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ان تجمع الشباب للتوعية االجتماعية  - اليازا الذي تأسس 
في العام ١٩٩٤ يهدي العدد  التاسع من نشرة اليازا للسالمة 
 الذين 

ً
الــى جميع ضحايا حـــوادث األطــفــال، وخــاصــة العامة 

فقدوا حياتهم نتيجة اإلستهتار واإلهمال.

زياد مخايل عقل
مؤسس اليازا

¶ ¶ ¶

تطمح نقابة أصحاب الحضانات المتخصصة في لبنان  إلى 
المزيد من التآزر والتعاضد وصوالًَ الى عدمِ الترخيص بدون 
أخذ رأي مجلس نقابة اصحاب الحضانات المتخصصة في 

لبنان وذلك بهدف المحافظة على سالمة األطفال... 

"ال شيئٌ على االطالق على حساب الطفل والطفولة"
 القوانين واالنظمة المرعية 

ُ
د على تطبيق شدّ

ُ
لذلك نؤكد ون

االجراء وبخاصة المرسوم الرقم ١٢٢٨٦ لما فيه من نصوصٍ إلزاميةٍ 
ها حفاظًا على اهمِّ ما في الوجود، هذا مع  من غيرِ الجائز مخالفتُ
االشارة الى اننا لن نكون إالّ في حالة تطور وتجدد مستمرين.

شربل أبي نادر 

       بالتعاون مع نقابة أصحاب الحضانات المتخصصة في لبنان 
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إن أغلى وأسمى ما يهبنا إياه الله هو الطفل.  إنه نقطة التحول  التي تقلب حياة األم واألب رأسًا على عقب.  هو مصدر كل سعادة وأمل وإستمرارية 
للحياة. هذا المخلوق الصغير هو ملك على عرش حياة اهله. انه الطفل الملك... انه الطفل الفريد... ذلك الطفل الذي ال يهدد عرشه أحد وال ينافسه 

أحد، ال على المكانة وال على المحبة وال على الرعاية وال على الدالل.

بين دار الحـضــــانــــة واألم ... عـــــــالقـــــة ثــقـــــة

له  يسبب  عنه  عدها  وبُ حياة طفلها،  في  األهــم  هي  األم 
األلـــم والــقــلــق والـــعـــذاب. يــولــد الــطــفــل بــفــطــرتــه متعلقًا 
بــأمــه بــشــدة ويــــزداد هـــذا الــتــعــلــق يــومــًا بــعــد يــــوم.  لكن 
الشديد  تعلق طفلها  أن  تــعــي  الــتــي  هــي  الــمــدركــة  األم 
مرحلة  لــدخــولــه  إســتــعــدادًا  ــا  تــدريــجــيً يقل  أن  يجب  بها 
جديدة في حياته وهي ذهابه الى المدرسة. وال يتحقق 
بــدار حضانة  إلتحاقه  إال من خالل  للطفل  التمهيد  هذا 
الفترة االولــى من عمره  في سن مناسبة بعد أن يقضي 
مع أمــه فقط، األمــر الــذي  يدفع األم الــى البحث عن دار 
حضانة تجد فيها كل المؤهالت العلمية، لتستكمل ما 
بدأت به على مستوى تنمية القدرات العقلية والجسدية 
واإلبــداع. لذك  الخلق  باتجاه  الفردية  المؤهالت  وتوجيه 

يجب أن تتمتع دار الحضانة بمواصفات عدة منها:

١ - المكان :  يجب أن تحتوي الحضانة  على مساحات 
الــداخــل والــخــارج،  كما يجب  واســعــة لحركة الطفل فــي 
بــألــعــاب متنوعة تــالئــم قـــدرات الطفل  مـــزودة  أن تــكــون 
الــفــكــريــة والــجــســديــة.  ومـــن الـــضـــروري أن يــكــون الــبــنــاء  
زد  والهواء.  للنور  وعرضة  الهندسية  الشروط  مستوفيًا 

العامة  السالمة  شــروط  وتوافر  المكان  نظافة  ذلــك  على 
للطفل.

بــد مــن أن تــكــون سليمة  الــغــذائــيــة: ال  ٢ - الــوجــبــات 
ومتنوعة، تحت إشراف أختصاصية تغذية.

٣ - الــمــتــابــعــة الــطــبــيــة: مـــن الــمــهــم الــتــأكــد مـــن وجـــود 
طبيب متخصص في  طب األطفال يمر شهريًا للكشف 
التأكد من  الى صحتهم. كما يجب  عليهم  واإلطمئنان 
األطفال  وجود ممرضة مجازة مشرفة دوريــًا على سالمة 

وصحتهم.

٤ -  فريق عمل متخصص يضم مربيات حائزات شهادات 
وذوات خبرة في علم التربية تحت إشراف أختصاصيين 

في تربية األطفال.

كل تلك المواصفات هي من أولويات دار الحضانة التي 
التربوية  العائلة  بأن هذه  األم ألنها مؤمنة  إليها  ستلجأ 
الـــتـــي تــتــمــيــز بــكــل هــــذه الـــمـــواصـــفـــات ســتــؤمــن الــــدفء 
اللواتي  المربيات  والطمأنينة والمحبة لطفلها بمساعدة 

رأت في روحهن مرآة تعكس روحها.
دار  بين  للعالقة  بــوضــع أســس  إال  لــن يتحقق  ذلــك  كــل 

الحضانة واألم. 
القناعة  روح   مــن دون  وتستمر  تنجح  لــن  الــعــالقــة  هــذه 

والثقة بأن تلك الدار هي األنسب للطفل.
إن العناية بالطفل ال تقوم على عاطفة األمومة فحسب، 
وإنـــمـــا تــنــطــلــق مـــن كــــون الــطــفــل عــنــصــرًا أســـاســـيـــًا في 
المالئمة  الــظــروف  كــل  تهيئة  يــجــب  وكــذلــك  المجتمع، 

لنمو شخصيته.
  وقــد أكـــدت الــدراســات الــتــربــويــة والنفسية واألبــحــاث 
الطبية واإلجتماعية على قيمة الطفولة المبكرة وضرورة 
العناية بها باعتبارها مرحلة تكوينية يرسى في خاللها 
األساس السليم لشخصية الفرد. في الواقع إن الطفولة 
المبكرة ذات قيمة كبيرة في حياة إنسان الغد نظرًا إلى 
التوافق  يــبــدأون باكتساب  الــســن  أن األطــفــال فــي هــذه 
الــصــحــيــح مــع الــبــيــئــة الــخــارجــيــة، كــمــا إنــهــم يـــبـــدأون في 
إكتساب العادات  والتقاليد المجتمعية . كما يشرعون 
العادات والمواقف من  اآلخرين. كما  في تكوين بعض 
أن توضح  يــجــب  لــألطــفــال  النفسية  الــصــحــة  خــطــوط  إن 

رانيا معوض - نضال صفير
   نقابة أصحاب الحضانات المتخصصة في لبنان

أجواء األعياد في الحضانة.
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الــنــاحــيــة الــتــربــويــة، وتــقــرر قيمة الــمــرحــلــة مــن
ام لإلختصاصيات أم واألمــهــات لــآلبــاء ســـواء 
ناحية ومــن أنــواعــهــم، اخــتــالف  على  للمربين 
نموه أبعاد جميع في نمو الطفل نموًا متكامال
واللغوية واإلنفعالية واإلجتماعية الجسدية 
البيئة هذه ولتحقيق  والروحية. الجمالية  ثم
أهــداف صــنــاعــة  الــتــربــويــة السليمة، البــد مــن
خالل وجوده الطفل في يتعامل بها سلوكية

الحضانة. دار في
الــجــو  تــوفــيــر فـــي  وهــنــا يــكــمــن دور الــمــربــيــة
لحاجته واإلســتــجــابــة للطفل الــســار النفسي 
واألطـــمـــئـــنـــان الـــنـــفـــســـيـــة وإشـــــعـــــاره بـــــاألمـــــان
مــرغــوب بـــانـــه يــشــعــر والــعــطــف والـــحـــنـــان كـــي
ومربيته في امــه ورعــايــة اهتمام ومــوضــع  فيه 
تنشئة الــطــفــل الــصــغــيــر آن واحــــد. وتــنــشــئــة
الجيد، الصحي الجو وتهيئة سليمة صحية
على وتــمــريــنــه والــتــغــذيــة الــيــومــيــة الــمــنــظــمــة
الضرورية الصحية العادات واكتساب النظافة
والــتــخــلــص مـــن الــــعــــادات الــــضــــارة وتــهــيــئــتــه
لــلــبــيــئــة االجــتــمــاعــيــة والـــتـــفـــاعـــل االجــتــمــاعــي
كما سعيدة.  اجتماعية حياة الجيد ليعيش
وذلــك الــطــفــل لــغــة عليها االهــتــمــام بــتــطــويــر
تــشــجــعــه الـــتـــي ـــمـــجـــاالت بــتــوفــيــر الـــفـــرص وال
والجمل الــكــلــمــات عــلــى الــتــحــدث واســتــعــمــال
طــريــق عـــن الــيــومــيــة الــمــنــاســبــة فـــي أحــاديــثــه
أو نشاطاته، خالل في المستمرة المحاورات
الكثيرة األسئلة عن اإلجابة ثم القصص سرد
بــتــوفــيــر وذلـــــك وتــنــمــيــة مــــداركــــه وحــــواســــه،

العلمية المفاهيم  لتكوين الكافية المجاالت 
اإلستطالع حب على قدرته إشباع ثم المبسطة
اللعب طــريــق  عــن والمعرفة للبحث  وتــشــوقــه 
الحرة، اليومية نشاطاته خالل من واالكتشاف
المربيات لتستطيع المناسبة االجواء وايجاد
الطفل لحاجات الواعي التفهم معا واألمهات
في الصحيحة التربوية الطرق وفهم األساسية
للبيت طبيعيا إمتدادًا الحضانة واعتبارها دار
والــمــوظــفــات ومـــســـاعـــدة االمـــهـــات الـــعـــامـــالت
في أســرهــن مــن الــلــواتــي ال يــجــدن المساعدة
تشعرهن الــحــضــانــة فــــدور رعــايــة أطــفــالــهــن.
ما أطــفــالــهــن وتــربــيــة  رعــايــة فــي  بالطمأنينة 
استقرارهن وضمان االنتاج جودة الى يؤدي

العمل.. في النفسي
حياة في مهمًا دورًا تلعب المربية ان صحيح
يمكنها ال لكن األم، صورة الطفل وتعكس
دورهـــا بــل عــنــهــا، تــنــوب أن تــحــل محلها أو 
وصبر ونزاهة شفافية بكل معها التواصل هو
واإلجــتــمــاعــيــة فــي جــمــيــع الــمــيــاديــن الــتــربــويــة
وهــذا لــلــطــفــل. األفــضــل واألخــالقــيــة لــتــأمــيــن
على الــمــبــنــيــة الــعــالقــة الــتــواصــل يــثــبــت تــلــك
وتنهار. تتزعزع أسسها فال ويرسخها الثقة
قادرًا طفال ربت قد الحضانة دار تكون هكذا
مــعــلــمــيــه في مـــع عــلــى إكـــمـــال مــســيــرة حــيــاتــه
مسيرة ذلك بعد ليخط فالجامعة، المدرسة
الــحــضــانــة دار كــانــت حــيــاة مــكــلــلــة بــالــنــجــاح،
المعرفة ينبوع عــن  للبحث اإلنــطــالق نقطة 

∆ والثقافة

كونه من تنطلق فحسب، وإنما األمومة عاطفة تقوم على ال بالطفل العناية إن
لنمو المالئمة الــظــروف كل تهيئة يجب وكذلك المجتمع، في  أساسيًا عنصرًا

شخصيته

بالطبيعة. اإلهتمام األطفال تعليم

معلماتهم. مع األطفال تجاوب األلعاب. من مختلفة أنواع

للتلوين. مختلفة طرق

العناية بالطفل ضرورية.
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الحــــضـــانــــات في اللـبــــنـــانــــيـــة الخــاصــة بالســـالمـــة النـــــدوة
السا - عالم شربل

"الندوة خليفة جواد محمد الدكتور العامة الصحة وزير افتتح
في اليوم صباح  الحضانات"، في  بالسالمة  الخاصة اللبنانية
الحضانات اصــحــاب نــقــابــة  تنظمها الــتــي  االونــيــســكــو،  قــصــر 
االجتماعية للتوعية الشباب وتجمع لبنان في المتخصصة

لحقوق الطفل. اللبنانية اليازا والهيئة
الــرائــد عــقــل، زيــاد انترناشيونال الــيــازا  رئــيــس الــنــدوة  حضر 
، الداخلي االمــن لقوى العامة المديرية ممثال مسلم جــوزف
امل الدكتورة الصحة وزارة في والطفل االم مصلحة رئيسة
زكي الدكتور لحقوق الطفل الهيئة اللبنانية رئيس منصور،
لبنان في المتخصصة الحضانات اصحاب نقابة رئيس غريب،
وحشد عقل منى خوري لبنان اليازا- نادر، رئيسة ابي شربل

المهتمين. من
لــعــريــفــة الــحــفــل تــرحــيــبــيــة بـــدايـــة الــنــشــيــد الـــوطـــنـــي، وكــلــمــة
بعدها تحدث الوزير خليفة نادر، ثم كلمة ابي جاكلين حرب
ألسباب لبنان في  مجتمعنا في الحضانة دور "أهمية  مؤكدا
اماكن اصبحت بأنها فقط منها المفهوم "ليس وقال: عدة"،
تدخل اصبحت ولكنها تربية االطفال على األمهات لمساعدة
فاألم المجتمعات. تطور وفي االقتصادية حياتنا صلب في
العمل صعيد نصفه، على وهي عناصر المجتمع احد اصبحت
يستدعي مما والمهنية، الوظيفية وارتباطاتها العائلة واعالة
الحضانة دور ويــكــون المجتمع،  فــي  تكامل لدينا يكون ان 
تطوير فــي مكانة لها اصــبــح بــل الطفل لتربية  فقط  ليس 
في الــمــهــم بــدورهــا االضــطــالع الــمــجــتــمــعــات مــمــا يــتــيــح لــلــمــرأة

المجتمع".
وهناك والطفل، باألم تعنى دائرة الصحة وزارة اضاف: "وفي
مــتــنــاســبــا مع لــيــكــون االداء لــتــطــويــر وتــحــســيــن عــمــل مستمر 
 ١٢٢٨٦ الصدار المرسوم جاهزة الوزارة كانت لذلك حاجاتنا.
"المشكلة ان الى وأشار العالمية". المواصفات كل وأخذت

تطبيقه". في العبرة ولكن القانون في ليست
اصــحــاب واعـــضـــاء نــقــابــة رئــيــس وتـــوجـــه الـــوزيـــر خــلــيــفــة الـــى
"تــطــبــيــق مــنــهــم الــحــضــانــات الــمــتــخــصــصــة فـــي لــبــنــان، طــالــبــا
حاضرة الصحة وزارة "ان الــى مشيرا وتــطــويــرهــا"، القوانين 
المكان المناسب وهي لذلك، مفتوحة ابوابها للمساعدة وان

العمل". آلية تطوير في للمساعدة

واعلن للتطوير"، مهم هــو المهني "االلــتــزام ان  على وشــدد 
اطــفــال ال مــع انــســانــيــا دقــيــق ان "الــحــاضــنــة تــتــعــاطــى بــشــكــل
ان حضانة كــل وعلى احتياجاتهم  عــن  التعبير  يستطيعون
طبيب حضانة في كل يتواجد وان طفل صحيا لكل ملفا تفتح
المجموعة على "التعرف االهــل مــن  وطلب مــجــازة". وممرضة 

العلمية". مؤهالتها على واالطالع طفلها سترعى التي
الجلسة والنصف عشرة الحادية عند عقدت استراحة، وبعد
الصحة وزارة عــن  منصور الــدكــتــورة افتتحتها الــتــي الثانية 
رخــصــة لــنــيــل ــــشــــروط الــمــســتــوجــبــة وتـــحـــدثـــت فــيــهــا عــــن ال

للحضانة.
عقل، السيدة  لبنان - "يـــازا" لرئيسة مداخلة كانت بعدها
وقالت: الحضانات"، في العامة "السالمة عن فيها تحدثت
مستوى تطوير اجل من للتعاون الجميع ندعو "اليازا" في "اننا

شعار: "احترم الجمعية طرحت ولذلك لبنان، في السالمة العامة
انعقاد بمناسبة تنظمها التي لحمالتها بالحياة"، اآلخرين حق

المرورية". للسالمة االول المتحدة االمم اسبوع
الــحــضــانــات اصـــحـــاب نــقــابــة وقـــالـــت: "انـــنـــا الـــيـــوم نــســعــى مـــع
اللبنانية واللجنة الطفل لحقوق اللبنانية والهيئة المتخصصة
االخــطــار جــمــيــع لــلــحــد مــن لــلــوقــايــة مــن الـــحـــوادث الــمــدرســيــة
الى التنقل  واثــنــاء الحضانات  مــن اطفالنا لها يتعرض  التي 
المشاركين واالهالي الحضانات من ايضا ونأمل الحضانات. 
باالطفال الخاصة الكراسي االطفال في من وضع التأكد معنا
هذا توصيات بمتابعة نتعهد اليازا في اننا كما المركبات، في
تقع التي المؤسفة الحد من الحوادث بهدف جدية بكل اللقاء
نحن اطفالنا ارواح فــي خــســارات الــى وتــؤدي الحضانات فــي 

∆ عنها" بغنى

كلمته. يلقي خليفة من الحضور.الوزير جانب

الحضور. مقدمة
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ٌ
تْ بها سلطة

َ
ل
ُ
خ ، ما  بَ ط الضوءَ على جهودٍ

ّ
سل

ُ
ال بد لي من ان ا

عامة في سبيل خدمةٍ افضل، وصوالً لحالةٍ أسلم، الى طفلٍ في 
مأمنٍ اكثر.

ت على شيئ 
ّ
قابيةٍ ناشطةٍ إن دل

َ
نوه بحركةٍ ن

ُ
ن أن أ دَّ لي مِ وال بُ

فعلى: 
عل وتحقيق النتيجة المتوخاة. ، روحُ المبادرة، الفِ الحلمُ

وكما هو معلوم: 
حِ االسئلة 

 الى االهــدافِ المرجوة لن يكونَ دونَ طــرْ
َ

إنّ الوصول
سبقًا على الذات:  مُ

؟، وبرفقةِ من؟ ريد؟، ايُُّ طريقٍ أسلكُ
ُ
ماذا أ

، سليمًا جسديًا وعقليًا   الــيــومِ وراشــــدَ الــغــدِ
َ

نــحــنُ نــريــدُ طــفــل
ونفسيًا .

 اإلختصاصِ في هذه 
ُ

 اليهِ العلمُ واهل
َ

ل صّ وَ
َ
قنا احدث ما ت طريُ

المجاالت.
ن يتحلى  مَّ بالتعاون مع من يسعى الى هذه النتيجة االسمى مِ
بــروح اإلستقامة، والــنــزاهــة، والــشــرف، والفكر، والــنــضــال. على 
 الصحة العامة وبخاصةٍ دائرة االم والطفل برئاسة 

ُ
رأسهم وزارة

السيدة الفاضلة الدكتورة امل منصور.
ــدٍ وصـــوالًَ الــى عــدمِ  رٍ وتــعــاضُ

ــا مــا نطمحُ اليه فالمزيد مــن تـــآزُ امّ
نــقــابــة اصــحــاب الحضانات  بـــدون أخـــذ رأي مجلس  الــتــرخــيــص 

المتخصصة في لبنان ولو على سبيلِ االستثناء... 
فون بعضهم بعضًا ونحن على جهوزيةٍ تامة  الن اهل البيت يعرِ

بوا اليه واياكم والمخلصين واحد : لتلبية النداء وما نصْ
« ال شيئٌ على االطالق على حساب الطفل والطفولة «

د عليه : شدّ
ُ
ؤكدُ ون

ُ
وما ن

 القوانين واالنظمة المرعية االجراء وبخاصة المرسوم 
ُ

- هو تطبيق
ها  رقم ١٢٢٨٦ لما فيه من نصوصٍ إلزاميةٍ من غيرِ الجائز مخالفتُ
حفاظًا على اهمِّ ما في الوجود، هذا مع االشارة الى اننا لن نكونَ 

إالّ في حالةِ تطورٍ وتجددٍ مستمرين.
اما القوانين والمراسيم والقرارات وغيرها من النصوص فهي عند 

 للتعديل بهدفِ  مواكبةِ عجلةِ الحداثة دائمًا 
ٌ
رضة الضرورة عِ

ياق مبتعدين   هدٍ في هذا السِ  بأي جُ
َ

كما إننا عند الحاجة لن نبخل
ة السيئة. ي واالفتراء والنيّ عد عن التجنّ  البُ

َ
كل

 لبنان 
َ

يا طفل
 : م عليكَ يِّ

َ
كَ او الوصيّ او الق هُ اليكَ بواسطةِ وليِّ كَ اكبر مما تظنّأتوجّّ عائلتُ

ر  فكِّ
ُ
ا ت كَ اوسع ممّ

ُ
-  حقوق

خدمتك اكثر مما تتصور بون لِ - المتأهّ
ها  جدنا من اجلِ - انت القضية التي وُ

طمئنًا ...  كن مُ كَ
َ
ل - لن نخذِ
في الختام 

 
ُ

: في البدءِ كان الطفل لتُ
ُ
 إن ق

ًَ
كَ ربي ومغفرة وَ

ْ
ف عَ

نا  سُ  هاجِ
ُ

• والطفل
 والياء 

ُ
ف • وهو األلِ

 والنهاية وحتى إنقضاءِ الدهرِ
ُ
• هو البداية

 لبنانَ والعالم  ∆
ُ

 طفل
َ

م وعاش تُ
ْ

ش عِ

 

١- دعوة ادارات المدارس والحضانات لوضع رقم هاتف على كافة 
وسائل النقل المدرسية.

النقل  لــوســائــل  الميكانيكي  لــلــوضــع  مــراقــبــة ذاتــيــة دوريــــة   -٢
المدرسية او الخاصة بالحضانات.

٣- ان معظم االصابات الناتجة عن حوادث التنقل المدرسية ودور 
الحضانات في األعوام الدراسية السابقة هي نتيجة نقل عدد كبير 

من التالميذ يزيد عن عدد المقاعد المتواجدة في األوتوكار.

٤- وضع المزيد من اشارات السير داخل المدارس الكبرى.

٥- منع السائق من التدخين، ومن استعمال الخليوي اثناء القيادة 
او تناول الكحول.

٦- اقتراح اعطاء حوافز مادية او معنوية بشكل شهري من ادارة 
القيادة  بمبادىء  ملتزم  األهــل ألفضل سائق  لجان  او  المدرسة 

السليمة.

لــلــســائــقــيــن  تـــدريـــبـــيـــة  ودورات  نـــقـــاش  حـــلـــقـــات  تــنــظــيــم   -٧
والمراقبين.

وفــي االولــى بعد الظهر اختتمت الندوة بحفل غــداء على شرف 
المشاركين ∆

كلمة  نقابة أصحاب الحضانات 
المتخصصة في لبنان

توصيات اللجنة اللبنانية 
للوقاية من الحوادث 

المدرسية - السا

ريتا ضو نائبة رئيس النقابة.نضال بركات أمينة صندوق النقابة.شربل أبي نادر نقيب أصحاب الحضانات المتخصصة في لبنان.

زياد عقل مؤسس اليازا.

.Child of Lebanon ل
ّ
ب ممث الدكتور زكي غريّ

الوزير خليفة مع أعضاء النقابة والدكتورة أمل منصور.
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تتألف مجموعة "اليازا" للسالمة العامة من عدد من 
الجمعيات األهلية غير الحكومية التي تنظم حمالت 
دائمة هادفة إلى تعزيز السالمة العامة والوقاية من 

مختلف أنواع الحوادث.

العنوان الرئيسي لجمعية "اليازا" في لبنان:
لبنان – الحازمية – شارع مار روكز – بناية عقل – الطابق الثاني

العنوان البريدي: ٠٨٣-٤٥ الحازمية – لبنان

هاتف:٤٥٢٥٨٧ ٥ ٩٦١ +   /   فاكس: ٩٥٢٥٨٧ ٥ ٩٦١ +
www.yasa.org  /   yasa@yasa.org

يازا إنترناشيونال:
هاتف:٧٠ ٢٢٥ ٧٠ ٥٠ ٩٧١ +

العنوان البريدي: ١٢٣٦١٤ دبي – االمارات العربية المتحدة

:(SRF) مؤسسة األبحاث العلمية
لبنان – ذوق مصبح، الطريق العام، مركز يسوع الملك الطبي، 

العنوان البريدي: ١٧٥ ذوق مكايل - لبنان
تلفاكس:٢١٥٧٧٥  ٩  ٩٦١ +

ان المعلومات الواردة في هذه النشرة تقع على عاتق جمعية اليازا

المشرف العام على النشرة
 منى خوري عقل - رئيسة يازا لبنان

المدير التنفيذي 
 كامل إبراهيم  - عضو هيئة ادارية يازا لبنان

هيئة التحرير
ام، هاني قبيسي، المالزم ميشال مطران  المهندس يوسف عزّ

عادل متني، أنطوان الحاج، جوزيف عجاقة

إخراج
 عبر  حامد

جوسلين بالن -  يازا لبنان

 المقصود بحادث اإلختناق هو إصابة الطفل بانقطاع  الهواء أو 
األوكسيجين من الجهاز التنفسي نتيجة وجــود شــيء غريب في 

حنجرته  أو استنشاقه لمادة سامة.
وقد يحدث االختناق أيضًا نتيجة لعب األطفال غير المسؤول (شد 
بحبل أو سلك يلعبون به)، لهذا يجب االنتباه ألبسط قواعد شراء 
المالبس واأللعاب لألطفال. فمالبس نوم األطفال التي لها أربطة 
خطرة جدا قد يلفها طفل حول عنقه أو عنق غيره. وكذلك ترك 

الحبال في متناول األطفال خطير جدا.
تجنب استنشاق مبيدات الحشرات أو مواد الطالء.

لحماية طفلك اتبعي االرشادات التالية:
كيفية الوقاية أثناء الطعام: 

ع إلــى شــرائــح صغيرة حتى ال 
ّ
 تــأكــدي دائــمــًا مــن أن الطعام مقط

الشكل  المستديرة  األطعمة  إن  اإلختناق.  لخطر  طفلك  ضي  تعرّ
وبقياس اإلبهام تعتبر خطرة جدًا على األطفال. حاولي تقطيعها 
بالطول. كوني متيقظة جدًا من الفاكهة والخضار غير المطبوخة 

أو النيئة.
يجب التأكد من تحويل مفاتيح مواقد الغاز من وضع التشغيل إلى 
وضع اإليقاف بعد االنتهاء من االستخدام، وأيضًا اغالق مصدر الغاز 
عندما ال يكون قيد االستعمال أو عند الذهاب للنوم أو عند مغادرة 

المنزل.

كيفية الوقاية أثناء النوم أو أثناء جلوسه في السرير:
ال تضعي األلعاب التي يوجد فيها حشوة أو وسادات أو أقمشة واقية 
ضه لخطر اإلختناق.  على جوانب سرير الطفل. هذه األشياء تعرّ
كما تمنع األقمشة الواقية لجوانب السرير من وصول الهواء بشكل 

طبيعي الى وجه الطفل.
اترك حبال الستائر مربوطة ومرفوعة إلى األعلى حتى ال يتعرض 

الطفل لخطر إلتفاف الحبل حول عنقه.
 اترك عنق الطفل فارغ من (عقد للفتيات أوالباسيفاير) خوفًا من 

التفافه حول عنقه. 

كيف يمكن وقاية طفلك من اإلختناق أثناء االستحمام؟
أبقي الطفل بين ذراعيك على الدوام أثناء الحمام أو عندما تكوني 
قرب المياه. إن األطفال الرضع يمكن أن يختنقوا في إنش واحد من 

المياه وليس باستطاعتهم طلب المساعدة.

مالحظات عامة:
• ال تدعي أبدًا طفلك يلعب ببالونات النفخ دون مراقبته، النه في 
حال فرغت من الهواء يمكن للطفل أن يضعها في فمه مما يؤدي 

إلى إختناقه.
• إنتبهي من النقود المعدنية أو األقراط أو األزرار أو حتى األشياء 
لخطر  يعرضهم  مما  يبتلعوها  أن  لألطفال  يمكن  التي  الصغيرة 

اإلختناق.
• إنتبهي من األكياس قد يعمد الطفل الى وضع رأسه بداخله.

أجهزة كشف الدخان: 
• ضعي في منزلك جهاز لكشف الدخان إلنذارك في حال حدوث 

حريق وال تنسي تغيير البطاريات كل سنة.
الكهربائية  المصاعد  باستخدام  لألطفال  السماح  عــدم  يجب   •

بمفردهم.
• إن حوادث إختناق األطفال قد تودي بحياتهم في ثوان معدودة 
، لذلك يجب أن ال تتركي ابدًاً  نتيجة الغرق في حوض السباحة مثالً
الطفل الصغير بمفرده ، دون مراقبة سواء في حوض السباحة أم 

المغطس ولتفادي ذلك يجب إتباع اإلرشادات التالية:
• تذكري دائمًا إنك عندما تصطحبين طفلك إلى حمام السباحة 

فأنت وحدك المسؤولة عن سالمته. 
مي طفلك السباحة فقط في أماكن تواجد المنقذين وضمن 

ّ
• عل

األماكن المحددة لذلك.
• ال تجعلي طفلك يسبح إال في البرك المخصصة لألطفال سواء 

كنت برفقته أم وحده.
مي طفلك السباحة بحسب األصــول. واستخدمي له أدوات 

ّ
• عل

العوم المناسبة.
•  ال تتركي أحواض السباحة المنزلية مملوءة بالماء طوال الوقت.

•  ال تدعي طفلك يجري فى المنطقة المحيطة بحمام السباحة، ألنها 
غالبًا ما تكون مبللة، وذلك لتجنب حوادث السقوط واإلنزالق.

انتبهي، ال تطعم طفلك مباشرة قبل النزول الى المياه ∆

سالمة الطفل في المنزل
كيفية الوقاية من حوادث اإلختناق

يظن عدد الناس ان الحوادث التي يتعرض لها الطفل هي من صنع القدر، ولكن يؤسفنا ان نؤكد ان 
عددًا من هذه الحوادث ناتجة من اإلهمال وعدم تطبيق شروط السالمة العامة في المنزل. لذلك نضع 
لطفلنا، يستطيع  آمنة وسليمة  بيئة  لتأمين  اعتمادها  يجب  التي  اإلختناق  من حوادث  الوقاية  شروط 
م كيفية التصرف في حال إصابته بخطر 

ّ
من خاللها ممارسة جميع نشاطاته دون التعرض ألي خطر، وتعل

ما.



 ♺٧

١٤ حزيران ٢٠٠٧ الخميس

 S W E R O A D تقرير ملخص تنشر  اليازا

لبنان" في المرورية "السالمة كتاب  في

عـــن ســالمــة السير الــتــوعــيــة أتـــت اعــتــبــرت الــــدراســــة  أنـــه كــلــمــا
في أفــضــل النتيجة أتـــت مبكر، كلما فــي الـــمـــدارس فــي وقـــت

المستقبل.
القيادة السليمة من  ومبادىء قواعد على  إن التدريب المبكر
القصير المدى هدفين مهمين: أوالً سيساعدعلى تحقيق شأنه
على سيشكل وثانيًا السير، مخاطر فهم على الصغار األطفال
إلى تحولهم عليه إذ يرتكز استثمارًا لمستقبلهم الطويل المدى
أفضل بشكل تصرفهم يؤدي إلى نرجو أن مما واعين راشدين

القادمة. المرحلة في
موضوع إلــى اللبنانية  الــمــدارس  في تفتقر المواد المستخدمة
ضمن تدخل وقائع على تقتصر إنها إذ الــطــرق، على السالمة
معدة مواد إنتاج على لذلك يجب العمل المدنية، التربية كتاب
السير وإشـــارات  قواعد وتشمل الطرق على للسالمة خصيصًا
تستهدف أن على حركة السير، آمن في بشكل التصرف وكيفية

والتالميذواألهل. المواداألساتذة هذه
يتبعها عريضة تربوية وضع خطوط يجب ذلــك، إلى باإلضافة
السالمة موضوع األطفال تعليم عملية عليهم هل فتسّ األساتذة
على السالمة على دمج موضوع ثم يجب العمل ومن على الطرق.
العربية، اللغة كانت ســواء الدراسية المواد مختلف في الطرق
أو الفيزياء البيولوجيا، الرياضيات، الجغرافيا، المدنية، التربية

الخ. التاريخ،
 

المقترحة: اإلستراتيجيات
تطبيق كيفية حول االقتراحات بعض أيضًا التقرير هذا يتضمن
وهذه الراهن، الوضع تحسين بهدف المقترحة، اإلستراتيجية

اآلتية: هي اإلستراتيجية

القصير: المدى على
البقاء»، لألطفال الصغار. «إرشادات المواد الموجودة، توزيع •
البقاء». «إرشادات عريضة لألساتذة لمرافقة خطوط وضع •

الطويل: المدى على
المنهاج بشكل في الطرق» على «السالمة موضوع إدخال يجب •

ومستقل. منفصل
لألساتذة. السالمة خاصة بموضوع تربية توفير يجب •

المراحل مختلف مع تتالءم موادتعليمية إنتاج على العمل يجب •
المدرسية.

باستمرار. الموادالمنتجة وتحسين متابعة على العمل يجب •
الذين األطــفــال عــدد لمعرفة إحــصــاءات متتابعة • يجب إجـــراء

سير. لحوادث يتعرضون

أن العالي، والتعليم التربية وزارة أي المسؤولة، بــالــوزارة يجدر 
مع بالتعاون ممكن وقــت أقــرب فــي تطبق هــذه اإلستراتيجية

المعنية. الحكومية غير والمنظمات الوزارات األخرى
أفضل بصورة الناس عامة لتوعية إعالمية إعدادحملة يجدر كما

التأهيل عن

لألطفال المروري

يدركوا مسؤولياتهم لكي لهم المالئمة التربية توفير المهم لذامن المجتمع في الضعيفة المجموعات من يعداألطفال

في إلى حد بعيد المساهمة بإمكانه السالمة على الطرق موضوع حول جيدة تربية تأمين إن الطرق. من كمنتفعين

المروري لألطفال، التأهيل عن علمية دراسة بإجراء السويدية «سويرود» مؤسسة قامت لذلك هذا الهدف، بلوغ

السالمة المرورية. وضع تحسين بهدف اإلقتراحات بعض وقدمت

مؤسسة"سويرود"السويديةالمتخصصة أجرت
دراسة ،٢٠٠٤ العام لبنان في عملت في التي
بإشراف السير حــوادث مشكلة لمعالجة ة علميّ
والنقل وزارة األشغال العامة

السليمة. القيادة على مبكر التربوية.تدريب في المناهج الطرق على السالمة موضوع إدخال لألوالد.ضرورة المالئمة توفير التربية


