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الخلفية 

ت�وي� األطفال هو "أي �واج رسمي أو ا�حاد غير رسمي �ين طفل دون سن ١٨ 
عاما وشخص بالغ أو طفل آخر" . في االتفاقيات الدولية، يعتبر ت�وبج األطفال 
شكال من أشكال ال�واج القسري بسبب حقيقة أن األطفال ليسوا قاد��ن تماما 

وأح�ا�ا في ا�خاذ مثل هذا الق�ار الذي يغير الحياة بأكملها.

الفتيات  ذلك  في  بما  طفلة،  ع�وس  مليون   ٦٥٠ ل  موطن  هو  العالم  فإن   ، لليونيسف  ووفقا 
المت�وجات حاليا والنساء اللوا�ي ت�وجن ألول مرة في مرحلة الطفولة، منهن ٤٠ مليون ع�وس طفلة 
في منطقة الش�ق األوسط وشمال أف��قيا. هذه األرقام عرضة لل��ادة على مدى العقد المقبل �تيجة 
ع�ائس  يصبحن  أن  لخطر  عرضة  ستكون  أخرى  فتاة  مال�ين   ١٠" أن  يقدر  حيث   ١٩  COVID لجائحة 

أطفال". 

�تعدد أسباب ت�وبج األطفال ولكن حقيقة أن الفتيات أكثرعرضة بكثير من الفتيان لل�واج قبل بلوغ سن 
الرشد تشير إلى عدم المساواة �ين الجنسين كمحرك رئيسي لت�وبج األطفال . ويمكن تلخيص الدوافع 
�ينها  قوية  عالقة  لوحظت  حيث  التعليم  على  والحصول  الجوع  الفقر،  رئيسية:  مشاكل   ٣ في  األخرى 
و�ناولتها د�اسات في العديد من البلدان. وتشكل كل هذه العوامل حلقة مفرغة من األسباب والنتائج 

التي ترتبط فيما �ينها وتفاقم حالة الفتيات.

تستعرض هذه الورقة حالة ت�وي� األطفال في لبنان قبل وبعد األزمة المتعددة (٢٠١٩) مع األخذ 
الغرض  التحديات االقتصادية واالجتماعية باإلضافة إلى تفشي في�وس كوفيد ١٩ وعواقبه.  بعين االعتبار 
ا�جاه  التحديد وعرض أي  الفتيات على وجه  تأ�ير األزمة على  الورقة هو د�اسة  الرئيسي من هذه 

ناشئ لالستجابات السياسية والعملية للحالة الحالية لت�وي� الطفالت في البالد.

2

3

4

مترجم من:

٣



 European Commission, Lebanon, [website], 2020, 
https://ec.europa.eu/echo/where/middle-east/lebanon_en (accessed September 2022).
 Plan International. “ Adolescent Girls in Crisis: Voices from Beirut.2019: 
https://plan-international.org/uploads/12/2021/adolescent_girls_in_crisis-beirut-full_report_1-0.pdf 
(accessed September 2022).
  Save the Children, “No, I Don’t”: Abolishing Child Marriage in Lebanon, 2019, 
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/no-i-dont-abolishing-child-marriage-lebanon 
(accessed September 2022)
  Kafa. Article 522 is Not Fully Abolished.2017, https://kafa.org.lb/en/node/124(accessed September 2022)

5

6

7

8

نظرة عامة على ت�وي� األطفال
في لبنان ٢٠١٦-٢٠١٩

٤

التزم لبنان بالقضاء على ت�وي� األطفال والت�وي� المبكر والقسري بحلول عام ٢٠٣٠ بما يتماشى مع الغاية 
٥٫٣ من أهداف التنمية المستدامة. باإلضافة إلى ذلك، شارك لبنان في رعاية الق�ا�ات المتعلقة بت�وي� 
األعوام ٢٠١٣ و المتحدة في  لألمم  العامة  الجمعية  اعتمدتها  التي  والقسري  المبكر  والت�وي�  األطفال 

٢٠١٤ و٢٠١٨، وكذلك الق�ار الذي اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في عام ٢٠١٣ . كما صدق لبنان على 
ا�فاقية حقوق الطفل في عام ١٩٩١، التي تحدد الحد األدنى لسن ال�واج ب ١٨ عاما، وانضم إلى ا�فاقية 
القضاء على جميع أشكال التم�يز ضد الم�أة (سيداو) في عام ١٩٩٧، والتي تلزم الدول بضمان الموافقة 

الحرة والكاملة على ال�واج .

وبما أن الطوائف الدينية ال ١٨ المعترف بها رسميا هي المسؤولة عن �نظيم ال�واج والمسائل ذات الصلة 
من خالل ١٥ قانونا لألحوال الشخصية غالبا ما تحكمها تقاليد وأع�اف وثقافات عفا عليها الزمن، فال �وجد 
حد أدنى لسن ال�واج في لبنان. ومع ذلك، تحدد بعض السلطات الدينية سن ال�واج في سن تسع سنوات أو 

عندما "تصل الفتاة إلى سن البلوغ" .

ألغى الب�لمان اللبناني في ١٦ أغسطس/آب ٢٠١٧ المادة ٥٢٢ من قانون العقوبات، التي كانت تسمح 
للمغتص�ين بال�واج من ضحاياهم لتجنب العقاب والسجن. غير أن هذا اإللغاء اعتبر غير مكتمل ألنه أعيد العمل 
به بالنسبة للمادتين ٥٠٥ و ٥١٨. وتذكر المادة ٥٠٥ الت�اوج مع حدث كج��مة قانونية تحت الفصل الفرعي 
"ج�ائم االغتصاب" ويشار إليها على هذا النحو. ولكن التعد�ل الذي أج�اه أعضاء لجنة اإلدارة والعدل على 
المادة، والذي وافق عليه الب�لمان بعد ذلك، يتيح للجاني فرصة ثانية لالختيار �ين السجن أوال�واج من ضحية 
يت�اوح عمرها �ين ١٥ و١٨ عاما؛ وفي هذه الحالة، �تدخل أخصائية اجتماعية لضمان سالمة القاصرة. من 
ناحية أخرى، فإن المادة ٥١٨ تدور حول فض بكارة الفتاة عن ط��ق وعود ال�واج حيث أضاف المشرعون تأ�ير 
المادة ٥٢٢ على هذه المادة في التغ�ير المقت�ح وحافظوا مرة أخرى على إمكانية ال�واج من دون تحديد 

سن الفتاة  .

التش��عات الدولية والمحلية المتعلقة بت�وي� األطفال في لبنان:
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ت�وي� األطفال باألرقام:

كشفت د�اسة أولية أجرتها اليونيسف في عام ٢٠١٦ أن  

 وكان هذا التق��ر األول من نوعه لبلد يفتقر إلى تعداد رسمي محدث في البداية (كان آخر تعداد للسكان 
في عام ١٩٣٢). ومن الجد�ر بالذكر أن تق��ر اليونيسف كان له تأ�ير با�ز على ال�أي العام حيث سلطت العديد 
من وسائل اإلعالم الضوء على األرقام وبدأت مناقشات حول هذه الممارسة الضارة. وباإلضافة إلى ذلك، 
شكلت استجابة المنظمات غير الحكومية للدعوة إلى حقوق الم�أة والفتاة للسنوات الالحقة، وال ت�ال 

تشكل، حتى اآلن، المورد الوحيد ل�يانات منفصلة عن ت�وي� األطفال على نطاق وطني.

الجنسين،  �ين  المساواة  (عدم  المعتادة  الدوافع  إلى  باإلضافة  األرقام  هذه  و�اء  متعددة  أسباب  تختبئ 
دافعا  القانونية  التش��عات  غياب  يشكل  أعاله،  التعليم): كما هو موضح  على  والحصول  والفقر،  والجوع، 

رئيسيا لت�وي� األطفال في لبنان. 

 ٦ في المائة من الفتيات والنساء اللبنانيات اللوا�ي 
�ت�اوح أعمارهن �ين ٢٠ و٢٤ عاما ت�وجن قبل سن ١٨ 

عاما، مقارنة ب 

١٢ في المائة من الالجئين الفلسطين�ين من لبنان (PRL) ، و 

٢٥ في المائة من الالجئين الفلسطين�ين من سو��ا (PRS) ، و  
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أ�ثى

القاضي

بموافقة القاص��ن 
وأولياء أمورهم وفحص 
طبي يفيد بأن حالتهم 

البدنية والعقلية / 
النفسية مقبولة

السلطة المانحة
للترخيص

مختلف  في  به  المعترف  ال�واج  العمر  عن  عامة  لمحة  أدناه  الجدول  يقدم 
الطوائف الدينية:

*تم تعد�ل القانون السني في أب��ل ٢٠٢١

السن التي يمكن 
فيها الترخيص 

بال�واج

سن ال�واج
الطائفةالمعترف به

أ�ثى

البلوغ

ذكرذكر

البلوغ القاضي

القاضي أو الشيخ

الكاهن

رئيس االساقفه

المحكمة ال�وحية

اُألسُقف

بموافقة األب أو 
بموافقة الفتاة 

وموافقة األم أو األخ 
إذا كانت يتيمة

السنية

السنية (بعد 
نيسان/أب��ل ٢٠٢١)*

الشيعية

الد���ة

الطوائف الكا�وليكية

ال�وم األرثوذكس

األرمن األرثوذكس

الس��ان األرثوذكس

اإلنجيلية

كنيسة المش�ق اآلشو��ة

اليهودية
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تؤدي هذه القوانين إلى تفاقم عدم المساواة �ين الجنسين: فسن ال�واج المعترف به للفتيات يقل 
ال�واج من  للفتيات دون سن ١٨ عاما  األرثوذكس) ويمكن  ال�وم  (باس�ثناء  الفتيان  دائما عن سن 
جميع الطوائف في ظل بعض الظ�وف. وعادة ما �رتبط هذا األخير بالتقاليد الثقافية والدينية أي عندما 

تحدث عالقة جنسية أو حمل قبل ال�واج.

هذا التفاوت �ين القوانين المحلية واالتفاقيات الدولية التي تعرف الطفل بأنه أي شخص دون سن ١٨ عاما 
وتعتبر ت�وبج األطفال �واجا قس��ا له عواقب وخيمة؛ دفع المنظمات المحلية إلى الضغط من أجل مكافحة 
ت�وي� األطفال في لبنان. بدأت بعدة حمالت من منظمات نسوية با�زة �ين عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٨. أ�ار فيد�و 
"كفى عنفا واستغالال" الذي يعرض ردود فعل الناس على جلسة تصو�ر لع�وس طفلة �ت�وج رجال مسنا في 
منطقة مزدحمة جدا في �ي�وت ا�تباه الجمهور إلى وجود مثل هذه القوانين. ركزت حملة التجمع النسائي 
الديمق�اطي اللبناني (RDFL) على المخاطر الجسدية والنفسية واالجتماعية للت�وي� المبكر ليشمل وجهة 
نظر ط�ية في هذه المسألة. في عام ٢٠١٧، شكلت RDFL ا�تالفا وطنيا لحماية األطفال من الت�وي� 
المبكر ضّم ٥٨ منظمة ش��كة. "أطلقت العديد من المنظمات مقاطع فيد�و وفالش موب ولوحات 
التوعوي  العمل  اقت�ن  الواقع،  . وفي  قبل ١٨"  "مش  عنوان  تحت  اإل�ترنت  عبر  إعالمية  وحمالت  إعالنية 
للتجمع بتقديم اقت�اح بقانون لتحديد الحد األدنى لسن ال�واج ب ١٨ عاما دون اس�ثناءات. وهو األول 
قاضي  وتمنح  القاص�ات  من  ال�واج  متطلبات  ��ادة  على  تركز  األخرى  المقترحة  القوانين  ألن  نوعه  من 

األحداث اس�ثناءات لت�وي� فتاة تبلغ من العمر ١٦ عاما.



  European Commission. European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations – Factsheet. 2022 
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/where/middle-east/lebanon_en (accessed 
September 2022)
  Multi-Sectoral Needs Assessment (MSNA) Lebanon - December 2021
  Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon (VASyR 2021)
  Increasing humanitarian need in Lebanon – OCHA April 2022 
  Gender-Based Violence Information Management System, Overview of Incidents of GBV and Women 
and Girls’ access to services Quarter 2022-1, June 2022
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تداعيات األزمة االقتصادية واالجتماعية 
من عام ٢٠١٩ حتى اليوم 

٨

* مالحظة: ال توجد د�اسة حديثة تستهدف ت�وي� األطفال في لبنان على وجه التحديد بعد عام ٢٠١٩. وقد 
تم اس�تاج األرقام الواردة أدناه من عدة تقا��ر عن الحالة اإلنسانية ال�اهنة في لبنان. أدت األزمة المالية في 
لبنان منذ تش��ن األول/أكتوبر ٢٠١٩ إلى ارتفاع األسعار، تاركة ٨٠٪ من السكان يعيشون تحت خط الفقر. 
يحتاج ٢٫٢ مليون لبناني و٢٠٨,٠٠٠ الجئ فلسطيني و٧٨,٠٠٠ مهاجر إلى مساعدات إنسانية في البالد. 
يعيش حوالي ٨٩٪ من الالجئين السو��ين البالغ عددهم ١٫٥ مليون الجئ اآلن في فقر مدقع. انفجار مرفأ 

�ي�وت وجائحة كوفيد-١٩ عجال بانهيار الخدمات العامة  .

وفقا لتق�يم االحتياجات متعددة القطاعات (MSNA) للسكان اللبنان�ين في كانون األول/ديسمبر ٢٠٢١، 
فإن "ت�وي� األطفال (األطفال الذ�ن �ت�اوح أعمارهم �ين ٨ و١٩ عاما مت�وجين أو مطلقين أو أ�امل) �بلغ 

حوالي ١ في المائة، مع معدالت للفتيات تقدر ب ١٫٥ في المائة" .
أما بالنسبة لت�وي� األطفال �ين السو��ين: "ت�وجت واحدة من كل خمس فتيات �ت�اوح أعمارهن �ين ١٥ 
و ١٩ عاما في وقت إج�اء االستطالع، بانخفاض قدره ٤ نقاط مئوية عن عام ٢٠٢٠ (٢٤٪). تم 
العثور على أعلى معدل ل�واج األطفال في الجنوب بنسبة ٣٤٪ ، مع ��ادة بنسبة ١٠ نقاط مئوية عن 

عام ٢٠٢٠" .
على الرغم من االنخفاض أعاله، تشير االتجاهات الميدانية و�يانات إدارة الحاالت من الجهات الفاعلة 
في مجال حماية الطفل والعنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي في جميع أنحاء لبنان إلى 
أن "هذا التقد�ر أقل من األرقام الفعلية. قد تحجم األسر عن اإلبالغ عنها خوفا من الوصمة االجتماعية".   
ت�وي�  في   ٪٥ بنسبة  ��ادة  إلى   ٢٠٢٢ عام  من  األول  الربع  في   GBVIMS تق��ر  تشير  الواقع،  في 
األطفال مقارنة بالربع ال�ابع من عام ٢٠٢١ "بنسبة ١٤٪".   ويمكن تفسير االختالفات �ين المحافظات 
بحقيقة أن ت�وي� األطفال عادة ما يكون تكيفا سل�يا مع أوقات األزمات والفقر وتأ�ير هذا األخير في 

المناطق ال��فية عادة ما يكون أعلى من المدن.



  
https://www.unicef.org/lebanon/stories/all-children-lebanon-my-children-missed-school-over-year-n
adia-mother-three (accessed September 2022)
  Searching for Hope, A Grim Outlook for Youth as Lebanon teeters on the brink of Collapse – UNICEF 2022 
  Safaa Hannouf – Social Worker in Anera Lebanon
  https://www.hrw.org/news/11/10/2021/lebanon-planning-lapses-endanger-school-year (accessed 
September 2022)
  Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon (VASyR 2021)
  Increasing humanitarian need in Lebanon – OCHA April 2022 
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  World Bank Lebanon Economic Monitor (LEM) – June 2021

٩

ومنذ ما يقرب الثالث سنوات، �واجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية صنفها البنك الدولي "ضمن أسوأ ١٠ 
أزمات، وربما أعلى ٣ حلقات، وأكثرها حدة على مستوى العالم منذ منتصف الق�ن التاسع عشر".  "لقد 
تضافرت أزمات لبنان المتعددة - االقتصاد المنهار، وجائحة COVID-١٩ ، والتداعيات االقتصادية واالجتماعية 
الحادة النفجار مرفأ �ي�وت في آب ٢٠٢٠، وعدم االستق�ار السياسي إلغ�اق الم��د والم��د من العائالت في 

الفقر"  .
أحدى القطاعات الرئيسية المتأ�رة باألزمات المتعددة والتي لها تأ�ير مباشر على ت�وي� األطفال هو التعليم. 
ووفقا لتق��ر اليونيسف األخير، "توقف ٣ من أصل ١٠ شباب في لبنان عن التعليم، في حين أخفض ٤ 

من كل ١٠ أشخاص اإلنفاق على التعليم لش�اء المواد األساسية مثل الغذاء والدواء “.
المدرسية.  واللوازم  النقل  رسوم  في  ال��ادة  غير  متعددة  ألسباب  المدرسة  إلى  يذهبن  ال  الفتيات  لكن 
"الفتيات ال يذهبن إلى المدرسة عندما يكون لد�هن الدورة الشه��ة ألنهن ال يستطعن ش�اء الفوط 
الصحية "    أكدت صفاء، وهي عاملة اجتماعية في منطقة عكار. فقر الدورة، وهو �تيجة شائعة لألزمة 

المالية في جميع أنحاء العالم، تم تقديمه حديثا إلى عامة الناس في لبنان.
ال يمكن التغاضي أيضا عن تأ�ير جائحة COVID١٩ على الحضور المدرسي حيث بقي األطفال في المن�ل 
لمدة عامين د�اس�ين. "حوالي ٧٠٠,٠٠٠ طفل، أي ثلث السكان في سن الد�اسة، لم يتلقوا أي 
تعليم في العام الماضي (٢٠٢٠)، وغالبا ما تلقى ١٫٣ مليون طفل تم تسجيلهم القليل من التعليم خالل 
عمليات إغالق المدارس لفت�ات طويلة بسبب االحتجاجات المناهضة للحكومة، وكوفيد-١٩، وانفجار مرفأ 
�ي�وت، الذي ألحق أض�ا�ا ب ١٦٣ مدرسة. كان التعلم عن بعد غير متاح لألطفال الذ�ن يفتق�ون إلى 

األجهزة أو ا�صاالت اإل�ترنت أو الكهرباء الموثوقة"  . 
ومع ذلك، فإن ال��ادة في حاالت التسرب من المدارس �نطوي على الحلقة المفرغة لت�وي� الطفالت �تيجة 
وسببا. ويمكن اعتبار األرقام الواردة من VASyR مثاال حديثا حيث "تم اإلبالغ عن ال�واج من قبل ٢٢٪ من 

الفتيات (١٥ إلى ١٨) كسبب رئيسي لعدم الذهاب إلى المدرسة". 
شارك مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، في تق��ره األخير عن االحتياجات اإلنسانية في لبنان، 
يائسة  تدا�ير  ا�خاذ  إلى  األسر  اضط�ار  مع  الطفالت  ت�وي�  معدالت  تزداد  أن  المرجح  "فمن  قلقه 

للتعامل معها" .

مترجم من:
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تدخالت الب�امج إلنهاء ت�وي� األطفال 
(أفضل الممارسات)

١٠

مترجم من:

استجابت العديد من المنظمات المحلية والدولية، بالتعاون الوثيق مع و�ارة الشؤون االجتماعية، 
ولجنة  للسكان  المتحدة  األمم  وصندوق  اليونيسف  مثل  السو��ين  الالجئين  أزمة  منذ  األطفال  لت�وي� 
اإلنقاذ الدولية و Plan internationalوأني�ا وRDFL  وشركائهم في التحالف على س�يل المثال ال الحصر. 
المشا��ع  مجموعة واسعة من  الب�امج �ين الوقاية واالستجابة، ويتم �نفيذها من خالل  أغ�اض  وتختلف 
واألنشطة: رفع الوعي، المناصرة، الحقوق والصحة الجنسية واإلنجا�ية، إدارة الحاالت، الخدمات القانونية 
والصحية وما إلى ذلك. عالوة على ذلك، فإن الضغط على واضعي السياسات ودفع مشا��ع القوانين إلى 
 Terre جدول أعمال الب�لمان هو الغرض من جزء أصغر من هذه المنظمات. تم إج�اء د�اسة مفصلة من قبل

Des Hommes (TDH) لرسم خ��طة لالستجابات لت�وي� األطفال �ين عامي ٢٠١٢ و٢٠٢٠ . 

ويتواصل العمل على الصعيد�ن البرنامجي والسياسي مع إطالق و�ارة الشؤون االجتماعية واليونيسف 
الخطة االست�ا�يجية (٢٠٢٠-٢٠٢٧) لحماية النساء واألطفال. يتم التركيز بشكل خاص على التغ�ير االجتماعي 
للتغ�ير االجتماعي والسلوكي والتواصل  خطة وطنية  "أول  تعد  التي  والسلوكي ضمن خطة قدوة 
االجتماعي في لبنان (SBCC)  " .تعمل قدوة مع العديد من الشركاء المحل�ين وتعالج الممارسات الضارة 

المختلفة ضد الفتيان والفتيات بما في ذلك ت�وي� األطفال كا�جاه ألزمة البالد.

في الواقع، تم تع��ز الطابع المحلي لالستجابات للت�وي� األطفال نس�يا من خالل إش�اك الجهات الفاعلة 
أطلقتها  التي  صغار"  بعدنا  تكب�ونا،  ال   " حملة  تعد  أفضل.  �تائج  لتحقيق  المحلي  المجتمع  مستوى  على 
منظمة "نساء اآلن من أجل التنمية" �ين عامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ مثاال ملموسا حيث تم استخدام منهجيات 
قادت  القاعدة.  مستوى  على  المجتمعي  التغ�ير  نحو  للدفع  التشاركية  والقيادة  المجتمع  �نظيم 
واللبنانية  السو��ة  المجتمعات  من  والشباب  والرجال  الفتيات  عن  فضال  النساء،  الغالب  في  الحملة 
والفلسطينية التي تعيش في وسهل البقاع.  وقد حصلوا على تعهدات من ١٨٢٦ أسرة وغيرت ١٧٦ 
أسرة موقفها من ت�وي� الطفالت. استمرت الحملة في عام ٢٠٢١ مع التركيز على مشاركة الرجال / اآلباء 

وتغ�ير اجتماعي أكثر فعالية .  



  Samar El Yassir, Anera Lebanon's Country Director27
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مترجم من:

لكن األزمة االقتصادية تفرض تدا�ير مالية يجب م�اعا�ها عند االستجابة لت�وي� األطفال، وهذا ما دفع 
أني�ا في عكار إلى تجربة مش�وع النقد مقابل التعليم في عام ٢٠٢١. "على مدى السنوات الثالث الماضية، 
والتهميش  الفقر  من  م��د  إلى  والالجئة  الضعيفة  األسر  لبنان  في  الم�تالية  األزمات  سلسلة  دفعت 
االجتماعي واالقتصادي. من �ين العديد من آليات التكيف غير الصحية التي تعود إليها األسر: ت�وي� الطفالت 
القسري. وإلى جانب المعا�ير األبوية والثقافية السامة، تجبر فتيات ال �تجاوز أعمارهن ا�ني عشر وثالثة عشر 
عاما على ترك المدرسة و�واجهن مخاطر ك�يرة على سالمتهن العقلية والجسدية. وال تؤثر هذه الممارسات 
على حياة الفتيات فحسب، بل تسهم في نهاية المطاف في ��ادة معدالت الفقر. هذا ما دفع أني�ا حاليا الى 
التخصصات  متعددة  المساعدة  خالل  من  الم�اهقات  حماية  التج��بي:  مش�وعنا  نطاق  توسيع  عملية 
(SAMA). منهجية (SAMA) هي برمجة التحويالت النقدية القائمة على التق�يم. ونعتقد أنه من خالل رفع 
بعض األعباء االقتصادية عن األسر، فإننا نحفزهم على إعطاء األولوية لتعليم ابنتهم. في الواقع، على عكس 
الب�امج المما�لة األخرى في المنطقة، فإن المساعدة النقدية التي تقدمها أني�ا مش�وطة، والشرط هو 
األع�اف  تغير  لن  النقدية  التحويالت  أن  ندرك  ونحن  بالمدرسة.   ملتحقات  الفتيات   / الفتاة  تظل  أن 
االجتماعية. ولهذا السبب يشمل المش�وع أيضا مكونات أخرى شاملة ونفسية اجتماعية مثل جلسات التوعية 
الممارسات  وتأ�ير  الجنسين  �ين  المساواة  المؤث��ن، حول  المجتمع  وأف�اد  والرجال  الفتيان  مع  المجتمعية 
�ت�اوح  فتاة   ٦٦٥ ل  نقدية  مساعدة  التج��بي  البرنامج  قدم  المبكر".    الت�وي�  مثل  الضارة  االجتماعية 
أعمارهن �ين ١٣ و ١٦ عاما (٧٠٪ سو��ات و ٢٠٪ فلسطينية و ١٠٪ لبنانية) للذهاب إلى المدرسة 

باإلضافة إلى جلسات توعية للمجتمع حول ت�وي� األطفال والتحرش ومواضيع أخرى ذات صلة.

١١
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التوصيات واالستنتاجات 
١٢

األساس  خط  غ�ار  (على  الوطني  المستوى  على  األطفال  ت�واي�  عن  جديد  تق��ر 
في  المتعددة  األزمة  بعد  المحتملة  الناشئة  االتجاهات  اللتقاط   (٢٠١٧ لعام  لليونيسف 

لبنان.

غير  الفتيات  وتسجيل  المدارس  من  التسرب  من  للحد  التعليم  قطاع  في  تدخل 
الملتحقات بالمدارس. وقد أظهرت د�اسات سابقة أن "ارتفاع مستويات التعليم �ؤثر سلبا 
على المواقف تجاه ت�وي� الطفالت. على س�يل المثال، وجدت د�اسة أجرتها جامعة القديس 
االستطالع  شملهن  اللوا�ي  الفتيات  من  المائة  في   ٣٧٫٢ أن  لبنان  في  �وسف 
في   ٤٥٫٠ ب  مقارنة  تماما،  الطفالت  ت�وي�  ضد  كن  تعليم  على  يحصلن  لم  واللوا�ي 
المائة من اللوا�ي تسربن من الد�اسة و ٦٢٫٣ في المائة من الفتيات اللوا�ي كن 

يذهبن إلى المدرسة .

آليات موحدة لإلبالغ عن حوادث ت�وي� األطفال وتوجيه دعوة أقوى لالم�ثال لهذه 
غير  والمنظمات  والدولية  المحلية  المدني  المجتمع  منظمات  �ين  الموحدة  اآلليات 
ولكن  األطفال  ت�وي�  حوادث  عن  لإلبالغ  نظام  لبنان  في  �وجد  والوكاالت.  الحكومية 
العديد من الوكاالت ال تم�ثل الستخدام هذه اآلليات، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، 

مما يجعل إمكانية التحليل اإلحصائي واإلبالغ مقتصرة على بعض المنظمات.

العمل المستمر ومشاركة المؤسسات الحكومية أمر أساسي ل��ادة مسؤولية الدولة 
في معالجة ت�وي� األطفال في لبنان.



١٣

العمل  لتنسيق  المبكر  الت�وي�  من  األطفال  لحماية  الوطني  اال�تالف  تفعيل  إعادة 
البرنامجي والسياسي حول هذا الموضوع �ين الجهات الفاعلة المحلية والدولية. في حين أن 
لال�تالف  يمكن  الدولة،  سياسة  إطار  على  تعتمد  الت�وي�  من  األطفال  حماية  مسؤولية 
الفاعلة  الجهات  عمل  لتسهيل  والحكومة  المنظمات  �ين  وسيطا  دو�ا  يلعب  أن  الوطني 

الحكومية والمساهمة في وضع السياسات.

القانونية  والمؤسسات  المدني  المجتمع  تبذلها منظمات  التي  الدعوة  ��ادة جهود 
واللجان والمنظمات الدولية لدعم رفع الوعي فتكون بمثابة دوافع للتغ�ير وتعد�ل 
ت�وي�  بآ�ار   – الب�لمان  وأعضاء  والقضاة  المحامين  مثل   – المشرعين  توعية  يجب  التش��عات. 
األطفال على النسي� االجتماعي واالقتصادي للمجتمع في لبنان حتى ينخرطوا بنشاط في 

مباد�ات المناصرة.

��ادة التعاون �ين قطاعات سبل العيش واألمن الغذائي والحماية إلعطاء األولوية 
لمساعدة األسر المعيشية الضعيفة. ومن المرجح أن �نخرط األسر المعيشية المعرضة لخطر 
وعمالة  األطفال  ت�وي�  مثل  سل�ية  تكيف  آليات  في  الغذائي  األمن  انعدام  من  مت�ايد 
واألنشطة  ال��ق  تقديم حلول مستدامة مثل فرص كسب  فإن  النحو،  األطفال. وعلى هذا 
االستق�ار  األسر  لهذه  توفر  أن  يمكن  المالي  ال�ثقيف  على  والتد��ب  لألغذية  المولدة 

االقتصادي.
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