
مقدمة
منذ منتصف القرن الماضي، وبسبب الوضع المضطرب وغير المستقر في بعض البلدان المجاورة، 

أصبح لبنان بلًدا مضيًفا للمهاجرين، منهم الالجئون وطالبو اللجوء. فاليوم، ونتيجة لنكبة فلسطين عام 
1948، يقّدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 174,422 1 من أصل أكثر من 500,000 مسجلين 

لدى وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا(. كما 
دفعت الحرب في سوريا عام 2011 اآلالف من السوريين للجوء إلى لبنان، الذي استقبل حوالى 1.5 

مليون سوري حسب التقديرات الرسمية2 )منهم 995,512 الجئ سوري مسجلين لدى مفوضية األمم 
المتحدة لشؤون الالجئين لغاية 31 كانون الثاني 2018(3 باإلضافة إلى حوالي 42,000 الجئ فلسطيني 

من سوريا4، إال أن الكثير منهم هاجروا ولم يعودوا موجودين في البالد. وكان قد فّر اآلالف من 
الالجئين العراقيين إلى لبنان عبر سوريا كنتيجة مباشرة لعدم االستقرار والعنف الذي أعقب غزو العراق 

عام 2003. وهناك تضارب في إحصاءات الالجئين العراقيين في لبنان، ففي حين يقّدر مكتب مفوضية 
األمم المتحدة لشؤون الالجئين في بيروت أن حوالى 40,000 عراقي موجودون حاليًا في لبنان، يقّدر 

المسؤولون األمنيون في وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية العدد بأكثر من 100,000. 5  

وفي أوقات الصراع والحاالت اإلنسانّية، فإّنه من المعروف أن المراهقين والشباب هم من بين أكثر 
الفئات هشاشة وتضرًرا، وقد أّكدت ذلك دراسة أجريت في العام 2014 حول أوضاع الشباب في لبنان 

وتأثرهم باألزمة السورية 6، حيث أشارت الى معاناة الشباب نتيجة انفصالهم عن مجتمعهم األصل، بما 
في ذلك توّقفهم عن التعّليم )الرسمي وغير الرسمي(، وفقدان فرص تأمين العيش، ونقص آليات 
وشبكات األمن واآلمان والحماية، وعدم الوصول الى الخدمات الصحية والحصول عليها، فضال عن 

صعوبة التكّيف مع بيئة جديدة.

األهداف
قام صندوق األمم المتحدة للسكان بالشراكة مع المجلس الدنماركي للالجئين من خالل مبادرة آلية 

رصد الهجرة المختلطة التابعة له ")Mixed Migration Monitoring Mechanism Initiative )4MI“، بجمع 
بيانات أولية حول السياسات المتعلقة بالمهاجرين واالحتياجات األساسّية للمهاجرين الشباب في أربعة 
تجمعات مدينية وهي بيروت، القاهرة، تونس، نيروبي. وقد تّم اختيار هذه المدن بسبب خبرتها الحالية 

في مواجهة التهجير القسري والطوعي، الداخلي والدولي على حد سواء، وألنها تمثل المواقع األربعة 
التي ينّفذ فيها صندوق األمم المتحدة للسكان برامج دعم قوّية وشاملة على مستوى البالد. 

الدوافع، التجارب الحياتية،  

دراسة تجريبية

الصحة والحقوق الجنسية 
واإلنجابية 

الهجرة المختلطة للشباب
في بيروت



يتمثل الهدف األساس من الدراسة في توفير بيانات جديدة وحديثة حول وضع الالجئين والمهاجرين 
الشباب في بيروت الكبرى7، من خالل سعيهم إلى االندماج وانتهاز الفرص المتاحة لهم.

أما األهداف المحددة للدراسة فهي:
 رصد دوافع هجرة الشباب، بما فيها عوامل الدفع والجذب، بين المهاجرين الشباب في بيروت الكبرى 

 تحديد الحاجة الى الخدمات، والتجارب الحياتية، وإمكانات وصول المهاجرين الشباب إلى الخدمات 
في مجاالت الصحة الجنسية واإلنجابية وتمكين الشباب والعنف القائم على النوع االجتماعي

المنهجية
إّن دراسة الهجرة المختلطة للشباب في بيروت هي جزء من مبادرة تجري على مستوى عدد من 
 Cross- sectional” الدول، حيث  شملت جانبًا كمًيا وآخر نوعًيا. وقد استخدمت تصميمًا قطعيا

design" وتم تنفيذها في منطقة بيروت الكبرى. استهدفت عملية جمع البيانات مهاجرين تتراوح 
أعمارهم بين 15 و24 سنة من ثالث جنسيات: فلسطينيون )من أصول غير لبنانية( وعراقيون 

وسوريون. تضّمنت عملّية جمع المعلومات استبيانًا لجمع بيانات كمية حول دوافع الهجرة والتجارب 
الخاصة بها مع 160 مهاجر/ة )80 من الذكور و80 من اإلناث(، باإلضافة إلى مقابالت معّمقة 

ومجموعات مناقشات مرّكزة مع مقدمي الخدمات ومهاجرين إناث وذكور. تم تنفيذ هذه الدراسة 
على مرحلتين، حيث تم في المرحلة األولى وضع قائمة بالمواقع األساسية وبؤر تجمع المهاجرين 

في بيروت الكبرى، وفي المرحلة الثانية تم استخدام هذه القائمة لتوجيه عملية جمع البيانات واختيار 
المستجوبين في بؤر التجمع.

النتائج
١. الخصائص األساسية للمهاجرين الشباب

٪68.1

غالبية المهاجرين 
الشباب هم من 

السوريين 

الفلسطينيين يليــــــــــــهم

٪8.8

محرومي 
الجنسية

٪7.5

العراقيين 

٪15.6 ٪84.4
٪15.6

ولدوا في سوريا 

ولدوا في العراق

يعيشون مع شريك 

تساوت تقريًبا نسب المهاجرين الشباب 
العازبيـــــن والمتزوجيـــــن 

أّما نسبة صغيرة فقط 

فكانت في مرحلة المواعدة  

على التواليو 

يعيشون مع أصدقاء 
من بلدهم 

يعيشون مع أقارب آخرين

٪27.5
٪23.8

٪38.8

٪44.4

٪13.1

٪42.5

 أكملوا المرحلة االبتدائية 

من المهاجرين الشباب ليس 
لديهم أطفال

بالنسبة الى أولئك الذين لديهم أطفال، 
فغالبيتهم أنجبوا طفلهم األول في سٍن 

يتراوح بين 18 و21 سنة.

حّصلوا "بعض التعليم 
الثانوي" 

أكملوا تعليمهم الثانوي 

حّصلوا "بعض التعليم 
الجامعي"

٪33.8

٪70

٪27.5
٪13.8
٪12.5



2. العوامل الدافعة والجاذبة للهجرة 

قال زوجي أنه يتعين علينا أن نهرب ألن الحرب تتطور نحو األسواء. انتظرنا لفترة ثم ُأجبرنا على 
ترك البالد... الكثير من أقرباءنا غادروا سوريا.

                                                                                                        شابة سورية

شّكل "انعدام األمن والعنف في بلد المنشأ" العامل األساس الذي دفع المهاجرين بعيًدا عن 
بلدهم. أما العوامل األخرى المهّمة، فتضّمنت العمل والحقوق القانونّية في بلد المنشأ واألسباب 
الشخصية/العائلية. وقد كانت نسبة الذكور الذين أفادوا أنهم غادروا بالدهم ألسباب تتصل بالعمل 

أكبر من نسبة اإلناث، بينما غادرت نسبة أكبر من اإلناث ألسباب شخصية/عائلية.

)0.05< P( فارق ذو داللة إحصائية عند مستوى ثقة 0.05 بين الذكور واإلناث*

أما بالنسبة الى العوامل التي جذبت المهاجرين الشباب نحو البلد المضيف، فتضّمنت التالي:

 الرسم ا: التوزيع النسبي للمستجوبين بحسب العوامل الدافعة والجاذبة
للهجرة والجنس

صّرحوا بأنھم تلّقوا التشجیع على الهجرة من العائلة/األصدقاء. 

 لديهم فرد من األسرة أو أحد األصدقاء على األقل يعيشون في البلد المضيف.

سمعوا ردود فعل إيجابية من أفراد العائلة أو األصدقاء حول الحياة الجديدة التي 
بدأوها في البلد المضيف.

غياب الخدمات 
االجتماعية/ سوء اإلدارة 

في البالد
٪8.8
%10
%9.4

أسباب شخصية/ 
عائلية*
٪11.3
%31.3
%2١.3

التعليم

٪13.8
%22.5
%١8.١

الحقوق القانونية 
في بلد المنشأ

٪36.3
%28.8
%32.5

العمل*

٪41.3
%25

%33.١

انعدام األمان/ العنف 
في بلد المنشأ 

٪70
%81.3
%75.6

0

٪76.3
٪72.3

٪51.3

المجموع ذكورإناث



 

)0.05< P( فارق ذو داللة إحصائية عند مستوى ثقة 0.05 بين الذكور واإلناث*

4. الحياة في بيروت الكبرى

 الرسم 2: التوزيع النسبي للمستجوبين بحسب الحوادث التي تعرضوا لها أثناء
الرحلة والجنس

"... هناك المزيد من الحرية للمرأة اللبنانية بالمقارنة مع المرأة العراقّية ... ربما ألن 
المجتمع هنا أكثر انفتاًحا وتطّوًرا وتأثرا بالغرب، بينما في العراق كل شيء يعتبر غير 

أخالقي. من غير األخالقي أن تعمل المرأة في العديد من المهن، يتعين أن تلتزم بحظر 
تجول، ويجب أال تنام خارج المنزل، والكثير من األشياء األخرى..." 

                                                                                                    شابة عراقّية

إساءة لفظية*

توقيف ألكثر من ثالثة 
ساعات*

٪20
٪15

٪10

٪3٪2
٪4 ٪5

٪1
التعرض 
إعتداء جسدي بسيط*للسرقة*

إعتداء جسدي شديد

٪16.3
٪3.8
%١0

٪23.8
٪2.5

%١3.١

٪22.5
٪7.5
%١5

٪11.3
٪3.3
%6.3

٪1.3
٪3.8
%2.5

3. الصعوبات واالنتهاكات التي واجهها المهاجرون الشباب خالل رحلتهم

"أتينا بالباص. كانت الطريق طويلة. وكانت الحواجز كثيرة. طوال الطريق، كنت مرعوبة من أن 
يتم توقيف زوجي على أحد الحواجز" 

                                                                                                          شابة سورية

واجه المهاجرون الشباب درجات مختلفة من الصعوبات واالنتهاكات أثناء رحلتهم، كتعرضهم للسرقة 
والتوقيف واإلساءة اللفظية واالعتداءات الجسدية البسيطة، وصواًل إلى االعتداءات الجسدية 

الشديدة. في معظم هذه الحاالت، كان الذكور أكثر عرضًة من اإلناث بشكل ملحوظ.

أغلبّية المهاجرين/ات التي تّمت مقابلتهم أعربوا عن أّن الحياة في بيروت الكبرى أصعب مما تخّيلوه 
ولم تكن مثل توّقعاتهم، لكن 75.5٪ منهم أعربوا عن رغبتهم بالنزوح اليها حّتى لو علموا بصعوبتها 

مسبًقا. وليس هناك فارق ذا داللة احصائية بين توقعات الذكور واإلناث.

المجموع ذكورإناث



5. الحالة الصحّية، الوصول وعوائق الوصول الى الخدمات الصحّية 

 الجدول ١: التوزيع النسبي للمستجوبين بحسب توّقعاتهم للحياة في بيروت
 الكبرى والجنس

 الرسم 3: التوزيع النسبي للمستجوبين بحسب تغيرالحالة الصحّية المبلغ عنها ذاتيا في
 بيروت، والجنس

الفرص اإلقتصادّية في بيروت كانت

هل كنت ستنزح نحو بيروت لو علمت ذلك مسبًقا؟

"حالتي الصحّية والجسدّية مختلفة عّما كانت من قبل في سورّيا، إنها تسوء".
                                                                                                      شاب سوري

39٪ من الذكور واإلناث أّكدوا أن حياتهم في بيروت تشبه حياتهم في بلدهم األم، في حين أن 
41.5٪ منهم أقّروا أن حياتهم في بيروت أسوأ مما كانت في بلدهم األم.

الحياة في بيروت كانت

أكثر صعوبة مما توّقعت

كما توّقعت

أقل صعوبة مما توّقعت

0.776

0.212

0.057

العدد       ٪   العدد       ٪    P-valueالعدد       ٪   

أقل من توّقعاتي
كما توّقعت

أكثر مما توّقعت

نعم
كال

رّبما

%39

٪32.5
٪45.6

%4١.5
٪48.8

٪34.2
%١3.2

٪13.9٪12.5%6.3
٪6.3 ٪6.3

صحتي أسوأ 0صحتي لم تتغيرصحتي أفضل  صحتي أفضل وأسوأ
في نفس الوقت

المجموعإناثذكور
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4
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9
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18.8
5.0

66.3
11.3
22.5
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0
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16.5
0.0
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6
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23

72.5
20.0
7.5

48.8
22.5
28.8
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16
2

72.5
20.0
2.5

119
31
10

92
27
41

74.4
19.4
6.3

79.9
18.8
1.3

57.5
16.9
25.6

123
29
2

المجموع ذكورإناث



المجموع

%22.6

إناث

٪15

ذكور

٪36.4%29

المجموع
إناث

٪20

ذكور

٪45.5

)0.05< P( فارق ذو داللة إحصائية عند مستوى ثقة 0.05 بين الذكور واإلناث*

استخدمت الواقي الجنسي في كل 
األوقات/أحيانا˝*

استخدمت الواقي الجنسي خالل 
آخر ممارسة جنسية*

 الرسم 4: التوزيع النسبي للمستجوبين الذين أفادوا أّنه كانت لهم عالقات جنسّية مسبقا،
 بحسب الممارسات المتعّلقة بالصحة الجنسّية واإلنجابّية والجنس

٪62.9

٪18.2

٪13.2

٪47.8
صرح 

أفاد 

من الشباب المهاجرين أفادوا أّنهم زاروا منشأة صحّية أو حصلوا 
على نوع من أنواع الرعاية الصحّية في هذه المدينة.

رأوا أن الموظفين العاملين في المراكز الصحية في بيروت الكبرى 
عاملوهم أو عاملوا أصدقائهم بطريقة جعلتهم يشعرون بالغضب 

وذلك بسبب كونهم "من بلد مختلف".

من الشباب/الشابات إنهم شعروا في بعض األحيان بضرورة طلب 
المساعدة الطبّية ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب "عدم وجود ما 

يكفي من المال للدفع لقاء الخدمة".

أنھم حرموا من الوصول إلی أي منشأة صحّية في المدینة، وذلك 
بسبب كونهم "أجانب" و"غیر قادرين علی الدفع مقابل الخدمة".

6. الصحة الجنسّية واإلنجابّية
مصدر المعلومات

 تتمّثل أهم مصادر المعلومات عن الصحة الجنسية واإلنجابية كما ذكرها المهاجرون الشباب 
باألصدقاء )39.6٪(، يليها األم )16.2٪(، وأفراد العائلة اآلخرين )٪15.5(.

 أدلى 10٪ فقط من المهاجرين أّنه كان لديهم شكل من أشكال التثقيف الجنسي الشامل في 
المدرسة

 صرح 57٪ أنھم مّطلعون بشکل جید على قضايا الصحة الجنسیة واالنجابّية
 أفاد 39٪ أنهم تعلموا شيًئا جديًدا عن الصحة الجنسية واإلنجابية منذ وصولهم إلى لبنان

الممارسات، والمعرفة، والمواقف
 93 شــاب/ة )58.5٪( من الذين تّمت مقابلتهم أفادوا أّنه كانت لهم عالقات جنســّية مســبًقا، 

45 منهم )67.2٪( أفادوا أّنهم ناشــطون جنســّيا )عند مقابلتهم(. تبين الرســوم 4، و5، و6 التوزيع 
النســبي للمهاجرين بحســب ممارســاتهم، ومعرفتهم، ومواقفهم في ما يتعّلق بموضوع الصّحة 

الجنســّية واإلنجابّية.



٪20
٪15

٪10٪5

٪30

٪60
٪80

)0.05 < P( فارق ذو داللة إحصائية عند مستوى ثقة 0.05 بين الذكور واإلناث*

)0.05< P( فارق ذو داللة إحصائية عند مستوى ثقة 0.05 بين الذكور واإلناث*

الرسم 5: التوزيع النسبي للمستجوبين  بحسب معرفتهم بقضايا تتعلق بالصحة الجنسّية 
واإلنجابّية والجنس 

 الرسم 6: التوزيع النسبي للمستجوبين بحسب مواقفهم حيال قضايا تتعّلق بالصحة
الجنسّية واإلنجابّية، والجنس

أعتقد أنه أحيانًا ينبغي على 
الشاب أن يجبر الفتاة على 

ممارسة الجنس إذا كان يحبها*

من المبرر أحيانًا أن يقوم 
الشاب بضرب حبيبته

معظم أصدقائي الذين يمارسون 
الجنس يستخدمون الواقي 

الجنسي بانتظام*

ال أعتقد أنه من الخطأ أن يقوم 
الشبان والشابات غير المتزوجين 

بممارسة الجنس*

أنا واثق)ة( من قدرتي على اإلصرار 
على استخدام الواقي الجنسي 

عند كل ممارسة جنسية*

من المستحيل أن أفكر في 
اإلجهاض لنفسي أو للشريك*

إن التأكد من استخدام وسائل 
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مسؤوليات المرأة*
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التوصيات
تكرار هذه الدراسة على نطاق أوسع لتشمل عّينة أكبر تمّثل جميع فئات المهاجرين في لبنان.

تأمين حزمة خدمات شاملة تتضّمن الدعم النفسي واالجتماعي والصحي والقانوني، األمر الذي يمكن 
تنفيذه من خالل أنظمة اإلحالة الموجودة ضمن القطاعات المختلفة أو عن طريق إنشاء مراكز خدمات 

متكاملة.
توفير التثقيف الجنسي الشامل للمهاجرين الشباب في المدينة، كما ينبغي أن يستفيدوا من برامج 

للوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي والتي تعمل على معالجة المعايير غير المنصفة.
 توفير معلومات حول كيفّية الوصول/مكان حصول المهاجرين الشباب على وسائل منع الحمل، 

وبخاصة بالنسبة الى المهاجرين الناشطين جنسيًا.
بذل الجهود لتأمين الرعاية الصحّية المجانّية للجميع، خاصًة أّن العقبة الرئيسية للوصول الى /حصول 

المهاجرين على الرعاية الصحية هي "المال".
العمل على توعية مقدمي الرعاية الصحية في مختلف المرافق الصحية الحكومية وتدريبهم للقضاء 

على التمييز الذي يواجهه المهاجرون الشباب عند محاولة الحصول على الرعاية الصحية.
 

شكر وتقدير
نود أن نشكر جميع الشركاء الذين ساهموا في إنجاز هذا البحث في بيروت على عملهم، والتزامهم، 

وتعاونهم الجاد؛

الدكتورة حال نوفل - الباحثة الرئيسة - لعملها الدؤوب، في إجراء مراجعة مكتبّية شاملة حول موضوع 
الهجرة المختلطة، ومراجعة منهجية البحث وأدوات جمع البيانات، والقيام بعملّية جمع البيانات النوعّية، 

وتحليل البيانات الكّمّية والنوعّية على حد سواء، وإعداد التقرير النهائي والكتّيب.

السيدة زينة رويهيب لمساهمتها في معالجة البيانات الكّمّية وتحليلها وإنتاج الكتّيب؛

المجلس الدنماركي لالجئين )DRC( وشركائه لدعمهم في جمع البيانات الكّمّية؛

أعضاء اللجنة التقنّية ولجنة األخالقيات المؤّلفة من ممثلين من ذوي الشأن في مجال السكان، والهجرة، 
والقانون وذلك لمداخالتهم القّيمة؛

من المقر الرئيسي لصندوق األمم المتحدة للسكان السيد روميش سيلفا، ومن المكتب اإلقليمي 
للدول العربّية )ASRO( الدكتور عصام طه والدكتورة هالة يوسف لمساهمتهما ومساعدتهما التقنية؛

من صندوق األمم المتحدة للسكان في لبنان، مساعد الممثل ومسؤولة المكتب السيدة أسمى قرداحي، 
ومسؤولة برنامج الشباب اآلنسة سارة الرّيس، ومنسقة التنمية والسكان اآلنسة أفدوكيه الخوري.

© صندوق األمم المتحدة للسكان في لبنان - 2019. جميع الحقوق محفوظة.

1State of Palestine, Palestinian Central Bureau of Statistics, New census: 174422 Palestinian refugees in Lebanon:  
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=en&ItemID=3013&mid=3171&wversion=Staging

2OCHA, Lebanon Overview )February2016(:file:///C:/Users/Owner/Downloads/25022016_LebanonOverview%20)1(.pdf
3Syria Regional Refugee Response, Inter-agency Information Sharing Portal: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122 

)Accessed on 20/2/2018(
4UNRWA, registration numbers as at January 2016.See: United Nations High Commissioner for Refugees )UNHCR(, The Situation of 

Palestinian refugees in Lebanon, February 2016, p.2: http://www.refworld.org/pdfid/56cc95484.pdf
5Assyrian International News Agency )AINA(, Invisible Lives: Iraqis in Lebanon )Posted 2007,04.09(: 

http://www.aina.org/news/2007049133807.htm )Accessed on January 4, 2018(
6Situation Analysis of Youth in Lebanon Affected by the Syrian Crisis, April 2014. UNFPA, UNICEF, UNESCO, Save the Children, 

UNHCR. http://www.unfpa.org.lb/Documents/Situation-Analysis-of-the-Youth-in-Lebanon-Affecte.aspx
7Greater Beirut is the urban agglomeration comprising the city of Beirut )Beirut Governorate( and the adjacent )municipalities( over the 

Mount Lebanon Governorate.
Greater Beirut is the major migration hub where youth migrants and refugees are disproportionately clustered and their needs can 
easily outstrip available resources.


