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 37.63% من املبحوثني اختاروا »البحر« كمكان لتمضية وقت أكرث يف يوم راحة أو يوم عطلة وهذا دليل عىل أن األطفال يرون 	•
بالبحر مكان لراحتهم ولديهم مشكلة باملكان الذي يقضون فيه وقت الراحة والعطلة. 

 55% من املبحوثني اختاروا »السباحة« كنشاط يريدون اإلكثار من مامرسته يف يوم راحة أو عطلة.	•

 72.6% من املبحوثني اختاروا »االنشطة الالصفيه" )رياضة، كرة قدم ورسم( كنشاط لإلكثار من مامرسته يف يوم مدريس أو يوم عمل 	•
عادي وهذا ما يدل عىل ان املدرسة والدراسة ليست من اولويات املبحوثني.

 33.04% من املبحوثني يريدون التقليل من نشاط الدراسة وهذا ما يدل عىل ان األطفال يفتقدون االنشطة الرتفيهية خالل يوم 	•
عطلتهم أو راحتهم.



 29.59% من املبحوثني يريدون التقليل من متضية الوقت يف املنزل، وهذا ما يدل عىل أن األطفال 	•
يفتقدون أماكن الرتفيه خالل يوم عطلتهم.

 27.68% من املبحوثني يريدون التقليل من مشاهدة التلفاز يف يوم عطلة أو راحة كنشاط وهذا 	•
دليل عىل ان األطفال يقضون معظم وقتهم يف هذا اليوم يف املنزل.

 22.45% من الفئة املستهدفة يريدون التقليل من االعامل املنزلية وباألخص الفتيات الذين يشاركن 	•
فيها والفتيان الذين يعملون يوم عطلتهم لتأمني جزء من مرصوف املنزل للعائلة.



 50.13% من الفئة املستهدفة ال تريد متضية الوقت مع الغرباء والتي ال تربطهم أي معرفة أو قرابة بهم إلحساسهم بعدم الراحة أو الخوف نتيجة ذلك.	•

 20.66% من الفئة املستهدفة تريد التقليل من متضية الوقت مع الجريان وهي نسبة ال يستهان بها ويعود ذلك إىل بعض املامرسات الصادرة عنهم 	•
كالعنف عىل انواعه.

 33.16% من الفئة املستهدفة تريد التقليل من متضية الوقت يف الشارع ألسباب تتعلّق بحاميتها من أنواع العنف التي ميكن أن يتعرضوا لها يف الشارع 	•
وعدم الشعور باألمن واألمان نتيجة عدم اإلستقرار األمني.

 47.42% من األطفال املبحوثني يشعرون باألذى مع الغرباء.	•

 37.37% من االطفال املبحوثني يشعرون بعدم السعادة نتيجة االشخاص املؤذيني بحياتهم.	•



 29.59% من الفئة املستهدفة تريد التقليل من التواجد يف املدرسة يف يوم راحة أو يوم عطلة وهذا يعود إىل برامج الدعم التي تنّفذ داخل املدرسة أيام الراحة 	•
والعطل أو إىل االنشطة التي تنّفذ يف أيام الراحة والعطل داخل املدرسة

 26.12% يريدون متضية وقت اكرث يف الحديقة يف يوم مدرسة او يوم عمل عادي وهذا دليل عىل ان املدرس ليست املكان او البيئة املالمئة لالطفال.	•

 25.86% من الفئة املستهدفة يريدون متضية وقت اكرث يف املنزل يف يوم مدرسة او يوم عمل عادي وهذا دليل عىل ان املدرس ليست املكان او البيئة املالمئة 	•
لالطفال. 

  33.03% من الفئة املستهدفة تريد التقليل من نشاط الدراسة يف يوم مدرسة أو يوم عمل عادي بسبب الضغط الذي يتعرضون له وعدم تفّهم املحيطني بهم 	•
بأنهم بحاجة لوقت للراحة والرتفيه خالل اليوم الدرايس.

 26.63% من الفئة املستهدفة تريد التقليل من متضية الوقت يف يوم مدريس أو يوم عمل عادي يف املدرسة ويعود ذلك اىل ان املدرسة ليست بيئة صديقة لالطفال.	•

 21.78% يشعرون باالذى يف املدرسة وهذا ما يؤكد عىل املامرسات التي توجه إىل الفئة املستهدفة خالل تواجدها يف املدرسة وباألخص العنف عىل انواعه.	•



 38.67% من الفئة املستهدفة قالت بان العيش بأمان هو جزء أسايس يف عملية التغيري بحياتهم نحو األفضل ألن يف حال تحقيقه 	•
سينعكس ذلك عىل كل الفئات املجتمعية وسيخفف من الضغوطات التي يتعرضون لها.

 63.27% من األطفال املبحوثني يشعرون بالخوف من الحرب وما ترتكه من آثار سلبية.	•

 50.39% من االطفال املبحوثني يشعرون بالعجز يف ايام الحرب وبعدم استطاعتهم عن تغيري اي شيئ.	•



 30.93% من االطفال املبحوثني يشعرون باملرض نتيجة االهامل الذي يتعرضون له من قبل املحيطني بهم.	•

 26.16% من االطفال املبحوثني يشعرون باملرض نتيجة الوحدة التي يعيشونها.	•

 26.03% من االطفال املبحوثني يشعرون باملرض نتيجة الخوف الذي يتعرضون له.	•



 29.25% من االطفال املبحوثني اختاروا االم كاكرث شخص يصغي اليهم وياخذ ما يفكرون به عىل محمل الجد.	•

 38.53% من االطفال املبحوثني اعتربوا االهل هم من يشعرونهم بقدرتهم عىل اختيار ما يريدون.	•

 28.99% من االطفال املبحوثني اعتربوا االهل بانهم يذكرونهم بحرية القيام مبا يرغبون.	•



 39.69% من الفئة املستهدفة قالت بأن املستقبل الناجح سيغري بحياتها نحو األفضل وهو مرتبط 	•
أيضاً بالتعليم والنجاح ومبا يحب أن يكون كل واحد منهم.



 32.01% من االطفال املبحوثني تقول بأن السفر والهجرة سيغري حياتها نحو األفضل 	•
ويفتح لها آفاق كثرية الثبات الذات.



 32.09% من االطفال املبحوثني اختاروا املالهي كمكان مفضل لديهم 	•
يليها البحر %31.70. 



 إستخدام وسائل تعلم نشط ومتقدم تكنولوجياً يف التعليم.	•

 خفض عدد الطالب داخل الصف لتحقيق جودة تعليم عالية.	•

 العمل عىل إيجاد مساحات واسعة وصديقة لألطفال ضمن املدارس وأيضاً يف الخارج 	•

)كالحدائق، املالهي، املالعب وغريهم.. (

  وضع خطة من قبل الدولة لدمج األنشطة الرتفيهية ضمن املناهج التعليمية 	•

يف املدارس.

توصيات االطفال تجاه الدولة واالونروا:



 تعزيز آليات الحامية املتاحة لألطفال لحاميتهم من االساءة، االستغالل واإلهامل.	•

 زيادة حمالت الوعي وذلك مبشاركة األطفال، ضد العنف بأشكاله.	•

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

  وضع ترشيعات جديدة تحظر جميع أشكال العقاب البدين لألطفال داخل األرسة 	•

ويف جميع املؤسسات، مبا فيها املدارس العامة والخاصة واماكن الرعاية البديلة.



 التصديق عىل الربوتوكول االختياري إلتفاقية حقوق الطفل بشأن إرشاك األطفال 	•

يف النزاعات املسلحة والتصديق عىل الربوتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق 

الطفل واملتعلّق برفع الشكاوى املبارشة اىل لجنة حقوق الطفل الدولية.

 وضع إجراءات وآليات فعالة لتلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها.	•

ل عىل مدار 	•  إنشاء خط هاتفي مجاين لتقديم الشكاوي واملساعدة لألطفال يشغَّ

الساعة وذلك لتسهيل عملية التبليغ عند حدوث أي رضر.

  وضع قانون محدد للطفل يتضمن كافة القضايا التي متس الطفل 	•

)الحامية، الرعاية، نزاع مع القانون، أحوال شخصية موحد(.



 مراجعة القوانني املتعلقة بضامن معاملة جميع األطفال املوجودين عىل 	•

األرايض اللبنانية معاملة متساوية مبا يشمل الخدمات الصحية واالجتامعية  

والتعليم ذي النوعية الجيدة.

 تسجيل جميع األطفال املوجودين عىل األرايض اللبنانية، وضامن حصولهم 	•

 عىل الخدمات األساسية مثل خدمات الصحة والتعليم إىل ان يتم تسجيلهم

عىل النحو الواجب.



 احرتام خصوصية االطفال وبث الثقة يف انفسهم واالبتعاد عن االلفاظ النابية.	•

 توعية االهل وتدريبهم حول اهمية حث اطفالهم عىل التعبري عن انفسهم وكيفية التعامل مع افكارهم.	•

 العمل عىل ارشاك االطفال يف القضايا الخاصة بهم ويف الحياة العامة.	•

 توعية وتدريب االهل عىل اساليب العقاب البديلة عن العنف.	•

 توعية االهل عىل طرق التعامل السليم مع اطفالهم.	•

توصيات االطفال تجاه االهل:





ي هذا  المنشور. تقع مسؤولية المحتوى فقط عىل المؤلف.
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