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Plan International is an independent development and humanitarian organisation that advances children’s rights and equality for girls. We believe in the power 
and potential of every child, but know this is often suppressed by poverty, violence, exclusion and discrimination. Working together with children, young people, 
supporters and partners, we strive for a just world, tackling the root causes of the challenges girls and vulnerable children face. We support children’s rights from 
birth until they reach adulthood, and enable children to prepare for – and respond to – crises and adversity. We place a specific focus on girls and young women, 
who are most often left behind. We have been building powerful partnerships for children for more than 80 years, and are now active in more than 70 countries. 
Plan International Lebanon has had a presence in Lebanon since 2017, obtaining formal registration in 2019, and has programmes throughout the country 
(Beirut, Mount-Lebanon, South, North and Bekaa). 

We have been building powerful partnerships for children for more than 80 years, and are now active in more than 70 countries. Plan International has had a 
presence in Lebanon since 2017, with programmes throughout the country (Beirut, Mount-Lebanon, South, North and Bekaa). We work in partnership with 
community-based, local, national, and international organisations to address the needs of vulnerable children, adolescents and youth in Lebanon, enabling them 
to realise their rights, including to protection, education and gender equality, and participate meaningfully in society.

Following the outbreak of the Syrian crisis in 2011 and as a result of 
displacement the Syrian refugees and the affected vulnerable host 
communities were faced with new challenges related to the increasingly dire 
economic conditions and the ongoing deterioration of living conditions. 
Research shows that refugees push their children into the labour market, 
where they can face exploitative conditions, as a coping mechanism to help 
in making a living for their families where adult refugees’ work is prohibited 
by the law.  In Lebanon, an estimated two thirds of agricultural farms employ 
children, and it was found that children constitute 30% of the workforce in 
the surveyed farms.
 
Based on the VASyR study released in 2019 for Lebanon, the percentage 
of children between 15 and 17 year of age in school is only 22%. 
Thousands of children all over Lebanon, are working under harmful 
conditions in many cases to contribute to their families' income, as primary 
breadwinners.

The Lebanese law prohibits employing children under 18 years for 
more than six hours/day, with a minimum of a one-hour rest granted after 
four hours of successive work, and it is also prohibited to employ children 
between 7pm and 7am, and during their daily rest time or weekly and official 
holidays, in addition to granting the child 13 consecutive hours of rest 
between two working shifts, Also It is prohibited to employ children below 13 
years old under any circumstances.

Plan International, in partnership with local entity “Himaya” in Lebanon, 
will implement a 3-year project that is funded by the European Union’s 
European Instrument for Democracy and Human Rights from January 1st 
2019 until December 31st 2021. The project’s overall aim is to contribute 
Lebanon’s efforts in fulfilling the requirements of Article 32 of the Convention 
on the Rights of the Child through combating WFCL in the agricultural sector 
in the following geographical area: The Beqaa valley (Al-Kaa) Lebanon due 
to the high rates of WFCL in those areas, both in the refugee population and 
the vulnerable host communities, in addition to the low local institutional 
capacity on child protection and child labour, and lack of actors working 
directly at eliminating WFCL in this area.

Prior to the project’s implementation, a baseline assessment was 
conducted to determine the underlying factors and considerations of child 
labour. The assessment concluded that child labour is a multifaceted 
social problem, as the socio-economic context of the geographic area, is 
built around child labour.

Baseline Key Findings and Recommendations

Child labour is becoming more frequent, and is more prevalent during 
school holidays (time- off) than during school days.  

In Lebanon, all surveyed children were Syrians, though it should be noted 
that not all Syrian families were refugees; some had moved to Lebanon 
before the Syrian War.  

The ages at which children begin working ranges from 7 to 15 years old, 
with the majority of working children over the age of 12 years old. 

The expectation for children to work in many families is prevalent due to 
dire financial circumstances; in fact, many children work for their families 
and relatives, rather than for other farms. 

Main findings of the Baseline Evaluation Study

The project will fulfil its overall goal of combating WFCL
through the combination of the following four main outcomes

750 vulnerable boys and girls (50% F – 150 Lebanese, 600 
Non-Lebanese) have decreased vulnerability to WFCL in the 
agricultural sector after receiving age appropriate and gender 
sensitive child protection, non/in formal education and livelihood 
opportunities.  

375 (263 W, 112 M), 75 Lebanese, 300 Non-Lebanese) targeted 
caregivers are willing and enabled to protect their children from 
WFCL after participating in Positive Parenting Programme and/or 
accessing livelihood alternatives.

12 child protection committee members (50% F), 1,200 
women and men (50%F), 20 key stakeholders; 25 members of 
child protection working groups (50%F) are better enabled to 
prevent and respond to WFCL.

The implementation of the National Action Plans (NAPs) 
against the WFCL of Lebanon is supported to respond to the 
worst forms of child labour.
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Figures and charts only represent caregivers and working children surveyed throughout this evaluation study.

Prevalence of child labour in the household
SURVEYED CHILDREN HAVE WORKING
SIBLINGS YOUNGER THAN 18 Y.O57%

32%

95%

SURVEYED CAREGIVERS HAVE
CHILDREN BELOW 18 WORKING.

SURVEYED WORKING CHILDREN
WORK IN AGRICULTURAL LANDS.

Economic Vulnerability

96% SURVEYED CAREGIVERS INDICATED
THAT THEIR HOUSEHOLDS OWED DEBTS.

Household Main Providers
SURVEYED CAREGIVERS SAID THAT THERE WERE
NOT ANY ADULTS WORKING IN THE HOUSEHOLD.77%

78%
MENTIONED THAT THE MAIN PROVIDER FOR THE
HOUSEHOLD IS NEITHER ONE OF THE PARENTS,
WHILE 20% ADMITTED THAT THEIR CHILDREN WERE
THE PRIMARY PROVIDERS OF THE HOUSEHOLDS.
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ACCESS TO EDUCATION
Being out of schools holds the largest impact, that causes children to be working, where 94% of working children are 
out of school and 73% of surveyed caregivers mentioned that their children are working and out of schools.

The main reason why Syrian refugee children were not attending school was because the family cannot afford school 
expenses such as the cost of transportation, followed by the need to work and having problems in registration at school.    
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Work is prioritized over education due to the children’s ability to and pride in 
helping out their families, contrasted by the alternative of attending poor, 
resource-scarce schools which often fail to provide stimulation and provoke 
interest among students. This in turn is exacerbated by lack of information.  

The main reason why Syrian refugee children were not attending school was 
because the family cannot afford school expenses such as the cost of 
transportation, followed by the need to work and having problems in registration 
at school.

There an oversight in the agricultural sector, resulting in exploitative conditions 
and poor organization both in terms of administrative and legal oversight as well 
as community organization and awareness.  

Many families and children are unaware of the dangers children may face while 
working in the agricultural sector. This is exacerbated by the fact that only a few 
children tell their parents and/or employers when injuries occur, unless it 
requires an immediate trip to the hospital. 

The vast majority (over 80%) of caregivers were unaware of organizations that 
support in funding livelihood opportunities. Other families and children are 
largely unaware of the role education plays in increasing income and improving 
standard of living down the line. 

Lack of sufficient awareness on the immediate and long-term effects of being 
involved in the worst forms of child labour, including information on the risks and 
hazards that could be experienced in agricultural lands.

Work distribution depends mainly on the work needed on the farm and the 
different skills of workers and according to who is able to do the needed tasks 
better. However, work that needs physical effort such as carrying heavy loads is 
done by boys while work that needs precision and speed is assigned to girls.

Boys’ wages tend to be higher than the girls’ since they are more involved in 
work that requires physical effort. Girls are paid 8000 LBP and boys are paid 
10000 LBP per agricultural workday.

Therefore, in order to effectively address the root causes of child labour, 
the project will require holistic and comprehensive solutions designed to:
Improve the economic situation of families by advocating for the creation of 
employment opportunities;

Support the education sector by providing additional supplies and 
programmes to foster child and teacher engagement, and to incentivize school 
attendance over work;

Provide resources for community engagement and organizing to empower 
children and their families and widen the circle of inclusion and engagement 
beyond employers [of child labourers] and officials; and

Promote awareness of the risks associated with child labour, as well as the 
benefits and necessities of education in improving one’s socioeconomic status.

Empower children on their rights, wellbeing, and education through a holistic 
programmatic approach.



ألتقييم الألساسي: أسوأ أشكال عمل الألطفال  في القاع
ملخص تنفيذي - لبنـــان

كانون األول ٢٠١٩

منظمــة بــالن إنترناشــيونال هــي منظمة إنمائية وإنســانية مســتقلة تعزز حقوق الطفل والمســاواة للفتيات. ونحن نؤمن بقــوة وإمكانات كل طفل، ولكننــا نعلم أن الفقر 
والعنف واالستبعاد والتمييز كثيرا ما يقمع ذلك. وبالعمل مع األطفال والشباب والمؤيدين والشركاء، نسعى جاهدين من أجل عالم عادل، يعالج األسباب الجذرية للتحديات 
التي يواجهنها الفتيات واألطفال الضعفاء. نحن ندعم حقوق األطفال منذ والدتهم وحتى بلوغهم سن الرشد، ونمّكن األطفال من االستعداد لألزمات والشدائد واالستجابة 
لهــا. ونحــن نركــز تركيــزا خاصا على الفتيات والشــابات، اللواتي يتركن في معظم األحيان. لقد كنا نبني شــراكات قوية من أجل األطفال منــذ أكثر من ٨٠ عاما، ونحن فعالين 
اآلن في أكثر من ٧٠ بلدا. كان لـ بالن إنترناشــيونال وجود في لبنان منذ عام ٢٠١٧، حيث تم تســجيلها رســميا في عام ٢٠١٩، ولها برامج في جميع أنحاء البلد (بيروت وجبل 

لبنان والجنوب والشمال والبقاع). 

كان لبالن إنترناشيونال وجود في لبنان منذ عام ٢٠١٧، مع برامج في جميع أنحاء البلد. نحن نعمل في شراكة مع منظمات مجتمعية ومحلية ووطنية ودولية لتلبية احتياجات 
األطفال والمراهقين والشباب الضعفاء في لبنان، وتمكينهم من ادراك حقوقهم، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، والمشاركة الفعالة في المجتمع. 

عقـب انـدالع األزمـة السـورية فـي عـام ٢٠١١ ونتيجـة للنـزوح، واجه الالجئون السـوريون 
بالظـروف  تتعلـق  جديـدة  تحديـات  الضعيفـة  المتضـررة  المضيفـة  والمجتمعـات 

االقتصادية المتزايدة الصعوبة والتدهور المستمر في الظروف المعيشية. 

وتبين البحوث أن الالجئين يدفعون أطفالهم إلى سوق العمل، حيث يمكن أن يواجهوا 
ظروفـًا اسـتغاللية، كآليـة للتكيـف للمسـاعدة فـي كسـب لقمـة العيـش ألسـرهم حيث 
يحظر القانون عمل الالجئين البالغين. وفي لبنان، يعمل ما يقدر بثلثي المزارع الزراعية 
في توظيف األطفال، وتبين أن األطفال يشكلون ثالثين في المائة من القوة العاملة 

في المزارع التي شملتها الدراسة االستقصائية. 

واستنادًا إلى دراسة برنامج إدارة الشؤون االجتماعية لعام ٢٠١٩ الصادرة في عام ٢٠١٩ 
عن لبنان، فإن نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ و١٧ عامًا في المدرسة ال 
تتجاوز ٢٢٪. يعمل آالف األطفال في جميع أنحاء لبنان في ظروف ضارة في كثير من 

الحاالت للمساهمة في دخل أسرهم، كمعيلين رئيسيين.

يمنع القانون اللبناني تشـغيل األطفال دون سـن ١٨ عامًا ألكثر من سـت سـاعات في 
اليـوم، مـع منـح إجـازة لمـدة سـاعة واحـدة كحـد أدنـى بعـد أربـع سـاعات مـن العمـل 
المتعاقـب، كمـا يحظـر تشـغيل األطفـال بين السـابعة مسـاًء والسـابعة صباحـًا، وخالل 
فتـرة الراحـة اليوميـة أو اإلجـازات األسـبوعية والرسـمية، باإلضافـة إلى منـح الطفل ١٣ 
سـاعة راحـة متتاليـة بيـن فترتيـن عمـل، كمـا يحظـر توظيـف األطفـال دون سـن ١٣ عامًا 

تحت أي ظرف من الظروف.

سـتنفذ "بـالن إنترناشـيونال"، بالشـراكة مـع المنظمـة المحليـة "حمايـة" فـي لبنـان، 
مشـروعًا مدتـه ٣ سـنوات بتمويـل مـن األداة األوروبيـة للديمقراطيـة وحقـوق اإلنسـان 
التابعة لالتحاد األوروبي من ١ يناير ٢٠١٩ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. الهدف العام للمشروع 
هـو المسـاهمة فـي جهـود لبنـان فـي تنفيـذ متطلبـات المـادة ٣٢ مـن اتفاقيـة حقـوق 
الطفل من خالل مكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال في القطاع الزراعي في المنطقة 
الجغرافية التالية: سـهل البقاع (القاع) لبنان بسـبب ارتفاع معدالت عمل األطفال في 
تلك المناطق، سواء في عدد الالجئين أو المجتمعات المضيفة الضعيفة ، باإلضافة 
إلـى انخفـاض القـدرة المؤسسسـاتية المحليـة علـى حمايـة األطفـال وعمـل األطفـال، 
ونقـص الجهـات الفاعلـة التـي تعمـل مباشـرة للقضاء على أسـوأ أشـكال عمل األطفال 

في هذا المجال. 

قبـل تنفيـذ المشـروع، ُأجـري تقييـم أساسـي لتحديـد العوامـل واالعتبارات األساسـية 
لعمـل األطفـال. وخلـص التقييـم إلـى أن عمـل األطفـال مشـكلة اجتماعيـة متعـددة 
األوجـه، ألن السـياق االجتماعـي - االقتصـادي للمنطقـة الجغرافيـة هـو قائـم حـول 

عمل األطفال.

تتراوح األعمار التي يبدأ فيها األطفال العمل بين ٧ ســنوات و ١٥ ســنة، و غالبية 
األطفال العاملين تزيد أعمارهم عن ١٢ سنة. 

يتوقع أن يعمل األطفال في العديد من األســر بســبب الظروف المالية الصعبة؛ 
في الواقع، يعمل العديد من األطفال لدى أسرهم وأقاربهم، بدًال من العمل في 

مزارع أخرى.

أصبح عمل األطفال أكثر تواترا، وهو أكثر انتشارا خالل العطالت المدرسية (اإلجازة) 
منه خالل أيام الدراسة. 

فــي لبنــان، كان جميــع األطفــال الذين شــملهم االســتطالع ســوريين، وإن كان من 
الجديــر بالذكر أن األســر الســورية ليســت جميعهــا الجئة؛ بل كان انتقــل البعض إلى 

لبنان قبل الحرب السورية. 

النتائج الرئيسية لدراسة التقييم األساسي

وسيحقق المشروع هدفه العام المتمثل في مكافحة أسوأ أشكال
عمل األطفال من خالل الجمع بين النتائج الرئيسية األربع التالية:

النتائج والتوصيات الرئيسية األساسية

٧٥٠ من الفتيان والفتيات الضعفاء (٥٠٪ اناث  – ١٥٠ لبنانيًا، ٦٠٠ غير لبناني) 
قــد قللوا من تعرضهم ألســوأ أشــكال عمل األطفال في القطــاع الزراعي بعد 
حصولهــم علــى حماية مناســبة ومراعيــة للفوارق بيــن الجنســين للطفل، في 

التعليم الرسمي و غير الرسمي وفرص كسب العيش.
 

٣٧٥ (٢٦٣ انــاث، ١١٢ ذكــور)، ٧٥ لبنانيــا، ٣٠٠ غير لبنانــي) من مقدمي الرعاية 
المســتهدفون مســتعدون وممّكنون لحماية أطفالهم من اأســوأ أشكال عمل 
األطفــال بعد المشــاركة فــي برنامج األبوة اإليجابيــة و/أو الحصول على بدائل 

لكسب الرزق.

١٢ عضوًا في لجنة حماية الطفل (٥٠ في المائة اناث)، و٢٠٠ ١ امرأة ورجل (٥٠ 
فــي المائــة انــاث)، و ٢٠ مــن أصحــاب المصلحــة الرئيســيين؛ و٢٥ عضــوًا من 
األفرقــة العاملــة المعنية بحماية الطفل (٥٠ في المائة اناث)  ممكنين بشــكل 

أفضل للوقاية واالستجابة ألسوأ أشكال عمل األطفال. 

يتــم دعــم تنفيــذ خطــط العمــل الوطنيــة اللبنانيــة ضــد ا أســوأ أشــكال عمل 
األطفال لالستجابة و التصدي ألسوأ أشكال عمل األطفال.
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األطفال العاملين المشمولين بالدراسة االستقصائية  
منفصلون عن والديهم

مقدمي الرعاية المشمولين بالدراسة االستقصائية
لديهم أطفال يعملون و هم منفصلون عنهم

األطفال العاملين الذين شملهم االستطالع
يعيشون مع مسنين

مقدمي الرعاية الذين شملهم االستطالع
والذين لديهم أطفال عاملون لديهم مسنين في أسرهم

(ومن األرجح أن يعتمد المسنون على دخل األطفال.)

٨٪ األطفال العاملين الذين شملهم االستطالع
٧٪ من مقدمي الرعاية الذين شملهم االستطالع

ولديهم أطفال عامل لديهم شخص واحد على األقل من ذوي 
اإلعاقة في أسرهم
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يعتمــد توزيع العمل بشــكل رئيســي علــى  نوع العمــل المطلوب في المزرعــة والمهارات 
المختلفــة للعمــال ووفقــا لمــن هو قــادر على القيــام بالمهــام المطلوبة بشــكل أفضل. 
لذلــك، فــإن العمــل الذي يحتاج إلى جهد بدني مثل حمل األحمال الثقيلة يقوم به الفتيان 

في حين أن العمل الذي يحتاج إلى الدقة والسرعة يتم تعيينه للفتيات.

تميل أجور الفتيان الى أن تكون أعلى من أجور الفتيات ألنها أكثر انخراطا في العمل الذي 
يتطلــب جهــدا بدنيا. يدفع للفتيات ٨٠٠٠ ليرة لبنانية ويدفع للفتيان ١٠٠٠٠ ليرة لبنانية في 

يوم العمل الزراعي.
 

لذلك، ومن أجل التصدي بفعالية لألســباب الجذرية لعمل األطفال، ســيتطلب المشروع 
حلوال شاملة مصممة من أجل ما يلي:

تحسين الوضع االقتصادي لألسر من خالل المناصرة إليجاد فرص عمل؛

دعــم قطــاع التعليــم مــن خــالل توفيــر لــوازم وبرامــج إضافيــة لتعزيــز مشــاركة األطفال 
والمعلمين، وتحفيز الحضور في المدارس  بدل العمل؛

توفيــر المــوارد الالزمة لمشــاركة المجتمــع المحلــي وتنظيمه لتمكين األطفال وأســرهم 
وتوسيع دائرة الدمج والمشاركة لتتجاوز أرباب العمل [األطفال العاملين] والمسؤولين؛

تعزيــز الوعــي بالمخاطــر المرتبطة بعمــل األطفال، وكذلــك فوائد وضــرورات التعليم في 
تحسين الوضع االجتماعي واالقتصادي.

تمكين األطفال من حقوقهم ورفاههم وتعليمهم من خالل نهج برنامجي شامل.

تعطى األولوية للعمل على التعليم نظرا لقدرة األطفال على مساعدة أسرهم واعتزازهم 
بهذا الشيء، بدال من االلتحاق بالمدارس الفقيرة التي تعاني من قلة الموارد والتي كثيرا 
مــا تفشــل في توفيــر التحفيز وإثــارة اهتمام الطــالب. ويتفاقم هذا بدوره بســبب نقص 

المعلومات لدى االأسر.

الســبب الرئيســي لعدم التحاق األطفال الالجئين الســوريين بالمدارس هو أن األســرة ال 
تستطيع تحمل نفقات المدرسة مثل تكلفة النقل، تليها الحاجة إلى العمل والمشاكل في 

التسجيل في المدرسة.

هناك سهو في القطاع الزراعي، مما يؤدي إلى ظروف استغاللية وسوء تنظيم سواء من 
حيث الرقابة اإلدارية أو القانونية أو من حيث التنظيم والوعي المجتمعيين. 

ال يــدرك العديــد من األســر واألطفال األخطار التي قد يواجههــا األطفال أثناء عملهم في 
القطــاع الزراعــي. ويتفاقــم هذا الوضع بســبب حقيقــة أن عددًا قليًال فقــط من األطفال 
يخبــرون والديهــم و/أو أربــاب العمل عند حدوث إصابات، ما لــم يتطلب ذلك حاجة فورية 

إلى المستشفى. 

الغالبيــة العظمــى (أكثــر مــن ٨٠٪) من مقدمي الرعاية ليســو على علــم بالمنظمات التي 
تدعــم تمويــل فرص كســب الرزق. وال تدرك األســر واألطفال اآلخرون إلــى حد كبير الدور 

الذي يؤديه التعليم في زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة في نهاية الطريق. 

عــدم الوعــي الكافــي باآلثــار الفوريــة والطويلــة األمد للمشــاركة في أســوأ أشــكال عمل 
األطفال، بما في ذلك قلة المعلومات عن المخاطر واألخطار التي يمكن أن تواجههم في 

األراضي الزراعية.

األرقام والرسوم البيانية تمثل فقط مقدمي الرعاية واألطفال العاملين الذين شملهم االستطالع طوال هذه الدراسةالتقييمية.

توجهات العمل

الوصول الى خدمة التعليم

مزود األسرة الرئيسي  أو أمعيل األسرة انتشار عمل األطفال في األسرة

 هشاشة اقتصادية

نوع األعمال الزراعية

األطفال العاملين المشمولين بالدراسة االستقصائية

يعملون ٧ أيام
في األسبوع

يعملون ٥-٦ أيام
في األسبوع

األطفال الذين شملهم االستطالع أن لديهم أشقاء
تقل أعمارهم عن ١٨ عاًما ممن كانوا يعملون أيًضا.

مقدمي الرعاية الذين شملهم االستطالع
أنه ال يوجد أي من البالغين يعملون في األسرة .

البالغون العاملون في األسرة

أن المعيل الرئيسي لألسرة ليس أحد الوالدين،
بينما اعترف ٢٠٪ بأن أطفالهم هم المعيل األساسي لألسر.

أكثـــر
من ٢   

مقدمي الرعاية الذين شملهم االستطالع
لديهم أطفال دون سن ١٨ عاًما.

األطفال العاملين الذين شملهم االستطالع
يعملون في األراضي الزراعية.

من مقدمي الرعاية الذين شملهم االستطالع
إلى أن أسرهم عليهم ديون مستحقة.

يعملون ٣-٤ أيام
في األسبوع

يعملون ٥-٦ أيام
في األسبوع

الفتيات
متوسط ٦٫٥ ساعات 

الفتيان
متوسط ٦٫٥ ساعات 

يعمل األطفال اآلخرون 
وتتــــــــراوح بين ساعتين

إلى ١٢ أو ١٣ ساعة 
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حسب الفئة العمرية

استخدام أدوات حادة  رش مبيدات

غير ذلك حمل أدوات ثقيل على الظهر لمس او االمساك بنبتات
من دون قفازات واقية

من هم خارج المدرسة هم األكثر عرضة لألثر  الذي يتسبب في عمل األطفال، حيث ٩٤٪ من األطفال العاملين هم خارج المدرسة
و ٧٣٪ من مقدمي الرعاية الذين شملهم االستطالع ذكروا أن أطفالهم يعملون وخارج المدارس.

السبب الرئيسي لعدم التحاق األطفال من الالجئين السوريين بالمدرسة هو عدم قدرة األسرة على تحمل نفقات المدرسة
مثل تكلفة النقل، تليها الحاجة إلى العمل ومشاكل التسجيل في المدرسة.

تعتمد العائالت على دخل األطفال

تعتمد العائالت التي لديها شخص معوق على األطفال

أطفال ال يعملون حالًيا معرضون لخطر العودة إلى العمل

ألطفال المنفصلين عن والديهم هم أكثر عرضة لخطر العمل

األطفال الذين هم خارج المدرسة

معايير الهشاشة
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استطالع األطفال

العاملين

الذاهبين
الى المدرسة

غير العاملين


