
 ألطفالها ارتفاع عدد العائالت اللبنانية غير القادرة على توفير الغذاء والتعليم 
غير قادرة على تلبية   لبنانالتي تعيش في منطقتين من مناطق  العائالتنصف أن أظهرت دراسة تحليليّة جديدة  •

 االحتياجات األساسية لألطفال 

وفًقا لتقريٍر جديٍد صادٍر عن جمعية إنقاذ الطفل وإتحاد إنماء، إن إقدام   – 2022كانون الثاني/ يناير،  26بيروت، 
قد العائالِت الفقيرة في مختلف المناطق اللبنانية إلى خفض إنفاقها بشكٍل جذرّي على الغذاء والدواء والتعليم ألطفالها، 

 صحتهم الجسدية والنفسية للخطر.   عرض
الهرمل   -عكار وبعلبك  في محافظتيّ  الدراسة اإلستقصائيةها تللبنانية التي شملوأظهر البحث أن أكثر من نصف العائالت ا

وتتناقض هذه األرقام تناقًضا صارًخا   .[1]تعيش في فقر وتكافح من أجل إعالة أطفالها مع التدهور السريع للظروف المعيشية
زال قادرة على تلبية تكاليف المعيشة في حين كانت جميع العائالت التي شملتها الدراسة ال ت 2020عام  نتائج مع

 .  [2]األساسية
٪ من  90إذ فقدت الليرة اللبنانية . [3]أسوأ األزمات المالية في التاريخ الحديث  إحدى، غرق لبنان في 2019منذ خريف 

أرباع السكان اللبنانيين  ارتفعت نسبة الفقر بشكٍل كبٍير حيث يعيش أكثر من ثالثة على مدى العامين الماضيين، وقد  قيمتها
 . [4]تحت خط الفقر
مع زوجها وأطفالهم الستة في عكار، حيث يواجهون اآلن معركة يومية للبقاء على قيد الحياة. لم تعد  عام، 53تعيش هبة*، 

 األسرة قادرة على تحمل تكاليف الماء أو الذهاب إلى الطبيب عندما يمرض أحد أفراد العائلة.  
وجبة واحدة في  أال نتخطى الحّد األدنى. لقد مّر علينا الفقر من قبل، ولكن هذا شيء آخر. يتناول أطفالي  قالت هبة*،"نحاول

خالل هذا   بصحة جيدةو  أولوياتنا هي أن نبقى دافئينوقد تراجع مستواهم ودرجاتهم المدرسية بشكل كبير، ولكن  اليوم،
 ."الشتاء

 عاًما، عن القلق الذي ينتابها كل صباح حيال ما سيأتي به اليوم.   21أعربت ابنتها سالم* البالغة  
كان بإمكاننا شراء اللحوم،   ]قبل،[ "."يبدو األمر كما لو أن حياتنا انتقلت من سيئ إلى أسوأ في غضون ثوانٍ قالت سالم*، 

اصلنا تناول وجبة  ساءل كيف سنعيش وأخشى على صحتنا أكثر. إذا و وكانت الكهرباء متوفرة لدينا. أما اآلن، هناك أيام أت
 مثل سوء التغذية ". نتائجحلول الشهر المقبل سنبدأ في رؤية ينتابني القلق إذ ب، واحدة في اليوم

العائالت مثل ، مما أجبر 2020[5]٪ منذ عام  570بنسبة تصل إلى ارتفعت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء البالد 
 لمواجهة ارتفاع التكاليف. بشكل جذريّ  على تغيير نظامهم الغذائيّ  *عائلة هبة 

، يتخطى األطفال األكثر ضعفًا، في محافظتّي عكار وبعلبك الهرمل، وجباٍت كاملة. يتم إعطاء تحليل اقتصاد األسرةبحسب 
أحجام الوجبات أصغر، مما يعرض األطفال لخطر اإلصابة بسوء  األولوية لألطعمة األرخص ثمنًا واألقل تغذية، كما أن 

 التغذية.

 
[1] According to the Household Economy Analysis, 59% of families surveyed in Akkar and 51% of families in Baalbek are facing livelihood protection deficits deficit – 
that is, the inability to meet the basic cost of living to afford education, healthcare, and nutritious 
Food. 

 
[2] According to the HEA’s baseline assessment, all surveyed families in 2020 in Akkar and Baalbek were able to meet the basic cost of living to afford education, 
healthcare, and nutritious food. In 2021, all surveyed all families in ‘poorer’ wealth groups showed a Livelihood Protection deficit, with reduced spending on their 
children’s basic needs.  
[3] Lebanon Sinking into One of the Most Severe Global Crises Episodes, amidst Deliberate Inaction (worldbank.org) 
[4] The UN estimates that 78% of the Lebanese population lives below the poverty line, with 36% percent of the population living in extreme poverty: UN urges 
Lebanon to implement reforms as extreme poverty grows | United Nations News | Al Jazeera 
[5] CPI http://www.cas.gov.lb/index.php/economic-statistics-en/cpi-en  

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/05/01/lebanon-sinking-into-one-of-the-most-severe-global-crises-episodes
https://www.aljazeera.com/news/2021/10/1/un-lebanon-reforms-extreme-poverty-economic-crisis#:~:text=conference%20on%20Friday.-,The%20UN%20estimates%20that%2078%20percent%20of%20the%20Lebanese%20lives,last%20year%2C%20the%20UN%20said.
https://www.aljazeera.com/news/2021/10/1/un-lebanon-reforms-extreme-poverty-economic-crisis#:~:text=conference%20on%20Friday.-,The%20UN%20estimates%20that%2078%20percent%20of%20the%20Lebanese%20lives,last%20year%2C%20the%20UN%20said.


ألن أطفال األسر المعيشية الضعيفة ال يحصلون إال بالكاد على الحد األدنى من   بشكٍل خاٍص،وتثير الحالة في بعلبك قلقًا 
 السعرات الحرارية التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة.

ير للقلق بشكل خاص، حيث أن األطفال من األسر الضعيفة بالكاد يحصلون على الحد األدنى من  إن الوضع في بعلبك مث
 .  [6]السعرات الحرارية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة

عاًما. وأوضحت أن السنوات الثالث الماضية   12عاًما، في بعلبك مع ابنها وحفيدها البالغ من العمر  61ملكة *، تعيش  
بالكاد  وهو  -شهرًيا فإبنها هو المعيل الوحيد لألسرة، حيث يكسب ما يقرب المليون ليرة لبنانية كانت صعبة بشكل خاص. 

  االرتفاع.يغطي اإليجار والمرافق مع استمرار التضخم في  
، ، خائفةً ليرة لبنانية. تُمرُّ علّي لياٍل أبقى فيها مستيقظة في سريري أتساءل 400،000قالت ملكة، "فاتورة الكهرباء وحدها 

، كيف سنعيش؟ أحد مخاوفي هو  دافئين؟ بالنظر إلى تكلفة كل شيءما الذي سيأتي به اليوم التالي. ماذا سنأكل وكيف سنبقى 
 وبدء العمل ". ترك حفيدي المدرسة

 قالت جنيفير موورهيد، المديرة العامة لجمعية إنقاذ الطفل في لبنان: 
إن التداعيات االقتصادية في لبنان تترك العائالت الفقيرة وتكافح من أجل رعاية أطفالها. يوجد اآلن خطر حقيقّي من أن   "

 مّو، وعدد وفيات األطفال التي يمكن توّقيها. يؤدي ارتفاع التكاليف إلى زيادة حاالت سوء التغذية، وتأخر في الن
الهرمل بشكل سريع على وجه الخصوص. عند مقارنة دخل األسرة من   -نشهد تدهور الوضع في محافظتي عكار وبعلبك 

إلى اآلن، ال يمكن إنكار أن األسر الضعيفة ال تملك األموال الالزمة لتعيشها. ونتيجة لذلك، ال يتناول جميع  2020عام 
 .  الذي يحتاجون إليه طوال اليوم ات الدخل المنخفض في هذه المناطق الغذاءطفال من العائالت ذاأل

سيتعرض آالف األطفال لخطر المعاناة من أضرار ال يمكن إصالحها إذا استمرت األسر في تقليل اإلنفاق على صحتهم  
 الجسدية والنفسية."

  تدعو جمعية إنقاذ الطفل-وخاصة األطفال  -المجتمعات في جميع أنحاء لبنان لالستجابة لألزمات المتعددة التي تؤثر على 
الحكومات والجهات المانحة ومنظمات اإلغاثة، للعمل مًعا لتنسيق استجابة فّعالة وخاضعة للمساءلة لتلبية  وإتحاد إنماء، 

ة والتعليم الرعاية الصحية الجيد االحتياجات المتزايدة في جميع أنحاء البلد، وضمان حصول األطفال والعائالت على
العائالت مثل عائالتّي هبة * وملكة * من خالل التحويالت النقدية وتقديم خدمات اإلرشاد لضمان    تدعم جمعية إنقاذ الطفل ، ومنع زيادة الجوع وسوء التغذية.والعالوات االجتماعية

 أثر الفقر المتزايد في لبنان. ازدهار أطفالهم. يهدف نهج "النقد اإلضافي" لحماية األطفال من  
 النهاية

 
1 According to the Household Economy Analysis (HEA), 59% of families surveyed in Akkar and 
51% of families in Baalbek are facing livelihood protection deficits – that is, the inability to meet 
the basic cost of living to afford education, healthcare, and nutritious 
food. 
2 According to the HEA’s baseline assessment, all surveyed families in 2020 in Akkar and 
Baalbek were able to meet the basic cost of living to afford education, healthcare, and 

 
[6] Households in the Poor wealth group in Baalbek are barely meeting their Survival Threshold - the minimum number of calories required from the cheapest foods 
to maintain subsistence.  



nutritious food. In 2021, all surveyed all families in ‘poorer’ wealth groups showed a Livelihood 
Protection deficit, with reduced spending on their children’s basic needs.  
3 Lebanon Sinking into One of the Most Severe Global Crises Episodes, amidst Deliberate 
Inaction (worldbank.org) 
4 The UN estimates that 78% of the Lebanese population lives below the poverty line, with 
36% percent of the population living in extreme poverty: UN urges Lebanon to implement 
reforms as extreme poverty grows | United Nations News | Al Jazeera 
5 CPI http://www.cas.gov.lb/index.php/economic-statistics-en/cpi-en  
6 Households in the ‘poor wealth group’ in Baalbek are barely meeting their Survival Threshold 
- the minimum number of calories required from the cheapest foods to maintain subsistence. 
 
Notes to the Editor: 

 مالحظة للمحررين: 
  ،، بالن إنترناشيونال، عكاروناجمعية إنقاذ الطفل( من قبل اتحاد إنماء )HEAتم إجراء تحليل اقتصاد األسرة ) •

، تم تنفيذ خطوط  جمعية إنقاذ الطفلبقيادة  والمنظمة اللبنانية للدراسات والتدريب( وبتمويل من االتحاد األوروبي.
في محافظتّي عكار وبعلبك، بهدف فهم الوضع االقتصادّي الذي تواجهه   2021في أوائل عام   HEAاألساس لـ 

أيلول/    30إلى   2019تشرين أول/ أكتوبر  1ية األساسية من جميع النتائج تتعلق بالفترة المرجع  العائالت اللبنانية.
 الهرمل.  -بعلبك  محافظة فرًدا من   230فرًدا في محافظة عكار و 425. ساهم في البحث حوالي 2020سبتمبر 

(، تعاني العائالت اللبنانية الفقيرة والفقيرة جدًا في عكار وبعلبك من عجز في  HEAوفقًا لتحليل اقتصاد األسرة ) •
أي عدم القدرة على تغطية تكاليف المعيشة األساسية لتحمل تكاليف التعليم والرعاية الصحية   -ماية سبل العيش ح

ليرة لبنانية شهرًيا، وحتى أكثر من  700،000ويبلغ متوسط هذا المبلغ بين األسر الفقيرة  واألطعمة المغذية.
سبل العيش على العناصر والخدمات التي تحافظ على سبل  تشتمل عتبة حماية  ليرة لبنانية شهرًيا.   1،000،000

هذه العتبة ليست قيمة طموحة مرتبطة  عيش هذه العائالت على المدى المتوسط بمستوى معيشي مقبول محلًيا.
بأحد أهداف التنمية، بل هي عتبة طوارئ تشير إلى أن األسرة تفي بالمعيار األدنى بينما تبقى في مجموعة الثروة  

 هذه.
من أن ارتفاع عدد األطفال الذين يتناولون أقل من   جمعية إنقاذ الطفل، حذرت 2021ي تشرين األول/ أكتوبر ف •

 LEBANON: Childrenأي وقت مضى في لبنان، مع تخطي العديد من الوجبات بسبب ارتفاع تكاليف الطعام.:
e is cut in half | Save the Children survive on potato and rice as their food intak
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