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كلمة مديرة 
جمعية إنقاذ الطفل

فــي عــام 2017 ، وصلنــا إلــى أكثر من 265،000 شــخص ، بما 
فــي ذلــك 102،000 طفــل ، فــي جميع أنحــاء البالد. أنا فخورة 

بهــذا اإلنجــاز ، لكننــي أدرك أيًضــا أنــه مجرد مســاهمة صغيرة 
فــي وضــع صعــب ومعقــد - تهدف خطة االســتجابة لألزمات 

فــي لبنــان إلــى مســاعدة أكثر من 2.8 مليون شــخص من 
الفئــات الضعيفــة ، بمــا فــي ذلك 1.5 مليون الجئ ســوري ، 

ومــا يقــرب مــن 300،000 الجــئ فلســطيني ، ومليون من أفقر 
اللبنانييــن. وهــذا يعنــي أن مــا يقــرب من نصف الســكان الذين 

يعيشــون فــي لبنــان بحاجة إلى الدعم.

ورغم أن هذه األرقام كبيرة ، إال أنني أعلم أنه من خالل العمل 
بالشراكة مع الحكومة اللبنانية ومع المانحين الدوليين ومع 

المجتمع المدني الوطني ومع المجتمعات المحلية ، يمكننا أن 
نحدث فرقًا. يجب أن نستمر في دعم األسر المتضررة من هذه 

األزمة حتى تنتهي الحرب في سوريا ، والبالد تبدأ في التعافي 
وإعادة البناء ، وتصبح مكاًنا آمًنا لألطفال مرة أخرى. فقط عندما 

تكون سوريا آمنة حقا لألطفال - عندما ال يستطيعون البقاء 
فقط ، ولكن يمكنهم أيضا النمو والتطور واالزدهار هناك - 

عندها فقط ستنتهي هذه األزمة أخيرا. وفقط عندها أقوم ، 
كوالدة ، بإرسال ابني إلى سوريا ، عندها فقط سأشعر أنه مكان 

آمن ألي طفل.

تمتــد مســيرتي المهنيــة مــع جمعيــة إنقاذ الطفــل على أربعة 
دول – إندونيســيا، باكســتان، تايالنــد واآلن لبنــان - وألكثــر من 

10 ســنوات.  الملفــت فــي األمــر أن   رؤية ورســالة جمعية 
إنقــاذ الطفــل  تبلــورت لــي بشــكل كبيــر ومختلــف  عندما  رزقت 

بطفلــي  فــي شــهر شــباط، حيث بدأت أفهــم عمق الحب 
الــذي يشــعر بــه أطفالنا، وتضاعف شــغفي لمســاعدة جميع   

ألطفال.

بصفتــي والــدة ، الــى جانب كونــي المديرة القطريــة لجمعية 
إنقــاذ الطفــل فــي لبنــان، مــن المحزن أن أعرف أن مئات اآلالف 

مــن العائــالت  التــي تعيــش في لبنان – ســواء كانــوا لبنايين، 
ســوريين أو فســطينيين - يكافحــون لتوفيــر الغــذاء الصحي 

ألطفالهــم ، لتأميــن مــكان آمــن لهــم للعيش فيه أو إلرســالهم 
إلــى المدرســة. إن الحــق بالحيــاة ، الحمايــة والتعليــم هي من 
أبســط حقــوق األطفــال، ومع ذلك تواجه العديد من األســر  

التــي تعيــش فــي لبنــان خيارات مســتحيلة: هل ينبغي أن أرســل  
طفلــي البالــغ مــن العمــر 10 ســنوات إلى العمــل لكي أتمكن 
منتســديد ديوننــا؟ هــل يجــب علــي أن أزّوج ابنتــي البالغة من 

العمــر 15 عاًمــا حتــى يكــون لدينــا فم أقــل إلطعامه؟ هل يجب 
أن يبقــى أكبــر أبنائــي فــي المنــزل حتى يتمكــن أصغر األطفال 

مــن الذهاب إلى المدرســة؟

ال يجــب أن يضطــر أي والــد او والــدة الخضــوع لهذه الخيارات.

إدراًكا لذلــك ، تعمــل جمعيــة إنقــاذ الطفل على مســاعدة 
العائــالت فــي جميــع أنحــاء لبنــان من خالل برامج شــاملة تلبي 
احتياجــات األســر مــن المــأوى والمياه النظيفة وفرص كســب 
العيــش ، إلــى جانــب حقوق األطفــال في التعليــم والحماية. 

أليسون زلكوفيتز
مديرة جمعية إنقاذ الطفل

جمعية إنقاذ الطفل في لبنان

معلومات حول
جمعية إنقاذ الطفل

تعمل جمعية إنقاذ الطفل على المساهمة في تحسين    حياة 
الناس في لبنان منذ عام 1953، وذلك باستخدام نهج قائم 

على  تكريس الحقوق لزيادة إمكانية حصول األطفال على 
التعليم الجيد، والسماح لهم بمشاركة أكبر على مستوى األسرة 

والمدرسة والمجتمع.

هذا وُيقّدم مكتب إنقاذ الطفل في لبنان، من خالل ثالثة مكاتب 
ميدانية ومكتب رئيسي، تدخالت شاملة تستهدف األطفال في 

جميع المجتمعات.

ومع وجود ما يقارب 1.5 مليون الجئ سوري يعيشون حاليًا في 
لبنان، أصبح من الصعب تلبية االحتياجات األساسية، كما أصبح 
من الصعب تكريس حقوق األطفال. وفي هذا السياق، ساعد 

التنسيق مع الهيئات الحكومية، واألمم المتحدة، والوكاالت 
اإلنسانية األخرى على توجيه جهود جمعية إنقاذ الطفل من أجل 

الوصول إلى الفئات األكثر ضعفًا وهشاشة، أينما كانت.

وتزامنْت الجهود المبذولة لدعم السكان الالجئين مع زيادة 
االهتمام المخّصص للعائالت اللبنانية الضعيفة والهشة أيضًا. 

حيث تعمل جمعية إنقاذ الطفل لمساعدة الحكومة اللبنانية على 
تحسين البنية التحتية، وزيادة فرص األطفال في العيش في 

بيئة آمنة ومزدهرة.

رؤيتنا
عالم يحظى فيه كل طفل بالحق في البقاء، والحماية، النمو، 

والمشاركة.

مهمتنا
إلهام اإلنجازات الرائدة من حيث الطريقة التي ُيعامل بها العالُم 

األطفاَل وتحقيق تغيير فوري ودائم في حياتهم.

قيمنا
المساءلة

نتحّمل المسؤولية الشخصية عن استخدام مواردنا بكفاءة، 
وتحقيق نتائج قابلة للقياس، والمساءلة أمام الداعمين 

والشركاء، واألهم من ذلك كله، أمام األطفال.

الطموح
نطالب أنفسنا وزمالءنا بتحديد أهداف عالية وااللتزام بتحسين 

جودة كل ما نقوم به من أجل األطفال.

التعاون
نحترم وُنقّدر بعضنا البعض، ونزدهر استنادًا إلى تنوعنا، ونعمل 

مع الشركاء لالستفادة من قوتنا العالمية في إحداث التغيير 
بالنسبة لألطفال.

اإلبداع
منفتحون على األفكار الجديدة، ونقبل التغيير، ونتحّمل مخاطر 
منضبطة لتطوير حلول مستدامة من أجل األطفال وبالشراكة 

معهم.

النزاهة
نطمح للعيش بأعلى معايير الصدق والسلوك الشخصيين، 

فنحن ال نساوم أبدًا على سمعتنا ونعمل دائمًا لصالح األطفال.



العدد اإلجمالي لألطفال
الحاصلين على الخدمات

102,150
العدد اإلجمالي لألشخاص

الحاصلين على الخدمات

265,404

الخدمات األخرى
)االتحاد النقدي(

69,355

فقر األطفال
112,060

حماية الطفل
48,743

الصحة والتغذية
18,802

التعليم
52,799

حوكمة حقوق الطفل
6,958

األرقام: المستفيدون
من الخدمات
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المدى واالمتداد
تنتشــر خدمــات جمعيــة إنقــاذ الطفــل فــي جميــع أنحــاء 
لبنــان. وتعتبــر المناطــق التــي نعمــل فيهــا   المناطــق 
األشــد حاجــة إلــى الخدمــات وذلــك وفقــًا لخطــة االســتجابة 
لألزمــة فــي لبنــان المشــتركة بيــن الــوكاالت الدوليــة.

اللبنانيــة  الجبــال  عملياتنــا  طالــْت   ،2017 عــام  وفــي 
والمناطــق الجنوبيــة، كمــا وصلــْت إلــى مناطــق أعمــق فــي 
لبنــان. البقــاع وشــمال  وادي 

 مكاتب جمعية إنقاذ الطفل

مأوى

المساعدة األساسية

حماية الطفل

التعليم

أمن غذائي

سبل العيش

غسل

بيروت

النبطية

البقاع

جبل لبنان

الشمال

 1 مكتب قطري

3 مكاتب ميدانية
337 موظف

الجنوب

بعلبك

زحلة

المتن

جبيل

كسروان

البترون
بشري

زغرتا

المنيه-ضنيه

عكار

الهرمل

الكورة

طرابلس

بعبدا

الشوف البقاع الغربي

راشيا

صور

بنت جبيل

مرجعيون

حاصبيا

جزين

عاليه

صيدا

السّكان في لبنان

اللبنانّيون
حوالي 4,000,000

الالجئون السورّيون
المسجلون 997,905

الالجئون غير المسجلين بين 300,000 إلى 500,000
)احصاءات مفوضية الالجئين(

الالجئون الفلسطينيون
المسجلون 469,555 )تقرير األونروا السنوي(

الالجئون الفلسطينيون من سوريا 32,274 )تقرير األونروا السنوي(

كلماتهم,
أفعالنا



جمعية إنقاذ الطفل   |   التقرير السنوي 2017   |   11  10   |   جمعية إنقاذ الطفل   |   التقرير السنوي 2017

1

حالة الطوارئ

الزمان: كانون األول 2017
المكان: رياق، وادي البقاع

التفاصيل: استلمْت 147 عائلة إخطارات إلخالء مخيم غير رسمي 
حول قاعدة رياق الجوية ألسباب أمنية.

استجابة جمعية إنقاذ الطفل: عندما غادرْت العائالت خيامها بحثًا 
عن مكان للعيش، عملْت فرق جمعية إنقاذ الطفل، بالتعاون مع 
وزارة الشؤون االجتماعية والشركاء في المجال اإلنساني، على 
مدار ساعات العطلة لتحديد موقع جديد وإعداد المكان للعائالت 

واألطفال. وبعد مرور يومين على بداية العام الجديد، حصلْت 
66 عائلة على المساعدة في إعادة توطينها، حيث تم تمهيد 
طريق جديد ووضع األساسات الضرورية. كما ُأحيل األطفال 

الذين ُأبعدوا عن مدرستهم نتيجة لذلك إلى المدارس والخدمات 
القريبة. وعند تصميم الهياكل الجديدة، تم األخذ بعين االعتبار 

االحتياطات الالزمة ضد الحريق وحاالت الطوارئ.

حالة الطوارئ

الزمان: تشرين األول 2017
المكان: حدث، جبل لبنان

التفاصيل: تم إخالء ما يقارب   75 عائلة الجئة سورية بعد صدور 
أمر من المجلس المحلي. باإلضافة إلى أولئك الذين غادروا 

على الفور، تم إخطار ما يصل إلى 6,000 شخص، بما في ذلك 
3,200 طفل مقيم في الحي بإنذارات قصيرة األجل إلخالء 

منازلهم.

استجابة جمعية إنقاذ الطفل: ُأجري تقييم ميداني لضمان أن 
العائالت التي خرجْت قد تمّكنْت من العثور على مكان بديل. 

وتّم إصدار بيان إعالمي لتسليط الضوء على حق األطفال في 
السالمة والتحذير من التحركات المفاجئة التي يمكن أن ُتعّرض 

سالمتهم الجسدية والنفسية للخطر. وبالعمل عن كثب مع 
المجلس النرويجي لالجئين، تم إحالة الحاالت التي تحتاج إلى 

المساعدة القانونية.

حالة الطوارئ 

الزمان: تموز 2017
المكان: حوش المندرة، قب الياس، وادي البقاع

التفاصيل: اشتعلْت النيران في موقد طهي في مخيم غير 
رسمي لالجئين السوريين، مما تسّبب في وفاة شخص، 

وإصابة ثالثة، وتدمير 100 خيمة.

استجابة جمعية إنقاذ الطفل: بعد ساعات من إخماد النيران، 
تدّخل فريق إنقاذ األطفال، بدعم من مفوضية شؤون الالجئين، 

إلزالة الحطام وإصالح الموقع. وخالل األيام السبعة التالية، 
ساعدْت الجهود الدؤوبة على إعادة بناء وحدات جديدة، واستعادة 

الشعور بالوضع الطبيعي بعد الكارثة.

وقال أبو جهاد الذي كان قد انتقل إلى مخيم قب الياس قبل 
شهرين فقط: »كانت األيام القليلة الماضية صعبة. لقد فقدنا 

ممتلكاتنا ووثائقنا وأصبحنا دون مأوى. إال أننا نشعر بأننا 
محظوظون للبقاء على قيد الحياة. كما أننا سعداء أيضًا بالدعم 

الذي حصلنا عليه لبناء الخيمة الجديدة«.

ال وقت 
لالنتظار

تأتي استجابتنا اإلنسانية نتيجة لساعاٍت طويلٍة من التخطيط الدقيق والمتقن، ولكن عند  حصول حاالت   طوارئ  مفاجئة، 
فال يكون هناك وقت كاٍف لالستعدادات.

وفي عام 2017، استجابْت جمعية إنقاذ الطفل في لبنان لثالث حاالت طوارئ رئيسية هّددْت األرواح وعّرضْت حياة آالف 
األطفال واألسر للخطر.

إخالء منطقة حدث

74 عائلة تم إخالؤها

323 شخص متضّرر

72 خيمة مثبتة في المخيم الجديد

66 عائلة انتقلْت إلى موقع جديد

إخالء الرياق

االستجابة لحريق قب إلياس

3

2

170 حزمة مساعدات خاصة بالوافدين الجدد

3 حزم للمساعدة في  إصالح متوسط الدرجة

10 حزم تصريف مياه

537 شخص متضّرر

109 أسرة مدعومة إلعادة بناء أماكن إليواء 
          عائالتهم

75 عائلة ُأخليت على الفور 

6,000 شخص ُأِمروا بالمغادرة بشكل عام

3,200 طفل متضّرر
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نكون المبتكرين...
وضع حلول مبتكرة قائمة على 
األدلة وقابلة للتكرار، للمشاكل 

التي تواجه األطفال، وإثبات 
فعالية هذه الحلول.

نكون الصوت...
إطــالق الحمــالت وحشــد التأييــد مــن أجــل ممارســات وسياســات أفضــل 
إلعمــال حقــوق األطفــال وضمــان أن تســمع أصواتهــم )ال ســّيما االأكثــر 

تهميشــًا مــن بينهــم، أو أولئــك الذيــن يعيشــون فــي الفقــر(.

نبني الشراكات...
التعاون مع األطفال، ومنظمات المجتمع المدني، 

والمجتمعات المحلّية، والحكومات، والقطاع الخاص، 
لتشارك المعارف، والتأثير على اآلخرين، وبناء 

القدرات لضمان تلبية حقوق االطفال.

نحقق النتائج على نطاق واسع...
والسياســات  والبرامــج،  الفضلــى،  للممارســات  الفعــال  التنفيــذ  دعــم 
المتعّلقــة باالطفــال، واالســتفادة مــن معارفنــا لضمــان تأثيــر مســتدام علــى 

نطــاق واســع.

تحقيق إنجازاتنا الرائدة
اإلنجازات التي تطمح جمعية إنقاذ الطفل إلى تحقيقها بحلول عام 2030 هي على الشكل التالي:

من الناحية العملية، ال يمكن أن تحدث هذه اإلنجازات إال من خالل سلسلة كاملة مما نسميه »نظرية التغيير«، 
التي ُتمّثل الركائز التي ترتكز عليها خدماتنا.

البقاء
ال يجب أن يموت طفل نتيجة أسباب 
يمكن الوقاية منها قبل عيد ميالده 

الخامس

نظرية التغيير:
نموذجنا لنكون مصدر وحي إلنجازات من أجل األطفال

سوف...

التعّلم
يجب ضمان حصول جميع 

األطفال على التعليم 
األساسي الجيد 

الحماية
ال للتسامح بعد اليوم مع 

العنف ضد األطفال

صناعة
المستقبل
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       وعلى عكس العديد من مدارس الالجئين التي توّفر الدوام 
   المسائي، ُتقّدم مدرسة كياني شهادة تخّرج رسمية للطالب الذين 
   ُيكملون السنة التاسعة، وذلك بعد أن حصلْت على ترخيص لتدريس

       المنهج اللبناني.

األطفال غير الملتحقين بالمدارس
قام لبنان بخطوات عمالقة تجاه جذب المزيد من األطفال إلى 

المدارس. وباإلضافة إلى توفير التعليم المجاني في المدارس 
الحكومية، افتتحْت وزارة التربية والتعليم العالي 376 دوامًا مسائيًا 

لألطفال الالجئين السوريين ليلتحقوا بالمدرسة في فترة بعد 
الظهر. ومع ذلك، ووفقًا لتحديث خطة االستجابة لألزمة في لبنان، 

فهناك أكثر من مليون طفل من جميع الخلفيات بحاجة إلى مساعدة 
في مجال التعليم. من بين هؤالء، ما يقرب من 50 في المائة ما 

يزالون غير ملتحقين بالمدرسة بسبب عدد من العوائق التي تشمل 
غياب وسائل النقل، والصعوبات اللغوية، وعمالة األطفال.

ومن أجل استهداف هذه الفئة الضعيفة والهشة، قامْت جمعية 
إنقاذ الطفل بإعداد صفوف لتعّلم أساسيات القراءة والكتابة 

والحساب حيث يمكن ألي طفل من أي عمر، لم يتعّلم القراءة 
والكتابة، أن يأتي ويبدأ من الصفر. هذا وقد ُأنشئْت الصفوف 

في المدارس الخاصة والمراكز المجتمعية في بيروت، وجبل لبنان، 
والشمال، والجنوب، حيث تمتد الصفوف لخمس ساعات في 
اليوم. ويتعّلم األطفال من الكتب المدرسية التي تم تطويرها 

لُتشبه المناهج الرسمية اللبنانية. وُيعّزز نهج جمعية إنقاذ الطفل 
معنويات األطفال وثقتهم، وال سيما ألولئك الذين ضّيعوا سنوات 

الدراسة ويجدون أنفسهم يتعّلمون األحرف واألساسيات مع 

زمالئهم في الصف الذين يصغرونهم سنًا بكثير.

وفي هذا السياق، أعربْت فاطمة، البالغة من العمر 12 سنة، عن 
أمنياتها وهي ُتمضي يومًا كاماًل في الفصل الدراسي للمرة 

األولى في حياتها، »أكبر أمنياتي هي االنضمام إلى المدرسة 
الرسمية وتعّلم القراءة والكتابة«.

خدماتنا
في لبنان، البلد الذي يقل تعداد سكانه عن ستة ماليين نسمة، يعيش 1.5 مليون لبناني تحت خط الفقر البالغ 3.84 

دوالر في اليوم. من بينهم 470,000 طفل. أما بين الالجئين السوريين والفلسطينيين، فيؤّثر الفقر على 76 في المائة 
و65 في المائة من السكان على التوالي )تحديث خطة االستجابة لألزمة في لبنان 2018(. كما أن أكثر من 50 في المائة 
من األطفال في سن الدراسة هم خارج المدرسة، في حين أن انعدام األمن الغذائي ما يزال مرتفعًا للغاية، حيث تستمر 

فرص كسب الدخل في االنكماش.

األطفال هم في صميم كل جهد نبذله، حيث نواصل التأكيد على واجبنا لخدمة جميع المجتمعات واألطفال الضعفاء 
والهشين، أينما كانوا.

1. التعليم
تنّص اتفاقية حقوق الطفل على جعل التعليم مفتاح 
نمو الطفل في جميع مراحل الطفولة. حيث ُتطالب 
المادة 28 بأن يصبح التعليم االبتدائي إلزاميًا ومتاحًا 

مجانًا للجميع. كما تنّص على وجوب اتخاذ تدابير 
لتشجيع الحضور المنتظم في المدرسة والحد من 
معدالت التسّرب. ومع أخذ هذه الديناميكية بعين 
االعتبار، فقد تناولنا مسألة االحتياجات التعليمية 

لألطفال في لبنان.

تعليم الفتيات

تدرس 165 فتاة تتراوح أعمارهن بين 14-18 سنة في 
مدرسة »ماالال« التابعة لمؤّسسة كياني في البقاع.

يحضر األطفال صفوف محو األمية األساسية 
والحساب لمدة خمس ساعات في اليوم على 

مدى خمسة أيام في األسبوع

ثم ُيحال األطفال إلى المدارس العامة للخضوع 
الختبارات القبول

تمتد الدورة األكاديمية لمدة ثمانية أشهر
الفتيات هّن أكثر عرضة لخطر عدم االلتحاق بالمدرسة. 

حيث ال تشعر العديد من الفتيات اللواتي يحضرن 
صفوف بعد الظهر باألمان في العودة إلى المنزل في 

الظالم، كما ُتّضطر اأُلخريات للزواج قبل بلوغهم سن 
الثامنة عشرة، وفي مواجهة هذه التحديات، غالبًا ما 

ينتهي التعليم بالنسبة لتلك الفتيات.

وبدعم من جمعية إنقاذ الطفل، يتم تمكين الفتيات 
الالجئات في مدرسة مؤّسسة كياني في البقاع لتحقيق 
أفضل مستقبل لهن. حيث يأتين لتعّلم المنهج اللبناني 
واكتساب المهارات الحياتية، كما افتتحْت المدرسة دوامًا 

صباحيًا لتشجيع الفتيات على التسجيل.

وفي هذا السياق، تقول جانا، البالغة من العمر 9 
سنوات، أنها هي وصديقاتها »هنا للنضال من أجل 

مستقبلنا«. ويأتي هذا النضال محّصنًا بالدرع األكاديمي. 
حيث تتعّلم حوالي 150 فتاة مجموعة من الموضوعات، 

ويتحدثن باللغة اإلنجليزية، ويتم تدريبهن على مهارات 
الكمبيوتر. فالتفكير اإليجابي، على حد قول جانا، هو 

السبيل الوحيد لتحقيق األهداف.
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رعاية وتنمية الطفولة المبّكرة
يعتمد النجاح في المدرسة على التعليم الذي يتم تلقيه خارجها. 
حيث ُتقّرر السنوات األولى من حياة الطفل مدى استقرار نموه 

بمجرد انضمامه إلى المدرسة.

وُتظهر األرقام الرسمية   أن 31٪ فقط من المدارس في لبنان 
ُتوّفر التعليم في مرحلة الطفولة المبّكرة. ولمحاولة سد هذه 
الفجوة، قامْت جمعية إنقاذ الطفل بزيادة حجم ونطاق وتركيز 
التعليم غير الرسمي، مع إعطاء األولوية لبرامج رعاية وتنمية 

الطفولة المبّكرة حتى يتمكن األطفال من الحصول على أفضل 
بداية في الحياة.

وفي المساحات المزينة باللوحات واألشكال الملونة، يتمّتع 
األطفال في الفئة العمرية بين 3-6 سنوات بجو من األمان، 
والود، والشمولية ضمن بيئة التعّلم. حيث ُتساعد األنشطة 

األطفال على التفاعل معًا والنمو، ويتم إعدادهم لالنتقال إلى 
السنة األولى من المدرسة بشكل سلس قدر اإلمكان.

وفي أكثر من 20 مركزًا لرعاية الطفولة المبّكرة في البقاع، 
وشمال لبنان، وبيروت، وجبل لبنان، يتعّلم األطفال األحرف 

واألرقام ويشاركون في مجموعة من التمارين التي ُتطّور 
مهاراتهم الحركية واللغوية والمعرفية. حيث يتم تقديم األنشطة 

باستخدام أساليب مختلفة، بما في ذلك تعّلم القراءة والكتابة 
 ،Emergent Literacy and Math والرياضيات للمستجدين

 Healing and Education والتعافي والتعليم من خالل الفنون
through the Arts الذي ُيساعد األطفال على مشاركة 

مشاعرهم من خالل التعبير الفني.

شارك أكثر من 4,000 طفل في صفوف رعاية 
وتنمية الطفولة المبّكرة

أظهر 61 في المائة من األطفال تحّسنًا في 
التطّور التعليمي

أظهر 94 في المائة من األهل تحّسنًا 
في مهارات الرعاية الوالدية القائمة على 

االنضباط اإليجابي من خالل اعتماد تقنيات 
الرعاية الوالدية الجديدة

شارك أكثر من 41,000 طالب في أنشطة دعم 
الواجبات المدرسية في القرى اللبنانية

تم الوصول إلى 10,677 من اآلباء 
ومقّدمي الرعاية من خالل األنشطة 

التعليمية في جميع أنحاء لبنان

أظهر 73٪ من األطفال المستهدفين تحّسنًا 
بنسبة 30٪ في النماء والتعّلم في نهاية العام 

الدراسي

مجموعات دعم الواجبات المدرسية
ال ُتتاح لكل األطفال فرصة الذهاب إلى المدرسة، كما قد ال 
يستطيع جميع األطفال الذين يذهبون إلى المدرسة التمّتع 
بالتعليم المستمر، حيث يواجه تالميذ المدارس، وال سيما 

الالجئون، مجموعة من العوائق التي تجبرهم على ترك المدرسة 
بشكل كامل. وبالنسبة لبعض األطفال، ال توجد حافلة لنقلهم 

إلى المدرسة، ويجد البعض اآلخر صعوبة في التعّلم باللغة 
الفرنسية. ويمكن لمثل هذه العقبات، التي غالبًا ما تبدو تافهة، 

أن تحّطم الكثير من األحالم.

في عام 2017، حرصنا على أال تكون تلك األحالم قصيرة العمر، 
وبدعم من المجتمعات المحلية والمتطوعين، فتحنا صفوف 

مجموعة دعم الواجبات المدرسية التي كان لها هدف أساسي 
واحد، وهو: ضمان بقاء األطفال في المدرسة.

وقد ساعدْت الصفوف التي قّدمها المعلمون المؤهلون 
على سد الفجوات. ولمدة ساعتين يوميًا، يأتي األطفال لقراءة 
النصوص الفرنسية، وحل المعادالت واالستعداد لالمتحانات. 

وفي هذا السياق، قالْت ريمي التي حضرْت صفوفنا في 
شمال لبنان: »الفرنسية صعبة بالنسبة لنا، وهم يساعدوننا 

على حل واجباتنا المدرسية واالستعداد لليوم التالي«.

العمل مع األهل
كل شــيء يبــدأ مــع العائلــة. وفي عام 2017، ومن 

خــالل نشــاطاتنا التعليميــة، حرصنا على إشــراك األهل 
واألوصيــاء فــي جميــع المســتويات لتلبية احتياجات 

التعّلــم، والحمايــة، والنمــو لألطفــال المعّرضين لخطر 
التســّرب من المدرسة.

حيــث تــم إنشــاء مجموعات األهــل المجتمعيــة لتعزيز نهج 
الرعايــة الوالديــة اإليجابيــة بين أولئــك الذين ُيقّدمون 

الرعايــة فــي المنــزل. وكان الهــدف هو تهيئــة بيئة آمنة 
فــي المنــزل، ودعم األطفال لمواصلــة تعليمهم. 

وقــد حــدث ذلك من خالل تســليط الضــوء على الفوائد 
الطويلــة األمــد لتطبيــق التوجيــه اللطيف بداًل من 

العقــاب أثنــاء تربية الطفل.
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II. حماية
الطفل

ما يزال العنف، وزواج األطفال، وعمالة 
األطفال من بين أسوأ انتهاكات حقوق الطفل 

في لبنان، لذا يقع إبقاء األطفال في مأمن 
من اإلساءة والعنف واالستغالل واإلهمال 

في صميم رسالتنا.

مــا يــزال العنف، وزواج األطفــال، وعمالة األطفال 
مــن بيــن أســوأ انتهاكات حقوق الطفــل في لبنان، لذا 

يقــع إبقــاء األطفــال في مأمن من اإلســاءة والعنف 
واالســتغالل واإلهمال في صميم رســالتنا.

ووفقــًا لخطــة االســتجابة لألزمة في لبنان، ينتشــر 
اســتخدام االنضبــاط العنيــف فــي المنزل بين 57 في 

المائــة مــن العائــالت اللبنانيــة و65 في المائة من 
الالجئيــن الســوريين. وفــي هذه األثناء، يســتمر األطفال 

في النزول إلى الشــوارع والمزارع للمســاعدة في 
كســب الدخــل ألســرهم، مما يجعلهــم عرضة للعنف 

واالســتغالل فــي كفاحهــم للفوز بلقمــة العيش. كما أن 
الفتيــات، مــن جميــع الفئات، معّرضــات لخطر الزواج قبل 

نصــف عقــد من كونهن مســتعدات جســديًا أو عاطفيًا 
لذلــك. وكثيــرًا مــا يكون الزواج المبّكــر نتيجة لمحاوالت 

للحــد مــن العــبء االقتصادي على كاهل األســرة، واألمل 
فــي حمايــة مســتقبل الفتيات. هذا وُتشــير البيانات 

إلــى أن هــذه الظاهرة ليســت مقتصــرة على فئة واحدة 
مــن الســكان، علــى الرغم من أنها أكثر انتشــارًا بين 

مجتمعــات الالجئيــن الســوريين، حيــث أن 27 في المائة 
مــن الفتيــات اللواتــي تتــراوح أعمارهن بين 15 و19 عامًا 

هــن متزوجات حاليًا.

وعلــى مــدار العــام الماضي، رّكــزْت برامجنا على هذه 

االتجاهــات، ورفعــْت مــن وتيرة الكفــاح من أجل كل طفل. 
ولذلــك فقــد قمنــا بوضع خطــط جديدة لدعم األطفال 

بشــكل فــردي ومــن خالل المجتمعــات. حيث قّدمنا 
المســاعدة لألطفال الذين يعملون في أســوأ أشــكال 

عمالــة األطفــال بهــدف إعانتهم على تحســين أوضاعهم، 
والحــد مــن ســاعات العمل الطويلــة، ومعاونتهم على 

معــاودة االنضمــام إلــى المــدارس، كما تم دعم أولئك 
الذيــن كانــوا المعيليــن الوحيدين في أســرهم من خالل 

توفيــر حــزم نقدية وكذلك إدارة الحاالت.

هذا وســاعدْت برامج الدعم النفســي االجتماعي 
المجتمعيــة األطفــال على بنــاء مرونتهم على 

المــدى الطويــل. ومن خالل تدخالت الدعم النفســي 
االجتماعــي المرّكــزة، التي يتم تقديمها بشــكل مباشــر 

ومن خالل الشــركاء، فقد اســتهدفنا األطفال الذين 
يحتاجــون إلــى دعــم عاطفي للتغّلب على األســى، 

والصدمة، ومناقشــة مشــاعرهم. كما اســتقبلنا األطفال 
فــي مســاحاتنا فــي جميع أنحــاء البالد وكذلك من خالل 

اتبــاع النهج المتنقــل والمجتمعي.

عــالوًة على ذلك، شــارك مقّدمــو الرعاية واألهل في 
مجموعــات الدعــم وبرامــج الرعايــة الوالدية التي تهدف 

إلــى توفيــر الدعم النفســي االجتماعــي، وكذلك معالجة 

الجهود الوطنية
تــم اختيــار جمعيــة إنقاذ الطفــل لقيادة تقييــم الرعاية المؤقتة 

الــذي تناول مؤّسســات الرعاية الســكنية التــي ُتوّفر الرعاية 
المؤقتــة والبديلــة لألطفــال الذين يتعّرضــون لخطر انتهاكات 

حمايــة الطفــل. وبفضــل التعاون مع المؤّسســات األخرى، ُتمّثل 
نتائــج التقييــم الخطــوة األولــى لتوفير األدلــة التي توّجه أعمال 

الدعــوة والتأييــد المســتقبلية، وبرامــج الدعــم، والبحث عن الرعاية 
المناســبة لألطفــال فــي لبنان بالتعاون مع وزارة الشــؤون 

االجتماعيــة. كمــا أن الهــدف النهائــي هو دعــم تدابير الرعاية 
البديلــة الجيــدة، وإعطــاء األطفــال فرصة للعيش فــي بيئة عائلية 

آمنة.

وفــي هــذه األثنــاء، اســتمّرْت جمعية إنقــاذ الطفل في كونها 
جهــة رئيســية فــي إدارة الحالة، ومن خــالل عالقاتها مع 

المجتمعــات المحليــة والجهــات الفاعلة األخــرى، تمّكنْت من 
تحديــد واســتقبال اإلحــاالت الخاصــة بالحاالت األكثر خطورة. 

وقــد تــم تصميــم هذه األنشــطة خصيصــًا لدعم األطفال غير 
المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم بما في ذلك أعمال 
الرعايــة المجتمعيــة والدعــم المحّدد لألســر المضيفة لهؤالء 

األطفال.

دعم 419 طفاًل ضد أسوأ أشكال عمالة األطفال

حماية 1,868 طفل من العنف من خالل التدخل 
المباشر

قضايــا العقــاب البدنــي والمهيــن التي ما تزال ُتشــّكل مصدر 
قلــق في لبنان.

ووصلــْت جلســات التوعيــة إلــى المجتمعات المحليــة للتحذير من 
المخاطــر العديــدة المرتبطــة بــزواج األطفال، ال ســيما عند اتخاذ 
القرارات على أســاس الضرورات المالية. وفي هذا الســياق، 

عدلْت دانا، طفلة وعروس محتملة في ســن السادســة عشــرة، 
عــن قرارهــا بالــزواج بعد ســماع إحدى جاراتهــا وهي تتحدث في 

إحــدى الجلســات عــن المضاعفــات الجســدية والعاطفية التي كان 
عليهــا أن تتعامــل معهــا عقــب زواجها الســابق ألوانه من رجل 

يكبرها بعشــر سنوات.
ومــن أجــل دعــم نظــام حماية الطفل في البــالد، قمنا ببناء 

قــدرات الجهــات الفاعلــة المحليــة فــي مجال إدارة الحالة. وما 
يــزال العمــل القائــم على أســاس حماية الطفل هــو المفتاح في 
نهجنــا لتعزيــز النظــم المحليــة والوطنيــة وســد الثغرات فيها. وقد 

تــم ذلــك من خالل إشــراك األفراد، والمجتمــع المدني، وكذلك 
المؤّسســات الحكوميــة المحليــة، مثــل البلديات ومراكــز التنمية 

االجتماعية.



III. فقر األطفال

أ. األمن الغذائي وسبل العيش

الفقر متفٍش في لبنان، وبحسب خطة االستجابة لألزمة 
في لبنان فإنه من بين 4.5 مليون لبناني يعيش 1.5 مليون 

شخص تحت خط الفقر، وثلثهم من األطفال. كما أن هذه 
المعدالت المقلقة هي أعلى بين الالجئين، حيث يعيش ما 

يصل إلى 65 في المائة من الالجئين الفلسطينيين و89 
في المائة من الالجئين السوريين على 3.84 دوالر في 

اليوم.

ويتماشى برنامج األمن الغذائي وسبل العيش مع التزام 
جمعية إنقاذ الطفل إبعاد األسر عن الفقر حتى تتمّكن 

من دعم أطفالها بشكل أفضل من أجل تحقيق نمائهم 
وتعّلمهم وحمايتهم. وفي عام 2017، عملنا على تحسين 

سبل العيش وكسب الرزق، وضمان وصول الناس إلى 
االستقرار، وزيادة فرص الوصول إلى الفرص الجديدة.

األمن الغذائي وسبل العيش المراعية 
للطفل

في عام 2017، بدأنا بمساعدة األهل ومقّدمي الرعاية 
لتحسين ظروفهم االقتصادية وتغيير الظروف المعيشية 

اليائسة التي يعيش فيها أطفالهم. ومن خالل تعزيز 
االستقرار االقتصادي لألسر، قمنا بتحقيق تغيير حقيقي 

على الواقع اليومي لمقّدمي الرعاية وأطفالهم. 

األطفال

حيث قّدم المشروع خدمات إدارة الحالة إلى 276 طفاًل 
معّرضًا للخطر، من بينهم 268 حصلوا على مساعدات 

نقدية لحماية الطفل. باإلضافة إلى ذلك، كان رفع الوعي 
ودعم سبل العيش مكّونين أساسيين للمشروع. 

فقر 
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زيادة بنسبة 80 في المائة في فهم االستخدام 
الصحيح لمطافئ الحريق بين الالجئين

زيادة بنسبة 50 في المائة في الوعي بتحديد 
طبيعة الحرائق بين سكان المخيمات غير الرسمية

تزويد 29,000 فرد بمعدات الوقاية من الحرائق 
وجلسات التوعية بتخفيف خطر الحرائق

النقد مقابل العمل

تــم توفيــر فــرص عمــل قصيــرة األجــل للنســاء والرجــال اللبنانييــن والســوريين الضعفــاء مــن خــالل برنامــج النقــد 
مقابــل العمــل، وذلــك مــن خــالل بنــاء وإصــالح 16 مــن  الممتلــكات المجتمعيــة.

وقــد دعمــْت ســبل العيــش الريفيــة، وأســهمْت فــي الحــد مــن مخاطــر الكــوارث، وتحســين مرافــق الصحــة العامــة 
والمرافــق الصحيــة فــي المجتمعــات المحلية.

إصالح 18 من
الممتلكات المجتمعية

التحقْت 314 امرأة وأكملْت 
التدريب على المهارات الحياتية

دعم 5,394 شخصًا لتوليد 
الدخل من خالل مشاريع دعم 

المجتمع

ب. اإليواء
ُصّممــْت برامــج اإليــواء في لبنان لتحســين حماية ومرونة 
الالجئين الســوريين والمجتمعات المضيفة، واالســتجابة 

لالحتياجــات الحــادة مــن خالل التدخالت المختلفــة. وينصب التركيز 
علــى ضمــان قدرة الســكان المتضّررين من األزمــة على تلبية 

احتياجاتهــم األساســية في مجال اإليــواء، وعدم إجبارهم على 
االعتمــاد علــى اســتراتيجيات التكيف الســلبية، باإلضافة إلى 

تعزيز التماســك االجتماعي.

أعمال إعــادة التأهيل الحيوية

خــالل عــام 2017، قّدمــْت فرق اإليواء فــي البقاع، وجبل لبنان، 
وبيروت، وشــمال لبنان مســاعدات إنســانية إلى 87,378 

شــخصًا، بما في ذلك 51,120 طفل يعيشــون في المجتمعات 
المضيفــة وفــي مخيمــات غير رســمية. وتحّقق ذلك من خالل 

تدخــالت إعــادة تأهيل أماكن اإليواء، التي شــهدْت تحويل 
الهيــاكل والخيــام المتداعيــة إلى وحدات ســكنية، وكذلك إجراء 

عمليــات اإلصــالح الطفيفــة التي وّفرْت إصالحــات مهمة لحماية 
األســر وســمحْت بمزيد من الخصوصية.

وفي هذا الســياق، تســتعّد هدى*، التي ينام أطفالها الثالثة 
في كوخ بال ســقف منذ شــهور، من أجل »فصل شــتاء لم 
يســبق له مثيل«، حيث أمضْت األســرة صيفًا طوياًل مغبرًا، 

إال أن تدّخــل فريــق إعــادة التأهيــل – وتوفير النوافذ واألبواب 
وســقف القصدير – أّمن األســاس البســيط الذي كانت العائلة 

تبحــث عنــه، وفــي هذا الســياق، قالْت هدى: »أن تكون قادرًا 
علــى إغــالق البــاب أو تشــغيل التدفئة لتشــعر بالقليل من الدفء 

فقــط هــي متعــة بســيطة لم نكن نتصّور أننا ســنتطلع إليها«.

تكتيكات فّعالة

نظرًا ألن االحتياجات العاجلة ال يمكن أن تنتظر، فقد قمنا 
بتحويل شكل الدعم الذي ُنقّدمه نحو أساليب فّعالة تعتمد على 

النقد. حيث تتمّتع برامج التحويل النقدي بالقدرة على السماح 
للمجتمعات الضعيفة والهشة باالستجابة بسرعة لالحتياجات 

الملّحة، وتوفير الكرامة، والمرونة، وحرية االختيار للمستفيدين، 
إلى جانب دعم األسواق اللبنانية الصغيرة والكبيرة. وباستخدام 

البطاقات الذكية والتحويالت النقدية غير المشروطة، اكتسبْت 
األسر استقاللية في إصدار حكمها على المواد التي تحتاجها 
أكثر من غيرها. حيث سمحْت لها هذه الخطوة بالتحّول من حالة 

المستقبلين إلى حالة صانعي القرار.

وفي عام 2017، قمنا بتجربة إطالق مبادرة النقد مقابل مقاومة 
الظروف الجوية، بهدف اختبار نجاح تقديم المساعدات لمقاومة 
الظروف الجوية عبر المساعدة النقدية غير المشروطة، وبالتالي 

ضمان وزيادة االستدامة، وخفض التكاليف، وخلق بيئة عمل أكثر 
أمانًا لموظفي اإليواء لدينا. وقد وّفرْت التجربة المساعدة لصالح 

310 أسرة تعيش في مخيمات غير رسمية، حيث أبلغ 96٪ من 
إجمالي المستفيدين عن استخدام كامل المبلغ لشراء أغراض 
مجموعة مقاومة الظروف الجوية، والتي جعلْت أماكن إيوائهم 

أكثر مقاومة لألحوال الجوية القاسية.

الحرائق محاربة 

ُيعتبــر خطــر الحريق من المخاطر الرئيســية. وفي عام 2017، 
اجتاحــْت الحرائــق القاتلــة البيئــات المختلفة التي يعيش فيها 
األطفــال، بمــا في ذلك في المباني والمالجئ الســكنية، 

وبشــكل أكبر، المخيمات غير الرســمية. حيث أن الزيادة المقلقة 
في وتيرة وتأثير انتشــار الحرائق جعلْت اســتجابتنا أكثر أهمية.

حيــث تــم تســجيل ما يصل إلــى 14 حالة وفاة نتيجة لحوادث 
الحرائــق فــي عــام 2017. ومــن الُمحزن أن 12 ضحية هم من 

األطفال، من بينهم 11 دون ســن الخامســة. وعلى الرغم من 
اختالف األســباب، أصبحْت المخاطر الكهربائية، وممارســات 

الطهي والحرق الخاطئة أكثر شــيوعًا. حيث اشــتعلْت النيران في 
موقــد طبــخ فــي مخيم غير رســمي في قب الياس في وادي 

ـِ  البقاع، مما أســفر عن مقتل شــخص واحد، وتقّطعْت الســبل ب
100 عائلة.

وفــي هــذا الســياق، ُتعتبر جمعيــة إنقاذ الطفل رائدة في برامج 
الوقايــة مــن الحرائق واالســتجابة لها فــي لبنان. حيث عملنا 

علــى تطويــر دليل توجيهــي وطني حول الوقاية من الحرائق 
والتأهــب واالســتجابة لهــا، وعملنــا على ضمان الحد من مخاطر 

الحريــق، وإجــراء تدخالت الســالمة في وقت مبّكر من الحريق 
للحــد مــن المخاطر والخســائر في األرواح. كمــا قّدمنا للمجتمعات 
المضيفــة ومجتمعــات الالجئين الضعيفة والهشــة موادًا عملية 

جديــدة لمكافحــة الحرائق، ووّفــرْت فرقنا التدريب لضمان فهم 
كيفيــة منــع الحرائق واالســتجابة لها. وفي عام 2017، دعمنا 

أكثــر مــن 29,000 طفل وعائالتهم في المخيمات غير الرســمية، 
والمباني الســكنية وغير الســكنية من خالل توفير معدات 

الوقايــة مــن الحرائق، وجلســات التوعية حــول كيفية التخفيف من 
مخاطر الحرائق.
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ج. المياه واإلصحاح

إنه لغز قديم بالفعل أن بلدًا مثل لبنان، الغني بالمياه 
الجوفية والينابيع واألنهار، ما يزال ُيعاني من نقص المياه 

الذي ُيشّكل مشكلة مزمنة بالنسبة لآلالف، حتى في 
المناطق ذات وفرة األمطار.

وال يعني نقص الموارد المائية نقصًا في إمدادات المياه 
لألسر فحسب، وإنما يمكن أن يؤدي إلى انتشار األمراض 
التي تنتقل بالماء. وبالنسبة للمجتمعات الفقيرة التي ال 
تستطيع تحّمل نفقات شراء المياه المنقولة بالشاحنات، 

فهناك خطر ُيهّدد ممارسة عادات النظافة الشخصية.

وفي عام 2017، استجبنا إلى تحديات ندرة المياه والنظافة 
الصحية التي يواجهها األطفال في قرى البقاع والشمال. 

حيث جاء دعمنا من خالل توفير جلسات التوعية بالنظافة 
الصحية ونوعية المياه للمستفيدين، وإدارة النفايات الصلبة 

على مستوى األسرة والمجتمع، وبناء مشاريع البنية 
التحتية للمياه لتحسين جودة المياه وخدمات المياه في تلك 

المناطق.

إصالح نظام البنية التحتية

شرعنا في تنفيذ سبعة مشاريع واسعة النطاق 
تستهدف البنية التحتية، والتي ستستمر في العمل 

خالل عام 2018. حيث قمنا في شمال لبنان ببناء خزان 
مياه مساحته 1000 متر مربع إلمداد قرية برقايل، التي 

اعتمدْت على مدى عقود 

على المياه المعبأة والمياه المنقولة بالشاحنات. كما 
ستستفيد مجدل وجارتها خربة داوود من خزان بمساحة 

500 متر مربع، وشبكة مياه بطول 8 كيلومترات على 
التوالي. كما ستستفيد الدبابية، الواقعة بالقرب من 
الحدود السورّية، من إمدادات المياه العذبة من خالل 

تمديدات جديدة.

وفي الوقت نفسه، في وسط البقاع، تم إدخال نظام 
شمسي لتوليد الطاقة وزيادة حجم المياه التي يتم 

ضخها في قب الياس، وهي بلدة ذات كثافة سكانية 
لبنانية وسورّية )حوالي 65,000 نسمة(، بينما في كفار 

زاباد، الواقعة على بعد 20 كيلومترًا إلى الشرق، فقد 
حفرنا األرض لتجهيز بئر جديد لتزويد 20,000 شخص 

بالمياه الصالحة للشرب، كما تم الوصول إلى الرافد في 
البقاع الغربي لتزويدها بالبنية التحتية.

وقال إيهاب، والد جنى البالغة من العمر ثمانية أشهر، 
“إن حصولنا على المياه العذبة ُيساعدنا على استخدام 

األموال التي عادة ما نشتري بها المياه المنقولة 
بالشاحنات لشراء الحليب والمالبس لطفلتنا. حيث نقلق 

دومًا بشأن أيام السبت ألنه اليوم الذي يتعين علينا 
فيه االختيار بين شراء المياه أو شراء الضروريات األخرى 

للطفلة”.

تعزيز أفضل الممارسات

ُيشــّكل تعزيــز ثقافــة الحفــاظ علــى الميــاه جــزءًا ال يتجــزأ مــن نهجنــا المتعّلــق بالميــاه واإلصحــاح. حيــث عملــْت 
فرقنــا علــى إشــراك طــالب المــدارس وأعضــاء المجتمــع فــي المحادثــات حــول أفضــل الممارســات الســتخدام 
ومعالجــة وتقديــر الميــاه. كمــا ســعْت حمــالت التوعيــة المجتمعيــة إلــى توضيــح أهميــة إدارة النفايــات بدايــة مــن 
مســتوى األســرة. وعلــى مســتوى البلديــات، فقــد تعاونــا مــع الجهــات الفاعلــة المحليــة لمســاعدة الممارســات 
الصديقــة للبيئــة، مثــل فــرز النفايــات، ونشــر المعرفــة حــول المخاطــر الصحيــة التــي تفرضهــا أزمــة النفايــات 

الحاليــة.

1,256 أسرة مستهدفة بجلسات
التوعية حول إدارة النفايات الصلبة

توزيع 464 من صناديق
فرز النفايات
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بعد أيام من التحضيرات، تقّدمْت مجموعة من تسعة 
أطفال يمّثلون لبنان وسوريا وفلسطين إلى المنصة 

لمناقشة ثالث قضايا رئيسية، وهي: مشاركة األطفال، 
والتعليم، وحماية الطفل. وسّلطوا الضوء على معاناة 
األطفال العاملين، واألطفال غير الملتحقين بالمدرسة، 
وشارك األطفال التسعة قائمة بالتوصيات التي يرغب 

األطفال في سنهم في تحقيقها.

وقد أصبح هؤالء األطفال مستعدون اآلن للمشاركة في 
عملية صنع القرار، بعد أن طّوروا معلومات كافية عن 

معايير مشاركة الطفل، مما ُيتيح لهم حماية أنفسهم من 
المناهج والمشاريع االستغاللية.

وقد تم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع وزارة الخارجية 
السويدية والسفيرة السويدية لألطفال والنراع المسلح، 

السيدة غفران النداف. وقد حضر االجتماع وزيرا الدفاع 
والشؤون االجتماعية اللبنانيان، وممثلون عن وزارات 

التربية، والشؤون االجتماعية، والعدل، والعمل، وكذلك 
الجهات المعنية من األمم المتحدة، واالتحاد األوروبي، 

والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة. كمــا غّطــْت الفّعالية 
مجموعــة من وســائل اإلعــالم المحليــة واإلقليمية.

وفي الوقت نفســه، وفي إطار مشــروع يســتهدف 
منظمــات المجتمــع المدنــي، قــام شــريكا جمعية إنقاذ 
الطفــل فــي الجزائر )شــبكة نــدى( ولبنان )نبــع( بصياغة 

تقريــر ُيرّكــز علــى حقــوق الطفل بمشــاركة األطفال. 
كمــا قــام شــريكانا في اليمن )روح( و)المدرســة 

الديمقراطيــة( بتنظيــم جلســات توعيــة حــول حقوق 
الطفــل وحمايــة الطفــل لصالــح 3,000 طفل و3,000 
مــن العائــالت وأفــراد المجتمــع المتضّرريــن من الحرب 

فــي اليمن.

ومــن ناحيــة أخــرى، تم نشــر أنشــطة التوعية بشــأن حقوق 
الطفــل ومشــاركة األطفــال التي تســتهدف األطفال 

ومقّدمــي الرعايــة فــي بيروت، وجبــل لبنان، وباب 
التبانــة فــي طرابلــس. كمــا تم تطويــر دليل، وتدريب 

موظفــي جمعيــة إنقــاذ الطفــل وغيرها مــن المنظمات 
مــن أجل تقديم الجلســات.

كمــا بــدأْت عمليــة رســم خرائط لجان حقــوق الطفل من 
أجــل إنشــاء نظــرة عامة شــاملة حول نــوع اللجان التي 
تعمــل علــى قضايــا حقــوق الطفــل. وكان الهدف من 

هــذه الخريطــة هــو تقييــم قدرات هــذه اللجان على 
إدارة أنشــطة بنــاء القــدرات، بمــا في ذلــك التدريبات، 
وتقديــم المشــورة حــول الفجوات فــي القدرات وما 

يلــزم للمضــي قدمــًا فــي تنفيــذ اتفاقية األمــم المتحدة 
لحقــوق الطفــل فــي المجتمعــات المحلية.

IV. حوكمة حقوق 
الطفل

تقــوم حوكمــة حقــوق الطفــل علــى مراقبة 
حقــوق الطفــل، والدعــوة إلــى حوكمة أفضل 

لتلــك الحقــوق، وتمكيــن األطفــال من 
إيصــال أصواتهــم. وفــي عام 2017، كان 

األطفــال قادريــن علــى التعبيــر عــن نضالهم 
ومطالبهــم وآمالهــم أمــام األمــة، وذلك من 
خــالل فّعاليــة وطنيــة تحمــل عنــوان »صوتي 

مهــم أيضــًا«، والتــي جمعــْت مجموعــة من 
الشــخصيات المؤّثــرة وصانعــي القــرار، الذين 

يمثلــون الحكومــات، ووكاالت التنميــة، 
ومنظمــات حقوق اإلنســان.

المساواة بين 
الجنسين

ما يزال أمام المساواة بين الجنسين طريق طويل في 
لبنان، ولهذا السبب، ظّلْت هذه المسألة، ولسنوات عديدة، 

عنصرًا أساسيًا بالنسبة لبرامجنا. وفي عام 2017، اتخذنا 
الخطوة األولى نحو تحقيق المساواة في الحقوق لكال 
الجنسين، وشاركنا في إدماج قضايا النوع االجتماعي 

ضمن المشروعات المنّفذة على مستوى القاعدة الشعبية. 
حيث يجمع المشروع بين االستشارات الفنية المتعلقة 

بالجنسين وهيكل التشبيك لضمان استعداد شركائنا إلدارة 
هذه البرامج.

ومن خالل هذا المشروع الممّول من قبل األمم المتحدة، 
ُتقّدم جمعية إنقاذ الطفل لتسع منظمات مجتمعية الدعم 

الالزم للعمل على المساواة بين الجنسين، وضمان 
مشاركة الفتيان والرجال بالشراكة مع الفتيات والنساء. 

وإلى جانب المنحة الفرعية، قّدمنا المعرفة التقنية والتوجيه 
الذي ألهم رؤية واضحة لشركائنا. وعالوًة على ذلك، وبهدف 
جعل هذا الدعم متاحًا ومّتسقًا، اقترحْت جمعية إنقاذ الطفل 

استراتيجيات ومقاربات تضّمنْت عدة مكونات لضمان كون 
المشروع على المسار الصحيح، وتوجيه هذا االستثمار 
والجهد نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في لبنان. 

وتشمل هذه االستراتيجيات ما يلي:

               استراتيجية نموذج المنحة الفرعية
              )التصميم، والتنفيذ، والرصد(

استراتيجية التشبيك والمشاركة  

اتباع النهج لتحقيق التقّدم نحو المساواة  
بين الجنسين  

ومن خالل هذا التدّخل، التزمْت جمعية إنقاذ الطفل 
بتقديم برامج تراعي الفوارق بين الجنسين، وتهدف إلى 
التصدي مباشرة للتمييز بين الجنسين، وتعزيز المساواة 
بين الجنسين. وطموحنا هو ضمان عدم حدوث أي ضرر 
لألطفال، وتعزيز رؤيتنا لعالم تحصل فيه كل فتاة وفتى 

على حق متساٍو في النمو، والتعّلم، والحماية.
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“علمن، مستقبلنا“
المستقبل في مواجهة عدم اليقين

يعيش في لبنان أكثر من مليوني طفل، من بينهم 20 في 
المائة خارج التعليم، حيث غالبًا ما تمر هذه األرقام الكبيرة 

والمقلقة دون أن يالحظها أحد.

ومن المتوّقع أن تكون النسب أعلى بين الالجئين السوريين. 
وفي مقابل كل طفل ينضم إلى المدرسة، فهناك طفل آخر 

ما يزال ينتظر االنضمام إلى المدرسة. وعلى الرغم من الجهود 
الجديرة بالثناء التي تبذلها الحكومة اللبنانية، ممّثلة بوزارة التربية 

والتعليم العالي، يجب بذل المزيد من الجهد لضمان حصول 
جميع األطفال في لبنان على تعليم جيد.

#علمن_مستقبلنا
#TheirEducation_OurFuture

في 12 أيلول 2017، أطلقْت جمعية إنقاذ الطفل في لبنان 
رسميًا حملة »حتى آخر طفل« تحت شعار »علمن، مستقبلنا«. 
وكما يوحي االسم، ُتسّلط الحملة الضوء على أهمية التعليم 
في صنع مستقبل مجتمعاتنا. حيث تدعو الحملة إلى حصول 

األطفال الضعفاء والهشين على حقهم األساسي في التعليم 
دون أي قيود.

وُيصّور فيديو مدته دقيقة واحدة، تم إعداده بمناسبة إطالق 
الحملة وشاهده وشاركه مئات اآلالف عبر وسائل اإلعالم 

اإلجتماعي، الصراع الذي يعانيه األطفال الذين ال يحصلون على 
التعليم. كما يصّور الفيديو الصورة الصارخة لإلهمال الذي يحرم 

األطفال من حقهم في التعليم. ويتتّبع مقطع الفيديو على 
مدى 60 ثانية المراحل المختلفة لحياة فتاة ملتحقة بالمدرسة من 
جهة وطفل غير ملتحق بالمدرسة ينتهي به المطاف في الشارع 

من جهة أخرى. وأعقب الفيديو إطالق حكايات شخصية لستة 
عشر طفاًل وبالغًا عّبروا عن آمالهم وتحّدثوا عن العقبات التي 

تمنع األطفال من الحصول على حقهم األساسي في التعليم.

وفي هذا السياق، حّددْت الحملة مجموعة من العوائق التي 
يمكن تجّنبها والتي تمنع األطفال من الذهاب إلى المدرسة، 

بما في ذلك عدم وجود مساحات كافية، ونقص وسائل النقل، 
وصعوبة المناهج الدراسية، والصعوبات اللغوية، واإلفراط 

في األعمال الورقية، والبلطجة، والعنف، وعدم توّفر اإلقامة 
لألطفال الالجئين.

هذا وشهدْت حملة »علمن، مستقبلنا« مستوى عاٍل من 
مشاركة القنوات اإلعالمية. وفي األشهر الثالثة التي تلْت 

إطالق الحملة، وصل محتوى الحملة إلى 5.1 مليون مستخدم 
في لبنان والمنطقة عبر فيسبوك. كما لجأ األطفال إلى قنوات 

التلفزيون لمشاركة قصصهم مع العالم األوسع.

إستمرت الحملة لمدة عام لتسليط الضوء على أن التعليم حق 
لكل طفل.

ولمواكبة أنشطة حملتنا، تابعونا على فيسبوك، وإنستاجرام، 
وتويتر.

#TheirEducation_OurFuture
األرقام التي تم تحقيقها:

 
الوصول عبر فيسبوك: 5.1 مليون  

  
االنطباعات عبر تويتر: 330,000   

متابعو تويتر الجدد: 500  

المنافذ اإلعالمية التي غّطْت الحملة في  
الشهر األول: 30  
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المساءلة والشفافية
يقع تقديم الدعم إلى الفئات األكثر ضعفًا وهشاشة في صميم مهمة جمعية إنقاذ الطفل اإلنسانية، ولكن هناك الكثير 

لنقوم به.

وفي أثناء خدمتنا لألطفال والمجتمعات، فإننا نحرص أال يتوّقف اتصالنا معهم عند هذا الحد. وفي عام 2017، تمّكنا من 
إنشاء نظام إدارة الشكاوى واإلحاالت، والذي يسمح لمن يحتاجون إلى المساعدة، أو َمن لديهم شكوى أو يرغبون في 

مشاركة المعلومات بالتحّدث مباشرة إلى أحد أعضاء فريق جمعية إنقاذ الطفل، حيث تم فتح خط مساعدة مخّصص في 
جميع المناطق لمنحهم إمكانية الوصول الفوري.

عالوًة على ذلك، تم تقديم مّيزة مبتكرة أخرى للنظام في أواخر عام 2017. حيث ُطّورْت وحدة الرصد والتقييم والمساءلة 
والتعليم تطبيق إحالة باستخدام الهواتف الذكية لمساعدة الموظفين على مشاركة الحاالت العاجلة مباشرة من مناطق 

العمل. والهدف النهائي لهذه الخطوة هو تحسين جودة الخدمة وضمان أسرع استجابة ممكنة.

باألرقام: االتصاالت واإلحاالت

إحالة 2,692 حالة إلى
المنظمات الشريكة

11,008 طلبًا للمساعدة أو
المعلومات الواردة

تسجيل 81 حالة في طلب اإلحالة
في الشهر األول

تدريب 40 من الموظفين الميدانيين 
موظفوناوالمركزيين على النظام الجديد

اعتبارًا من شهر كانون األول 2017، قامْت جمعية 
إنقاذ الطفل بتوظيف 337 موظفًا، بما في ذلك 

أربعة موظفين أجانب. حيث يعمل الموظفون، 
باإلضافة إلى 521 متطوعًا، في تقديم مختلف 

الخدمات والبرامج لتوفير الدعم الضروري 
للمجتمعات الضعيفة والهشة.

وفي شهر تشرين األول، أعلنْت أليسون 
زيلكوفيتش، مديرة جمعية إنقاذ الطفل في لبنان، 

عن جائزة #CDAward الشهرية لالحتفاء بإنجازات 
العاملين لدينا الذين ُيحدثون فرقًا في حياة اآلالف. 

حيث يتم تقديم الجائزة لغرضين رئيسيين: تشجيع 
العمل »إلى أبعد الحدود« لتحقيق نتائج استثنائية، 

وإظهار االبتكار الذي يؤدي إلى تغيير إيجابي.

تشرين األول
ليلى عاصي، مسؤولة التعليم، 

لمساهمتها في حملة العودة إلى 
المدرسة

تشرين الثاني
رنا خراط، المستشارة الفنية لحوكمة 

حقوق الطفل؛ وفريق اإلعالم والمناصرة 
علياء عواضة، مديرة المناصرة اإلعالمية 

واالتصاالت؛ نور وحيد، مسؤولة اإلعالم 
الرقمي واالجتماعي؛ أحمد بيرم، منسق  

اإلعالم واالتصاالت، لمساهمتهم في 
تنظيم الفّعالية الوطنية »صوتي مهم 

أيضًا«

كانون األول
باميال هاجال، مديرة حماية الطفل؛ فاطمة 

الشيخ علي، منّسقة حماية الطفل؛ 
جوزيت كسوف، عاملة الحالة؛ لجهودهم 

االستثنائية في إدارة الحالة لمساعدة 
سلطان وعائلته

CDAward# الفائزين بجائزة



65 عامًا من العمل في لبنان
كان عام 1953 عامًا مزدحمًا بالنسبة للبنان، حيث ُأجريْت االنتخابات العامة في ظل نظام انتخابي جديد، وخرج 50٪ من السكان لإلدالء 

بأصواتهم، وفي العام نفسه، فاز فريق الهومنمن بلقب دوري كرة القدم، وُأقيمْت أول بطولة لبنانية للشطرنج. وفي خضم كل هذه 
األنشطة، وصلْت إلى البالد مؤّسسة سُتغّير حياة ماليين الصغار خالل العقود الستة المقبلة.

نحن نعمل في لبنان منذ مدة ليسْت بالقصيرة، ويصادف العام 2018 الذكرى الخامسة والستين لبدئنا في دعم الطفل األول في 
لبنان. في ذلك الوقت، لم تكن الملفات وفيرة كما هي اليوم، إال أن الذكريات ال تتالشى بالنسبة لنا. وعلى مدى 65 سنة، بقيْت 

مهمتنا ثابتة، وإيماننا باألطفال القادرين على تحقيق إمكاناتهم ال يتزعزع، ورايتنا الحمراء ترفرف. وهناك شيء واحد يمكننا أن نِعد به 
على امتداد السنوات الخمس والستين القادمة: سيكون األطفال دائمًا أولويتنا األولى.

وإليكم بعض الذكريات المليئة بالحنين من العقود الماضية.
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المانحون
جمعية إنقاذ الطفل
تفتخر بالشراكة مع:

* تم تغيير جميع األسماء الواردة في هذا التقرير ألغراض 
الحماية.

ُاعّد هذا المنشور من قبل قسم اإلعالم والمناصرة 
واالتصاالت في جمعية إنقاذ الطفل في لبنان، وهي منظمة 

غير ربحية تأّسست بموجب المرسوم الرئاسي رقم 8073.

وقد تم توفير المعلومات واألرقام المتعلقة بجمعية إنقاذ 
الطفل من أقسام البرنامج، وتستند اإلحصاءات األخرى إلى آخر 

األرقام المتاحة من المصادر الدولية المعترف بها.

إّن هذا المنشور خاضع لحقوق الطبع والنشر، ويجوز إعادة إنتاجه 
بأية طريقة دون رسوم أو إذن مسبق ألغراض التدريس فقط، 
ولكن ليس لغرض إعادة بيعه. أما بالنسبة ألغراض النسخ في 

أية ظروف أخرى، فال بّد من الحصول على إذن خطي مسبق من 
الناشر.

جمعية إنقاذ الطفل 2018

Gift of the United States Government

PAUl MArShAll
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مكتب البقاع
زحلة، حوش األمراء, شارع ستارغيت،

مبنى معهد CET، الطابق الثالث
T +961 )8( 813117

مكتب بيروت الميداني
بيروت، األشرفية

ساحة سوديكو، الكتلة أ، الطابق الثاني
T +961 )1( 614680 /1/2/4/5/6/9

مكتب الشمال
عكار، كويخات

عقار رقم 356، مبنى خالد الحايك
T +961 )6( 695761

Save the Children Lebanon SaveChildrenLEBSave the Children Lebanon

ونناضل من أجل حقوقهم، 
ونســاعدهم على تحقيق إمكاناتهم

SavetheChildrenLB

نعمل من أجل إنقاذ أرواح األطفال،

https://lebanon.savethechildren.net
https://www.facebook.com/sclebanon%20
https://twitter.com/SaveChildrenLEB
https://www.youtube.com/channel/UCmnLVgheyl-Dhhj__DOIqeQ
https://www.instagram.com/savethechildrenlb/%20

