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تعزيز نظام حماية الطفل في لبنان: تحديات وفرص
أطلقت منظمة اليونيسف بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلجتماعية، 

المجلس األعلى للطفولة، وجامعة القديس يوسف دراسة ”تعزيز 

نظام حماية الطفل في لبنان: تحديات وفرص“. سعت هذه الدراسة 

إلى تحديد وتحليل دور اآلليات المنظمة المعتمدة لحماية الطفل على 

المستوى المحلي وسير عملها بموجب القانون رقم ٤٢٢ ضمن اإلطار 

الوطني األوسع لحماية الطفل في لبنان. ولهذه الغاية، دققت الدراسة 

في أسس النظام الرسمي لحماية الطفل، بما يشمل تحليل التأثيرات 

والعوامل البيئية الحالية، االقتصادية، والدينية، والسياسية، والثقافية، 

التي يتناولها النظام. وال بد من التركيز على كون التقرير يهدف الى 

تقديم األدلة الالزمة لعملية منهجية تسعى إلى تعزيز النظام وإصالحه 

على حّد سواء.

حــضــرحــفــل اطــــالق الـــدراســـة 
ممثال  عصمت  بشير  ر  ــدكــتــو ل ا
وزير الشؤون اإلجتماعية وائل أبو 
فاعور، والبروفسور ميشال شوير 
لقديس  ا معة  جا ئــيــس  ر ممثال 
يــوســف، السيدة مــاريــز طنوس 
مديرة المدرسة اللبنانية للتدريب 
اإلجــتــمــاعــي والــســيــدة آنــا ماريا 
في  نيسف  ليو ا ممثلة  يني  ر لو
لحفل ممثلون  ا لبنان. كما حضر 
ــشــؤون اإلجتماعية  عــن وزارة ال
ــــوزارات واإلدارات الحكومية  وال
المعنية والمنظمات غير الحكومية 
لــدولــيــة وفاعليات  ا لمنظمات  وا
في  شطة  لنا ا ني  لمد ا لمجتمع  ا

صدى البلد

نطاق حماية الطفل باإلضافة إلى 
المؤسسات اإلعالمية. 

خطر على نطاق واسع 
أشار عصمت الى ان ”الدراسة 
ونتائجها  لــدقــيــق،  ا بتشريحها 
وتوصياتها الواعدة تدفعنا مرة 
أخــرة الــى التأكيد على انها اداة 
للعمل بموجبها“. واكــد ان وزارة 
الشؤون االجتماعية تنظر الى ما 
بعد الــدراســة، وتضع التوصيات 
نصب عينيها وهــي عــازمــة على 
المتابعة مع كافة الشركاء، وتدعو 
الجميع الى اعتماد لغة واحدة لقراءة 
نتائج الدراسة وتوصياتها ضمن 

سياق واضــح كفيل بصهر كافة 
المبادرات الخاصة بهذا الشأن في 
بوتقة تشاركية منسجمة تؤسس 
لنظام حماية أكثر فعالية في خدمة 

االطفال في لبنان. 
وشــدد شوير على أن مساهمة 
للتدريب في  نية  للبنا ا لمدرسة  ا
هذا المشروع البحثي تمثل حالة 
نموذجية في هذه المرحلة. وتابع 
”هذا أسلوبنا، نحن األكاديميين، 
في تسخير إمكانياتنا المتواضعة 
في خدمة المجتمع من خالل نهجنا، 
أال وهو نهج الباحث. إن هذا العمل ال 
يتم دون دمج الجهود بين المنظمات 

الدولية كمنظمة األمــم المتحدة 
ت  لسلطا ا و نيسف  ليو ا لة  للطفو
الحكومية كالمجلس األعلى للطفولة 
الــتــي تــقــدم خــبــراتــهــا التقنية 

والميدانية في هذه البحوث“.
ــوريــنــي ان  ـــدورهـــا أكــــدت ل وب
إنتهاكات حق الطفل في الحماية 
يشكل خطرا على نطاق واسع وعدم 
ة  ــاء ــاالت ســوء اإلس التبليغ عــن ح
لطفل  ا ء  بــقــا على  ئقا  عا يشكل 
ونموه. وشــددت على أن األطفال 
الذين يواجهون العنف، اإلستغالل، 
ة، واإلهمال يعيشون آثارا  ــاء اإلس
سلبية جدا على صحتهم الجسدية 

يا مجتمع  وهــم ضحا لنفسية،  ا و
عــدة مستويات.  يهمشهم على 
واملت أن تكون هذه الدراسة الحجر 
 
ً
األساس إلصالحات مستدامة، مشيرة
الى أن منظمة اليونيسف ستكرس 
جهودها كاملة لمواكبة هذا العمل 

اإلصالحي. 
يعرض التقرير ثالثة مسارات 
أساسية لمواجهة قضايا حماية 
الطفل في لبنان: اآلليات والممارسات 
اإلجتماعية والثقافية والدينية التي 
تستخدمها األســر والمجتمعات 
لطفل  ا ية  حما ــيــة  ل آ و  ، لمحلية ا
 ،٤٢٢ نون  لقا ا بموجب  لمنظمة  ا

والخدمات التي تقدمها المنظمات 
غير الحكومية والوكاالت الحكومية. 
كما يدعو تحليل المسارات الثالثة 
الجهات المعنية إلى إعادة تقييم 
مقاربة النظام الوطني لحماية الطفل، 

ومكوناته األساسية. 
وأشــار التقريرالى انه ال بد من 
ــرارات أساسية في لبنان  اتخاذ ق
من أجل تطوير نظام حماية للطفل 
مــًال ومنسجًما، يعمل  يــكــون شــا
بشكل فعال وتنظر إليه األسرعلى 
أنه مناسب ومرتبط بالواقع المحلي. 
وقد وجدت الدراسة أن المشاركين 

يشعرون بشكل واضــح أنــه ال بد 
من دمج االستراتيجيات المختلفة 
المستخدمة لحماية األطفال. فمن 
جــهــة، مــا زال التدخل مــن خالل 
الجماعة والوساطة  ديناميكيات 
األسرية عنصرين مالزمين لنظام 
حماية الطفل في حين أن نظام 
االستجابة القانونية يقدم تدابير 
الذين هم عرضة  خاصة ألولئك 

ألعلى مستوى من المخاطر.

األطفال الذين يواجهون 

العنف يعيشون آثارا 

سلبية على صحتهم 

الجسدية

البلد ال بد من اتخاذ قرارات أساسية في لبنان من أجل تطوير نظام حماية للطفل  
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