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 صحفي بيان 

 الرابط هذا  على مواد الوسائط المتعددةوال التقرير الكامل
 

  2021 ديسمبر / كانون األول 17يوم   (GMT +2)بيروتبتوقيت  ظهراَ  14:30 يُمنع نشره حتى الساعة
  

    - في لبنان اشتداد األزمة مع العنف معرضون لخطر  على األقل طفل  مليون
 األمم المتحدة

الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة المعنية بالعنف ضد األطفال لبنان. نتائج تقرير تم نشره بمناسبة زيارة  

 

في   بين كل طفلين  طفال من  أنذكر تقرير جديد صادر عن اليونيسف  - 2021  ديسمبر/كانون األول  17 بيروت، 
في   األزمة المتفاقمة األسر لمواجهةفيه في الوقت الذي تكافح أو الجنسي،  نفسيالأو الجسدي  العنف لخطر معرضلبنان 

 البالد.  

أي أكثر من   ،مليون طفل 1.8حوالي  ى أن لإ، تقرير يشير مظاهر العنف: أطفال يكبرون في كنف أزمات لبنانبدايات 
طفل في   900,000حوالي  العدد كان  أنبعد يعانون اآلن من فقر متعدد األبعاد،  ،في المائة من األطفال في لبنان 80
مساعدة أسرهم  بهدف  مل األطفال أو زواج األطفال ع مثل تعرضهم لالنتهاكاتوهم يواجهون خطر   -  2019عام 

 .  النفقاتعلى تغطية 

ة ، الدكتوربالعنف ضد األطفال ةلألمين العام لألمم المتحدة المعني ةالخاص  ةزور فيه الممثلتصدر التقرير في الوقت الذي 
  نجاة معال مجيد، لبنان والتي قالت في هذا السياق:  "أزمة لبنان تهدد حاضر ومستقبل ماليين األطفال. هناك حاجة أكثر

 ".من أي وقت مضى لضمان حمايتهم من سوء المعاملة واألذى والعنف وحماية حقوقهم 

تأتّى  وما ، COVID-19وباء   إضافة الى ، التي تعصف في البالدالمالية والسياسية  االضطراباتيعاني لبنان من تأثير 
 . 2020انفجارات ميناء بيروت في آب/أغسطس  عن

  بنحواليونيسيف وشركاؤها ارتفع  حاالت التي تعاملت معهاالو على االطفال عدد حاالت االعتداءويبين التقرير أن 
وفي األرقام إرتفعت تلك    ،2021وتشرين األول/أكتوبر   2020في المائة) بين تشرين األول/أكتوبر  44النصف تقريبا (

  .   حالة 5621حالة الى  3913ءات من اإلعتدا

 سلسلة من التهديدات المتزايدة لسالمة األطفال: التقرير يحدد  كما 

 فقد أجاب أكثر من نصف من شملهم اإلستطالع الذي أجرته اليونيسف مع المنظمات   ،الى إرتفاع األطفال عمالة
األطفال، وتاثيرها على أمان هؤالء األطفال، هي  في المئة) أن عمالة  53الشريكة في أيلول/ سبتمبر (نحو 

في المئة فقط.  وفي إستطالع أجرته  41) وهذه النسبة كانت قبل ثالثة أشهر 11مصدر قلقهم األول. (
في المئة من األسر المشمولة باإلستطالع أنها أرسلت طفال  12اليونيسف في تشرين األول/ أوكتوبر، قالت 

ال أطفال ويعمل اآلن  ،في المئة 9ل. وهذه النسبة لم تكن تتجاوز قبل ستة أشهر واحدا على األقل الى العم
الوقود بصورة غير قانونية، مما يعرضهم لخطر   بيعتتجاوز أعمارهم ست سنوات، في المزارع والشوارع و

 الحروق الخطيرة وحتى الموت.
 لحصول على  الواقعة في براثن اليأس في ا المبكر سعياً من أسرهن خطر الزواج  يواجهن الفتيات الصغيرات

 سنة في لبنان متزوجة. 19و 15واحدة من كل خمس فتيات سوريات تتراوح أعمارهن بين وفي األرقام مهر. 
  ارتفعت نسبة الفتيات والنساء اللبنانيات  إذ  .منظمات المجتمع المدني، بحسب المنزليارتفاع حاالت العنف

بشكل حاد في السنوات الثالث   النوع االجتماعي" عنف القائم على "ال برنامج للحصول على خدمات لجأناللواتي 
وصوالً    ،2019في المائة في عام   26إلى    ، 2018في المائة من إجمالي الحاالت في عام  21الماضية (من 

 ).   2020في المائة في عام  35إلى 
  تضّمن  ، 2021اليونيسف في أيلول/ سبتمبر  أجرتهبيّن إستطالع  ذالى تراجع، إ الشبابفئة بين  النفسيةالصحة

عاما، أن واحدا من كل أربعة مراهقين يشعرون  24و 15مقابالت مع فتيات وفتيان تتراوح اعمارهم بين  أيضاً 
 .باإلكتئاب في غالب األحيان
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  األطفال الذين ينتهي بهم المطاف  يزداد عدد يخشى الخبراء أن ، من الفقر والعوزاألسر  إزدياد معاناةومع
 . وإرتفاع عددهم في مؤسسات الرعايةمنفصلين عن األسرة 

  مشاركتهم في  على إثر بالتزايد مع نظام العدالة الجنائيةالذين إضطروا للتعامل  وتتواصل أعداد األطفال
الجريمة كوسيلة للبقاء على   توّجههم بدفع من أحد الى  ضحايا للعنف أو كونهمأو  أو أعمال الشغب، االحتجاجات
 قيد الحياة.  

 التي تعاني األسر  إذ تتخلّى بعض :في دّوامة اليأس األسر غرقتزايد مع  لألطفال ويجري توثيق تهديدات جديدة
 .األطفال مقابل فدية مالية خطر اختطافزيادة إضافة الى  ،الرضع في الشوارع أطفالهاعن  من العوز

 

"االستثمار في حماية األطفال  مضيفة: الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة المعنية بالعنف ضد األطفال لبنان تقول
االستثمار في األطفال أمر ضروري لبناء مجتمع شامل وسلمي وعادل ومرن  إذ أّن ونمائهم ورفاههم ال يمكن أن ينتظر. 

 "  إستثناءمن األذى دون جميعاً سالمتهم يحافظ على 

  ؛رالفقمن  من خالل الحد  المعاملة واالستغاللوسوء العنف من  على حماية األطفالتعمل األمم المتحدة في لبنان 
والرعاية الصحية؛   فرص الحصول على خدمات الرعاية االجتماعية والتعليمتحسين و والسياسات؛  مراجعة القوانينو

وفي موازاة ذلك، تبذل جهود مكثفة لمعالجة المعايير االجتماعية التي تطبع  خدمات الحماية.لتعزيز   مع الحكومة والعمل
ً العنف ضد األطفال وتجعله مقبوال   .إجتماعيا

  فيلألمم المتّحدة  اإلنسانية الشؤون ومنسقة المقيمة المنسقةتقول  "  البلد أملو مستقبل همف ،لبنان أطفال نخذل أال يجب" 
  لسوء المعرضين ألطفالا لصادمة  حولا  رقامالتغيير العكسي لأل العمل على يجب"  ، وتضيفرشدي نجاة السيدة ،لبنان

 جنسيته، عن النظر بغض لبنان، في طفل  أي حرمان يجوز ال. األساسية حقوقهم من والمحرومين واالستغالل المعاملة
  وممارسات وسياسات خطط  طليعة في األطفال يكون أن يجب. والحماية والتعليم والغذاء  الصحة  في األساسية حقوقه من

 ".للتعافي الحكومة

هذه  تشمل على أن إلعطاء األولوية لحماية األطفال،  إستجابة وطنية متينة ومتماسكةوتدعو األمم المتحدة إلى 
باالضافة  . الروحييناإلدارات الحكومية ووكاالت األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني واألكاديميين والقادة االستجابة 

  ضعفا. المانحين لحماية البرامج الحيوية لألطفال األكثرمن    المقّدمعاجل  الدعم ال الى

 

رين مالحظة للمحرّ   

  
  لالستفسارات اإلعالمية يرجى االتصال ب: 

  : اليونيسف
  9613331874+هاتف.    /  bbaz@unicef.orgبالنش باز، 
 96170190634+/ هاتف.    moutayek@unicef.orgمايا عتيّق، 

 
 مكتب الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة المعنية بالعنف ضد األطفال  

      / caldeira1@un.org+1 917 367 6132  ،كالديرا  ميغيل 


