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 جمعية حماية بالتعاون و فمنظمة يونيسووزارة الصحة العامة 

 في الجامعة األميركية في بيروت:  K2Pمع مركز

 

 "لتعزيز ممارسات حماية الطفل في المؤسسات الصحية في لبنان"

 
 

حالة عنف، إهمال، سوء معاملة واستغالل  10,825، سجّل "قطاع حماية الطفل" في لبنان، 2017في العام 

٪ منها، تراوحت حالتهم بين المتوسطة وعالية 90أطفال، التي تلّقت خدمات لحمايتهم، حيث ما يقارب نسبة الـ

الخطورة. هذه األرقام تعرض غيض من فيض حاالت العنف ضد األطفال في لبنان، فيما المزيد من األطفال 

  .لتمكن من الحصول على المساعدة المالئمةيعانون من العنف بصمت، دون ا

 

باإلضافة الى ذلك، أشارت األدلة المستمدة من الدراسات المحلية والدولية ذات الجودة العالية التي جمعها 

، بيروت في األميركية الجامعة في في كلية العلوم الصحية (K2P Center) مركز ترشيد السياسات الصحية

األطفال بارتفاع حاالت اضطرابات الّصحة النّفسية واالضطرابات الغذائية  حول إرتباط إساءة معاملة

 .واألمراض المنقولة جنسياً وزيادة الوفيات

 

بسبب ضخامة المشكلة، وأهمية وجود سياسات محددة وتعزيز الممارسات في المؤسسات الصحية في لبنان  

وتماشياً مع استراتيجية  لحاالت العنف ضد األطفال؛المرتبطة بالوقاية، التعّرف، الكشف، المعالجة واإلحالة 

وزارة الصحة التي تحرص على تحسين جودة الممارسات في المؤسسات الصحية في لبنان؛ قررت الوزارة 

 .وضع خطة عمل لحماية الطفل في المؤسسات الصحية

 

يونيسف ومركز ترشيد في هذا اإلطار، نظمت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع جمعية "حماية"، منظمة 

الّسياسات الّصحيّة في كلية العلوم الّصحيّة  في الجامعة األمريكية في بيروت، حوارا حول تعزيز ممارسات 

 .في فندق جيفينور روتانا، بيروت 2018شباط  23حماية الطفل في المؤسسات الصحية في لبنان، في 

 



ّمار، السيدة نسرين طاويلي والسيد سيمون نعمة من جمع الحوار مدير عام وزارة الصحة العامة، د. وليد ع

"برنامج حماية الطفل" في اليونيسف، اآلتسة لمى يزبك، المديرة التنفيذية في جمعية "حماية"،السيدة سالم 

شريم، رئيسة قسم حماية األحداث في وزارة الشؤون اإلجتماعية، السيدة هاال أبو سمرا، رئيسة قسم األحداث 

ل، د. ريما أبي حيدر، رئيسة المركز الطبي في القوى األمن الداخلي، د. برنارد جرباقة، مدير في وزارة العد

، اآلنسة هيلدا الخوري، مديرة اإلرشاد Hôtel Dieu de France  وحدة حماية األطفال في مستشفى

ة لألنشطة السكانية، والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي، د. وليد إكرام ممثالً صندوق األمم المتحد

اآلنسة ناديا بدران رئيسة نقابة األخصائيين اإلجتماعيين، باإلضافة الى ممثلين من نقابة المستشفيات، نقابة 

الممرضين والممرضات، نقابة القابالت القانونيات، جمعيات، أكادمييّن، وباحثين. وكان المدعّوون قد اطّلعوا 

، التي تجمع بين أفضل األدلّة العلمية  (K2P Briefing Note) اّمةعلى المذكرة الموجزة للّسياسات الع

المحلية واإلقليمية والدولية المتاحة، وتقدم توصيات للعمل، قبيل انعقاد الحوار، األمر الذي مّكنهم من 

 .المشاركة بطريقة منهجية وعلمية تحت إدارة مدير المركز د. فادي الجردلي

 

ن القضايا المتعلقة بترتيبات حماية الطفل في لبنان مع التركيز على المؤسسات خالل الجلسة، ناقش المشاركو

الصحية. وأكد د. وليد عّمار، مدير عام وزارة الصحة العامة، أن "الشروع في مناقشات حول إساءة معاملة 

سة ناآلاألطفال هو الخطوة األولى لتعزيز ممارسات حماية الطفل في المؤسسات الصحية". بدورها، أعربت 

لمى يزبك، المديرة التنفيذية في جمعية "حماية" عن سرورها بجمع كّل الجهات المعنية بحماية الطفل في 

القطاع الصحي اليوم، لمناقشة خطط عمل دمج وتعزيز ممارسات حماية الطفل في قطاع الصحة. وأضافت 

ا السيد سيمون نعمة مسؤول في :"نحن نعتبر قطاع الصحة شريكا مهما في حماية األطفال في لبنان ". أم

ف طلب جهود الكثيرين. وترى اليونيسبرنامج حماية الطفل في اليونيسف أكد أن "منع العنف ضد األطفال يت

أن حوار السياسات هذا يشكل خطوة رئيسية في االتجاه الصحيح، ويشجعنا االلتزام تجاه حماية األطفال الذي 

 ." أبدته وزارة الصحة العامة

 

 :رق المتحاورون الى التوصيات التي يجب أن يتم اعتمادها لحّل المشكلة، وهيكما تط

 

التوصية األّولى: تدعيم ممارسات حماية األطفال في المرافق الصحيّة من خالل وضع الّسياسات، 

 .اإلجراءات، المعايير والموارد ذات الصلة

 

المؤسسات الّصحية للكشف المبّكر وإدارة  التوصية الثانية:  تنمية وتطبيق األدوات واالستراتيجيات في

 .حاالت العنف ضّد األطفال

 

التوصية الثالثة: تعزيز المعرفة والثقافة لمقدمي الرعاية الصحية، للتعّرف الكشف، اإلحالة، أو إدارة حاالت 

 .العنف ضّد األطفال

 

 .التوصية الرابعة:  تعزيز تغيير الّسلوك اإلجتماعي المتعلّق بحماية الطفل

 



" من أهداف التنمية المستدامة 16في نهاية الحوار، اتفق المشاركون على أهمية بذل الجهود لتحقيق "الهدف 

 المتعلقة بالوقاية من العنف الجنسي والنفسي والجسدي الذي يستهدف األطفال.
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
 

 
Simon Kachar  
Director of News and Media Relations  
Mobile: (+961) 3-427-024   
Office: (+961) 1-374-374 ext: 2676  
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 120 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 9,100 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو 900 من أكثر
 طبيا   تعليما   توفّر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  

 
 

 
 

 
 

Website:           www.aub.edu.lb 
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