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باعتبارهم الجهة االساسية املعنية بحامية الطفل املعرض للخطر يف حال مخالفته 
تدريبية  دورات  اىل  العام  لالمن  العامة  املديرية  يف  عسكريا   97 القانون، خضع 
التدريب حول  انقاذ االطفال، وتولت جمعية حامية مهمة  ارشفت عليها منظمة 
للجمعيات  اساسيني  كرشكاء  دورهم  تفعيل  بهدف  معه  والتعامل  الطفل  حامية 

املعنية بحامية الطفل يف لبنان

ألن الوضع غري مثايل لالطفال بعد اضطرارهم 
الحامية من  اىل مالزمة منازلهم بغية توفري 
دول  يف  تفشيه  بعد  كورونا  بوباء  االصابة 
بحامية  املعنية  الجمعيات  وجدت  العامل، 

ال  واقع  امام  نفسها  منوه  وسالمة  الطفل 
اجراءات  او  جديدة  ملعايري  فيه  وجود 
التدخل  من  متكنها  السابق،  عن  مختلفة 
لهذا  السلبي  التأثري  من  االطفال  لحامية 

الجسدية  رفاهيتهم  عىل  والحفاظ  الوضع، 
والنفسية، يف وقت ازداد فيه قلق املسؤولني 
يف هذه الجمعيات من تفيش وباء كورونا يف 

املجتامت االكرث ضعفا. 
االطفال  حامية  وسبل  القضية  هذه  عن 
مستشارة  العام"  "االمن  اىل  تحدثت  حاليا، 
الحوكمة عىل حقوق الطفل يف منظمة انقاذ 
االجتامعية  واملرشدة  الخراط،  رنا  االطفال 
الطفل  حامية  مجال  يف  املتخصصة  املدربة 

يف جمعية حامية روالند الخوري. 

مستشارة الحوكمة عىل حقوق الطفل يف منظمة انقاذ االطفال رنا الخراط.

■ يف ارشاف منظمة انقاذ االطفال قامت جمعية 
حامية بدورات تدريبية لعسكريني يف االمن العام 
حول سبل حامية الطفل وكيفية التعامل معه، 

حاميته من ماذا؟
□ تدعم وكالة التنمية السويدية منظمة انقاذ 
االطفال  يف لبنان ضمن اطار مرشوعها الخاص 
بناء  اىل  الحامية  هذه  تهدف  الطفل.  بحامية 
قدرات جميع املعنيني بحياة االطفال املعرضني 
للخطر. يشمل عملنا االهل والبلديات واالطفال 
من  وحاميتهم  حقوقهم  حول  توعيتهم  بهدف 
جميع انواع العنف. هذا من جهة، اما من جهة 
االجهزة  اىل  رئييس  بشكل  موجه  فعملنا  ثانية 
بحامية  معنية  اساسية  جهة  باعتبارها  االمنية 
الطفل. لهذا السبب توجهنا كمسؤولني يف منظمة 
العام،  لالمن  العامة  املديرية  اىل  االطفال  انقاذ 
اجل  من  الطفل  موضوع  حول  تعاون  بطلب 
تطوير الدليل التدريبي عىل حقوقه وحاميته يف 
حال مخالفته القانون كونه معرضا للخطر خالل 
برنامج  نص  معه.  والتحقيق  التوقيف  مراحل 
من  تدريبية  جلسات  اربع  عقد  عىل  التطوير 
جمعية حامية املعنية بحامية االطفال يف لبنان 
لـ97 عسكريا يف االمن العام، تحديدا من يتولون 
يف مهامتهم مسألتي التوقيف والتحقيق، اضافة 

تدريبية  بدورات  حامية  جمعية  قامت   ■
لعسكريني يف االمن العام حول سبل حامية الطفل 
الحامية  اي نوع من  التعامل معه، عىل  وكيفية 
ركزتم يف هذه الدورات وهل ما زالت كافية بعد 

مالزمة االطفال منازلهم للوقاية من وباء كورونا؟
□ الغاية من اقامة هذه الدورات مع عسكريني 
يف االمن العام الذي وصل عدد املشاركني فيها اىل 
97 عنرصا برتب مختلفة من بينهم 8 اناث، هي 
اساسيني  كرشكاء  دورهم  تفعيل  عىل  لتحفيزهم 
او  للخطر  املعرض  الطفل  بقضية حامية  معنيني 

اىل العنارص الحدودية باعتبارها يف متاس دائم مع 
االطفال. تركز مضمون الجلسات التدريبية التي 
شملت عسكريني من كل املحافظات عىل كيفية 
التي  املراحل  يف  االطفال  هؤالء  مع  التعاطي 
مفصل  تدريب  اجراء  عىل  اتفقنا  وقد  ذكرتها. 
كمدربني  اعدادهم  اجل  من  مرحلة الحقة،  يف 
لرفاقهم يف االمن العام حول املسائل التي طرحت 

يف الجلسات التدريبية.

يف  االطفال  واقع  عن  معطيات  لديكم  هل   ■
من  لالحرتاز  منازلهم  مالزمة  بعد  حاليا  لبنان 

االصابة بوباء كورونا؟
□ بالطبع، الوضع ليس مثاليا. تحدثنا اىل اطفال 
وشباب لالستامع اىل ارائهم حول واقعهم الجديد 
متشابهة  االجوبة  فكانت  عليهم،  وانعكاساته 
انه اسلوب  اليومية تغريت كثريا.  تقريبا: حياتنا 
معه  التكيف  االطفال  عىل  يتعني  جديد  حياة 
اثناء مالزمتهم  يفعلونه يف  ايجاد يشء  مبحاولة 
طوال  يشغله  ما  اىل  حاجة  يف  الطفل  البيت. 
عرب  رفاقه  مع  التواصل  هنا  اعني  وال  الوقت، 
يحدث  كام  املعتاد  من  اطول  لفرتات  الهاتف 
دامئا  بامور تكسبه نشاطا  باالنشغال  بل  حاليا، 
غري متوافر مع هذا الوضع الذي قد يستمر فرتة 

القضية  هذه  ان  اعتبار  عىل  للقانون،  املخالف 
اهمية  املجتمع.  افراد  بني كل  مسؤولية مشرتكة 
قبلنا كجمعية معنية بحامية  الضوء من  تسليط 
االطفال يف لبنان القى تجاوبا واهتامما كبريين من 
دائريت الهجرة وحقوق االنسان يف املديرية العامة 
لالمن العام التي اختارت هذا العدد من عسكرييها 
للمشاركة يف هذه الدورات. يف املقابل،  كان من 
الطبيعي ان نتوجه كجمعية حامية اىل هذا الجهاز 
االمني بالتحديد بغية تزويده املعلومات املناسبة 
وحاميته،  الطفل  لحقوق  العام  االطار  حول 

طويلة ما قد يؤثر سلبا عىل رفاهيته الجسدية 
والنفسية.

امام  الجديد فرصة متاحة  الواقع  ■ هل يعترب 
االهل لتصحيح اسلوب تعاملهم مع اوالدهم، ما 
الذي يجب تجنبه من جهة والحرص عليه من 

جهة ثانية؟
لبناء  االهل  امام  فرصة  انها  صحيح.  هذا   □
عالقة وطيدة مع اوالدهم، مبشاركتهم همومهم 
ومخاوفهم، االمر الذي يفرض عىل االهل تخصيص 
وقت كاف لتعليم اوالدهم وارشادهم يك ال يرتك 
الوضع الذي يعيشونه حاليا اثره السلبي عليهم. 
لقد طور الفريق التقني يف منظمة انقاذ االطفال 
ادوات عدة لالهل كنصائح يوجهونها الوالدهم 

يف هذه املرحلة تتضمن اآليت: 
لالطفال  وبسيطة  واضحة  معلومات  تقديم   •
يف  يعرفونه  عام  السؤال  مع  كورونا  وباء  عن 
هذا املجال بغية تصحيح اي سوء فهم لديهم. 
توضيح حقيقة ما يحصل يف البلد بشكل يومي 
باستخدام عبارات بسيطة تتناسب مع اعامرهم، 
من الرضوري اللجوء يف هذه املسألة اىل موقع 
بها  موثوق  ومواقع  العاملية  الصحة  منظمة 

كمرجعية لهذا املوضوع.  

خصوصا بالنسبة اىل االطفال املشاركني يف النزاعات 
املسلحة. فمن ضمن اطار وجودهم عىل الصعيد 
الفردي واملهني واملؤسسايت برزت اهمية تزويدهم 
ان  اجل  من  مهاراتهم  لتعزيز  املعلومات  هذه 
يتمكنوا من تأمني ظروف مالمئة للطفل يف اثناء 
تأديتهم واجبهم، مع االخذ يف االعتبار دامئا مصلحة 
الطفل. اما يف ما يتعلق مبوضوع حامية االطفال 
يف زمن انتشار وباء كورونا، فيهمنا التأكيد عىل ان 
هذا الوضع هو حالة استثنائية مل يسبق لها مثيل، 

والنها كذلك ساقولها برصاحة، ال يوجد حتى 

• االستامع اىل االطفال والتجاوب معهم وتفهم 
مخاوفهم وما يشعرون به. تشجيعهم عىل الرسم 
ملساعدتهم عىل اظهار مخاوفهم وطأمنتهم اىل 

ان ما يشعرون به هو من طبيعة عمرهم. 
• رشح لالطفال افضل سبل النظافة للتقيد بها مع 
توضيح عن ان خطر كورونا عليهم محدود، لكنه 
اكرث خطورة عىل كبار السن لذا علينا حاميتهم. 

مع  االوالد  مع  للتعاون  يومي  جدول  وضع   •
املحافظة عىل الروتني اليومي يك يشعروا باالمان، 
للعب  وقت  تخصيص  الجدول  هذا  ضمن  من 

والتعلم مع اضافة دروس عن وباء كورونا. 
• الحرص عىل تأمني طعام صحي عىل ان يتعاون 
االهل مع اطفالهم عىل اعداد الطعام والتحدث 
االمر  الصحة،  عىل  املحافظة  طرق  عن  معهم 

الذي يعزز عالقتهم باوالدهم. 
• املحافظة عىل النشاط بالقيام بتامرين بسيطة 
او  موسيقى  عىل  االوالد  مع  والرقص  املنزل  يف 
اغنية يحبونها، ولتتحول االنشطة البدنية يف هذه 
املرحلة كتنظيف البيت مثال، اىل لعبة ممتعة مع 
تحديد وقت ملشاهدة االوالد التلفزيون واللهو 

بااللعاب االلكرتونية والتواصل مع االصدقاء. 
ان يكونوا قدوة حسنة الطفالهم  • عىل االهل 
النهم يقلدون ما يرونه، ومن املمكن ان تساعد 

متارين االسرتخاء عىل تأمني الهدوء للجميع. 
عىل  للحصول  املصادر  كرثة  من  االبتعاد   •
معلومات عن جديد وباء كورونا. من املستحسن 
نرشة  ملتابعة  سنا  االكرب  االطفال  مع  الجلوس 

االخبار معهم رشط ان نجد اجابات عن اسئلتهم. 
معها قصصا  تحمل  امثلة  االهل عن  ليبحث   •
اطفالهم.  نفوس  يف  والثقة  االمل  تعزز  مفرحة 
اىل  يستمر  لن  االن  يحدث  ما  كل  ان  ولنتذكر 
شعر  حال  يف  خطة  وضع  الرضوري  من  االبد. 
االهل بانهم يف حاجة اىل  دعم يف هذه املرحلة، 
الطبي  والطاقم  االرسة  وافراد  االصدقاء  فهناك 
اىل  اضافة  مجتمعنا،  يف  به  نثق  شخص  وكل 

خطوط املساعدة املتاحة. يداً بيد نجتاز املحنة.

تحقيق
دنيز مشنتف
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او مختلفة  عالية  اجراءات  او  معايري  اي  االن 
عن تلك التي كنا تستند اليها سابقا لتأمني الحامية 
بشكل  املواكبة  هو  حاليا  به  نقوم  ما  لالطفال. 
يومي ألي اقرتاحات تصب يف هذا املجال، علام ان 
اي تعديل يف مضمون التدريب عىل سبل حامية 
الدرجة  يف  ينطلق  معه  التعامل  وكيفية  الطفل 
االوىل من دراسة ميدانية لحاجات املتدربني كام 
العام،  علام  االمن  به مع عسكريي  سبق وقمنا 
املستجدة  والتدابري  املفاهيم  من  سننطلق  اننا 
حاليا عىل  الطفل  التي ستطرح يف مجال حامية 
الصحة  يخص  ما  يف  والعاملي  املحيل  الصعيدين 

النفسية لالطفال وادارة الحاالت. 

االولويات  حيث  من  تعديله  يجب  الذي  ما   ■
التي يحتاج اليها الطفل حاليا يف مرحلة مالزمة 

البيوت؟
□ االولوية حاليا هي التخاذ اقىص معايري السالمة 
سالمته  لضامن  للطفل  النفسية  والصحة  العامة 
ومنوه، وبالتايل تأمني حاجاته االساسية من الوقاية 
االهم  تعترب  التي  والسالمة  واالمان  الحامية  اىل 
العنف  لحاالت  االستجابة  شأن  يف  اما  نظرنا.  يف 
نقوم  كبرية  جهود  فهناك  االطفال،  ضد  املوجهة 
بها حاليا القرتاح تدابري ووسائل جديدتني يف مجال 
التدخل ومنهجية ادارة الحاالت بشكل ميكننا من 
الوصول اىل االطفال بسهولة اكرب لتوفري الحامية 

القصوى لهم.

■ كمسؤولة يف جمعية حامية هل لديك خوف 
من ازدياد العنف ضد االطفال الذين يعانون اصال 

من العنف االرسي؟
التداول  يتم  ننكر وجود مخاوف مشرتكة  □ ال 
بها حاليا. بالنسبة الينا مل تسجل زيادة ملحوظة 
يف عدد الحاالت املبّلغ عنها، لكن ذلك ال يعني 
عدم ارتفاع نسبة العنف ضد االطفال يف الوضع 
الوقت  طوال  بيوتهم  مالزمتهم  بسبب  الراهن 
بشكل بات من الصعب التواصل معهم بسهولة. 
علام انه ليس سهال عليهم، مع تواجدهم الدائم 
يف املنزل، االتصال بنا عىل الخط الساخن لالبالغ 
لديهم،  الوسائل  توافر  لعدم  عنف  حالة  عن 
االصغر  االطفال  لدى  خصوصا  مثال،  كالهاتف 
سنا. لهذا السبب نناشد الجريان واالقارب وافراد 
العائلة، االتصال بنا البالغنا عن اي حالة عنف، 

مؤكدة او مشتبه فيها.

يف  دون حامية  من  االطفال  هؤالء  بات  هل   ■
هذه املرحلة؟

بال  ليسوا  للعنف  املعرضون  االطفال  اطالقا،   □
به  منر  ما  بسبب  دونها  من  يكونوا  ولن  حامية 
التي  الوسائل  كل  توفري  عىل  نعمل  نحن  حاليا. 
تساعد االطفال عىل الوصول الينا والتواصل معنا 
عرب مختلف وسائل التواصل االجتامعي )مكاملات 
"انت  عنوان  تحت  فيديوهات(.  نرش  او  صوتية 
مش لوحدك حامية حدك"، قمنا بحملة نشاطات 
الخط  تفعيل  عىل  عملنا  كام  وتوعوية،  وقائية 
املرئية  االعالم  وسائل  عرب   03/414964 الساخن 
واملسموعة ليشمل اكرب عدد من االشخاص الذين 
التبليغ عن حصول حاالت  سيصبح يف مقدورهم 
عىل  فيها.  مشتبه  او  مؤكدة  االطفال،  ضد  عنف 
مع  دائم  تنسيق  عىل  نحن  القضايئ،  الصعيد 
لضامن رسعة  املحافظات  كل  يف  العامني  املدعني 
االستجابة والتدخل يف الحاالت الشديدة الخطورة، 

الطفل ومنوه. يف  تهديدا عىل سالمة  التي تشكل 
املقابل، يتوىل فريق من االختصاصيني تأمني املتابعة 
لالرس  الالزم  الدعم  لتقديم  واالجتامعية  النفسية 
بهدف االبتعاد من االفكار السلبية التي قد تدفع 
وسليمة  تربوية  غري  اساليب  استخدام  اىل  االهل 
تجاه اطفالهم. يتوىل يف هذه املرحلة فريق العمل 
التابع لربنامج الحصانة واملرونة يف جمعية حامية، 
مهمتي االستجابة ومتابعة الوضع مبارشة، خصوصا 
التدابري  اتخاذ  اجل  من  القصوى  الحاالت  يف 

واالجراءات الرضورية الالزمة لحامية الطفل.

■ اي واقع سينتج من الحياة التي فرضت عىل 
االطفال اخريا، خصوصا بعد ابتعادهم عن عاملهم 

الخاص؟
□ علينا التفكري جديا يف مدى تأثري هذه االزمة عىل 
صحة اطفالنا النفسية ورفاهيتهم ومنوهم بشكل 
سليم، نظرا اىل الفرتة الطويلة التي قد يعيشونها 
داخل املنزل من دون القيام بأي جهد جسدي. ال 
ننىس وجود احتامل الرتفاع نسبة تعرّض االطفال 
للعنف النفيس والعاطفي الناجم عن دقة املرحلة 
الراهنة التي يعيشها الكبار والتي لن تحول دون 
الركود  اىل  اخريا  اشري  ان  اود   بها.  االطفال  تأثر 
الفكري الذي يعيشه اطفالنا بسبب عدم قدرة كل 
االرس اللبنانية عىل تأمني متابعة الدروس واملناهج 

الرتبوية من بعد بواسطة االنرتنت.

املرشدة االجتامعية املتخصصة يف مجال حامية الطفل يف جمعية حامية روالند الخوري.

من الجلسات التدريبية لعسكريني يف االمن العام.

يف بريوت.

والبقاع.

وصور.

والشامل.


