
ال�قاء ع� ق�د الح�اة
�دون أساسّ�ات الع�ش

ات األزمة اللبنان�ة ع� األطفال تفاقم تأث��

� / نوفم�� 2021
�ن الثا�� ���



� لبنان معرضون للخطر. عدد
 مئات آالف األطفال ��

� لبنان ينامون وهم ج�اع. وكث��
ا�د من األطفال �� �  م��

� �حتاجون إليها وال  منهم ال يتلقون الرعا�ة الصحّ�ة ال��
�مكنهم الذهاب ا� مدارسهم

 
� لبنان ع� المحك.

 مستق�ل ج�ل �امل من األطفال ��
 إنهم يناضلون للتصدي ألحد أسوأ حاالت ال�ساد

� التار�ــــخ العال�� الحد�ث. إنهم ��افحون
 اإلقتصادي ��

ات  لمواجهة تحد�ات جائحة كوف�د- 19 وعواقب تفج��
� آب�أغسطس 2020

وت الهائلة �� مرفأ ب��

 دالل، 4 أعوام. تؤثر ا�زمة العميقة المستمرة في لبنان
 بشكل متفوات على الفئات ا�كثر ضعفا في البالد خصوصا

 على ا�طفال. حيث تتسع دائرة ا�طفال الذين يأوون الى
 الفراش وهم جائعون أو ال يتلقون الحّد ا�دنى من معايير

الرعاية الصحّية الالزمة   ©يونيسف/ فؤاد شوفاني

 أدت التفجيرات التي طالت مرفأ بيروت في الرابع من آب/ أغسطس عام 2020 الى مقتل ستة أطفال
 وإصابة نحو 1000 آخرين كما تسببت بأضراٍر فادحة طالت نحو 100,000 مسكن، ما رفع حاجة آالف ا�طفال

 في المدينة الى الدعم النفسي االجتماعي

إستجابة اليونيسف الشاملة والسريعة إنطلقت من ثالث ركائز أساسّية هي

 الحفاظ على سالمة ا�طفال وصحتهم، وضمان حصول أسرهم على خدمات المساعدة ا±جتماعّية

 إعادة تأهيل الخدمات ا�ساسّية بما في ذلك المياه والصرف الصحي، والبنية التحتية لقطاعي

التعليم والصّحة

 تشجيع الشباب على ا±نخراط بشكٍل كبير في أعمال التنظيف وإعادة تأهيل منازل نحو 900 أسرة من

ا�سر المتضّررة. وقد شارك في تلك ا�عمال أكثر من 300 شاب وشابة
 

 عملت اليونيسف على توزيع توزيع المواد الغذائية ومستلزمات النظافة ا�ساسية، وقّدمت الدعم
 النفسي ا±جتماعي، والمنح النقدية ل¿سر ا�كثر ضعفا. كما دعمت إعادة تأهيل مرافق الرعاية الصحّية

والمدارس وخدمات إمدادات المياه ودعم االستجابة المجتمعية التي قام بها الشباب

.

.
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 األطفال وأزمة ال�قاء
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أجريت املقابالت عرب الهاتف، مع 1,244 أرسة يف شهر نيسان/ أبريل، بينها 838 أرسة سبق وشاركت يف مسح ترشين األول/ أوكتوبر 2021- 1

© UNICEF/Ramzi_Haidar
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 مع غياب أي بصيص ضوء للخالص من ا�زمة المركبة التي تدمر البالد،
 فإن وقعها يشتّد سوءا على ا�طفال. وهذا ما عكسه التقييم السريع

 الذي ُيرّكز على الطفل الذي أجرته اليونيسف �ول مرة في شهر نيسان/
أبريل 2021 وعادت وكررته بين نفس ا�سر في تشرين ا�ول/ أوكتوبر 2021

 تشير ا�رقام الى تراجع دراماتيكي في أسلوب عيش ا�طفال اللبنانيين،
.في وقٍت تستمّر مجتمعات الالجئين تحت وطأة الضرر الكبير

وت. ال �ستطيع والدهما، طارق، ، جنوب ب�� � ّ الغر�� �� �
� مخّ�م غ�� رس�� ��

لهما �� � � م��
 سارە و�الل ��

ء هذا العام، �
اء �ل �� � الحاجات األساس�ة ألوالدە األر�عة. �قول: "�ان صع�ا جدا ��  تحّمل �لفة تأم��

 من الغذاء، ا� الدواء، ا� �ل أنواع المواد األساس�ة األخرى. أصبح لزاما علينا أن نع�ش �دون أساسّ�ات
الع�ش اليوم�ة

تّم تغي� اإلسم لح�ية هوية صاحبه- 2

 الح�اة صع�ة للغا�ة. تزداد الح�اة صع��ة يوما �عد
 يوم. فها أنا قد أرسلُت أوالدي األر�عة ا� مدرستهم

� سأتمكن ح�� من
 �دون طعام. ولسُت متأ�دا أن��

� أف�ار
 المحافظة غدا ع� هذا القدر من الع�ش. ت�تاب��

� عدُت واس��عدُت
ة. فكرُت �اإلنتحار ل���  سلب�ة كث��

. أشعر �الحزن  تلك الفكرة �مجرد أن نظرت ا� أطفا��
� طرا�لس،

 الشد�د تجاههم"- حنان، 29 عاما، تع�ش ��
شمال لبنان

"
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 يوسف، عامان. مع عدم وجود بصيص نور يشير الى
 قرب إنتهاء ا�زمات الهائلة المدمرة، يبقى تأثيرها

يزداد سوءا على ا�طفال ©يونيسف/ فؤاد شوفاني

تشرين ا�ول 2021

53.4%

ل منه أو �  تخ�� األطفال وج�ة طعام لخلو الم��
 عدم وجود طعام �اف

.

.

.

نيسان 2021

36.7%

تشرين ا�ول 2021

40.8%

ل�ة مثل � اإلضطرار لبيع األدوات الم��
التلفاز أو الراديو أو األثاث

نيسان 2021

33%

$

تشرين ا�ول 2021

30.6%

إنخفاض مصار�ف التعل�م

نيسان 2021

26.3%

تشرين ا�ول 2021

71.7%

اض المال اء الطعام ع�� مرا�مة الفوات�� أو إق�� ��

نيسان 2021

61.9%

الفقر املتعدد األبعاد يف لبنان (2021-2019): واقع أليم وآفاق مبهمة - 3
تقييم الضعف لدى الالجئ� السوري� يف لبنان، 2020 - 4

 تكافح ا�سر لتأمين أساسّيات البقاء على قيد الحياة الى
 أطفالها، وذلك في مواجهة التضخم المتزايد والفقر

 الشديد وندرة توافر الوظائف. وبحسب التقييم السريع
 الذي ُيرّكز على الطفل فإن %53 من ا�سر لديها طفل
 واحد على االقل تخطى تناول وجبة طعام في تشرين

 ا�ول/ أوكتوبر 2021، مقارنة بنسبة %37 في نيسان/ أبريل
2021

 
 يبّين التقييم أن 9 من كل 10 أسر تعاني من إنقطاع التيار

الكهربائي، وأن 3 من كل 10 أسر خفّضت نفقات التعليم، و
 4 من كل 10 أسر اضطرت الى بيع ا�دوات المنزلية وا�ثاث

 لشراء أساسيات العيش. كما اضطرت 7 من كل 10 أسر الى
 شراء الطعام عن طريق مراكمة الفواتير غير المدفوعة أو

 إقتراض المال، وهذه النسبة ارتفعت بين ا�سر الالجئين
السوريين الى أكثر من 9 من كل 10 أسر

 وتبّين وفقا لتقديرات شهر آذار/ مارس 2021 أن أكثر من 8
 من كل 10 اشخاص يعيشون في فقر، و%34 من هؤالء هم

 بالفعل في فقر مدقع بحسب تقديرات الفقر المتعدد
 ا�بعاد3. وتبدو الصورة بالنسبة الى الالجئين السوريين

 أكثر شّدة، حيث يعيش 9 من كل 10 منهم في فقر مدقع4.
 في الوقت نفسه، تلّقت أقل من 3 أسر من كل 10 تّمت

 مقابلتها في تشرين ا�ول أوكتوبر 2021 شكال من أشكال
 المساعدة ا±جتماعية. نتيجة لذلك، تلجأ كثير من ا�سر الى

 إجراءات يائسة للصمود والبقاء على قيد الحياة. هي
إجراءات تعّرض ا�طفال غالبا للخطر

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/21-00634-_multidimentional_poverty_in_lebanon_-policy_brief_-_en.pdf
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/85003


 أهلنا �حاجة ا� المال الذي نكس�ه. ماذا
 س�فعلون إذا توقفنا عن العمل؟"- أمل، 15

� جنوب لبنان.
� قطاف الفا�هة ��

 عاما، تعمل ��
� انظر ا�  والداها ال �عمالن تقول: "ح��

 المستق�ل أرى الح�اة تزداد صع��ة. وأ��� ما
 �قلقنا هو سداد إ�جار الب�ت. ال ن��د أن نفقد

لنا. إنه مساحتنا اآلمنة � م��

 أدوات المهنة. طفل يعرض ما يستخدم في عمله من أدوات لكسب المال عبر
 تنظيف نوافذ السيارات في شوارع صيدا المزدحمة دائما. وُيشّكل ما يجنيه مع

 أخوته مصدر الدخل الوحيد ل¿سرة. هم يعملون معا، من الصباح حتى آخر الليل،
لدعِم ا�سرة وضمان توفير ا�ساسّيات ©يونيسف/ فؤاد شوفاني
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أزمة حما�ة األطفال

. أشعر �التوتر. أنا ح��نة"  أشعر �القلق ال�ب��
� محاولة

 للغا�ة. لذلك، أعمل ساعات ط��لة ��
 للحصول ع� الم��د من المال- ل�ن �ل ما
 أجن�ه ال �كفينا"- آالء، 13 عاما، �� تعمل

� جنوب لبنان
� قطاف الفا�هة ��

أ�ضا ��

رة الى زيادة في نسبة حاالت الضعف وعدم  أدت ا�زمة المدمِّ
 المساواة لدى ا�طفال. ولم يعد أمام هؤالء ا�طفال أّي خيار آخر

 إال العمل. وجدوا أنفسهم في الشارع في مواجهة مخاطر
 جسيمة أخرى، بما فيها زواج ا�طفال المبكر وعصابات ا±تجار

بالبشر وا±ستغالل الجنسي

 إرتفع عدد االسر، التي شملها ا±ستطالع السريع الذي يرّكز
 على الطفل ، التي أرسلت أطفالها الى العمل من %9 الى 12%،

 وازدادت نسبة ا�سر اللبنانية المشمولة بالتقييم نحو سبعة
 أضعاف. وقد إزداد عدد ا�طفال الذين كانوا عرضًة �حد أشكال

 العنف، مع االبالغ عن زيادة في نسبة العنف المنزلي ضد
النساء وتدعياته السلبية على ا�طفال المتواجدين في المنزل

"

"

"



 من نقص المياه، ويتوقع أن يعاني من تلك ا�زمة نحو 4 ماليين 
 شخص. وسيكون �زمة المياه المتمادية عواقب جد وخيمة-

 خصوصا على ا�طفال- بينها زيادة ا�مراض القاتلة التي تنتقل
بالمياه

 أكثر من %45 من ا�سر في لبنان عانت من ندرة المياه
 الصالحة للشرب مرة على ا�قل خالل ا�يام الثالثين التي سبقت

 إجراء المسح، مقارنة بأقل من 20 في المئة في المسح الذي جرى
 في نيسان/ أبريل 2021. وتبّين أن ا�سباب الرئيسية التي فاقمت

 هذا الوضع تمثلت بارتفاع التكلفة (ارتفعت من %29 في نيسان/
 أبريل الى %35 في تشرين ا�ول/ أوكتوبر)، أما السبب اÏخر فتمثل
 بعدم القدرة على الوصول الى مصادر المياه (ارتفع هذا السبب من

%9 الى 14%
  

 إزداد عدد ا�سر التي تعتمد على الصهاريج للحصول على المياه
 نحو خمسة أضعاف، وأنفق أكثر من نصف ا�سر المشمولة بالمسح

 نحو 100,000 ليرة لبنانية (أي ما يعادل 5 دوالرات حسب سعر صرف
 السوق) على المياه خالل الشهر الذي سبق إجراء المسح، ما شّكل

 نسبة %21 في تشرين ا�ول/ أوكتوبر بعدما كانت %20 في شهر
 نيسان/ أبريل 2021. الى ذلك، قال %93 أنهم تعرضوا الى إنقطاع

 الكهرباء في مسح تشرين ا�ول/ أوكتوبر 2021 بعدما كانت النسبة
%56 فقط في نيسان/ أبريل 2021

 من جّهٍة أخرى، عّطلت جائحة كوفيد19- خدمات التحصين
 الروتينية، حيث دّل المسح أن تلك الخدمات انخفضت بنسبة 31%

 بين تشرين ا�ول/ أوكتوبر 2019 و نيسان/ ابريل 52020
 وأّدت ا�زمة المتفاقمة في لبنان الى آثار فادحة في الصّحة النفسية

ل¿طفال واسرهم
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 طفل يشرب من مصدر المياه الوحيد في
 مخّيم الحسبة، في جنوب لبنان، في

 تشرين ا�ول/ أوكتوبر 2021. مع تأثر أكثر
 من 2,8 مليون شخص جراء نقص المياه،

 إرتفع عدد ا�سر التي تعتمد على
 الصهاريج،  للحصول على مياه الشرب، نحو

 خمسة أضعاف، أي ما ُيشّكل نسبة 21%،
 وذلك بين نيسان/أبريل وتشرين ا�ول/
أكتوبر 2021  ©يونيسف/ فؤاد شوفاني

 األزمة الصحّ�ة... لألطفال

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.(

 تعّرض النظام الصحي في لبنان للخراب. تعاني المستشفيات 
 من نقص المحروقات- ما يؤدي الى إنقطاع التيار الكهربائي

 في شكل متكرر- باالضافة الى إفتقار تلك المستشفيات الى
 المواد ا�ساسية. ويعاني العاملون الصحيون من ا±رهاق.  ومع

 إرتفاع أسعار ا�دوية في شكل كبير، أصبحت كثير من ا�سر
 غير قادرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحّية المالئمة �طفالها،

بينما تواجه البالد نقًصا في ا�دوية ا�ساسية

 وبّين التقييم الذي جرى في تشرين ا�ول/ أوكتوبر أن نحو
 %34 من ا�طفال الذين احتاجوا الى رعاية صحّية أولية في

 أيلول / سبتمبر لم يحصلوا عليها، وبذلك تكون هذه النسبة
قد ارتفعت بعدما كانت في شهر نيسان/ أبريل 28%

 الى ذلك، شهدت أكثر من 9 من كل 10 أسر شملها التقييم
 زيادة في أسعار ا�دوية في ا�شهر الثالثة التي سبقت

 االستطالع بعدما كانت في شهر نيسان/ أبريل الماضي 7 من
كل 10 أسر

 
 كما يمنع عدم توّفر الوقود وإرتفاع رسوم النقل بشكل كبير

 العديد من العائالت من الوصول إلى المرافق الصحية. إلى
 جانب ذلك، فإن فقدان أكثر من 1000 من ا�خّصائيين الصحيين

له تأثير كبير أيًضا

 وما يزيد الطين بلة، أن ا±نهيار الوشيك لقطاع المياه في لبنان
 ُيشّكل تهديدا كبيرا للصحة العامة. فقد أّثر نقص المياه

 بشدة على تشغيل المرافق الحيوية، بما في ذلك
 المستشفيات. في هذا ا±طار، يعاني نحو 2,8 مليون شخص

https://www.hbku.edu.qa/en/news/CPP-SP-LBDWIHC 5
تأث� جائحة كوفيد19- عىل اإلستفادة من خدمات التحص� الروتينية يف لبنان 6

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0246951#:~:text=The%20utilization%20of%20vaccination%20services%20at%20the%20national%20level%20decreased,between%20February%20and%20April%202020.&text=The%20most%20prominent%20reductions%20were,October%202019%20and%20March%202020.


ة ط��لة،" � منذ ف��
 لم اذهب ا� مدرس��

� أفتقد
� شد�دة للعودة إليها ألن��

 وحماس��
� وا� األمور الممتعة  ا� الزمالء والمعلم��

� إعتدنا الق�ام بها، مثل التل��ن واللعب
 ال��

"- " أس�ل" 6 سنوات �
مع أصدقا��

�
 أفتقد الذهاب ا� المدرسة. المشاركة ��
 الصفوف الدراس�ة حضور�ا أفضل �كث��
نت. أفتقا لإلجا�ة  من متا�عتها ع�� اإلن��
 عن االسئلة والتحدث مع المعلم �ش�ل

ورة ل�شغ�ل الم�كروفون  م�ا�� دون ال��

�
 والمخاطرة أن �أخذ أحد آخر دوري ��

اإلجا�ة"- "مشهور" 8 سنوات

 تهاني، الجئة من محافظة حمص في سوريا،
 لها من العمر 12 عاما. هي تدرس في منزلها

 في سهل البقاع- لبنان، في آذار/ مارس
2021. © يونيسف/ دييغو سانشيز
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 أزمة األطفال التعل�م�ة  

"

"

 ُتهّدد ا�زمة العميقة المركبة حّق االطفال ا�كثر ضعفا في التعليم.
 في هذا ا±طار، ُيتوقع أن ال يعود %63 (أي ما ُيشّكل 440 ألفا) من

 ا�طفال الالجئين، و%23 (أي ما ُيشّكل 260 ألفا) من ا�طفال
 اللبنانيين، الذين هم في سّن الدراسة، الى المدرسة. التحديات

 تستمّر هائلة وأبرزها نقص المحروقات والكهرباء والمياه ومحدودية
 توافر ما يكفي من مال لسداد رواتب المعلمين. ومعلوم، أنه مع تزايد
 عدد االشخاص الضعفاء يوميا، لم يعد المعلمون قادرون على تغطية
 نفقاتهم، كما ال تستطيع ا�سر ا�كثر ضعفا تحمل النفقات ا�ساسية

وبينها طبعا كلفة الذهاب وا�ياب من والى المدرسة

 أّدت جائحة كوفيد19- الى إغالق المدارس في لبنان عام 2020 أمام 1,2
 مليون طفل، وتكرر ذلك �شهر متتالية عام 2021، في موازاة دمار عدد

من المدارس جراء تفجيرات مرفأ بيروت في آب/ أغسطس 2020
 

 تسبب إغالق المدارس بمشاكل عدة، أبعد من فقدان التعليم
 فحسب، وأدى الى مشاكل نفسية وتزايد التعرض للعنف وتقليل

 تنمية المهارات ا±جتماعية. وترافق ذلك الحقا مع تجاوز االطفال وجبات
الطعام المدرسية وأخذ اللقاحات

. 

. 

. 



 الحكومة اللبنانية بحاجة ماسة اÏن الى إتخاذ إجراءات سريعة
 لحماية ا�طفال وضمان فرص تنميتهم ورفاههم. لذا،

 يفترض بكِل المعنيين وضع خالفاتهم جانبا ودعم أجندة
 ا±صالحات الشاملة وتوفير الحلول المستدامة للفئات ا�كثر
 ضعفا. ويتطلب ذلك الحّد من نقاط ضعف الدخل لكل من

 ا�سر اللبنانية وأسر الالجئين. كما يتطلب إجراء مراجعات
 دقيقة في السياق القانوني والسياسي، واعتماد تغييرات

 طويلة ا�جل في المعايير القائمة، والعمل على توفير
 التعّلم والرعاية الصحية للجميع. الى كل ذلك، هناك حاجة

 ماسة أيضا، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة، وتتمثل
 بتوفير الحماية الفورية للفئات االكثر ضعفا. إستمرار الجهات

 المانحة في دعمها ضرورة ماسة أخرى للحفاظ على سالمة
ا�طفال وصحتهم المدرسية

 تعمل اليونيسف، منذ سبعة عقود، على تحسين حياة االطفال وأسرهم في لبنان، بغض النظر عن جنسيتهم أو
 حالتهم. إستجابة ل¿زمة العميقة التي تؤثر على لبنان، قامت اليونيسف بتوسيع نطاق برامجها وتوفير الدعم المنقذ

للحياة لكل من ا�طفال والشباب وحماية حقوقهم ومساعدتهم على تحقيق إمكانياتهم

 إزاء ا�زمة ا±قتصادية التي ُتحاصر البالد، أعادت اليونيسف تركيز جهودها في سبيل دعم االسر إجتماعيا، خصوصا من
 خالل برنامج المساعدة النقدية الطارئة "حدي"، الذي يقدم منحا نقدية شهرية بالدوالر ا�ميركي الى أكثر من 95,000

طفل وشاب من الضعفاء

 دعمت اليونيسف الحكومة في بناء ا�سس الفعالة في إدارة موارد المياه وساهمت في تقديم الدعم في حاالت
الطوارئ تجنبا النهيار قطاع خدمات المياه

 بادرت اليونيسف الى تكثيف مساهماتها في قطاعي التغذية والصحة النفسية وفي دعم حماية ا�طفال ا�كثر
ضعفا

 تعمل اليونيسف مع شركائها لدعم حملة التطعيم ضد جائحة كوفيد19- المستجد وا±ستجابة للوباء. وقّدمت
رسائل توعوية بالغة ا�همية شملت المدارس وقدمت مواد الحماية وأجهزتها

 استجابت اليونيسف بسرعة لتأثيرات تفجيرات بيروت، حيث عمدت الى توزيع مستلزمات التغذية والنظافة وتقديم
 الدعم النفسي وا±جتماعي وتقديم المنح النقدية والمشاركة في إعادة تأهيل مرافق الرعاية الصحّية والمدارس

وخدمات إمدادات المياه ودعم دور الشباب في ا±ستجابة المجتمعية

ل حجم األزمة وعمقها دعوة
�
ض أن ُ�ش�  �ف��

 للجميع ل�ستف�قوا اآلن. ثمة حاجة ماسة ا�
 إتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عدم تضّور أّي طفل
، أو إصابته �المرض، أو إضطرارە للعمل �دل

�
 جوعا

تلق�ه التعل�م

� لبنان 
يو�� موكو، ممثلة اليون�سف ��
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تعّرف على المزيد حول عمل اليونيسف في لبنان

الحاجة ا� مضافرة
الجهود واتخاذ إجراءات عاجلة

� العمل... حراٌك ال ي�ت��
اليون�سف ��
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https://www.unicef.org/lebanon/media/7471/file


www.unicef.org/lebanon
مكتب لبنان

(

www.twitter.com/UNICEFLebanonwww.facebook.com/UNICEFLebanon www.instagram.com/uniceflebanon


	AR Surviving without basics.pdf
	AR Surviving without basics.pdf
	update .pdf

	update .pdf



