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المقدمة

ي العالم، خاصة 
تفاقية الدولية لحقوق الطفل محطة أساسية لمراجعة وضع الأطفال �ف ون للإ العيد الخامس والع�ش

ي العالم بشكل عام وعىل 
ف أوضاع الأطفال �ف تفاقية كي تعمل عىل تحس�ي واننا نعلم بان المجتمع الدولي أوجد هذه الإ

ض  ي العام 1991، وبناءاً عليه من المف�ت
تفاقية �ف صعيد الدول بشكل خاص ومنهم لبنان الذي وّقع وصادق عىل الإ

ي يفرضها التوقيع أو التصديق عليها. ومن خلل دراستنا 
ان تتفاعل الدول الموقعة والمصادقة بحسب الموجبات ال�ت

تفاقية  ات لحد الآن لواقع الأطفال استناداً للمبادئ الأربعة للإ لمدى تفاعل سلطات هذه الدول ومنهم لبنان نرى التغ�ي
ّ بنظرة العالم ككل  ف والسياسات والممارسات. وبالرغم من كل ذلك نرى تغ�ي ليست كما يجب وخاصة عىل صعيد القوان�ي
ف والسياسات  يعات والقوان�ي ات شملت بعض الت�ش ومؤسساته المختلفة إل الأطفال وطرق التعامل معهم وهذه التغ�ي
المستندة عىل  الأساسية  تفاقية ومبادئها  الإ المتعاقد مع  الطرف  ي تعت�ب 

الدولة وسلطاتها وال�ت ي حدود 
والممارسات �ف

ي ع�ب السياسات 
تفاقية وتحويل البيئة إل واقع حقو�ت مصلحة الطفل الفضىل كفلسفة تعتمد من أجل تطبيق مواد الإ

ف والعمل عىل إيجاد  يعات والممارسات، والبقاء والنماء كي تعطى الفرصة للأطفال لممارسة حقوقهم دون تمي�ي والت�ش
طار الفعال لمشاركة الأطفال بكل ما يتعّلق بحياتهم أو يحيط بهم خاصة وأن مفهوم المشاركة للأطفال قد تتطور  الإ
ف  ف المحيط�ي ي كث�ي من الأحيان جزءاً من حياة البالغ�ي

ف التنفيذ ولحد الآن بحيث أصبح �ف تفاقية ح�ي اً منذ دخول الإ كث�ي
بالأطفال.

ي عملية التغي�ي بحياة الأطفال خاصة وأن المشاركة بالتطبيق تختلف من مكان 
ويعت�ب مفهوم المشاركة جزء أساسي �ف

ي بذلها المجلس 
ي لبنان يضمن مشاركة الأطفال بالرغم من المحاولت ال�ت

ي �ف
إل آخر، وإل الآن ل يوجد إطار قانو�ف

مكانيات اللزمة لتطبيقها، كما وأنه ل توجد دراسات  الأعىل للطفولة لوضع خطة وطنية لمشاركة الأطفال دون توف�ي الإ
ف بشكل خاص عىل الرغم أيضاً من وجود  ف والسوري�ي ي لبنان بشكل عام والفلسطيني�ي

شاملة حول واقع مشاركة الأطفال �ف
ي تعمل عىل تفعيل مشاركة الأطفال سواء من المجلس الأعىل للطفولة أو من المؤسسات 

العديد من المبادرات ال�ت
المحلية والدولية.
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وع: نبذة عن الم�ش  

ي جمع البيانات 
وع الشبكة العربية لحقوق الطفل "منارة" إل بناء مهارات وقدرات المؤسسات والجمعيات �ف يهدف م�ش

ي 9 دول عربية بالإضافة إل بناء مهارات وقدرات الأطفال 
ف �ف والمعلومات المتعلقة بحاجات وأولويات الأطفال والمراهق�ي

هم بهمومهم ومشاكلهم وحاجاتهم  ف هم أعرف من غ�ي ف أن الأطفال والمراهق�ي ف انفسهم، ونحن عىل يق�ي والمراهق�ي
ي يرونها مناسبة عىل أن يتم ذلك بمتابعة من 

ي عملية الدفاع عنها وبالطرق ال�ت
بداع �ف وحقوقهم ولديهم القدرة عىل الإ

ي عملية جمع البيانات والمعلومات الخاصة بهم إحدى أهم 
اكهم �ف ف بهم. ونحن نعت�ب بأن إ�ش ف المحيط�ي قبل البالغ�ي

ي هذا المجال، خاصًة أنه وكما جرت العادة فإننا دائماً نقرأ 
ي يمكن أن تعمل عىل بناء مهاراتهم وقدراتهم �ف

الوسائل ال�ت
ف دون مشاركة الأطفال  الكث�ي من الدراسات والتقارير المتعلقة بوضع الأطفال والشباب ولكنها مقّدمة من قبل البالغ�ي
بداع  ف عىل الإ ي الغالب ل يضطلعون عليها. ونحن مؤمنون بقدراتنا كأطفال ومراهق�ي

ي جمعها بشكل طوعي و�ف
ف �ف والبالغ�ي

تتعّلق بحياتنا وبأماكن تواجدنا ونشاطاتنا  بنا، وهي معلومات  المتعلقة  البيانات والمعلومات  ي مجال جمع 
والعمل �ف

ي يوم دراسة أو عمل، بالإضافة إل أمانينا وتطلعاتنا وتوجهاتنا ومشاعرنا.
ي يوم عطلة أو راحة أو �ف

ي نقضيها �ف
والأوقات ال�ت

ي لبنان من قبل جمعية عمل تنموي بل حدود "نبع" وجمعية "ألف تحرك من أجل حقوق النسان"
وع �ف نّفذ هذا الم�ش

: ي
أهمية جمع البينات بقيادة الأطفال تكمن �ف

• ي منهجيات البحث والتحليل والقيام بمقابلت وتعبئة استمارات 	
ف �ف أولً: بناء مهارات وقدرات الأطفال والمراهق�ي

ومهارات الكومبيوتر وكتابة التقارير. 

• ي القضايا المتعلقة بحياتهم الخاصة وإن هذه المنهجية تركز عىل كل ما 	
ف �ف ثانياً: تعزيز مشاركة الأطفال والمراهق�ي

يحيط بهم.

• ي يتوصلون إليها بالإضافة إل منارصة 	
ف بانفسهم من خلل النتائج والتوصيات ال�ت ثالثاً: تعزيز ثقة الأطفال والمراهق�ي

ي توصلوا إليها من خلل البحث. 
قضاياهم وحقوقهم بناءاً عىل النتائج ال�ت

• ي 	
المشاركة �ف ي تغي�ي وضعهم ع�ب 

العامة من خلل مشاركتهم �ف الحياة  ي 
ف �ف الأطفال والمراهق�ي تفّعيل دور  رابعاً: 

ي تهمهم. 
ي القضايا ال�ت

صناعة القرار والتأث�ي عىل صّناع القرار �ف

• ي إل الوصول إل نتائج مهمة تتعّلق بأوضاعهم، ومن خلل التجربة 	
ف للبحث تق�ف خامساً: قيادة الأطفال والمراهق�ي

ف أن تعاطي الفئات العمرية المتشابهة مع بعضها البعض بأي مجال يؤدي إل الوصول إل الأهداف بشكل أ�ع 
ّ تب�ي

وبنتائج أفضل.

• وع يضعنا ضمن سّلم المشاركة 	 ي الأبحاث وجمع المعلومات ضمن هذا الم�ش
ف �ف سادساً: مشاركة الأطفال والمراهق�ي

ف نوعية  ي إتخاذ القرارات لتحس�ي
كوا الأطفال �ف ة "بادر الكبار، وأ�ش ي الخانة العا�ش

حسب تصنيف "ريدي – راتنا"  �ف
الثالث ع�ش من سّلم  المستوى  إل  أن نصل  الطفل ونحن نطمح  المتحدة حول حقوق  للأمم  المقدمة  التقارير 

. ف المشاركة وهو المبادرة والتوجيه معاً من قبل الأطفال والبالغ�ي
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من هم الباحثون الصغار:
ي صور ضمن الفئة العمرية 

وت – الشياح ومن مخيم برج الشمالي �ف هم 26 طفل وطفلة ومراهق ومراهقة من منطقة ب�ي
14 – 17 سنة، وهو العمر الذي تظهر فيه التطلعات، وهو السن الذي يشجع عىل تطوير الذات.

 : ف من هم الأطفال المبحوث�ي
هم الأطفال من الفئة العمرية من 8-18 سنة.

منهجية البحث:  

ن وعمل المقابالت واستخدام أسئلة البحث. المرحلة الأوىل: اختيار الباحث�ي
• وت-الشياح ومع بلدية 	 ي ب�ي

ي مخيم برج الشمالي و "الف" �ف
ي "نبع" �ف

ف جمعي�ت : تم التنسيق فيما ب�ي ف اختيار الباحث�ي
. حيث تم  ف وع مع مستهدفيهم من الأطفال والمراهق�ي علن عن الم�ش الشياح بشكل خاص، ومن خللهم تم الإ
( للعمل  ) ذكر وان�ش ف إختيار 13 طفل من الذكور و13 طفله بتوازن جندري واضح بحيث يشكلون فريقاً من شخص�ي

ي تنفيذ المقابلت.
معاً �ف

• توضيح 	 مع  وع  الم�ش ي 
�ف الأطفال  مشاركة  الأوصياء حول  أو  والأهالي  ف  والمراهق�ي الأطفال  من  موافقة  نماذج  أخذ 

المهام والمسؤوليات وأوقات العمل. 

• 	. ف ف عىل سياسة الحماية الخاصة بالأطفال والمراهق�ي ف الأطفال والمراهق�ي توقيع الباحث�ي

• البحث ومهارات 	 الأطفال وأسئلة  بقيادة  المعلومات  البحث وإستخدام دليل جمع  أساليب  ف عىل  الباحث�ي تدريب 
المقابلة وإستخدام المسجلت كأدوات توثيق وتدوين معلومات الأطفال: حيث تم تدريب 26 متدرب ومتدربة من 

الأطفال من الفئة العمرية 14 – 17 سنة. 

• ناث 	 والإ الذكور  ف  ب�ي ما  الجندري  التوازن  ف  تأم�ي يتم  بحيث  ف  المبحوث�ي ف  والمراهق�ي الأطفال  إختيار  كيفية  تحديد 
والتوازن المناطقي والتوازن العمري من 8 – 17 سنة.

• ف 	 ف�ي ف قبل وخلل وبعد القيام بالمقابلت ع�ب المتابعة الميدانية من قبل الم�ش المحافظة عىل سلمة وحماية الباحث�ي
ي "نبع" و "الف".

ف من قبل جمع�ت ف المتطوع�ي الميداني�ي

• ف 	 ف من الباحث�ي تنفيذ 4 مقابلت من قبل كل باحث من ال26 باحث عىل أن يتم تنفيذها من قبل فريق من شخص�ي
ف وإبلغ المساعدين  ف بمتابعة من المساعدين عىل أن يتم أخذ موعد مسبق من قبل المبحوث�ي الأطفال والمراهق�ي
ضافة إل التأكد من سلمة عمل المسّجل  ف قبل وخلل وبعد إنجاز المقابلة، بالإ ف الحماية للباحث�ي ف لتأم�ي الميداني�ي
ف فريق البحث  ي حفظ المعلومات بالإضافة إل التأكيد عىل تبادل الأدوار ما ب�ي

وبأنها مشحونة وسوف تؤدي مهمتها �ف
بحيث أحدهم يعمل عىل طرح الأسئلة والآخر يعمل عىل التدوين خطياً أيضاً لحفظ المعلومات.

• ضافة إل إبقائها عىل المسجلت وحفظها. 	 ونياً عىل أك�ش من جهاز حاسوب بالإ حفظ المعلومات الك�ت

• عمر 	 الباحث/ه،  إسم  المقابلة،  )رقم  يتضمن  عنوان  مقابلة  كل  وإعطاء  كتابة  إل  المسجلة  المعلومات  تحويل 
 .) ي

المبحوث، الجنس، الموقع الجغرا�ف
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Transcript #Question
Dimension 
of everyday 

life

10987654321

Rest day

Mother
Adult 

(relative, 
not parent)

SiblingFatherMotherFatherSiblingNeighbourFatherMotherPeople 
(more of...)Rest day

Sitting 
roomKitchenFront yardSitting 

roomBedroomSitting 
roomKitchenBedroomGardenFront yardPlaces 

(more of...)Rest day

Homework
Household 
tasks (such 
as cooking)

Games 
played with 

others
Mealtimes

Own 
hobby/

favourite 
activity 

done alone

Watch 
television

Household 
task (such 
as cooking)

Playing 
alone/own 

hobby
Mealtimes

Games 
played with 

others

Activities 
(more of...)Rest day

NeighbourSiblingFatherNeighbourStrangerStranged/
new adultsNeighbourFatherOther 

adultsSiblingPeople 
(less of...)Rest day

KitchenCarSitting 
room

Sitting 
roomGardenKitchenGardenBedroomSitting 

roomKitchenPlaces 
(less of...)Rest day

watching 
televisionBedtimeHousehold 

choresHomeworkGardening
Household 

tasks/
duties

HomeworkMealtimesWatching 
television

Household 
tasks

Activities 
(less of...)Rest day

ي المقابلة:
ي تم استخدامها �ف

أسئلة البحث ال�ت
• أسئلة أولية حول العمر والجنس ومنطقة السكن.	

• ي أيام المدرسة وأيام العطلة والراحة. 	
ي يرغب فيها الأطفال �ف

أسئلة حول الأشخاص والأماكن والأنشطة ال�ت

• ي أيام المدرسة وأيام العطلة والراحة.	
ي ل يرغب الأطفال فيها �ف

أسئلة حول الأشخاص والأماكن والأنشطة ال�ت

• تحسينات أو أمنيات تجعل حياة الأطفال أفضل وأك�ش ايجابية.	

• أشخاص أو أماكن أو انشطة تذّكر الأطفال بمواقف محددة )الأمان، الخوف، الأذى، السعادة، المرض، الحزن(.	

المرحلة الثانية: تحليل مقابالت الأطفال
• تحويل المقابلت إل معلومات مكتوبة.	

• ي خانات 	
تحليل المقابلت وفرز أجوبتها وإدخالها إل جدول التحليل الذي يهدف إل نسخ كل الأجوبة لكل مقابلة �ف

تحمل نفس السؤال. 

• ي حازت عىل 	
تحليل جدول التحليل ع�ب تحويل السئلة وأجوبتها إل كومات ومن ثم اختيار الإجابات الأربع الأول ال�ت

أعىل تصويت وإدخالها إل جدول الّلوحة المخترصة.

جدول التحليل:  
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المستوىرقم النص
المجال )بعد 
الحياة اليومية(

4321

يوم عطلة

يوم عطلةإكثار الأشخاصالأصدقاءالأصدقاء والأهلالأهلالجد والجدة

لالمخيمخارج المخيمالمركز أو النادي ف يوم عطلةإكثار الأماكنالم�ف

فهات يوم عطلةإكثار النشاطاتالدراسةاللعبالتسليةال�ف

يوم عطلةتقليل الأشخاصاساتذةاهلاصدقاءاقارب

يوم عطلةتقليل الأماكنالبيتالمخيمخارج المخيمالمدرسة

لية ف فهاتاللعبالعمال الم�ف يوم عطلةتقليل النشاطاتالدراسةال�ف

 يوم عمل

 يوم عملإكثار الأشخاصالأصدقاءالأهلالساتذةالقارب

 يوم عملإكثار الأماكنالمدرسة أو المعهدالمخيممكان العملالأصدقاء

 يوم عملإكثار النشاطاتالدراسةاللعبوقت الراحةالعمل

ف فالأصدقاءالأهل والقاربالبالغ�ي  يوم عملتقليل الأشخاصالمدرس�ي

يوم عمل تقليل الأماكنالمدرسةالمخيمالبيتمكان العمل

ل ف  يوم عملتقليل النشاطاتاللعبالدراسةمكان العملالم�ف

ثلث أمنيات

ي بنجاح
الأمنية الأولانهاء دراس�ت

الأمنية الثانيةالسفر

الأمنية الثالثةاعيش حياة حلوة

ي
الأمنية الرابعةوضع مادي افضل لتلبية احتياجا�ت

ل كب�ي ف الأمنية الخامسةم�ف

اعيش بامان

اعيش خارج المخيم

ف العودة إل فلسط�ي

الحصول عىل كومبيوتر

وقت اللعب والنشطة اطول

ظروف خاصة 
)مجموعة كلمات(

عدم وجود مشاكل 
أو حرب

لالأصدقاءالأهل ف كلماتالأمانالم�ف

ف ي العائلةالعتمة والخروج ليلالحرب والرصاصرصاخ المدرس�ي
كلماتالذعرالمشاكل �ف

فالحرب ي المخيمالسلح والسك�ي
ب والعنفالمشاكل �ف كلماتالأذىالرصف

ي المدرسةالعيد
كلماتالسعادة الأصدقاءالأهلالنجاح �ف

يمستشفىالوجع
كلماتالمرضالتعبمرض احد من عائل�ت

ي الصباح
ي المدرسةالنهوض باكرا �ف

لالرسوب �ف ف كلماتعدم السعادةوفاة احد الأهل أو القاربعدم الخروج من الم�ف

اللوحة المخترصة:  
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ستمارة ن الإ المرحلة الثالثة: إدخال اللوحة المخترصة عىل موقع مسح القرد )Survey Monkey( وتجه�ي
• المبحوثة ع�ب 	 الفئة  الكمي والذي يعمل إل توسيع  البحث  تبدأ مرحلة  المخترصة  اللوحة  النتهاء من جدول  بعد 

إستمارة تعتمد عىل اللوحة المخترصة يتم بناءها عىل نظام موقع مسح القرد )Survey Monkey( الذي نستخدمه 
ي المرحلة الثانية من تحليل البيانات الكمية.

�ف

• 	 )Survey Monkey( ي نظام مسح القرد
ف 104 مقابلت �ف ي جمعها الأطفال الباحث�ي

بعد إدخال الأسئلة والأجوبة ال�ت
ستمارات من  ونية، وبعد التأكد ان كل الأجوبة تم إدخالها )بواسطة الأطفال( يتم سحب الإ عىل شكل إستمارة الك�ت
ف والأطفال آخرين عىل أساس توسيع قاعدة  جديد ويتم جمع معلومات أخرى من قبل الأطفال والشباب الباحث�ي

ف وهي بداية المرحلة الكمية من منهجية جمع البيانات بقيادة الأطفال. الأطفال المبحوث�ي

ي جمع البيانات 
المرحلة الرابعة: تعزيز مشاركة الأطفال �ن

• ف	 المبحوث�ي ف جدد من أصل 104 الأطفال  باحث�ي ف بتدريب ثلثة   يقوم كل طفل باحث من ال 26 باحث الأساسي�ي
ي المرحلة الثانية من البحث)مرحلة توسيع البحث(.

ي المرحلة الأول النوعية أو من خارجهم، كي يشاركوا �ف
�ف

• ف جدد من الفئة 	 ة مبحوث�ي ستمارة من ع�ش ف الجدد عليه أن ينّفذ ع�ش مقابلت مبنية عىل الإ كل طفل من الباحث�ي
العمرية 8-17 سنة.

• ي المرحلة الثانية 1040 طفل. 	
ف �ف عدد الأطفال المبحوث�ي

• ستمارات عىل موقع مسح القرد )Survey Monkey( من قبل الأطفال انفسهم. 	 إدخال الإ

النتائج  وربط  للبحث  النهائية  النتائج  وتوصيف  ي 
البيا�ن الرسم  أو  الخارطة  إستخراج  مرحلة  الخامسة:  المرحلة 

بالنوعية الكمية 
 )Survey Monkey( ي نظام مسح القرد

ف حول آليات إستخراج الرسومات البيانية للمعلومات المدخلة �ف تدريب الباحث�ي
ف ال 26 وقد شكلت هذه الورشة أداة تمكينية سهلت لحقاً عىل الأطفال عملية  من خلل ورش عمل ضّمت الباحث�ي

توصيف المخرجات والنتائج.

أما خطوات وصف النتائج فهي:
• ف الأول والثانية الأك�ش شيوعاً.	 ف عىل الإجابت�ي ك�ي ال�ت

• ف عىل هذا السؤال.	 ف بعدد المجيب�ي ربط الإجابت�ي

• ف حازت عىل أك�ش من %25 يجب وصفها كإجابة ثالثة أو رابعة أك�ش شيوعاً.	 ي حال وجود أك�ش من إجابت�ي
�ف

• الإجابات الأخرى إيرادها وتحليلها.	

• ربط النتائج الكمية بالنوعية ع�ب دراسات حالة من المقابلت 104.	



12

الملّخص التنفيذي

• ي يوم راحة أو يوم عطلة وهذا دليل عىل أن 	
ف اختاروا »البحر« كمكان لتمضية وقت أك�ش �ف %37.63 من المبحوث�ي

الأطفال يرون بالبحر مكان لراحتهم ولديهم مشكلة بالمكان الذي يقضون فيه وقت الراحة والعطلة. 

• ل، وهذا ما يدل عىل أن الأطفال يفتقدون أماكن 	 ف ي الم�ف
ف يريدون التقليل من تمضية الوقت �ف %29.59 من المبحوث�ي

فيه خلل يوم عطلتهم. ال�ت

• ي يوم راحة أو عطلة.	
كثار من ممارسته �ف ف اختاروا »السباحة« كنشاط يريدون الإ %55 من المبحوث�ي

• فيهية 	 ف يريدون التقليل من نشاط الدراسة وهذا ما يدل عىل ان الأطفال يفتقدون النشطة ال�ت %33.04 من المبحوث�ي
خلل يوم عطلتهم أو راحتهم.

• ي ل تربطهم أي معرفة أو قرابة بهم لإحساسهم 	
%50.13 من الفئة المستهدفة ل تريد تمضية الوقت مع الغرباء وال�ت

بعدم الراحة أو الخوف نتيجة ذلك.

• ان وهي نسبة ل يستهان بها ويعود ذلك إل 	 %20.66 من الفئة المستهدفة تريد التقليل من تمضية الوقت مع الج�ي
بعض الممارسات الصادرة عنهم كالعنف عىل انواعه.

• إل 	 يعود  يوم عطلة وهذا  أو  راحة  يوم  ي 
�ف المدرسة  ي 

�ف التواجد  التقليل من  تريد  المستهدفة  الفئة  %29.59 من 
ي أيام الراحة والعطل داخل 

ي تنّفذ �ف
ي تنّفذ داخل المدرسة أيام الراحة والعطل أو إل النشطة ال�ت

برامج الدعم ال�ت
المدرسة.

• ان 	 دليل عىل  وهذا  كنشاط  راحة  أو  عطلة  يوم  ي 
�ف التلفاز  مشاهدة  من  التقليل  يريدون  ف  المبحوث�ي من   27.68%

ل. ف ي الم�ف
ي هذا اليوم �ف

الأطفال يقضون معظم وقتهم �ف
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• لية وبالأخص الفتيات الذين يشاركن فيها والفتيان 	 ف %22.45 من الفئة المستهدفة يريدون التقليل من العمال الم�ف
ل للعائلة. ف ف جزء من مرصوف الم�ف الذين يعملون يوم عطلتهم لتأم�ي

• ي يوم مدرسة او يوم عمل عادي وهذا دليل عىل ان المدرس ليست 	
ي الحديقة �ف

%26.12 يريدون تمضية وقت اك�ش �ف
المكان او البيئة الملئمة للطفال.

• ي يوم مدرسة او يوم عمل عادي وهذا دليل عىل 	
ل �ف ف ي الم�ف

%25.86 من الفئة المستهدفة يريدون تمضية وقت اك�ش �ف
ان المدرس ليست المكان او البيئة الملئمة للطفال. 

• ي يوم 	
كثار من ممارسته �ف للإ اللصفيه")رياضة،كرة قدم ورسم( كنشاط  ف اختاروا »النشطة  المبحوث�ي %72.6 من 

. ف مدرسي أو يوم عمل عادي وهذا ما يدل عىل ان المدرسة والدراسة ليست من اولويات المبحوث�ي

• ي الشارع لأسباب تتعّلق بحمايتها من أنواع العنف 	
%33.16 من الفئة المستهدفة تريد التقليل من تمضية الوقت �ف

. ي
ستقرار الأم�ف ي الشارع وعدم الشعور بالأمن والأمان نتيجة عدم الإ

ي يمكن أن يتعرضوا لها �ف
ال�ت

• ي يوم مدرسة أو يوم عمل عادي بسبب الضغط 	
%33.03 من الفئة المستهدفة تريد التقليل من نشاط الدراسة �ف

. فيه خلل اليوم الدراسي ف بهم بأنهم بحاجة لوقت للراحة وال�ت الذي يتعرضون له وعدم تفّهم المحيط�ي

• ي المدرسة ويعود 	
ي يوم مدرسي أو يوم عمل عادي �ف

%26.63 من الفئة المستهدفة تريد التقليل من تمضية الوقت �ف
ذلك ال ان المدرسة ليست بيئة صديقة للطفال.

• %39.69 من الفئة المستهدفة قالت بأن المستقبل الناجح سيغ�ي بحياتها نحو الأفضل وهو مرتبط أيضاً بالتعليم 	
والنجاح وبما يحب أن يكون كل واحد منهم.

• ي عملية التغي�ي بحياتهم نحو الأفضل لأن 	
 %38.67 من الفئة المستهدفة قالت بان العيش بأمان هو جزء أساسي �ف

ي يتعرضون لها.
ي حال تحقيقه سينعكس ذلك عىل كل الفئات المجتمعية وسيخفف من الضغوطات ال�ت

�ف

• ة لثبات 	 ف تقول بأن السفر والهجرة سيغ�ي حياتها نحو الأفضل ويفتح لها آفاق كث�ي %32.01 من الطفال المبحوث�ي
الذات.

• كه من آثار سلبية.	 ف يشعرون بالخوف من الحرب وما ت�ت %63.27 من الأطفال المبحوث�ي

• ف يشعرون بالأذى مع الغرباء.	 %47.42 من الأطفال المبحوث�ي

• ي توجه إل الفئة المستهدفة خلل تواجدها 	
ي المدرسة وهذا ما يؤكد عىل الممارسات ال�ت

%21.78 يشعرون بالذى �ف
ي المدرسة وبالأخص العنف عىل انواعه.

�ف

• ف بهم.	 ف يشعرون بالمرض نتيجة الهمال الذي يتعرضون له من قبل المحيط�ي %30.93 من الطفال المبحوث�ي
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• ي يعيشونها.	
ف يشعرون بالمرض نتيجة الوحدة ال�ت %26.16 من الطفال المبحوث�ي

• ف يشعرون بالمرض نتيجة الخوف الذي يتعرضون له.	 %26.03 من الطفال المبحوث�ي

• ف بحياتهم.	 ف يشعرون بعدم السعادة نتيجة الشخاص المؤذي�ي %37.37 من الطفال المبحوث�ي

• ف اختاروا الم كاك�ش شخص يصغي اليهم وياخذ ما يفكرون به عىل محمل الجد.	 %29.25 من الطفال المبحوث�ي

• وا الهل هم من يشعرونهم بقدرتهم عىل اختيار ما يريدون.	 ف اعت�ب %38.53 من الطفال المبحوث�ي

• وا الهل بانهم يذكرونهم بحرية القيام بما يرغبون.	 ف اعت�ب %28.99 من الطفال المبحوث�ي

• 	. أ ي ايام الحرب وبعدم استطاعتهم عن تغي�ي اي ش�ي
ف يشعرون بالعجز �ف %50.39 من الطفال المبحوث�ي

• ف اختاروا الملهي كمكان مفضل لديهم يليها البحر 31.70%. 	 %32.09 من الطفال المبحوث�ي
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توصيات الأطفال تجاه السلطة اللبنانية والأنروا:
• ي التعليم.	

إستخدام وسائل تعلم نشط ومتقدم تكنولوجياً �ف

• خفض عدد الطلب داخل الصف لتحقيق جودة تعليم عالية.	

• ي الخارج )كالحدائق، الملهي، الملعب 	
العمل عىل إيجاد مساحات واسعة وصديقة للأطفال ضمن المدارس وأيضاً �ف

هم(. وغ�ي

• همال.	 تعزيز آليات الحماية المتاحة للأطفال لحمايتهم من الساءة، الستغلل والإ

• ي اللبنانية، وضمان حصولهم عىل الخدمات الأساسية مثل خدمات 	
تسجيل جميع الأطفال الموجودين عىل الأرا�ف

الصحة والتعليم إل ان يتم تسجيلهم عىل النحو الواجب.

• زيادة حملت الوعي وذلك بمشاركة الأطفال، ضد العنف بأشكاله.	

• تدريب الكوادر الدارية والتعليمية عىل اساليب العقاب البديلة عن العنف.	

• اعات المسلحة والتصديق 	 ف ي ال�ف
اك الأطفال �ف تفاقية حقوق الطفل بشأن إ�ش وتوكول الختياري لإ التصديق عىل ال�ب

ة ال لجنة حقوق الطفل  وتوكول الختياري الثالث لتفاقية حقوق الطفل والمتعّلق برفع الشكاوى المبا�ش عىل ال�ب
الدولية.

• ي جميع المؤسسات، بما فيها 	
ي للأطفال داخل الأ�ة و�ف

يعات جديدة تحظر جميع أشكال العقاب البد�ف وضع ت�ش
المدارس العامة والخاصة واماكن الرعاية البديلة.

توصيات الأطفال المتعلقة بالقضايا 

ي يعانون منها
والمشكلت ال�ت
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• ي المدارس.	
فيهية ضمن المناهج التعليمية �ف وضع خطة من قبل الدولة لدمج الأنشطة ال�ت

• وضع إجراءات وآليات فعالة لتلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها.	

• ل عىل مدار الساعة وذلك لتسهيل عملية التبليغ 	 ي لتقديم الشكاوي والمساعدة للأطفال يشغَّ
إنشاء خط هاتفي مجا�ف
ر. عند حدوث أي رصف

• أحوال 	 القانون،  مع  نزاع  الرعاية،  )الحماية،  الطفل  تمس  ي 
ال�ت القضايا  كافة  يتضمن  للطفل  محدد  قانون  وضع 

شخصية موحد(.

• بما 	 اللبنانية معاملة متساوية  ي 
الأرا�ف الموجودين عىل  الأطفال  المتعلقة بضمان معاملة جميع  ف  القوان�ي مراجعة 

يشمل الخدمات الصحية والجتماعية والتعليم ذي النوعية الجيدة.

توصيات الأطفال تجاه الأهل:
• توعية الأهل عىل طرق التعامل السليم مع أطفالهم.	

• بتعاد عن الألفاظ النابية.	 ي نفس الطفل، والإ
ام خصوصية الأطفال وبث الثقة �ف إح�ت

• توعية الهل وتدريبهم حول اهمية حث اطفالهم عىل التعب�ي عن انفسهم وكيفية التعامل مع افكارهم.	

• ي الحياة العامة. 	
ي القضايا الخاصة بهم و�ف

اك الأطفال �ف العمل عىل إ�ش

• توعية وتدريب الهل عىل اساليب العقاب البديلة عن العنف.	
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ناث و%48.54 هم من الذكور  ي الجنس لدى الفئة المستهدفة حيث ان %51.46 هم من الإ
ف لنا هذا الرسم البيا�ف

ّ يب�ي
وهي نسبة متقاربة فيما بينها.

Q1. Answered: 785 / Skipped: 0

48.54% (381)51.46% (404)

أن�ش ذكر 

الجنس

48+52

تحليل النتائج
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Q3. Answered: 785 / Skipped: 0

Q2. Answered: 785 / Skipped: 0

66.75% (524)

11.21% (88)

10.45% (82)

11.34% (89)
13.25% (104)

10.70% (84)

10.70% (84)

9.30% (73)

7.01% (55) 6.75% (53)

9.30% (73)

33.25% (261)

مخيم برج الشمال 

10 

11

12 
13

14

15 

16 

17 8 

9 

الشياح 

ف أدناها لعمر 17 سنة %7.01 وأقصاها لعمر  اوح ب�ي ي الفئة العمرية للفئة المستهدقة بحيث ت�ت
ف لنا هذا الرسم البيا�ف

ّ يب�ي
13 سنة 13.25%.

ي مخيم برج الشمالي 
ي تسكن بها الفئة المستهدفة حيث ان %66.75 منهم يسكنون �ف

ي المنطقة ال�ت
ف لنا هذا الرسم البيا�ف

ّ يب�ي

الشياح فقط(. المختلفة وليس  وت  ي مناطق ب�ي
الدراسة قد أنجزت �ف وت لأن  ) ذكرنا ب�ي  - وت  ي ب�ي

و%33.25 يسكنون �ف

7+9+11+10+11+13+11+11+9+8
ي أي منطقة تسكن؟

�ف

العمر 

67+33
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ي يوم راحة أو يوم 
ي الأشخاص من الفئة المستهدفة الذين يريدون تمضية وقت أك�ش معها �ف

ف لنا هذا الرسم البيا�ف
ّ يب�ي

عطلة، حيث أن الأطفال اختاروا الأهل النسبة الأعىل لتمضية الوقت معها %36.61 يليها الأصدقاء %32.53. لأنهم 
يشعرون بالأمان معهم.

ي يوم راحة أو يوم عطلة، حيث 
ي المكان الذي تريد الفئة المستهدفة تمضية وقت أك�ش فيه �ف

ف لنا هذا الرسم البيا�ف
ّ يب�ي

ل الأصدقاء حصل عىل 25.13%  ف ان %37.63 من الفئة المستهدفة اختارت البحر كمكان لتمضية وقت أك�ش فيه، بينما م�ف
ي يوم راحة أو يوم عطلة.

من الفئة المستهدفة كمكان يريدون تمضية وقت أك�ش فيه �ف

32+37+20+8+1+2

17+17+38+25+1+2
ي أيام الراحة أو أيام عطلة نهاية السبوع العادية،

 إذا أمكنك إختيار مكاناً تريد تمضية وقت أك�ش فيه �ف
أي مكان تختار؟ إذا ل يناسب أي من الخيارات جوابك، إخ�ت "آخر" وفّ� لماذا؟

ي أيام الراحة أو أيام عطلة نهاية السبوع 
إذا أمكنك إختيار شخصاً تريد تمضية المزيد من الوقت معه �ف

العادية من تختار؟ إذا لم يناسب أي من الخيارات التالية جوابك، إخ�ت "آخر" وفّ� لماذا؟

Q5. Answered: 784 / Skipped: 1

Q4. Answered: 784 / Skipped: 1

32.53% (255)

16.96% (133)

36.61% (287)

17.22% (135)

19.90% (156)

37.63% (295)

8.80% (69)

25.13% (197)

0.64% (5)

1.02% (8)

1.53% (12)

2.04% (16)

الأصدقاء

ل  ف الم�ف

آخر: حدد من فضلك

آخر: حدد من فضلك

ل أعرف

ل أعرف

الأقارب 

ي
ل اصدقا�أ ف م�ف

الأخوات 

البحر 

الأهل 

الأقارب
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18+30+28+19+2+3

13+14+50+20+2+1

ي يوم راحة أو يوم عطلة، حيث ان 
ي النشاط الذي تريد الفئة المستهدفة الكثار من ممارسته �ف

ف لنا هذا الرسم البيا�ف
ّ يب�ي

ف اختاروا السباحة كنشاط يريدون الكثار من ممارسته، بينما %27.55 منهم يريدون  %30.87 من الأطفال المستهدف�ي
الكثار من ممارسة رياضة كرة القدم.

ي يوم راحة أو يوم 
ي الأشخاص الذي تريد الفئة المستهدفة التقليل من تمضية الوقت معها �ف

ف لنا هذا الرسم البيا�ف
ّ يب�ي

ي ل تربطهم اي معرفة أو قرابة 
عطلة، حيث ان %50.13 من الفئة المستهدفة ل تريد تمضية الوقت مع الغرباء وال�ت

بهم لحساسهم بعدم الراحة أو الخوف نتيجة ذلك.
ان وهي  ي بان %20.66 من الفئة المستهدفة تريد التقليل من تمضية الوقت مع الج�ي

ف لنا هذا الرسم البيا�ف
ّ كما يب�ي

اللفظي العنف  انواعه وبالخص  كالعنف عىل  الممارسات الصادرة عنهم  بها ويعود ذلك إل بعض   نسبة ل يستهان 
ه. ي وغ�ي

 والبد�ف

ي أيام الراحة أو أيام عطلة نهاية السبوع العادية، 
إذا أمكنك إختيار شخصاً تريد تمضية وقت أقل معه �ف

من تختار؟ إذا لم يناسب أي من الخيارات التالية جوابك، إخ�ت "آخر" وفّ� لماذا؟

ي أيام الراحة أو أيام عطلة السبوع العادية، 
إذا أمكنك إختيار نشاطاً تريد الكثار من ممارسته �ف

أي نشاط تختار؟ إذا ل يناسب أي من الخيارات جوابك، إخ�ت "آخر" وفّ� لماذا؟

Q7. Answered: 784 / Skipped: 1

Q6. Answered: 784 / Skipped: 1

18.24% (143)

13.14% (103)

30.87% (242)

13.78% (108)

27.55% (216)

50.13% (393)

18.75% (147)

20.66% (162)

1.91% (15)

1.66% (13)

2.68% (21)

0.64% (5)

الرياضة 

الأهل

آخر: حدد من فضلك

آخر: حدد من فضلك

ل أعرف

ل أعرف

الرسم

ان  الج�ي

كرة القدم 

الغرباء 

السباحة 

الأصدقاء
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ي يوم راحة أو يوم 
ي تريد الفئة المستهدفة التقليل من التواجد فيها �ف

ي المكان أو الماكن ال�ت
ف لنا هذا الرسم البيا�ف

ّ يب�ي
ل بل تريده ان يكون  ف ي الم�ف

عطلة، حيث ان %29.59 من الفئة المستهدفة ل تريد تمضية يوم الراحة أو يوم العطلة �ف
ي معظم السبوع فيه أو عدم الراحة فيه نتيجة بعض 

ة ومنها تغي�ي المكان الذي يم�ف خارجا ويعود ذلك لسباب كث�ي
ي تمارس ضدهم وبالخص العنف عىل انواعه.

الممارسات ال�ت

ي يوم راحة أو يوم 
ي المدرسة �ف

ي ان %29.59 من الفئة المستهدفة تريد التقليل من التواجد �ف
ف لنا الرسم البيا�ف كما يب�ي

ي أيام الراحة 
ي تنّفذ �ف

ي تنّفذ داخل المدرسة أيام الراحة والعطل أو إل النشطة ال�ت
عطلة وهذا يعود إل برامج الدعم ال�ت

والعطل داخل المدرسة بحيث ل وجود لي مساحات أخرى داخل المناطق المستهدفة يمكن للمؤسسات أو الأطفال 
ان يمارسوا انشطتهم فيها.

ي الشارع وهذا يعود إل 
ي بان %23.47 من الفئة المستهدفة يريدون التقليل من التواجد �ف

ف لنا الرسم البيا�ف
ّ كما ويب�ي

ي المناطق المستهدفة وعدم الشعور بالأمن والمان بالإضافة إل العنف عىل انواعه الذي 
ي الغ�ي مستقر �ف

الوضع الأم�ف
ي الشارع.

يمكن ان يمارس ضدهم �ف

ي أيام الراحة أو أيام عطلة نهاية السبوع العادية، 
إذا أمكنك إختيار مكاناً تريد تمضية وقت أقل فيه �ف

أي مكان تختار؟ إذا لم يناسب أي من الخيارات التالية جوابك، إخ�ت "آخر" وفّ� لماذا؟
Q8. Answered: 784 / Skipped: 1

15+29+29+23+2+215.05% (118)

29.59% (232)

29.59% (232)

23.47% (184)

1.28% (10)
1.02% (8)

الحارة

آخر: حدد من فضلك
ل أعرف

الشارع 

ل  ف الم�ف

المدرسة 
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ان  أو يوم عطلة، حيث  ي يوم راحة 
التقليل منها �ف المستهدفة  الفئة  تريد  ي 

ال�ت ي النشطة 
البيا�ف الرسم  لنا هذا  ف 

ّ يب�ي
ي يوم راحة أو يوم عطلة نتيجة اخذه القسم الك�ب 

%33.04 من الفئة المستهدفة تريد التقليل من نشاط الدراسة �ف
ي يتعرضون لها من قبل الأهل 

ي هذا اليوم بالضافة إل الضغوطات ال�ت
من وقتهم عىل حساب راحتهم ورفاهيتهم �ف

من اجل ذلك.

ي يوم راحة أو يوم عطلة 
ز أيضاً ان الفئة المستهدفة تريد التقليل من مشاهدة التلفاز بنسبة %27.68 كنشاط �ف كما ي�ب

ل وعىل مشاهدة التلفاز دون القيام باي  ف ي الم�ف
ي هذا اليوم �ف

وهذا دليل عىل ان الأطفال يقضون معظم وقتهم �ف
ف اليومي الذي يعيشونه وهذا ما يشكل العديد من الضغوطات النفسية عليهم  ّ من الروت�ي نشاط خارجي ممكن ان يغ�ي
وعىل اخوتهم وعىل الأهل بالضافة إل الوضع القتصادي الذي يمنع العائلت من قضاء يوم الراحة أو العطلة مع 

ل. ف العائلة خارج الم�ف

ي يوم راحة أو يوم عطلة وهو 
كما ل بّد من الشارة إل النشاط الثالث الذي يريد المستهدفون التقليل من ممارسته �ف

لية والفتيان الذين يعملون يوم عطلتهم  ف ي الأعمال الم�ف
ي يشاركن �ف

ل %22.45 وبالأخص الفتيات اللوا�ت ف ي الم�ف
العمل �ف

ل للعائلة. ف ف جزء من مرصوف الم�ف لتأم�ي

ي أيام الراحة أو أيام عطلة السبوع العادية، 
إذا أمكنك إختيار نشاطاً تريد التقليل من ممارسته �ف

أي نشاط تختار؟ إذا ل يناسب أي من الخيارات جوابك، إخ�ت "آخر" وفّ� لماذا؟
Q9. Answered: 784 / Skipped: 1

15+33+26+22+2+2 15.05% (118)

33.04% (259)

27.68% (217)

22.45% (176)

0.77% (6)
1.02% (8)

النوم

آخر: حدد من فضلك
ل أعرف

ل ف ي الم�ف
العمل �ف

مشاهدة التلفاز 

الدراسة  
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ي يوم مدرسة أو يوم عمل 
ي الأشخاص الذي تريد الفئة المستهدفة تمضية وقت أك�ش معهم �ف

ف لنا هذا الرسم البيا�ف
ّ يب�ي

ي يوم مدرسة أو يوم 
عادي، حيث ان %32.39 من الفئة المستهدفة تريد تمضية وقت أك�ش مع الأهل والأصدقاء �ف

عمل عادي.
ي يوم مدرسة 

تليها كنتيجة الأصدقاء بنسبة %24.585 من الفئة المستهدفة يريدون تمضية وقت أك�ش مع الأصدقاء �ف
أو يوم عمل عادي.

ي يوم مدرسي أو يوم عمل عادي، 
ي الأماكن الذي تريد الفئة المستهدفة تمضية وقت أك�ش فيه �ف

ف لنا هذا الرسم البيا�ف
ّ يب�ي

ي يوم مدرسة أو يوم عمل عادي و%25.86 منهم يريدون 
ي الحديقة �ف

حيث أن %26.12 يريدون تمضية وقت أك�ش �ف

ي 
ي يوم مدرسة أو يوم عمل عادي و%23.94 منهم يريدون تمضية وقت أك�ش عىل البحر �ف

ل �ف ف ي الم�ف
تمضية وقت أك�ش �ف

ي يوم مدرسة أو يوم 
يوم مدرسي أو يوم عمل عادي بينما %21.77 فقط من الفئة المستهدفة تريد تمضية وقت أك�ش �ف

ف نتيجة العديد من  ي المدرسة وهذا يدل عىل أن المدرسة ليست هي المكان المحبب للأطفال المستهدف�ي
عمل عادي �ف

ي تعود إل أنها ليست بيئة صديقة للأطفال وليست مكان آمن لهم ويمارس فيها الكث�ي من العنف عىل أنواعه.
الأسباب ال�ت

ي يوم عمل أو يوم مدرسي عادي، 
إذا أمكنك إختيار مكاناً تريد تمضية المزيد من الوقت فيه �ف

أي مكان تختار؟ إذا لم يناسب أي من الخيارات التالية جوابك، إخ�ت "آخر" وفّ� لماذا؟

ي يوم عمل أو يوم مدرسي عادي، من تختار؟ 
إذا أمكنك إختيار شخصاً تريد تمضية المزيد من الوقت معه �ف

إذا لم يناسب أي من الخيارات التالية جوابك، إخ�ت "آخر" وف� لماذا؟

Q11. Answered: 781 / Skipped: 4

Q10. Answered: 781 / Skipped: 4

32+22+18+24+2+2 32.39% (253)

22.92% (179)
18.31% (143)

24.58% (192)

1.15% (9)
0.64% (5)

الأهل والصدقاء 

آخر: حدد من فضلك
ل أعرف

الأصدقاء

الأهل 
الخوة

24+26+25+21+2+2 23.94% (187)

26.12% (204)25.86% (202)

21.77% (170)

0.90% (7)
1.41% (11)

البحر 

آخر: حدد من فضلك
ل أعرف

المدرسة

ل  ف الم�ف الحديقة
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ي يوم مدرسي أو يوم عمل عادي، حيث أن 
كثار منها �ف ي تريد الفئة المستهدفة الإ

ي الأنشطة ال�ت
ف لنا هذا الرسم البيا�ف

ّ يب�ي

ي حازت عىل 20.61% 
كثار من الأنشطة الرياضية عىل أنواعها مع كرة القدم ال�ت %32.91 من الفئة المستهدفة تريد الإ

والرسم عىل %19.97 يشكلون حوالي %73 كأنشطة لصفية بينما حازت الدراسة عىل %23.30 فقط من خيارات الفئة 

ي يوم مدرسة أو يوم عمل عادي وهذا يدل عىل مدى رفض الفئة المستهدفة للتعليم 
كثار منها كنشاط �ف المستهدفة للإ

وجعله خارج إطار أولوياتهم لأسباب عديدة منها البيئة المدرسية الغ�ي ملئمة والمستوى التعليمي والمناهج والأوضاع 

ف وهجرة الشباب إل الخارج نتيجة ضيق الأفق وعدم توّفر فرص العمل. ف الخّريج�ي القتصادية وإنتشار البطالة ب�ي

ي يوم دراسي أو يوم عمل 
ي تريد الفئة المستهدفة تمضية وقت أقل معها �ف

ي الأشخاص ال�ت
ف لنا هذا الرسم البيا�ف

ّ يب�ي
عادي، حيث أن %64.28 من الفئة المستهدفة ل تريد تمضية وقت مع أطفال السوء وهذا يظهر مدى الوعي لديهم 
ي حياة أطفال السوء لأنه ل يمكن تحميلهم 

لحماية أنفسهم ولكن يجب العمل عىل أن يكونوا جزءاً من عملية التغي�ي �ف
مسؤولية ما وصلوا إليه لأنهم ضحايا.

ي يوم عمل أو يوم مدرسي عادي، من تختار؟ 
إذا أمكنك إختيار شخصاً تريد تمضية وقت أقل معه �ف

إذا لم يناسب أي من الخيارات التالية جوابك، إخ�ت "آخر" وف� لماذا؟
Q13. Answered: 781 / Skipped: 4

Q12. Answered: 781 / Skipped: 7

ي يوم عمل أو يوم مدرسي عادي، أي نشاط تختار؟ 
إذا أمكنك إختيار نشاطاً تريد الكثار من ممارسته �ف

إذا ل يناسب أي من الخيارات جوابك، إخ�ت "آخر" وفّ� لماذا؟

20+20+23+32+3+2 20.61% (161)

19.97% (156)

23.30% (182)

32.91% (257)

2.56% (20)
0.64% (5)

كرة القدم 

آخر: حدد من فضلك
ل أعرف

الرياضة

الدراسة

الرسم  

7+15+63+11+2+2
7.55% (59)

15.24% (119)

64.28% (502)

11.52% (90)

0.64% (5) 0.77% (6)
الأهل

ل أعرفآخر: حدد من فضلك

الأقارب 

أطفال السوء 

الأصدقاء
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ي يوم مدرسي أو يوم 
ي تريد الفئة المستهدفة التقليل من تمضية الوقت فيها �ف

ي الأماكن ال�ت
ف لنا هذا الرسم البيا�ف

ّ يب�ي
ي الشارع لأسباب تتعّلق بحمايتها 

عمل عادي، حيث أن %33.16 من الفئة المستهدفة تريد التقليل من تمضية الوقت �ف
. ي

ستقرار الأم�ف ي الشارع وعدم الشعور بالأمن والأمان نتيجة عدم الإ
ي يمكن أن يتعرضوا لها �ف

من أنواع العنف ال�ت

ي المدرسة 
ي يوم مدرسي أو يوم عمل عادي �ف

كما وأن %26.63 من الفئة المستهدفة تريد التقليل من تمضية الوقت �ف
ي يعاملون بها والضغط 

وهذا يعود إل أن المدرسة بالنسبة لهم يعت�ب مكان غ�ي محبب لهم بسبب طرق التعامل ال�ت
التعليم وغياب  ي 

�ف النشط  التعّلم  إستخدام طرق  إل عدم  بالإضافة  الممارس ضدهم  له والعنف  يتعرضون  الذي 
الأنشطة اللصفية.

ي تعيش فيها 
ي الأحياء ال�ت

ي أن %22.02 من الفئة المستهدفة تريد التقليل من تمضية وقتها �ف
ف أيضاً الرسم البيا�ف

ّ ويب�ي
أ بالغرباء ول أمان فيه.  للأسباب الذي وردت أيضاً بالنسبة للشارع، لأن الشارع مل�ي

Q14. Answered: 781 / Skipped: 4

ي يوم عمل أو يوم مدرسي عادي، أي مكان تختار؟ 
إذا أمكنك إختيار مكاناً تريد تمضية وقت أقل فيه �ف

إذا لم يناسب أي من الخيارات التالية جوابك، إخ�ت "آخر" وفّ� لماذا؟

26+22+33+16+2+126.63% (208)

22.02% (172)33.16% (259)

16.13% (126)

1.54% (12)
0.51% (4)

المدرسة 

آخر: حدد من فضلك
ل أعرف

ل  ف الم�ف

الشارع  الحى 
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ي يوم مدرسي أو يوم عمل عادي، 
ي تريد الفئة المستهدفة التقليل من ممارستها �ف

ي الأنشطة ال�ت
ف هذا الرسم البيا�ف

ّ يب�ي
بسبب  عادي  يوم عمل  أو  يوم مدرسة  ي 

�ف الدراسة  نشاط  التقليل من  تريد  المستهدفة  الفئة  من  أن 33.03%  حيث 
. فيه خلل اليوم الدراسي ف بهم بأنهم بحاجة لوقت للراحة وال�ت الضغط الذي يتعرضون له وعدم تفّهم المحيط�ي

ي يوم مدرسي 
كما ويظهر هذا الرسم أيضاً بأن %23.05 من الفئة المستهدفة تريد التقليل من ممارسة نشاط العمل �ف

فيه عن أنفسهم. أو يوم عمل عادي لأنه يشعرهم بالتعب والرهاق ويمنعهم من الراحة أو ال�ت

Q15. Answered: 781 / Skipped: 7

ي يوم عمل أو يوم مدرسي عادي، أي نشاط تختار؟ 
إذا أمكنك إختيار نشاطاً تريد التقليل من ممارسته �ف

إذا ل يناسب أي من الخيارات جوابك، إخ�ت "آخر" وفّ� لماذا؟

25+16+32+23+2+2 25.99% (203)

16.39% (128)

33.03% (258)

23.05% (180)

0.64% (5)
0.90% (7)

اللعب

آخر: حدد من فضلك
ل أعرف

العمل

الدراسة

الرسم  
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الرجوع إل سوريا 

سيارة 

ل جميل ف م�ف

ي المدرسة 
النجاح �ف

مستقبل ناجح

أصبح لعب كرة قدم 

أرجع عىل بلدي 

السفر 

المال

العش بأمان 

ف  الرجوع عىل فلسط�ي

أصبح ذكي 

ل أعرف 

آخر: حدد من فضلك

323=
388=
422=
900=
792=
326=
350=
640=
342=
772=
374=
220=
1=
14=

       16.39%

           19.46%

             21.13%

              45.97%

                       39.69% 

       16.39%

         17.54%

             32.01%

        17.16%

          38.67%

          18.69%

               11.01%

0%

  0.77%

ي حياتك اليومية، ماذا ستكون هذه التحسينات؟ إخ�ت ثلث خيارات فقط.
إذا أمكنك إحداث ثلث تحسينات �ف

ي اختارتها الفئة المستهدفة للتغي�ي بحياتها نحو الأفضل، حيث %45.97 من 
ي التحسينات ال�ت

ف لنا هذا الرسم البيا�ف
ّ يب�ي

الفئة المستهدفة إختارت بأن النجاح بالمدرسة سيجعل حياتهم أفضل ويوصلهم إل بر الأمان وهذا دليل عىل أنهم 
واعون لأهمية التعليم بحياتهم.

أيضاً  مرتبط  وهو  الأفضل  نحو  بحياتها  الناجح سيغ�ي  المستقبل  بأن  قالت  المستهدفة  الفئة  من  وأنه 39.69%  كما 
بالتعليم والنجاح وبما يحب أن يكون كل واحد منهم.

ي 
ي عملية التغي�ي بحياتهم نحو الأفضل لأن �ف

%38.67 من الفئة المستهدفة قالت بأن العيش بأمان هو جزء اساسي �ف
ي يتعرضون لها.

حال تحقيقه سينعكس ذلك عىل كل الفئات المجتمعية وسيخفف من الضغوطات ال�ت

ثبات الذات. ة لإ %32.01 من الفئة المستهدفة تقول بأن السفر والهجرة سيغ�ي حياتها نحو الأفضل ويفتح لها آفاق كث�ي

Q16. Answered: 781 / Skipped: 4
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تليها  أمهاتهم  مع  بالأمان  يشعرون  أن 43.04%  بالأمان، حيث  المستهدفة  الفئة  ي شعور 
البيا�ف الرسم  هذا  لنا  ف 

ّ يب�ي
%34.02 يشعرون مع الأهل بهذا الشعور وهذه إجابات متوقعة.

ي شعور الفئة المستهدفة بالخوف، حيث أن %63.27 من الفئة المستهدفة أجمعت بأن الحرب 
يظهر هذا الرسم البيا�ف

ي تشعرهم بالخوف يليها الغرباء بنسبة 18.43%.
هي ال�ت

من الخيارات التالية، ما هو الخيار الذي يذكرك بشعورك بالمان؟ 

من الخيارات التالية، ما هو الخيار الذي يذكرك بشعورك بالخوف؟ 

Q18. Answered: 776 / Skipped: 9

Q17. Answered: 776 / Skipped: 9
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الأصدقاء

الأب

الحرب
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ي ما الذي يذّكر الفئة المستهدفة بشعورها بالأذى، حيث أن %47.42 من الفئة المستهدفة 
ف لنا هذا الرسم البيا�ف

ّ يب�ي
إختارت الغرباء نتيجة ما يحصل من ممارسات من قبلهم تجاه الفئة المستهدفة تليها المدرسة بنسبة %21.78 وهذا ما 

ي المدرسة وبالأخص العنف عىل أنواعه.
ي توجه إل الفئة المستهدفة خلل تواجدها �ف

يؤكد عىل الممارسات ال�ت

ي ما الذي يذّكر الفئة المستهدفة بالشعور بالسعادة، حيث أن %39.05 اختاروا بأن وجودهم 
ف لنا هذا الرسم البيا�ف

ّ يب�ي
مع جميع من يعرفونهم يشعرهم بالسعادة تليها الأصدقاء بنسبة 20.36%.

من الخيارات التالية، ما هو الخيار الذي يذكرك بشعورك بالأذى؟ 

من الخيارات التالية، ما هو الخيار الذي يذكرك بشعورك بالسعادة؟

Q20. Answered: 776 / Skipped: 9

Q19. Answered: 776 / Skipped: 9

47+8+21+19+3+2 47.42% (368)
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19.33% (150)

2.71% (21)
0.90% (7)

الغرباء

آخر: حدد من فضلك
ل أعرف

الحي

المدرسة 

الأصدقاء 

16+39+20+21+2+2
16.88% (131)

39.05% (303)20.36% (158)

22.04% (171)

0.77% (6)
0.90% (7)

الأم 

آخر: حدد من فضلك
ل أعرف

الأهل

الأصدقاء مع الجميع
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ي ما الذي يشعر الفئة المستهدفة بالمرض، حيث أن %30.93 من الفئة المستهدفة قالت بأن 
ف لنا هذا الرسم البيا�ف

ّ يب�ي
همال هو الذي يشعرها بالمرض. الإ

كما وأن %26.16 من الفئة المستهدفة قالت بأن الوحدة هو الذي يشعرها بالمرض يليها الخوف بنسبة 26.03%.

ي الشعور بعدم السعادة للفئة المستهدفة، حيث أن %37.63 من الفئة المستهدفة قالت بأن 
ف لنا هذا الرسم البيا�ف

ّ يب�ي
الموت هو الذي يشعرهم بعدم السعادة.

ف هم من يشعرونهم بعد السعادة. كما وأن %37.37 من الفئة المستهدفة قالت بأن الأشخاص المؤذي�ي

Q22. Answered: 776 / Skipped: 9

Q21. Answered: 776 / Skipped: 9

14.95% (116)
المدرسة 

من الخيارات التالية، ما هو الخيار الذي يذكرك بشعورك بالمرض؟

من الخيارات التالية، ما هو الخيار الذي يذكرك بشعورك بعدم السعادة؟

26+26+15+30+2+1 26.16% (203)

26.03% (202)

30.93% (240)

1.68% (13)
0.26% (2)

الوحدة

آخر: حدد من فضلك
ل أعرف

همال  الإ

الخوف  

37+37+13+9+2+2
9.79% (76)

37.63% (292)

37.37% (290)

13.92% (108)

0.77% (6)
الغرباء(4) 0.52%

آخر: حدد من فضلك
ل أعرف

الشارع  

ف الأشخاص المؤذي�ي

الموت
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ي من هم الأشخاص الذين يصغون إل الفئة المستهدفة ويأخذون ذلك عىل محمل الجد، 
ف لنا هذا الرسم البيا�ف

ّ يب�ي
عتبار تليها الأهل بنسبة %26.68 وهي  ف الإ حيث أن %29.25 منهم اختاروا الأم كشخص يصغي لهم ويأخذ ذلك بع�ي

ي عملية الإصغاء للفئة المستهدفة.
نسبة قليلة بالنسبة للدور الأساسي الذي يجب أن يلعبه الأهل �ف

أن  حيث  تريد،  ما  إختيار  عىل  بالقدرة  بالشعور  المستهدفة  الفئة  تشعر  ي 
ال�ت الخيارات  ي 

البيا�ف الرسم  هذا  لنا  ف 
ّ يب�ي

%38.53 من الفئة المستهدفة إختاروا الأهل كخيار يشعرهم بالقدرة عىل إختيار ما يريدون تليها الأم بنسبة 24.61%.

Q24. Answered: 776 / Skipped: 9

Q23. Answered: 776 / Skipped: 9

من الخيارات التالية، من هو الشخص الذي تظن إنه يصغي إليك ويأخذ ما تفّكر فيه وتقوله عىل محمل الجد؟ 

27+23+17+29+2+2 26.68% (207)

23.58% (183)17.40% (135)

29.25% (227)

1.68% (13)
1.42% (11)

الأهل

آخر: حدد من فضلك
ل أعرف

الأم

الأب الأصدقاء 

من الخيارات التالية، ما هو الخيار الذي يذكرك بشعورك بقدرتك عىل إختيار ما تريد؟

13+20+38+24+2+3
13.79% (107)

20.23% (157)

28.53% (299)

24.61% (191)

0.90% (7)
1.93% (15)

الأخوة

آخر: حدد من فضلك
ل أعرف

الأم

الأهل

الأصدقاء
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ي تذّكر الفئة المستهدفة بحرية القيام بما ترغب، حيث أن %28.99 من الفئة 
ي الخيارات ال�ت

ف لنا هذا الرسم البيا�ف
ّ يب�ي

المستهدفة اختاروا الأهل كخيار يذكرهم بحرية القيام بما يرغبون تليها الأم بنسبة 28.74%.

ء لتغي�ي ما  ي
ي تذّكر الفئة المستهدفة بالعجز أي عدم استطاعتهم بفعل أي سش

ي الخيارات ال�ت
ف لنا هذا الرسم البيا�ف

ّ يب�ي
ف إختاروا الحرب كخيار يشعرهم بالعجز تليها الأشخاص الضعفاء  يحصل معهم، حيث أن %50.39 من المستهدف�ي

بنسبة 31.57%.

Q26. Answered: 776 / Skipped: 9

Q25. Answered: 776 / Skipped: 9

من الخيارات التالية، ما هو الخيار الذي يذكرك بحرية القيام بما ترغب به؟

ء لتغي�ي ما كان يحصل لك؟ ي
من الخيارات التالية، ما هو الخيار الذي يذكرك بالعجز - عدم استطاعتك فعل أي سش

21.39% (166)
2+3+28+21+17+29الأب  28.99% (225)

17.27% (134)

28.74% (223)

2.45% (19)
1.16% (9)

الأهل

آخر: حدد من فضلك
ل أعرف

الأم 

الأصدقاء  

5+50+7+31+5+2 50.39% (391)

5.41% (42)

7.60% (59)

31.57% (245)

4.12% (32)
0.90% (7)

آخر: حدد من فضلك
ل أعرف

الأشخاص الضعفاء  

الأصدقاء

الحرب

الأهل
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ي تعطي الفئة المستهدفة القدرة عىل تغي�ي أمر مهم لها، حيث أن %31.96 من 
ي الأوضاع ال�ت

ف لنا هذا الرسم البيا�ف
ّ يب�ي

الفئة المستهدفة إختاروا الأهل كوضعية تعطيهم القدرة عىل تغي�ي أمر مهم لهم تليها الأخوة بنسبة 25.26%.

ي أك�ش أوقاتها، حيث أن الفئة 
ي تفضلها الفئة المستهدفة كمكان تريد أن تم�ف

ي الخيارات ال�ت
ف لنا هذا الرسم البيا�ف

ّ يب�ي
ي فيه أك�ش أوقاتها  يليها البحر بنسبة 31.70%. 

المستهدفة إختارت الملهي بنسبة %32.09 كمكان تريد أن تم�ف

ي أي من الأوضاع التالية تعتقد أن لك القدرة عىل تغي�ي عمر مهم بالنسبة لك؟
�ف

Q28. Answered: 776 / Skipped: 9

Q27. Answered: 776 / Skipped: 9

16+31+25+21+5+2
16.24% (126)

31.96% (248)

25.26% (196)

21.26% (165)

4.12% (32) 1.16% (9)

الأم

ل أعرفآخر: حدد من فضلك

مع الأصدقاء

الأخوة

الأهل 

ي فيه أطول وقت ممكن؟
من الخيارات التالية، ما هو الخيار الذي يمّثل المكان المفّضل لديك )الذي تختار أن تم�ف

10+32+21+32+2+3
10.57% (82)

31.70% (246)

21.65% (168)

32.09% (249)

1.42% (11)
2.58% (20)

المدرسة

آخر: حدد من فضلك
ل أعرف

الملهي

ل ف الم�ف

البحر
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الخاتمة

ومنهم  حياتهم  بأوضاع  ف  بالتحس�ي الناس  مطالب  فيه  تتصاعد  وقت  ي 
�ف الأطفال  بقيادة  البيانات  جمع  منهجية  ي 

تأ�ت
من  ومنارصتها  حّلها  العمل عىل  وكيفية  الأطفال  منها  ي 

يعا�ف ي 
ال�ت والمشكلت  القضايا  الضوء عىل  تسّلط  كي  الأطفال 

ي صناعة القرار والتغي�ي بحياتهم نحو 
اكهم �ف ي تعمل عىل إعلء صوت الأطفال وإ�ش

خلل المنارصة بقيادة الأطفال ال�ت
الأفضل.

ي الحياة العامة وبالأخص عىل 
ف أن هذه المنهجية تزيد من مشاركتنا �ف ف الأطفال والمراهق�ي لذلك نعت�ب نحن الباحث�ي

ي 
المحىلي �ف المستوى  العامة عىل  الحياة  ي 

ف �ف الفاعل�ي اك جميع  البلديات وإ�ش ي 
المخيمات و�ف المحىلي داخل  المستوى 

عملية التغي�ي بحياتهم والوصول إل ما نصبوا إليه لتحقيق مصلحة الطفل الفضىل.
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