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خيبة 

اإطلق درا�صة عن تعزيز نظام حماية الطفل

دعوة للغة واحدة يف قراءة الدرا�سة ونتائجها
اطلقت منظمة اليونيسف ، بالتعاون مع وزارة 
للطفولة  االعــلــى  واملجلس  االجتماعية  الــشــؤون 
وجــامــعــة الــقــديــس يــوســف، دراســـة حــول »تعزيز 
وفرص«  حتــديــات  لبنان  فــي  الطفل  حماية  نظام 
الشؤون  »املوفنبيك«، في حضور وزيــر  في فندق 
االجــتــمــاعــيــة وائـــل ابـــو فــاعــور ممــثــال بالدكتور 
آنا  لبنان  فــي  اليونيسف  ممثلة  عصمت،  بشير 
املدير  ممثال  االسمر  ايلي  املقدم  لوريني،  ماريا 
ريفي،  اشــرف  اللواء  الداخلي  االمــن  لقوى  العام 
البروفسور  يوسف  القديس  جامعة  رئيس  ممثل 
للتدريب  اللبنانية  املدرسة  مديرة  شوير،  ميشال 
االجــتــمــاعــي فــي جــامــعــة الــقــديــس يــوســف ماريز 

طنوس جمعة وفاعليات.
اكدت جمعة على »االهمية التي توليها املدرسة 
اللبنانية للتدريب االجتماعي في جامعة القديس 
يــوســف لــلــدراســة الــتــي يتم اطــالقــهــا الــيــوم نظرا 
الفعالة حلماية  االلــيــة  بــايــجــاد  املطلق  الميــانــهــا 
ــالرادة املشتركة التي سعت  الطفولة في لبنان ول
الى وضع هذه الدراسة مع الشركاء للمساهمة في 
وضع سياسة اجتماعية وطنية تساهم في تعزيز 

حماية االطفال«.
ثم اكــدت لوريني »ان التقرير الــذي يتم اطالقه 
اليوم يوفر حتليال شامال ودقيقا وهــو االول من 
نوعه في لبنان حول كيفية عمل نظام حماية الطفل 

على املستوى العملي ال النظري«.
املدرسة  »ان مساهمة  الـــى  فــأشــار  امـــا شــويــر 

اللنبانية للتدريب في هذا املشروع البحثي متثل 
حالة منوذجية في هذه املرحلة«، مشددا »على نهج 
واســلــوب اجلامعة في هــذا املجال من اجــل وضع 
امكانياتها في خدمة املجتمع من خالل هذا النهج 

اال وهو نهج الباحث«.
بــدوره قال عصمت نقر بان اجلهات احلكومية 
والوكاالت  املــدنــي  املجتمع  ومنظمات  املختلفة 
الدولية لم تكن يوما على مسافة من هذه االشكالية. 
وان تعداد املبادرات التي نشأت وتنشأ كل يوم في 
هذا الصدد، من قبل كافة املعنين قد يدفع بعض 
للتساؤل:ملاذا هذه  بعد  املسألة عن  الى  الناظرين 

الدراسة؟«
وأضاف:«من هنا، فان وزارة الشؤون االجتماعية 
تنظر الى ما بعد الدراسة، وتضع التوصيات نصب 
اعينها وهي عازمة على املتابعة مع كافة الشركاء، 
لــذا تدعو اجلميع الــى اعتماد لغة واحــدة لقراءة 
الــدراســة وتوصياتها ضمن سياق واضح  نتائج 
كفيل بصهر كافة املــبــادرات اخلاصة بهذا الشأن 
في بوتقة تشاركية منسجمة تؤسس لنظام حماية 

اكثر فعالية في خدمة االطفال في لبنان«.
وبــعــد كــلــمــات االفـــتـــتـــاح جــــرى عــــرض نتائج 
والــتــوصــيــات الــصــادرة عــن دراســـة »تعزيز نظام 
حماية الطفل في لبنان حتديات وفــرص«. وجرت 
مــداخــالت تتعلق بــالــدراســة وعــرض فيلم يتصل 

بالدراسة امليدانية. 
حممد جابر


