
ثدحأ فشكتو .موي دعب ًاموي مقافتت يتلا لافطألا ِرقف ُةمزأ نانبلبُ فصعت
فسينويلا( اًهباشم اًعقاو لفطلا ةشاشهو هافر لوح ةيعونلاو ةيّمكلا تاساردلا
زجع دادزيو ؛مهتلوفط نم لافطألا مَرحُي :)1202 ،نانبل فسينويلاو2202 ،نانبل

ةيساسألا قوقحلا نيمأت ىلع نيرداق ريغ مهسفنأ نودجيف ةياعرلا يمّدقم
ٍلكشب لافطألا قوقح كََهتنُتو ؛ةفلتخملا اهداعبأب ةنهارلا ةمزألا طوغض ببسب
لافطألا هافر دَّدهُيو ؛لافطألا ةلامعو لافطألا جاوز لالخ نم ًالثم ،ديازتمو حداف
صَّخلُملا اذه فدهي .)1202 ،نانبل فسينويلا( هتجلاعم بُعصتٍ وحن ىلع مهيوذو
يذلا داعبألا دّدعتم رقفلل ةقلقُملا ةلاحلا لوح ماعلا يعولا ىوتسم عفر ىلإ
مهيلع هتاريثأتو لافطألا رقف طامنأ ىلع ءوضلا ّطلسيو ،دلبلا يف لافطألا هيناعُي
ىدملا ىلع هتايعادت نم ّدحلا لجأ نم لمعلل تايصوت  مدقيو ،مهيوذ ىلعو
.ديعبلاو بيرقلا

نامرحلا لاكشأ فلتخم ىلإ ريشُيٌ حلطصم وه داعبألا دّدعتم لافطألا رقف
نامرحل ًايسيئر ًاببس يّداملا نامرحلا َربتعُي .مهّومنو لافطألا ىلع ّرثؤت يتلا
ةيقافّتا يف اهيلع صوصنملا ةيساسألا ةيناسنإلا مهقوقح باستكا نم لافطألا
ىوأملا :لفطلا ةايحب ةلصلا تاذ تالاجملا لمشتو .لفطلا قوقحل ةدحّتملا ممألا
,2202 ،نانبل فسينويلا( ةيامحلاو يّحصلا فرصلاو هايملاو ميلعتلاو ةيذغتلاو

ّومن قيعُي ةيساسألا دراوملا هذه ىلإ لوصولا ىلع ةردقلا مدعف .)4 .ص
دق ام ،رطخلل - ةقحاللا لايجألا لبقتسم كلذكو - مهلبقتسم ضِّرعُيو لافطألا
.لايجألا ربع ثراوتملا رقفلا خيسرت ىلإ يّدؤي
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تاكرب ليتسيركو راّصن الوقن يداف
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باتكلا نع
يف ثحاب ليمز ،راّصن الوقن يداف
زِّكرتت .تاساردلل ينانبللا زكرملا
ةيناسنإلا لامعالا لاجم يف هثاحبأ
تاقايسلا نمض ةيلودلا ةثاغإلاو
دهشت يتلا قطانملاو ةّشهلا
،ةيبعش تاضافتناو ،تاعازن
لاجم يف امك ،ةيعامتجا تاكُّرحتو
.ةيطسوأ-قرشلاو ةينانبللا ةسايسلا
مولعلا يف دِعاسُم ذاتسأ وهو
ريدمو ،ةيلودلا نوؤشلاو ةيسايسلا

ّلحو ةيعامتجالا ةلادعلا دهعم
ةينانبللا ةعماجلا يف تاعازنلا
ةجرد ىلع زئاح وهو .ةيكيرمألا
بورحلا تاسارد مسق نم هاروتكد
امك ،ندنل يف جدلوكزغنيك ةيّلك يف
شلاو .ا دنومدإ ةيّلك جيّرخ هَّنأ
ةعماجب ةيجراخلا ةمدخلا تاساردل
يف ريتسجام ةجرد َلانو ،نوات جروج
.ايبمولوك ةعماج نم ةّماعلا ةرادإلا

زكرملا يف ةثحاب ،تاكرب ليتسيرك
اًرّخؤم تجّرخت .تاساردلل ينانبللا

بناجألا ةبلطلل تياربلوف‘ جمانرب نم
انيلوراك ثرون ةعماج نم’نانبل يف
ىلع ةزئاح يهو ،وروبسنيرغ يف
مالسلا تاسارد يف ريتسجام ةجرد
ةيمنت ىلع ّصاخٍ زيكرتب تاعازنلاو
يف اهتزاجإ تَلان .يلودلا مالسلا
ةيلودلا نوؤشلاو ةيسايسلا مولعلا
ةعماجلا نم ةيلاع زايتما ةجردب
تالاجم لمشتو .ةيكيرمألا ةينانبللا
،اّهلحو تاعازنلا ليلحت اهمامتها
تاساردو ،ةملوعلاو ،حالسلا عزنو
ةأرملا تاساردو ،نيئجاللاو ةرجهلا
.يعامتجالا عونلاو

معدب صخلملا اذه زجنأ
.فسينويلا نم
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https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1
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ةيفلخلا
َحبصأ ،موي دعب ًاموي مقافتت تذخا يتلا ةمزألا عالدنا ىلع تاونس ثالث دعب
ٍتقو يف ةطبارتم تامدص ةّدعلَ هضَّرعت دعبو ،لماكلا رايهنالا ريفش ىلع نانبل
.توريب أفرم راجفناّ مث ،انوروك سوريف راشتنا هعبت ،يلامو يداصتقا رايهنا -دحاو
تغلب يتلا ةيّشفتملا ةلاطبلا اهزربأو ،ةبقاعتملا تامزألا هذهجئاتن ًايموي ُشيعنو
ءاصحإلا ةرادإو ةيلودلا لمعلا ةّمظنم(2202 رياني/يناثلا نوناك يف 6.92%
%4.11َ غلب يذلا ةلاطبلا لّدعمب ًةنراقم %2.81 اهتبسن ٍةدايزب يأ ،)2202 ،يزكرملا

ىلإ ًةفاضإ .)2202 ،نانبل يف ةيلودلا لمعلا ةّمظنم(9102-8102 ةرتفلا يف
يف  ًاينونج اًعافترا اندهش امك ،اهتميق نم %59 يلاوح ةلمعلا تدقف ،كلذ
تحبصأف .ةقوبسم ريغ ٍتايوتسم ىلإ ةيئارشلا ةردقلا ضافخنا عم راعسألا
نيح يف ،سانلا نم ةدودحم ةبخُنل طقف ةحاتم ةيساسألا تامدخلاو علسلا ضعب
ةيعاََمجلاو ةيمويلا تاجايتحالا ةيبلت يف لشفتو ىعادتت ةّماعلا ةيتحتلا ةينبلا نا
.دلبلا ناّكسل ةيدرفلاو

زكرمللَ قبس .ّرمتسملانامرحلا ةلاح يهو ،ةمزألا نم ةديدج ًةلحرم نانبلَ لخد
ىلع رقفلا ةفآ نأشبىرخأ تالاقم يف رطخلا سوقان َّقد نأ تاساردلل ينانبللا
اذه لالخ نم  ىعسي وهو ،نانبل يف لغلغتلاب تذخأ يتلا يلودلا ىوتسملا
يضاغتلاّ متي يتلا داعبألا دّدعتم لافطألا رقف ةمزأ ىلع ةءاضإلا ىلإ صَّخلُملا
.ةظحللا هذه ىّتح اهنع

ةسارد لالخ نمو .مهتلوفط نم لافطألا مرحت نانبل يف ةمزألا َّنأ يف َّكش ال
ىلع ءوضلا طِّلسُن ،مهرَُسأو لافطألا ىلع هريثأتو نامرحلا اذهل ةدّدعتملا داعبألا
.نآلا ىّتح اهلهاجتّ متي يتلا رقفلل ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تايعادتلا

داعبألا دّدعتم لافطألا رقف حرش
يّلحملا جتانلا لّدعم َرهظأ ،نانبل يف ةمزألا تَقبس يتلا تاونسلا ىلإ ةدوعلاب
%9 نع ديزي طّسوتمب ،ةيروسلا ةمزألا لبق اًيداصتقا اًّومن يونسلا يلامجإلا
نمّ لقأ ىلإ ّومنلا أطابتي نأ لبق ,0102و7002ْ يَماع نيب ةّدتمملا ةرتفلا لالخ
.8102 ماع يف %0 نمّ لقأ ِحبُصيل7102-1102 نيب ةعقاولا ةرتفلا لالخ 2%
يّلحملا جتانلل يونسلا ّومنلا لّدعمَ لَّجس ثيح ,8102 ماعلا نم اًرابتعا دوكرلا أدبو
0202 يف %9.52- ىلإ ًالوصو9102 يف %9.6- تغلب ةّيبلس ًاماقرأ يلامجإلا
يّلحملا جتانلا نم درفلاُ بيصنَ عَجارَت ،لباقملا يف .)2202 ،يلودلا كنبلا(
يف يكيرمأ رالود8.300,8 نم َضفخنا ثيح ,1202و8102ْ يَماع نيب يلامجإلا

تعفتراو .)2202 ،يلودلا كنبلا(1202 يف يكيرمأ رالود4.0762 ىلإ8102
ىلع اهتايوتسم ىلعأ ىلإ كلهتسملا راعسأ رّشؤم يف يونسلا رييغتلا ةبسن
ال تناك نأ دعب %96.932 تغلب ثيح ,2202 رياني/يناثلا نوناك يف قالطإلا
نوناك ،يزكرملا ءاصحإلا ةرادإ(1202 ربوتكأ/لّوألا نيرشت يف %375.371 ىّدعتت
,1202 ربوتكأ/لّوألا نيرشت ,يزكرملا ءاصحإلا ةرادإو01 .ص ,2202 رياني/يناثلا

https://www.lcps-lebanon.org/data/details/4679/the-lebanon-crisis-three-years-in-the-making
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_844837.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_844837.pdf
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_844835/lang--ar/index.htm
https://www.lcps-lebanon.org/articles/details/4723/the-state-of-deprivation?lang=ar
https://www.lcps-lebanon.org/articles/details/3626/raising-the-alarm-pervasive-poverty-and-vulnerability-in-lebanon
https://www.lcps-lebanon.org/articles/details/4718/an-entire-nation%E2%80%99s-childhood-held-hostage?lang=ar
https://data.albankaldawli.org/country/lebanon?view=chart
https://data.albankaldawli.org/country/lebanon?view=chart
http://www.cas.gov.lb/images/PDFs/CPI/2021/10-CPI_OCTOBER2021.pdf
http://www.cas.gov.lb/images/PDFs/CPI/2021/10-CPI_OCTOBER2021.pdf


تانايبلا تّطلس دقو ،دوكرلا نمٍ ةلاح ىلإ ضفخنملا ّومنلا ةئيب تّدأو .)01 .ص
،ينانبللا داصتقالا ىلع ةطبارتملا تامزألا ريثأت ىدم ىلع ءوضلا هالعأ ةروكذملا
يف تمهاس يتلاو ًايجيردت ةروهدتملا ةيداصتقالا فورظلا قايس  تدّدحو
. دالبلاءاحنأ عيمج يف رقفلا راشتنا

ىلع رصتقي ال هَّنكلو .ساسألا يف نامرحلاب اًقيثو ًاطابتراٌ طبترم رقفلا نإ
ريثأت هل نوكي دق لخدلا وأ لاملا نم نامرحلا َّنأ نيح يفف .طقف يلاملا نامرحلا
وأ نامرحلا قاطن هدحو سكعي ال هَّنأ ّالإ ،ةرسألا وأ درفلا ةشيعم ىوتسم ىلع ريبك
نم نامرحلا ىلع داعبألا دّدعتم جهنلا زِّكرُي .ةرسألا وأ درفلل يشيعملا ىوتسملا
،ةيساسألا قفارملاو ،قئاللا نكسملا لثم ،ةيساسألا قوقحلا نم ةفلتخم داعبأ
.ميلعتلا وأ ،نمألاو ةمالسلاو ،ةيّحصلا ةياعرلاو

هشيعي ام ريسفتو مهفل ًةيساسأ رقفلل داعبألا ةدّدعتم تابراقملا هذه َربتعُت
،لاملا نونجي ال لافطألا ،ةياهنلا يفف .نامرحوٍ ةشاشه نم مويلا نانبل لافطأ
.مههافرو ةيساسألا مهقوقح نيمأتل ةياعرلا يمّدقم ىلع نودمتعي يلاتلابو

يف فسينويلا دِعاسُت ،’ةمورحملا ةلوفطلا ناونعب ةديدج ةيعونٍ ةسارد يف
ريدجلاو .داعبألا دّدعتم لافطألا هافر مييقتل قوقحلا ىلع مئاقلا جهنلا اذه حرط
كلذب وهو ،لفطلا قوقحل ةدحّتملا ممألا ةيقافّتا ىلإ دنتسي ريرقتلا َّنأ ركذلاب
ًاجهن ريرقتلا ذخّتيو .ةيساسألا قوقحلا هذه نم نامرحلا ىوتسم ديدحت يف دِعاسُي
،اهنوهجاوي يتلا بعاصملاو ،سانلا ةايح عقاو لقنت ةيقيقح صصق ميدقتل ًايعون
طوغض نم هنع جتني امو ،ةيونعملاو ةيسفنلا مهتّحص ىلع رقفلا اذه تاريثأتو
.لهألاو ءانبألا نيب تاقالعلا ىلع

اًمظتنمو اًعيرس اًمييقت اًضيأ فسينويلا يرجُت ،ةيعونلا ةساردلا هذهل ًالامكتساو
عضولا عُّبتت حيتُي ام ،اهسفن تالئاعلاب رهشأ ةّتسّ لك لاصّتالاّ متيف .لافطألا هافرل

،ةيبيرجتلا ةساردلا هذه ءارجإ ديُعأ ،يضاملا وينوي/ناريزح يف .تقولا رورم عم
يف48 َّنأ ترهظأو ،)ARFC( لفطلا ىلع زّكري يذلا عيرسلا مييقتلاب ةفورعملا
.تايرورضلا نيمأتل لاملا نم يفكي ام كلمت ال نانبل يف ةيشيعملا رَُسألا نم ةئملا
دق لافطأ ةعبرأّ لك نيب نم اًدحاو ًالفط َّنأ ةساردلا ترهظأ ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
ةمكارتملا نويدلا َّنأو ،مييقتلا تقبس يتلا ةرتفلا يف عئاج وهو مونلا ىلإ َدلخ
.رارمتساب ديازتت رَُسألا ىلع

َّنأ ىلإ ىرخأ ةّرم ةراشإلا ردجتو .قلقلا ىلإ وعديٍ عقاو ىلإ ناريرقتلا ريشُي
.مهتلوفط نمو ةيساسألا مهقوقح نم نومَرحُي لافطألا

ةيساسألا مهقوقح نم نامرحلاو نانبل يف لافطألا
كاهتنا ىلإ نانبل يف ديازتملا داعبألا دّدعتم رقفلاو ةمقافتملا تامزألا يّدؤُت
اّمم ،لافطألا اهلّمحتي ّالأ ضَرتفُيً ءابعأ ضرفي رقفلاف .ةيساسألا لفطلا قوقح
قوقحلا دحأ وه ةلوفطلا يفّ قحلا َّنإف ،كلذ عمو .مهتلوفط نم مهمرحي
ٌريثأت اهلو ةيساسأ ٌةلحرم ُةلوفطلا .لافطألا اهب عّتمتي نأ بجي يتلا ةيساسألا

3 نانبل يف لافطألا رقف ةمزأ

http://www.cas.gov.lb/images/PDFs/CPI/2021/10-CPI_OCTOBER2021.pdf
https://www.unicef.org/lebanon/media/9066/file/Deprived%20Childhood%20AR%202%20.pdf
https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1
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.ةلوفطلا نم نامرحلا بقاوع ةجلاعم رّذعتي دق ،يلاتلابو ،درفلا ّومن ىلعّ ينيوكت
.اًقحال نِّيبُنس امك اًقيثو ًاطابترا ةطبارتم قوقحلا هذهّ لك ،عقاولا يف

،ةيساسألا تاجايتحالا هذه مهل نِّمؤت ةنضاح ةلئاع يف شيعلا لافطأللّ قحي
ةكبش َّنأ امك .مهتايلوؤسمب مايقلا ىلع نيرداق اونوكي نأ لهألاّ قح نمو
نم ّدحي ام ،لافطألل يونعملاو يدسجلا هافرلا دِّدهُت عاسّتالا يف ةذخآلا نامرحلا

ةّحصلا ةياعر ّامأ .ءّاحصأ نيدشار اوحبُصيل ميلسٍ لكشب ّومنلا ىلع لافطألا ةردق
ىلع نَّيعتي نيح يف ،نانبل يف ريبك ّدح ىلإ ةرّفوتم ريغ لازت الف ةيسفنلا
.هل ةبِحاصُملا تامزألاو داعبألا دّدعتم رقفلا نع ةمجانلا طوغضلا ةهجاوم لافطألا

مغرلا ىلع ،شَّمهُي ام ًابلاغ يذلا ،بعللا يفّ قحلا ىلع انه زيكرتلا نم َّدب ال
ةردق يف ةيمهألا غلاب اًرود يّدؤيو لافطألا هافر نم ًايساسأ ًاءزج لِّكشُي هَّنأ نم
ّلظ يفو ،اًريخأ .ةيليلحتلاو ةيفطاعلاو ةيعامتجالا مهتاراهم ريوطت ىلع لافطألا
يف ةموكحلا ريصقت زربي ،ةلداعلا ةدعاسملا يف مهّقح نم لافطألا نامرح
دراوملا ىلإ ةّساملا ةجاحلا ىلع ديدشتلا عم ،ةجاتحملا رَُسألاو لافطألا ةدعاسم
جئاتنلا ىلإ - يعاََمجلا نامرحلا ةلاحو - ًةعمتجُم قوقحلا هذه ريشُت .ةدعاسملاو
.نانبل لبقتسم ىلع داعبألا دّدعتم رقفلل ةميخولا

قوقح ةيقافّتا اهُسِّركُت يتلا ةيساسألا لافطألا قوقح يلاتلا مسقلا لوانتي
هذه نم نامرحلا ةلاح ىلعءوضلا يقلُيو ،ةدحّتملا ممألا نع ةرداصلا لفطلا
ةياعرلا يفّ قحلاو ،ةنضاح ةلئاع يفّ قحلاو ،ةلوفطلا يفّ قحلا :نانبل يف قوقحلا
ةدعاسملا يفّ قحلاو ،بعللا يفّ قحلاو ،يسفنلا هافرلا يفّ قحلاو ،ةيّحصلا
.ةلداعلا

يفو .مهطيحمو مهتئيبل اًريبك ًايعو لافطألا كلتمي :ةلوفطلا يفّ قحلا
مهَّنأب نورعشيف ،لافطألا ىلع ةلئاه ًاطوغض يعولا اذه ّدلوُي ،تامزألا تاقوأ

ةساردلا جئاتن فشكت .عمتجملاو لهألاو ةلئاعلا ىدل نامرحلا ةلاح نع نولوؤسم
نومورحم مهَّنأ اًضيأ نوكِردُيو ،لافطأك مهقوقح نوكِردُي نانبل يف لافطألا َّنأ اًضيأ

جئاتن رِهظُت ،لاثملا ليبس ىلع .)9 .ص ,2202 ،نانبل فسينويلا( قوقحلا هذه نم
نم تايرورضلاو علسلا بلط يف ةبوعص نودجيو نوقلقي لافطألا َّنأ ةساردلا
دَّدهُملا مهلبقتسمو ةكَهتنُملا مهقوقح نع اًراركتو اًرارم نورِّبعُي امنيب ،مهلهأ
.)6 .ص ,2202 ،نانبل فسينويلا( مهفورظل ًةجيتن عايضلاب

اهيلإ تُصلَخ يتلا ةمداصلا جئاتنلا زربأ نم :ةنضاح ةلئاع يف شيعلاّ قح
نيب ةقيثولا طباورلا عزعزتت .ةيداصتقالا ةمزألل ًةجيتن لافطألا ةلامع دُيازت ،ةساردلا
تاجايتحالا ةيبلت نع لهألا زجع ببسب ،ةقثلا ىلع اًساسأ ةمئاقلا ،لهألاو ءانبألا
نيذلا لهألا يف ةقثلا عُجارت نم لافطألا يناعُي ،ةيحان نم .ءانبألل ةيساسألا
ببسب بنذلاب ءابآلا رعشي ،ىرخأ ةيحان نمو .مهتلاعإ ىلع نيرداق ريغ اوحبصأ
مهمارتحاو مهئانبأ ةقث نادقفو ةيساسألا تاجايتحالا هذه نيمأت نع مهزجع
،رَُسألا يف حضاوٍ لكشب ريثأتلا اذه ىّلجتو .مهتياعر نع نيلوؤسمك مهتاردقل
َِربُجأ امنيب ،لاملا نوبسكيْ َنم مه لافطألاَ حبصأف ةيساسألا راودألا تَبلقنا ثيح

https://www.unicef.org/lebanon/media/9071/file/Deprived%20Childhood%20Research%20Brief%20EN.pdf
https://www.unicef.org/lebanon/media/9071/file/Deprived%20Childhood%20Research%20Brief%20EN.pdf


5 نانبل يف لافطألا رقف ةمزأ

هيرجُت يذلا عيرسلا مييقتلا ىلعً ءانبو .ةلاطبلا ةماّود يف لوخدلا ىلع ءابآلا
لافطألا نم %9 لاسرإّ مت ,عالطتسالا اهلمش ةرسأ0051 نيب نم ،فسينويلا
.مهتلوفط شيعو بعللاو مُّلعتلل صَّصخُملا تقولا نم اومُِرحف ،لمعلا ىلإ

معدلا وأ ةياعرلا ميدقت يف ريبك صقن كانه:ةيّحصلا ةياعرلا يفّ قحلا
تالاح يف معدو تاجالع وأ ةيودأ وأ ةيّحص ةياعر ىلإ نوجاتحي نيذلا لافطألل
1202،نانبل فسينويلا( راعسألا عافتراو ةيودألا صقن ببسب كلذو ،ةقاعإلا
يمِّدُقم نم ةينانبلٌ ةأرما تلاق ،قايسلا اذه يف .)2202,نانبل فسينويلاو
ٍجالعل ةجاحب وه .رسِكلا ةجلاعم نم دعب نّكمتأ مل ينَّنكل ،هفتك ينبا َرسك‘ :ةياعرلا

,2202 ،نانبل فسينويلا(’ةيّداملا انتاناكمإ قوفت هجالع ةفلكتو ،ىفشتسملا يف
ىلإ رَُسألا نم %06 تدمع ،فسينويلل عيرسلا مييقتلا ىلعً ءانبو .)11 .ص

.ةّحصلا ىلع قافنإلا ضفخ
تامدصلاب نانبل يف لافطألا َرَّثأت ،سانلا رئاسك ًامامت:يسفنلا هافرلا يفّ قحلا

،توريب أفرم راجفناب اًرورم ،رقفلا نثارب ىلإ مهعفد نم ًاءدب ، ةديدعلاو ةديدشلا
.ظوحلمٍ لكشب مهتّحصب رْرضلاَ قَحلأ امم ،انوروك سوريف راشتنا ىلإ ًالوصو
وأ زييمتلا وأ عازنلا عم مهبراجت ببسب ةيفاضإ ًاطوغض نوئجاللا لافطألاَ هجاوو
يسفنلا هافرلا ىلع ةحضاو تايعادتزربت ،تامدصلا هذه مكارتّ لظ يفو .ةراسخلا
لوصولا يف داح صقن كانه ،كلذ نم مغرلابو .مهتالئاعو لافطألل يعامتجالاو
 .ةدودحم اهتيبلاغ يف ىقبت يتلا ةيسفنلا ّةحصلل ةصَّصخُملا تامدخلاو ةياعرلا ىلإ

ةّدشب َرَّثأت ٌّقح وهو ،بعللا يف يساسأّ قحب لافطألا عّتمتي :بعللا يفّ قحلا
،لقنلا فيلاكتو ،يئابرهكلا رّايتلل ديازتملا عاطقنالا عمف .تايتفلا ىدل اًصوصخ
ّدَعُت يتلا عراوشلا ىوس بعّلل اًناكم لافطألا دجي ال ،ةّماعلا نكامألا ةيدودحمو
رِهظُيو .تايتفلل ةبسنلاب ًةّصاخو ،شُّرحتلل اهيف نوضّرعتي دق ةنمآ ريغ ًةحاسم
نيذلا لافطألا نم %05 َّنأ2202 وينوي/ناريزح يف يرُجأ يذلا عيرسلا مييقتلا
.باعلأ ّيأ كلمت ال رَُسأ يف نوشيعي تاونس5و3 نيب مهرامعأ حوارتت

ريغ تاّمظنملا لِواحُت ،ةلودلا ريصقتّ لظ يف:ةلداعلا ةدعاسملا يفّ قحلا
ةأطو تحت حزرت يتلا رَسُألل ةديازتملا تاجايتحالا ةيبلت ةيّلحملاو ةيلودلا ةيموكحلا
هذه َّنأب اوحّرص نيكِراشُملاو ةياعرلا يمّدقم َّنأ ةساردلا فشكت ،كلذ عمو .رقفلا
.ةّريغتملا مهتاجايتحا ةيبلت وأ نيمأت يف حجنت ملو ةتّقؤم وأ ةدودحم ىقبت ةدعاسملا
عقت ةيلوؤسملا هذه َّنأ ىلع عالطتسالا يف نوكِراشُملا دَّدش ،ماع لكشبْ نكلو
نم يفاعتلل ةمزاللا تاحالصإلا ذيفنت اهيلع ّنيعتي يتلا ةموكحلا قتاع ىلع
.ةّشهلا تاعمتجملا معدو ةمزألا

تامييقتلا نع ةقثبنملا ةيّمكلا جئاتنلا كلذكو ،قوقحلا هذه نم نامرحلا عقاو َّنإ
ىلع داعبألا دّدعتم رقفلا تايعادت نارِهظُي ،فسينويلا اهترجأ يتلا ةعيرسلا
ىلإ ًةعمتجُم قئاقحلا هذه ريشُت .نانبل يف مهلبقتسمو لافطألل يلاحلا عضولا
يّدؤي اّمم ،ءانبألاو ءابآلا نيب تايمانيدلا رُّيغتو ،يسفنلاو يدسجلا هافرلا روهدت
ٌةلاح ُدوست ،كلذ ةازاوم يفو .دغلا يفو مويلا يعامتجالا كسامتلا كُّكفت ىلإ

https://www.unicef.org/lebanon/stories/when-we-have-money-we-buy-what-we-need-if-we-dont-have-money-we-dont-eat
https://www.unicef.org/lebanon/media/9071/file/Deprived%20Childhood%20Research%20Brief%20EN.pdf
https://www.unicef.org/lebanon/media/9071/file/Deprived%20Childhood%20Research%20Brief%20EN.pdf
https://www.unicef.org/lebanon/media/9071/file/Deprived%20Childhood%20Research%20Brief%20EN.pdf
https://www.unicef.org/lebanon/media/9071/file/Deprived%20Childhood%20Research%20Brief%20EN.pdf


ةماع ةسايس صخلم6

تائفلا نيب ًةّصاخ( لُّمحتلا مدعو رُّتوتلا ةّدح ةدايزب نورقملا ماعلا ءايتسالا نم
.)ًةشاشه رثكألا

دّدعتم رقفلاب ةّقلعتملا ةيساسألا تاصالخلا ناريخألاو نايلاتلا نامسقلا صِّخلُي
عضو لجأ نم ذيفنتلل ةلباق ريبادت ذاخّتالّ اديهمت ،نانبل يف لافطألا رقفو داعبألا
.ةمداقلا لايجألا عايض يدافتلو ةدئاسلا تاهاجّتالل ّدح

تاصالخلا
دادزيو ،داعبألا دّدعتم رقفلا نثارب يف نانبل يف رَُسألاو ةياعرلا ومّدقم شيعي
.مهلافطأل ةيساسألا تاجايتحالا ةيبلت نع مهزجع
لايح اًريبك ًايعو نورِهظُيو ،داعبألا دّدعتم رقفلل ّصاخ لكشب لافطألا ضّرعتي
.ةيلوؤسملاب اًديازتم اًساسحإو روهدتملا عضولا
بّترتتو ،داعبألا دّدعتم رقفلا نم نيرّرضتملا لافطألل ةيساسألا قوقحلا كَهتنُت
رايهنا ىلإ يّدؤي اّمم ،مهّومنو مههافر ىلع اهتجلاعم بعصلا نم بقاوع
.مهيوذو ءانبألا نيب ةقثلا
ةيعامتجالا ةيامحلا ماظنّ لظ يف شيمهتلل نوفَعضتسُملا لافطألا ضّرعتي
.دمألا ةريصقلاو ةدودحملا تالّخدتلاو ّلطعملا

تايصوتلا
ذخأي نأ ىلع ،رقفلل داعبألا دّدعتمو لماشو كسامتمو ّدحوم رّشؤم ءاشنإ
.لافطألا نامرح ةلأسم رابتعالاب
ةميسجلاو ةديازتملا تاكاهتنالل يّدصتلا ةيغب ةيعامتجالاو ةينوناقلا تاردقلا زيزعت
.لافطألا جاوزو لافطألا ةلامع لثم ،لافطألا قوقحل
رقف لاصئتسا ىلع يروفلا لمعلا نامضل لفطلاب ةّصاخ ةينطو ةحنم ءاشنإ
.داعبألا دّدعتم لافطألا
ةياعرلا يمّدقمو لافطألل يعاـمـتـجالاو يسفـنـلاو يوـنـعـمـلا مـعدـلا مـيدـقـت
.تاقالعلا كُّكفت تالاح يف اًصوصخو ،داعبألا دّدعتم رقفلا نم نيرّرضتملا

ةّماعلا نكامألا نم ديزملا ءاشنإو ،ةّحصلاو ميلعتلا ىلإ لافطألا لوصو نامض
.نامأب اهيف لافطألا بعليل

ةماعلا ةسايسلا صخلم لوح
وه ةماعلا ةسايسلا صخلم
لكشب ردصت ةريصق ةروشنم
ينانبللا زكرملا نع مظتنم
عيضاوم للحت تاساردلل

ةيعامتجاو ةيداصتقاو ةيسايس
يف تايصوت مدقتو ةيساسأ
ةحيرشل ةماعلا تاسايسلا
رارقلا عانص نم ةعساو
.ماع هجوب روهمجلاو

تاساردلل ينانبللا زكرملا لوح
ينانبللا زكرملا سسأت
وه .9891 ماع يف تاساردلل

،توريب يف هرقم ثاحبألل زكرم
ةدياحمو ةلقتسم هترادإ

ةرصانمو جاتنإ هتمهم ً،ايسايس
ىلإ ىعست يتلا تاسايسلا
يف ديشرلا مكحلا نيسحت
،ةيزكرماللا لثم تالاجم
ةيلاملاو ،ةيداصتقالا ةيمنتلاو
.زاغلاو طفنلاو ةماعلا

انب لاصتإلل
تاساردلل ينانبللا زكرملا
رشاعلا قباطلا ،تاداسلا جرب

نويل عراش ،55-512 .ب.ص
نانبل ،توريب سأر

+ 1039971169 :ت
+ 2039971169 :ف

info@lcps-lebanon.org
www.lcps-lebanon.org
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