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كتب وال إقبال على القراءة.

النائب الصفدي وزوجته فيوليت مع اإلعالميين المكرمين.

)ميشال صايغ( دكاش بين شابويزا وممثلين عن االتحاد األوروبي.  

 

إطالق "أدوات تطبيقية لحماية األوالد" 
درباس: لتوسيع جهاز رعاية األحداث

أط���ل���ق���ت م��ن��ظ��م��ة "ال��ي��ون��ي��س��ي��ف" 
وج����ام����ع����ة ال����ق����دي����س ي����وس����ف ف��ي 
احتفال في حرم الرياضة واالبتكار 
ف���ي ال��ج��ام��ع��ة أم�����س، رزم�����ة أدوات 
األنظمة  لتعزيز  ُمصممة  تطبيقية 
العنف  من  األوالد  لحماية  الوطنية 
وس���������وء ال����م����ع����ام����ل����ة واالس�����ت�����غ�����الل 
وااله����م����ال، وذل����ك ف���ي رع���اي���ة وزي���ر 
الشؤون االجتماعية رشيد درباس 

وحضوره. 
وق���ال درب���اس: "ه���ذه اإلج���راءات 
ه��ي خطوة رائ���دة أول��ى ف��ي سبيل 
توحيد األساليب واألدوات المتبعة 
في  ال��ول��د  ملفات حماية  إدارة  ف��ي 
م��س��اري��ه��ا االج��ت��م��اع��ي وال��ق��ان��ون��ي، 
األهمية،  ب��ال��غ  ال��ول��د  حماية  فملف 
خصوصًا ف��ي ظ��ل األزم���ة التي يمر 
ف���ي���ه���ا ل���ب���ن���ان واش�����ت�����داد وط���أت���ه���ا 
بثقل ال��ل��ج��وء ال���س���وري". وأم���ل في 
االح��داث في  رعاية  "توسيع جهاز 
ب��م��س��اع��دي��ن  ورف�����ده  ال���ع���دل  وزارة 
ضخمة  ب��م��وازن��ة  وم���ده  اجتماعيين 

لتفعيل المساعدة االجتماعية.
وق����ال رئ��ي��س ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س 
دك�������اش  س����ل����ي����م  األب  ي������وس������ف 
الحدث هو تتويج  اليسوعي: "هذا 
ل��ع��م��ل واس����ع وت���دري���ب م���وّج���ه إل��ى 
508 فاعلين ومهنّيين في ميدان 
عملهم الذي يتطلّب مستوى عاليًا 
مدنّية  رؤي���ة  فهناك  التقنّية،  م��ن 
وعمل ذو طابع مستديم يمكن أن 
ا  ا وتنظيمّيً يصبح نموذًجا اجتماعّيً

للمستقبل".
وقالت ممثلة اليونيسف في لبنان 

تانيا شابويزا: "اليوم لدينا خريطة 
ط��ري��ق م���ن ال��ن��ت��ائ��ج وال��ت��وص��ي��ات، 
ُ����ع����ّرف ب���ال���ت���ح���دي���ات ول���ك���ن أي��ض��ًا  ت
التنفيذية  اإلج���راءات  إن  بالفرص. 
ال��ي��وم هي  ال��ت��ي نطلقها  ال��م��وّح��دة 
القوي  "اليونيسيف"  التزام  نتيجة 
لوضع هذه النتائج موضع التنفيذ. 
للتدابير ووع��د ألنفسنا  إن��ه إص��الح 
تم  ال��ي��وم،  م��ن  بأنه  األوالد  ولجميع 
ن��س��ج ش��ب��ك��ة أم�����ان أك���ث���ر إح��ك��اًم��ا، 
ح��ت��ى ن��ت��م��ك��ن م���ن ح��م��اي��ة األوالد 

بطريقة أفضل".
التنفيذية  "اإلج��راءات  وتوصي 
ال���م���وّح���دة ل��ح��م��اي��ة األح������داث في 
قانونية،  أح��ك��ام  بتطبيق  لبنان" 
سواء تم تعديل القوانين الحالية 
أو ت��م س��ن ق��ان��ون ج��دي��د لحماية 
ال����ول����د. ك���م���ا ت��ش��م��ل ال��ت��وص��ي��ات 
ت��ق��وي��م��ات م��وح��دة، ب��روت��وك��والت 
الحاالت  إدارة  منهجيات  تقويم، 
وت���دري���ب���ات. وال���ه���دف ال��ث��ان��ي من 
ال��م��وّح��دة  التنفيذية  "اإلج�����راءات 
ل��ح��م��اي��ة األح�����داث ف��ي ل��ب��ن��ان" هو 
مواصلة مساعدة الوزارات المعنية 
ف����ي ت���وف���ي���ر ال���ح���م���اي���ة ل����ألح����داث، 
وذل�����ك م���ن أج����ل م���راق���ب���ة تطبيق 
إن تدابير  القانون وتنفيذه. كما 
ً���ا على  ح��م��اي��ة ال���ول���د ت��ع��م��ل أي���ض
المتعلقة  المسائل  تحليل  تعزيز 
بحماية األوالد في لبنان وتحسين 
ال����ح����االت  إدارة  ت����داب����ي����ر  ج��������ودة 

وخدماتها.
وف����ي خ���ت���ام االح���ت���ف���ال ق��دم��ت 

الشهادات للمتدربين.

ورد ف����ي خ���ب���ر ن������دوة ع����ن دي�����وان 
 "ت���أت���ي���ن م����ن ج���ه���ة ال����ج����ن����ون" ف��ي 
ف��ي  ال����ش����رق����ي����ة،  اآلداب   م���ع���ه���د 
 ع����������دد "ال�������ن�������ه�������ار" أم������������س، اس�����م 

 ال����ع����م����ي����د ال����م����ت����ق����اع����د ال����دك����ت����ور 
م��ح��م��د رم������ال، وال��ص��ح��ي��ح ال��ع��م��ي��د 
ال���دك���ت���ور م��ح��م��د رم�����ال، ف��اق��ت��ض��ى 

التوضيح.


