الحمامات الخارجية المشتركة المبنية.

55,000

األطفال المشاركون في جلسات التوعية على
النظافة.

«اضطررنا طوال أربع سنوات لشراء المياه أو االعتماد
على المنظمات غير الحكومية التي تقوم بنقل المياه
إلى هنا .ونقوم أحيانً ا بملء المياه من ينبوع يبعد
خاصة أن
ً
مشيا .كانت تلك مهمة شاقة،
 20دقيقة
ً
األطفال كانوا يشاركوننا في ذلك.
ّ
تفشي األمراض الناجمة عن تلوث المياه
الحقا
ً
الحظنا
بين األطفال .كانوا يصابون ياالسهال المعوي وحمى

التيفوئيد وأمراض جلدية كالجرب .اكتشفنا عندها أن
ملوثة.
المياه
ّ
قدمت جمعية إنقاذ الطفل إلى هنا لتقييم الوضع،
وعلى اثر ذلك قامت ببناء شبكة مياه في القرية.
اكتمل المشروع منذ بضعة أشهر ،ومنذ ذلك الحين،
تقريبا».
تصل مياه الشرب إلى كل بيت
ً
أحمد ،أب لسبعة أطفال

273

الصحي الموزّ عة.
أدوات الصرف
ّ
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تأمين الغذاء
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أ -األمن الغذائي

المؤمنة هي
الحاجات الغذائية
ّ
ّ
حق أساسي
حتما ّ
إستمرت جمعية إنقاذ الطفل بلعب دور
هام في تأمين الحاجات الغذائية األساسية
ّ
للعائالت المحتاجة في لبنان .واستمرت
شراكتنا مع برنامج األغذية العالمي إليصال
مساعدات غذائية عبر تأمين قسائم شرائية
الكترونية صالحة لالستخدام في المتاجر
المحلية.
فردا
ويساعد البرنامج بشكل فاعل ً 4،410
على شراء المواد الغذائية األساسية.

إضاءة على أهم األرقام
4,410

األفراد المتلقون للقسائم الشرائية اإللكترونية.

2,266

األطفال المستفيدون من المساعدات الغذائية
المباشرة.

1,309

العائالت المدعومة من هذا البرنامج.

إنقاذ الطفل
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جهود مثمرة

ب -جني الرزق

نسعى لمساعدة العائالت على
جني الرزق وعلى االزدهار

تسعى جمعية إنقاذ الطفل لدعم المجتمعات
وتحسين ظروف معيشتهم ،واستحداث
مصادر رزق لهم .وفي بلد تشح فيه فرص العمل،
تحتدم فيه المنافسة على الوظائف بشكل كبير.
وهنا برز دور مشاريع دعم المجتمع .إتّ سع نطاق البرامج
الشراك المجتمعات الفقيرة في النشاطات من أجل
إنشاء مشاريع أعمال صغيرة في مختلف القطاعات.
شارك عمال لبنانيون وسوريون في  15مشروع من
مشاريع دعم المجتمع تم تنفيذها في  9مناطق في
عكار وسهل البقاع .وتضمنت البرامج إصالح البنى
التحتية وما تتضمنه من مشاريع المياه والصرف
الصحي والنظافة العامة ،التي تم تنفيذها بالتعاون
مع البلديات المحلية.

والثانية مقاربة «شاب لشاب» ،من أجل تمكين هذه
الفئة العمرية ومساعدتها على االنخراط في سوق
العمل عبر إلحاقهم ببرامج تدريب على المهارات
الحياتية.
من بين المشاريع األخرى برنامج تطوير المهارات في
المنزل ،الذي ساعد على تحسين الوضع المعيشي
المجتمعين،
ألكثر من  475امرأة عبر اشراك النساء من
ْ
المضيف والالجئ ،في مشاريع صغيرة تعتمد على
مهاراتهم.
وبعد تلقيهم لتدريبات على ريادة األعمال والدعم
المادي ،انقسمت النساء إلى فرق وأنتجن سلع غذائية
مجتمعاتهن .ومكّن هذا
وتمكنّ ن من الترويج لها في
ّ
أوقاتهن وخلق
في
االستتثمار
البرنامج النساء من
ّ
عائالتهن.
مصدر رزق جديد لدعم
ّ

إضاءة على أهم األرقام
1,248

العاملون غير المتقنون لصنعة ّالذين شاركوا
في برنامج تطوير المهارات.

9

وشكلت هذه المشاريع فرصة لخلق
مدخول شهري مؤقت لألفراد المحتاجين
الذين ال يتقنون صنعة ،فاستفادت هذه
المجتمعات على أكثر من صعيد.
وأعطي الشباب الفرصة التي
يستحقونها ،إذ سعت جمعية إنقاذ
الطفل لزيادة فرص توظيفهم من خالل
برامج تهدف إلى تعزيز مهاراتهم وبناء
معارفهم.
وقد تم تبني مقاربتين أساسيتين:
االولى هي مقاربة «شاب لمراهق»

المناطق المستفيدة في البقاع وعكار.

476

النساء المشاركات في برنامج تطوير المهارات
في المنزل.

98%

نسبة المشاركين الذين قالوا إنهم اكتسبوا
مهارة حياتية.

جنان:

رنيم ,وجارة جنان:

«عملت مع رنيم في تخليل الخضار ،من الخيار،
ُ
والبروكولي ،والجزر.

«شاركت في هذا البرامج لغايتين :تعلم شيء جديد
ُ
وعملي من جهة ،ومساعدة زوجي المريض من خالل
الحصول على مدخول جديد .لدي ثالثة أطفال مسجلين
في المدرسة ،لذا إنه ألمر عظيم أن أستغل وقتي
مستداما.
في جعل مصدر الرزق هذا
ً

كنا نتّ بع الطرق والوسائل التقليدية والقديمة للتخليل.
عرفتنا جمعية إنقاذ الطفل على الطرق الفعالة
وعندما ّ
والصحية ،الحظنا الفرق.
تقريبا – حوالي  25كلغ من
قمنا ببيع جميع منتوجاتنا
ً
الخضار والفواكه المخللة والمحفوظة .قمنا بتوضيب
يبق لدينا اآلن سوى 3
 10مرطبانات لبيعها ،ولم َ
مرطبانات .لقد استحسن الناس مذاق مخلالتنا.
حققه هذا المشروع
نحن سعيدون بالنجاح الذي ّ
الصغير ،ونأمل أن تتاح لنا فرص إضافية في
المستقبل .ربما تُ فتح آفاق جديدة وتتوسع األسواق.
قد نتمكن من إمداد المطاعم بمنتوجاتنا ،من يعلم؟»

يحضرون المخلالت في
ّ
هناك العديد من الناس الذين
نظمتها
البلدة .ولكن بعد حضور جلسات التدريب التي ّ
جمعية إنقاذ الطفل ،الحظنا أن الكثير من األمور التي
كنا نقوم بها خاطئة .وفي غضون ثالثة أسابيع ،بدأنا
المدرب التي أعطانا إياها خالل
نعمل بحسب توجيهات
ّ
التدريب.
روجنا لمنتجاتنا عبر زبائننا ،بحيث يقوم الشاري
لقد ّ
بإخبار أقاربه وأصدقائه ،فيقصدوننا سائلين عما لدينا.
وعندما نخبرهم عن طريقة التحضير والجودة ،يطلبون
المزيد من المنتجات».

209

التدرب على مهنة.
أتموا لبرنامج
ّ
الشباب ّالذين ّ
إنقاذ الطفل
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كلنا آذان صاغية:
برنامج حوكمة

حقوق الطفل
إيصال صوت األطفال
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كل األطفال
اإلصغاء إلى ّ

تولي جمعية إنقاذ الطفل أهمية كبيرة
لتشجيع األطفال على المطالبة بحقوقهم،
وإيصال رسالة
لألشخاص الذين
يتربعون على
عرش السلطة،
تطالبهم بالتغيير.
وقد تشاركنا
مع الكثير من
منظمات المجتمع
ّ
المدني من
أجل دعم قدرات
المجالس البلدية
في لبنان إلى
جانب اللجان
الفلسطينية
الشعبية العتماد
ممارسات
وسياسيات
مبنية على حقوق
الطفل.
من خالل منهجية
جمع البيانات
يقودها األطفال،
تمكّن أكثر من
 200طفل وشاب
في لبنان من تحديد انتهاكات حقوق الطفل
ّ
المتعلقة بالمخاوف والقلق ّالذين
والتحديات
يعانون منها في حياتهم.
عبروا
ما يقارب  2500طفل ّ
عن أحالمهم وآمالهم في
الحصول على الرعاية الصحية
والتعليم واألمن والسالمة.
تم طرح الئحة المطالب
كما ّ
واألحالم أمام المجالس البلدية ومطالبتهم
باتّ خاذ اجراءات فورية.

كل األطفال
اإلصغاء إلى ّ

إضافة إلى ذلك ،تعاونت جمعية إنقاذ الطفل
ً
مع منارة ،وهي شبكة من 10
منظمات من المجتمع المدني
في عدد من البلدان العربية.
تسعى منارة اليصال أصوات
األطفال على المستوى
الوطني واإلقليمي والعالمي.
تم جمع البيانات بقيادة
وقد ّ
200
جرى
كما
أيضا.
األطفال
لبحث حول حقوق الطفل.
ٍ
األطفال والشباب المعدون
تسليط الضوء على النتائج
في احتفاالت وأحداث على
2,500
المستوى الوطني واإلقليمي
األطفال المشاركون في استطالع حول التحديات
والقيمين
جمعت المعنيين
ّ
واالحتياجات.
الذي أكدوا على أهمية مشاركة
األطفال في صنع القرار.

إضاءة على أهم األرقام

عاما:
جونً 22 ,

عاما:
نادينً 18 ,

«وجدنا أنه ال يوجد مساحات صديقة لألطفال ليتمكنوا
من اللعب فيها .كان هناك حديقة غير مالئمة لألطفال
– ال بل ويمكن اعتبارها خطيرة .حاملنا العمل على
الموضوع واصالحها لتالئم األطفال.

«قامت المجموعة بسؤال األطفال عن مطالبهم
وهمومهم .من بعدها ،قمنا بصياغة الئحة بحقوق
الطفل ومطالبه ،وتشاركناها مع البلديات.

نسقنا مع اللجان الشبابية داخل البلديات ،والتي كانت
ّ
فاعلة في هذا المجال .وحدنا جهودنا وتوجهنا إلى
البلدية بكل مصداقية.
مسموعا ،وهناك
شعر األطفال أن صوتهم بات
ً
من يطالب بحقوقهم – صلة وصل بينهم وبين
السلطات».

تربعت السالمة على عرش األولويات ،فاألطفال
يحتاجون للسالمة واألمان .كانوا يهابون الخروج بسبب
غياب األمان.
اتفقنا على أن تكون المطالب ملموسة ومستدامة،
وطالبنا البلدية بخط ساخن ُيعنى بشؤون األمن ،يمكن
أيضا
للناس االتصال به عند شعورهم بالخطر .وطالبنا ً
بزيادة عديد رجال األمن ،وكان لنا ما أردنا.
كانت تجربة رائعة .وبفضل الحركة االجتماعية وجمعية
إنقاذ الطفل ،أشعر أنني شخص أفضل وأستطيع
التحدث عما أنجزت».

إنقاذ الطفل
جمعيةإنقاذ
| 39جمعية
| 39

جمعية إنقاذ الطفل في لبنان

«نحن ننقذ حياة األطفال ،نحارب
لحقوقهم ،ونساعدهم على تحقيق
إمكاناتهم».

المكتب األساسي في بيروت
األشرفية ،شارع النصرة
سوديكو سنتر ،بلوك ب ،الطابق األول
هاتف+961 (1) 614680/1/2/4/5/6/9 :
مكتب بيروت وجبل البنان الميداني
األشرفية ،شارع النصرة
سوديكو سنتر ،بلوك أ ،الطابق الثاني
هاتف+961 (1) 614680/1/2/4/5/6/9 :
مكتب البقاع
زحلة ،حوش األمراء
شارع ستارجايت ،مبنى معهد CET
هاتف+961 (8) 813117 :
مكتب الشمال
عكار ،الكويخات
عقار رقم  ،356مبنى خالد الحايك
هاتف+961 (6) 695761 :
https://lebanon.savethechildren.net
Save the Children Lebanon
SaveChildrenLEB
Save the Children Lebanon

قام بإعداد هذا التقرير قسم االعالم والتواصل
والمناصرة لجمعية إنقاذ الطفل ،وهي منظمة
ال تتوخى الربح تم تأسيسها بموجب المرسوم
الرئاسي رقم .8073
تقوم إدارات البرامج والمكاتب الميدانية بتزويد
تخص جمعية إنقاذ
المعلومات واألرقام التي
ّ
الطفل .اإلحصائيات األخرى هي من مصادر
عالمية موثوقة.
مديرة المشروع:
ساندي مارون
كاتب النص:
أحمد بيرم
الصور لـ:
إضافة
ً
ساندي مارون ،ونور وحيد ،وأحمد بيرم
إلى صور من مكتبة جمعية إنقاذ الطفل لبنان
صورة الغالف التقطتها:
نور وحيد

تم نشر هذا التقرير أول مرة في تموز 2016
هذا التقرير حق للناشر يحميه القانون  ،ولكن يمكن أن يتم نسخه دون أي مقابل أو إذن مسبق ألهداف تعليمية ،ولكن
ليس إلعادة البيع .في حال تصويره ألي أسباب أخرى ،يجب الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.
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