
 

 

 ث في لبنان احددة لحماية األة الموح  طالق االجراءات التنفيذي  إ

 ة(دوات التطبيقي  )رزمة األ

في افتتاح حفل إطالق البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، كلمة 
 المدرسة اللبنانّية للتدريب اإلجتماعّي،  ، من ِقَبلّية من أجل حماية األحداثاألدوات التطبيق

في  القاصريناألحداث لحماية  ( (SOP(ةإجراءات التشغيل القياسيّ )األوروبّي واليونيسف والوفد 
 (أبريل)نيسان  20، في  (Toolkit) (التطبيقّية من أدوات تطوير البرامج رزمة ضمن) لبنان

 ، في مدّرج بيار أبو خاطرمن قبل الظهر ، في تمام الساعة العاشرة والنصف2016

 

وزارة الشؤون كلٌّ من  مًعابهذا الحدث الذي قام بتنظيمه  ،ينفرح كبير  ترّحب جامعة القّديس يوسف، بشغف و  .1
، اسمحوا لي أن ّتجا . في هذا اال(اليونيسيف)حدة للطفولة مة األمم المتّ منظّ و اإلجتماعّية، وجامعة القّديس يوسف 

في لبنان  ترحيب بمعالي الوزير األستاذ رشيد درباس وهو وزير الشؤون اإلجتماعّية وممّثلة اليونيسفأحسن ب أرحّ 
 السّيد االّتحاد األوروبي في لبنان مندوبّيةوالمسؤول عن التعاون في  Tania Chapuisat السّيدة تانيا شابويزا

لي الوزارات أصدقاء الطفولة األعّزاء في لبنان والمنطقة، وممثّ  اوبكم جميعً  Alexis Loeber لوبر الكسيس
ة، والقضاة في محكمة األحداث، ونّواب رئيس الجامعة، وعمداء الكلّيات، والمدراء في جامعة القّديس بنانيّ اللّ 

 لّية.غير الحكومّية الوطنّية والدو  والجمعّياتممّثلي المنّظمات  وكذلكيوسف، ورؤساء األقسام والمدراء 

. معالي الوزير، هذ  ليست المّرة األولى التي تأتون فيها هذا العام إلى جامعتنا، وهي في الواقع جامعتكم، فقد 2
يبدو أّن المدرسة اللبنانّية للتدريب االجتماعّي في جامعة القّديس يوسف وّقعت و ؛  في الحقوق  اإلجازةنلتم منها 

ة للتدريب اإلجتماعّي واليونيسف الواقع، إّن وزارتكم والمدرسة اللبنانيّ  على المدى الطويل ؛ في عقًدا مع وزارتكم
فكيف ال نؤّكد على أهمّية أن . طفولةمن أجل قضّية ال الجمعّيات والمنّظماتتحالًفا مع  واشّكل ةاألوروبيّ  والمندوبّية

 يّ اإلجتماعالجانب العدالة و يختّص بما )عدّة قطاعات من ّية ووطنّية ودولّية، تعاونعاّمة و م مؤّسسات خاّصة و ئتلت
روع من أجل مش روع مشترك أال وهومن خالل مشمنها  المنوطة بكّل واحدةتحقيق رسالتها واألكاديمّي( من أجل 
 .في لبنان األحداثتعزيز نظام حماية  الصالح العام، مشروع
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ن تطّرق إلى . في الواقع، ما يجمعنا اليوم ليس بالحدث الص3 ين. هذا الحدث هو تتويج قاصر الحداث أغير وا 
 (التطبيقّية من أدوات البرامج رزمةللحماية )إجراءات وأدوات  يتضّمن ملفّ لعمل واسع بما أّن األمر يتعّلق بتقديم 

من في ميدان عملهم الذي يتطّلب مستوى عال  فاعل ومهنيّ  508 دورات التدريب لـــ بختامهو احتفال وكذلك 
ّطى هذ  التقنّية، هناك رؤية مدنّية وعمل ذات طابع مستديم يمكن أن يصبح خما يت التقنّية. ومع ذلك، وفي

قد  بعاطفتنامرتبط عمل  ، فمن دون عّبركّل هذا، هناك القلب الذي ي نموذًجا إجتماعيًّا وتنظيميًّا للمستقبل. في
 .يرزحون تحت وطأتهمن الحجارة  يس  كك تصبح الرسالة في خدمة الشباب

: إّن شرعة جامعة القّديس يوسف توّفر  س جّيدةأسعلى عمل من أجل الصالح العام  كلّ  قوم. يجب أن ي4
ة جتماعيّ د على العدالة اإلتؤكّ  هاوحيث أنّ  البشريّ  كائنال رقيةجيه واضحة، خصوًصا حين تذكر تمسارات تو 

الظلم والتمييز. وأنا لن أترّدد في القول إّن هذا المشروع الذي يهدف  ضدّ  والعمل ات واالختالفاتاحترام الحريّ و 
عة القّديس يوسف ويساهم في في الحماية( يندرج تماًما في شرعة جام إلى تعزيز حقوق اإلنسان )الحقّ تحديًدا 
 .ها في الواقع الملموستحقيق

والمعايير  من جهة )القانونّي واإلدارّي واألخالقّي(هذا المشروع الذي تبلور بالتناغم مع متطّلبات النظام اللبنانّي 
 : ــــز بة من جهة أخرى، يتميّ الدوليّ 

 ؛اللبنانّية الثقافّية  سياقال تكّيفه مع خصوصّيات -
 تلبيته لحاجات الممارسة المهنّية في مجال الحماية ؛ -
ّسسات التابعة في تعزيز قدرات القوى الحّية للمجتمع وكذلك قوى المؤ  لوطنيّ المستوى اعلى  تهساهمم -

 .نألحداث القاصريلالحماية  أكبر في حقّ  إنصاف، بغية ولوزارة الشؤون االجتماعّية للدولة

 ي اليونيسف والوفد األوروبّي،ممّثل   Loeberلوبر والسّيد  Chapuisat شابويزا زير، حضرة السّيدةمعالي الو 
هذا المشروع ومن خالل مساهمته في تعزيز من خالل ين في المنّظمات غير الحكومّية، حضرات الفاعل

سنة  141جامعة القّديس يوسف منذ  )سواء كانت مدنّية أو تابعة للدولة(، تواصل بلدناالمكّونات الحيوّية في 
التي تضرب   واإلرهابّية الديمقراطّية وحماية لبنان من العنف وعبثّية الحركات البربرّية ترسيختها من أجل لرسا

 في كّل االّتجاهات.

ذ5  الشكر الذي يستحّقونه.أوّجه تهانّي للمشاركين في التنشئة كما أوّجه لهم أحّر  ،أختم كلمتي . وا 
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المشاركين في مختلف برامج التنشئة العاملة في مجال الطفولة، وأُعرب عن  508الــ المهنّيين  فاعلينلل تهاني
في هذ  التنشئة وأهمّية دورهم على  والتزامهم القويّ  ماهتمامه كيد علىأإفاداتهم والت الحًقايستلمون  تهمرؤيفخري ل

هذا ف الطفل.الحفاظ على و  ة من الحماية اإلجتماعّيةأرض الواقع، كجهات فاعلة رئيسّية على خط الجبهة األماميّ 
ا وناضجة من تحّمل هو المشروع  فرصة بالنسبة إليكم لتجديد ممارساتكم وبهذا أظهرتم درجة متطورة جدًّ
 المسؤولّية.

 تنشئة كثيرة أدين لها بشكري : وتأليف لقد تحّقق هذا المشروع بفضل الجهود المتقاطعة التي قامت بها جماعات

 للمشروع : وزير الشؤون اإلجتماعّية واليونيسف واإلّتحاد األوروبيّ . الشركاء األساسّيون 1

ّدةةّالموحّ التنفيذي ّجراءات اإل الذي يتمّتع بخبرة الجامعة فريق. 2

 : ا منعين منهجية عمل تشاركي بدءً بذوا هذا المنتج متّ وا ونفّ عدّ أ الذين وهم االشخاص 

 دة ة الموحّ التنفيذيّ التحضير لإلجراءات  -
 التصميم وتنقيحهمناقشة  -
 صياغة وا عداد النسخة النهائية  -
 توفير التدريب للمستخدمين المحتملين لتطبيق هذ  اإلجراءاتإلى  وصوالً  -

 جتماعيّ اإل ة للتدريبالمدرسة اللبنانيّ و  –قة المشروع منسّ  –لدكتورة جميلة خوري لخاص  شكر 
 يس يوسففي جامعة القدّ  
  ّة جتماعيّ دائرة حماية األحداث في وزارة الشؤون اإلالسابقة ل رئيسة ال –دة سالم شريم السي 
  ّرئيس مصلحة حماية األحداث في وزارة العدلهال بو سمرا دة السي 
  الرئيس روالن شرتوني قاضي جنح األحداث في محكمة بعبدا 
  ّوزارة الداخلية والبلديات  –من الداخلي قوى األ –م ايلي االسمر المقد 
 مة اليونيسفرئيس قسم حماية الطفل في منظّ  –نطوني ماكدونالد أد لسيّ ل شكر خاص 
  مة اليونيسفمسؤولة حماية الطفل في منظّ  –بي خليل أدة عبير لسيّ لشكر خاص. 

 . فريق وزارة الشؤون اإلجتماعّية بإدارة السّيدة رند  بو حمدان، المديرة العاّمة باإلنابة.3
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المدرسة اللبنانّية للتدريب اإلجتماعّي الذي رافق حلقات التنشئة : الدكتورة هويدا . الفريق األكاديمّي والتقنّي في 4
 بو رميا والسّيدة أمل داميان واآلنسة سارابيل إسكندر.

ال خوف  ال يمكن أن تنتظر. إليكم ومآس  كثيرة وّجه أنظارهاتكثيرة عيوٌن عملكم لم ينتِه، إّنه يستمّر ألّن هناك 
 .ان أنتم محّبوها وأنتم حماتها، فلديكم اليوم الكثير من األدوات لتكونوا على قدر المسؤولّيةعلى الطفولة في لبن


