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تــم وضــع اإلطــار االســراتيجي الوطنــي بقيــادة املجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة، وبالتعــاون مــع الفريــق الوطنــي ملناهضــة العنــف ضــد األطفــال ومنظمــة 

يونيســف يف مــر و بدعــم مــن االتحــاد األورويب، وتــم إعــداد الورقــة بطريقــة تشــاورية، وتضمنــت مجموعــة مــن ورش العمــل واالجتامعــات مــع الــركاء 

الحكوميــن ومنظــامت املجتمــع املــدين، كــام اســتفادت مــن أفــكار األطفــال واملراهقــن وآرائهــم، مــن خــالل االســتعانة بالبحــث الــذي أجــرى يف وقــت ســابق 

بشــأن العنــف ضــد األطفــال يف مــر، الــذي شــارك فيــه األطفــال واملراهقــون وعــروا عــن آرائهــم.

كــام ســاهمت املعلومــات واألدلــة التــي تــم جمعهــا مــن الدراســات والتقاريــر مــن قبــل املجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة ويونيســف يف توفــر مزيــد 

مــن الدعــم لتحديــد األولويــات االســراتيجية. وأخــراً، اعتمــدت األطــراف املعنيــة، أثنــاء إعــداد اإلطــار االســراتيجي، عــى عــدة أطــر جديــدة للتفكــر، مثــل 

مجموعــة االســراتيجيات الســبع لوضــع حــد للعنــف ضــد الطفــل )INSPIRE(، التــي اعتمدتهــا الراكــة العامليــة إلنهــاء العنــف ضــد األطفــال1.

وتحقق هذه االسراتيجية خطوة هامة لوضع خطة عمل للقضاء عى العنف ضد األطفال.

د. عزة العشاموي

األمن العام للمجلس القومي للطفولة واألمومة

السيد/ برونو مايس

ممثل منظمة يونيسف يف مر

تمهيد
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ممــول  المشــروع   هــذا 
األوروبــي االتحــاد  مــن 

شكر واجب

ونخص بالشكر أعضاء الفريق الوطني ملناهضة العنف ضد األطفال ملا أسهموا به من وقت ومعرفة وخرة فنية من أجل إعداد هذه الوثيقة. 

الفريق الوطني لمناهضة العنف ضد األطفال

الرئاسة: املجلس القومي للطفولة واألمومة

ــباب  ــي، وزارة الش ــم الفن ــم والتعلي ــة والتعلي ــي، وزارة الربي ــن االجتامع ــكان، وزارة التضام ــة والس ــن: وزارة الصح ــون م ــي – ممثل ــق الوطن ــاء الفري أعض

ــتعالمات،  ــة لالس ــة العام ــرأة، الهيئ ــي للم ــس القوم ــة، املجل ــاف، وزارة الثقاف ــة، وزارة األوق ــة املحلي ــة، وزارة التنمي ــدل، وزارة الداخلي ــة، وزارة الع والرياض

الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء، النيابــة العامــة، الرملــان املــري، نقابــة املحامــن، األزهــر الريــف، املركــز الــدويل اإلســالمي للدراســات والبحــوث 

ــة ملســاعدة  ــة املري ــة  األرثوذكســية، الجمعي ــة للكنيســة القبطي ــة واملســكونية التابع ــة واالجتامعي ــات العام ــة األزهــر(، أســقفية الخدم الســكانية )جامع

ــة إنقــاذ الطفــل، بــالن  ــة تــر دى زوم، هيئ ــاء أطفــال وأخصائيــن نفســين(، هيئ ــة حــواء املســتقبل، خــراء )أطب ــة(، جمعي األحــداث )منظمــة غــر حكومي

ــة )يونيســف(. ــدوق األمــم املتحــدة للســكان، ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفول ــة يف مــر، االتحــاد األورويب، صن ــة كــر الدولي انرنشــيونال، هيئ

ــي، وزارة  ــم الفن ــم والتعلي ــة والتعلي ــة واألمومــة، وزارة الصحــة والســكان، وزارة الربي ــس القومــي للطفول ــون مــن: املجل ــة التســيريية – ممثل أعضــاء اللجن

ــة حــواء املســتقبل. ــة ملســاعدة األحــداث، جمعي ــة املري الشــباب والرياضــة، الجمعي

بدعم من االتحاد األورويب ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف( يف مر.
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المقدمة

ينتــر العنــف ضــد األطفــال يف مــر انتشــاراً واســعاً، ويؤثــر عــى األطفــال يف كافــة رشائــح املجتمــع2، وعــى الرغــم مــن ذلــك، فهــو مشــكلة خفيــة، تحــدث 

خلــف األبــواب املغلقــة أو تظــل محاطــة بالصمــت الناجــم عــن تقبــل املجتمــع للعنــف أو تســامحه معــه، أو الخــوف مــن الوصمــة أو اعتبــاره أمــراً ال يجــوز 

الحديــث عنــه.

وعــى الرغــم مــن أن العنــف ضــد األطفــال يف مــر يأخــذ أشــكاالً متعــددة - بــدءاً مــن العنــف الجســدي والنفــي، وانتهــاًء باالســتغالل الجنــي وعاملــة 

ــة الناتجــة عــن األبحــاث  ــإن أحــدث األدل ــاث( – ويحــدث يف ســياقات مختلفــة، ف ــان اإلن ــاث )خت األطفــال واإلتجــار بهــم وتشــويه األعضــاء التناســلية لإلن

تبــن أن األطفــال يف مــر كثــراً مــا يواجهــون مخاطــر التعــرض للعنــف يف تلــك األماكــن التــي مــن املفــرض أن يحصلــوا فيهــا عــى الرعايــة والحاميــة، و مــن 

خــالل رعايــة الوالديــن و الرعايــة البديلــة، و مــن خــالل مدارســهم )ســوف نســتخدم مصطلــح املــدارس فيــام بعــد كمصطلــح عــام يشــر إىل جميــع الســياقات 

التعليميــة الخاصــة باألطفــال مثــل الحضانــات و مــدارس التعليــم الفنــى و مــدارس الربيــة الخاصــة، مــدارس الفصــل الواحــد(3 وكذلــك مــن خــالل وســائل 

التواصــل االجتامعــي واالنرنــت.

وتؤكــد الحكومــة املريــة أنــه ليــس هنــاك ما يــرر أي نوع من أنــواع العنــف ضــد األطفــال، كــام تلتــزم بالقضــاء عــى جميــع أشــكال العنــف ضــد األطفــال، 

متاشــياً مــع دســتور 2014، واتفاقيــة حقــوق الطفــل، وقانــون الطفــل املــري )2008(، وغرهــم مــن املعايــر املحليــة والدوليــة لحقــوق اإلنســان، عــالوة عــى 

ذلــك، تلتــزم الحكومــة بتنفيــذ خطــة التنميــة املســتدامة 2030، التــي تتضمــن أهــداف طموحــة للقضــاء عــى العنــف، كجــزء مــن رؤيــة أوســع “لعــامل يســتثمر 

يف أطفالــه، عــامل ينمــو فيــه كل طفــل مبأمــن مــن العنــف واالســتغالل”4. 

ويف ضــوء هــذه الخلفيــة، تأســس الفريــق الوطنــي ملناهضــة العنــف ضــد األطفــال )املشــار إليــه فيــام بعــد بالفريــق الوطنــي( يف ينايــر 2017، وتــوىل رئاســة 

الفريــق املجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة، والهــدف مــن هــذا الفريــق املتعــدد القطاعــات ترسيــع وتعزيــز الجهــود الراميــة إىل التصــدي للعنــف ضــد 

الفتيــات والفتيــان واملراهقــن. وقــد وضــع اإلطــار االســراتيجي الوطنــي الحــايل للقضــاء عــى العنــف ضــد األطفــال، مــن أجــل دعــم بنــاء توافــق يف اآلراء، 

وتقديــم التوجيــه االســراتيجي لعمــل الفريــق وأعضــاءه. وتقــدم هــذه الورقــة إطــار ملجموعــة شــاملة متعــددة القطاعــات مــن اإلجــراءات املنســقة ملنــع 

العنــف ضــد األطفــال والتصــدي لــه. واســتناداً لهــذا اإلطــار االســراتيجي، ســتكون الخطــوة التاليــة وضــع خطــة عمــل وطنيــة مفصلــة ومحــددة التكاليــف، 

للتصــدي للعنــف ضــد األطفــال، ويكــون لهــا أهــداف واقعيــة وذات أطــر زمنيــة محــددة وآليــات املتابعــة والتقييــم ذات الصلــة. 

وعــى الرغــم مــن أن نهــج االســراتيجية واإلجــراءات املبينــة يف هــذا اإلطــار االســراتيجي، واســعة النطــاق مبــا يكفــي للتطبيــق عــى أشــكال العنــف املختلفــة 

يف ســياقات مختلفــة، فقــد صممــت التدابــر خصيصــاً للتصــدي للعنــف داخــل األرسة والبيئــة املدرســية ووســائل التواصــل االجتامعــي واالنرنــت، كاســتجابة 

للبيانــات الوطنيــة املتاحــة، التــي تبــن تحديــداً ارتفــاع مســتويات العنــف وأشــكاله الخطــرة التــي ترتكــب داخــل هــذه الســياقات، وعــدم وجــود اســراتيجية 

حكوميــة شــاملة للتصــدي لهــا، بخــالف املامرســات الضــارة، مثــل تشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث وزواج األطفــال التــي أدرجــت بالفعــل يف اســراتيجيات 

موســعة يف مر5.

من أجل ذلك، وجه هذا اإلطار االسرتاتيجي اهتامماً خاصا بأشكال العنف التالية: 

التأديب العنيف، مبا يف ذلك كرثة استخدام الوالدين ومقدمي الرعاية للعقاب الجسدي واالعتداء اللفظي كوسائل تأديبية، . 1

والعنف املدريس الذي يرتكبه املدرسون/ فريق العمل باملدرسة ويرتكبه األطفال )العنف بن األقران(، . 2

والعنف الجني، وال سيام املستويات املرتفعة من التحرش الجني الذي تتعرض لها الفتيات6، . 3

 إضافــة إىل ذلــك، فــإن نهــج االســراتيجية ذات صلــة أيضــا بالعنــف الــذي يحــدث يف ســياقات مثــل مؤسســات الرعايــة والعدالــة )مثــل مؤسســات رعايــة 

الطفــل و أماكــن اإلحتجــاز(.، وأماكــن العمــل ويف الســياقات اإلنســانية. - مــن حيــث أن التعامــل  مــع هــذه الســياقات يتطلــب تطويــر السياســات وتنفيذهــا 

وجمــع البيانــات، و تقديــم الخدمــات، وتغيــر األعــراف اإلجتامعيــة. غــر أن هــذا اإلطــار اإلســراتيجي ال يناقــش هــذه األماكــن بعينهــا بالتفصيــل. 
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العنف ضد األطفال 

ــون  ــم 37,9 ملي ــاً، منه ــمة تقريب ــون نس ــر 95 ملي ــكان م ــدد س ــغ ع يبل

طفــل )يف الفئــة العمريــة صفــر -17(، أي مــا يعــادل 40% مــن إجــاميل 

األطفــال  مــن  العظمــى  الغالبيــة  أن  األبحــاث  وتبــن  الســكان7،  عــدد 

ــرض  ــم8، وال تتع ــكل منتظ ــف بش ــا للعن ــون فيه ــات يتعرض ــأون يف بيئ ينش

ســالمتهم ورفاههــم للــرر يف منازلهــم وأرسهــم فحســب، بــل يف املــدارس 

وأماكــن العمــل ومؤسســات الرعايــة ونظــم العدالــة ويف األماكــن املختلفــة 

ــار  ــذا اإلط ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــا، وع ــون فيه ــي يعيش ــات الت يف املجتمع

االســراتيجي قــد أقــر بأهميــة التصــدي للعنــف املمنهــج الواســع االنتشــار 

الخلفية واألساس المنطقي

ــف  ــك العن ــا يف ذل ــكاله، مب ــع أش ــن وبجمي ــع األماك ــال يف جمي ــد األطف ض

الجســدي والجنــي والنفــى، فــإن هــذا اإلطــار يتصــدى تحديــداً ملســتويات 

العنــف بالغــة االرتفــاع التــي يعــاىن منهــا األطفــال يف منازلهــم ويف املــدارس، 

ــى  ــي9، وع ــف الجن ــران والعن ــف األق ــف وعن ــب العني ــك التأدي ــا يف ذل مب

ــاً  ــن أيض ــه ميك ــى أن ــد ع ــادة التأكي ــروري إع ــن ال ــك، فم ــن ذل ــم م الرغ

ــكال  ــى أش ــراتيجي ع ــار االس ــة يف اإلط ــراتيجية املدرج ــج االس ــق نه تطبي

ــامل. ــارة واإله ــات الض ــل املامرس ــال، مث ــد األطف ــرى ض ــف األخ العن

العنف ضد األطفال

الممارسات الضارةاإلهمالالجنسيالنفسيالجسدي

كافة أشكال العنف أو الرر أو اإليذاء الجسدي أو النفى، واإلهامل أو املعاملة املنطوية عى إهامل، أو االستغالل مبا يف ذلك االعتداء الجنى10.

العنف الجسدي املميت 

وغر املميت، مبا يف ذلك 

كافة أشكال العقاب 

البدين )عى سبيل 

املثال: الرب أوالركل( 

واملضايقات الجسدية 

من جانب البالغن أو 

األطفال اآلخرين.

مبا يف ذلك التحقر 

والسخرية واإلهانة 

والتهديد والرهيب 

والعزل والتمييز والنبذ

مبا يف ذلك التحرش 

الجني واالغتصاب 

واالستغالل الجني يف 

البغاء أو املواد اإلباحية

اإلخفاق يف حامية 

الطفل من الخطر، 

مبا يف ذلك، اإلخفاق 

املتعمد يف تقديم 

الرعاية الصحية، وعدم 

توفر ما يكفى من 

الحامية أو الرقابة.

مبا يف ذلك تشويه 

األعضاء التناسلية 

لإلناث )الختان( 

وزواج األطفال 

والزواج القرسي

ــة واألمومــة بالتعــاون  ــذي أجــراه املجلــس القومــي للطفول ــن املســح ال ويب

مــع منظمــة يونيســف يف عــام 2015، أن األطفــال كثــراً مــا يواجهــون مخاطــر 

التعــرض للعنــف يف منازلهــم مــن جانــب آبائهــم أو القامئــن عــى رعايتهم، ثم 

يف املــدارس مــن خــالل أقرانهــم مــن الطلبــة وأخــراً عــى أيــدى املدرســن11.

وتدعــم نتائــج املســح الســكاين الصحــي يف مــر لعــام 2014 هــذا البحــث، 

ــم  ــوا يف منازله ــنة تعرض ــن 1-14 س ــن س ــال ب ــن األطف ــن أن 93% م إذ تب

ملامرســات تأديبيــة تتســم بالعنــف يف الشــهر الســابق إلجــراء املســح، 

ويتضمــن ذلــك االعتــداء النفــى والعقــاب الجســدي، كــام تعــرض 43% منهم 

ــه عــى  ــل أو صفع ــذي يتضمــن رضب الطف ــاب الجســدي الشــديد، ال للعق

وجهــه أو رأســه أو أذنيــه، أو رضبــه رضبــاً مرحــاً متكــرراً، وكذلــك اســتخدام 

ــة12.  ــل األحزم أداة حــادة يف الــرب مث

ــة، إذ  ــوء املعامل ــر س ــة ملخاط ــرث عرض ــنوات أك ــن 3-4 س ــن س ــال ب واألطف

وصــل معــدل العقــاب الجســدي بينهــم إىل 43%. وبشــكل عــام، ال تختلــف 

ــس الطفــل13. ــالف جن ــاً ملحوظــاً باخت ــة اختالف الوســائل التأديبي

وعــى صعيــد أكــرث إيجابيــة، فعــى الرغــم مــن انتشــار العقــاب الجســدي 

ــاء واألمهــات – أكــرث مــن 70% منهــم - ال  ــإن معظــم اآلب انتشــاراً واســعاً، ف

يعتــرون أن العقــاب الجســدي وســيلة رضوريــة لتأديــب الطفــل14. ويشــر 

ــة  ــاء واألمهــات املريــون يف الواقــع إىل االســتعانة باســراتيجيات تأديبي اآلب

ال تتضمــن ســلوكيات تتســم بالعنــف، مثــل املناقشــات واإلطــراء والتشــجيع. 

وأخــراً، أظهــرت الدراســة املشــركة بــن املجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة 

ــن  ــد م ــى املزي ــرف ع ــة يف التع ــن القوي ــة الوالدي ــف رغب ــة يونيس ومنظم

الســلوكيات الربويــة اإليجابيــة. ومــن ثــم، خلــق أســاس قــوى لرامــج 
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الربيــة، التــي تســاعد الوالديــن/ مقدمــي الرعايــة عــى تعلــم طــرق التعامــل 

مــع ســلوكيات الطفــل ودعــم تنشــئته تنشــئة إيجابيــة. 

ــدارس،  ــع امل ــرب يف جمي ــف وال ــتخدام العن ــر اس ــن حظ ــم م ــى الرغ وع

فيظــل العقــاب الجســدي هــو املامرســة الشــائعة يف املؤسســات التعليميــة15. 

ــة  ــي للطفول ــس القوم ــا املجل ــي أجراه ــة الت ــن أن الدراس ــم م ــى الرغ وع

ــرون  ــن ينك ــر أن املدرس ــف تظه ــة يونيس ــع منظم ــاون م ــة بالتع واألموم

اســتخدامهم للعنــف يف تأديــب تالميذهــم، فــإن التالميــذ أنفســهم يرســمون 

صــورة مختلفــة متامــاً. إذ أشــار 65% مــن الفئــة العمريــة 13-14 ســنة – وال 

ــة  ــرب بواســطة عصــا أو حــزام أو خرزان ــم لل ــان - إىل تعرضه ســيام الفتي

أو ســوط مبدارســهم16. عــالوة عــى ذلــك، أشــار التالميــذ الذيــن شــاركوا يف 

ــذاء، عــى الرغــم مــن  الدراســة إىل عــدم التعامــل مــع معظــم حــاالت اإلي

تقديــم بعــض الشــكاوى بالتعــرض للعنــف إىل مديــري املــدارس. ويف حــاالت 

ــف مــن الدراســة بشــكل كامــل،  ــن بالعن ــال املترري أخــرى، تــرسب األطف

وهــو خطــر جســيم يهــدد مســتقبلهم. وينتــر أيضــاً العنــف الجســدي  بــن 

األقــران، إذ أشــار 38% مــن األطفــال إىل تعرضهــم لهــذا النــوع مــن العنــف، 

ــم  ــدى زمالئه ــى أي ــى ع ــف النف ــم للعن ــن تعرضه ــذ م ــكا التالمي ــام ش ك

ــة17. ــام أدى إىل شــعورهم باإلهان ومدرســيهم، م

يتعرض أكثر من 9 أطفال من كل 10 أطفال لممارسات تأديبية عنيفة بالمنزل22

يتعرض ما يقرب من 8 أطفال من كل 10 أطفال للعقاب الجسدي بالمنزل23

يتعرض ما يقرب من 7 أطفال من كل 10 أطفال للعقاب الجسدي بالمدرسة24

يتعرض أكثر من تلميذ واحد من كل 3 تالميذ للمضايقات بشكل منتظم25

ــاله إىل  ــا أع ــار إليه ــة املش ــن الدراس ــي، تب ــف الجن ــق بالعن ــام يتعل وفي

ــي انتشــاراً  ــف الجن ــرث أشــكال العن ــو أك ــي اللفظــي ه أن التحــرش الجن

وفقــاً ملــا أشــار إليــه الفتيــات )ثلثــي عــدد الفتيــات الــاليت شــاركن يف املســح 

ــس  ــه اللم ــم يلي ــة، ث ــذه الدراس ــاركوا يف ه ــن ش ــان الذي ــرة( والفتي بالقاه

ــة  ــرأة دراس ــدة للم ــم املتح ــة األم ــرت منظم ــام 2013 أج ــي. ويف ع الجن

حــول طــرق ووســائل القضــاء عــى التحــرش الجنــي مبــر، وتدعــم هــذه 

الدراســة تلــك النتائــج، إذ أظهــرت أن أكــرث مــن 99,3% مــن الفتيــات والنســاء 

املريــات الــاليت شــاركن يف املســح تعرضــن لبعــض أشــكال التحــرش الجنــي 

يف حياتهــم، بــدءا مــن املعاكســة بالصفــر واإليــذاء اللفظــي، وانتهــاًء باللمــس 

غــر املرغــوب فيــه واالغتصــاب18. عــالوة عــى ذلــك، تشــر األبحــاث إىل أن 

الفتيــات ال يتعرضــن للتحــرش الجنــي يف املــدارس فحســب، بــل يف الطريــق 

مــن وإىل املدرســة، ويف املواصــالت العامــة، ويف الشــوارع19.

وعــى الرغــم مــن أن الدراســة مل تكشــف عــن أي “حــاالت تعــرض األطفــال 

ملامرســة الجــامع قــرساً أو قهــراً”20، تلقــى خــط نجــدة الطفــل، والــذي يديــره 

ــي  ــف الجن ــة العن ــات مبامرس ــة، بالغ ــة واألموم ــي للطفول ــس القوم املجل

ضــد األطفــال، مبــا يف ذلــك، 206 حالــة اعتــداء جنــي واغتصــاب يف الفــرة 

مــن 2011 إىل 2014. ومــن املعتقــد أن املســتوى الحقيقــي لالغتصــاب أعــى 

مــن ذلــك، وذلــك ألن عــدد كبــر مــن الضحايــا يعانــون يف صمــت، ويخجلــون 

مــن اإلفصــاح عــن تعرضهــم لالغتصــاب أو يخشــون ذلــك، أو ببســاطة ليــس 

لديهــم القــدرة عــى اإلبــالغ عــن تجاربهــم21. 

ــة  ــال يف الفئ ــة أن 1 مــن كل 5 مــن أطف ــات العاملي أيضــا أظهــرت اإلحصائي

ــة )12 -15  ــة العمري ــال يف الفئ ــن كل 10 أطف ــنة( و7 م ــة )8-11 س العمري

ســنة( لهــم بروفايــل عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي 26. وان 1 مــن كل 4 

أطفــال تعــرض لتجربــة مزعجــة عــى االنرنــت27. و1 مــن كل 3 أطفــال وقــع 

ــي28،  ــائل التواصــل االجتامع ــق وس ــران عــى طري ــن األق ــف م ــة للعن ضحي

ــن  ــة ع ــة وعنري ــائل كراهي ــرض لرس ــن تع ــن املراهق ــن 4 م ــا 1 م وتقريب

ــق وســائل التواصــل االجتامعــي أو االنرنــت29.  طري
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تبعات العنف وتكاليفه 

ــه  ــل، وصحت ــاه الطف ــتثامرات يف رف ــوض االس ــال يق ــد األطف ــف ض “العن

ــتقبل”30. ــال املس ــة ألجي ــدرة اإلنتاجي ــى الق ــلباً ع ــر س ــه، ويؤث وتعليم

هنــاك أدلــة واضحــة وقويــة تؤكــد أن العنــف يعرقــل منــو الطفــل بجميــع 

جوانبــه، مبــا يف ذلــك، النمــو البــدين والنفــى واالجتامعــي31. فاألطفــال الذين 

تعرضــوا لإليــذاء أو اإلهــامل غالبــاً مــا يعانــون من صعوبــات يف التعلــم وتدىن 

ــوغ، ورمبــا  ــة البل ــال ملرحل يف مســتوى األداء باملدرســة، ومشــكالت يف االنتق

يعانــون مــن عــدم الثقــة بالنفــس، واالكتئــاب. وتبــن الدراســات، عــى ســبيل 

ــاعر  ــق، ومش ــة والقل ــاب والتعاس ــؤرش لالكتئ ــدين م ــاب الب ــال، أن العق املث

اليــأس بــن األطفــال واملراهقــن، بــل إن التعــرض للعقــاب البــدين، حتــى لــو 

ملــرات قليلــة، قــد يــؤدى أيضــاً إىل إحبــاط نفــى بــن الشــباب، الذيــن قــد 

يفقــدون الثقــة يف اآلخريــن الالزمــة لتحقيــق التنميــة البريــة الطبيعيــة32. 

عــالوة عــى ذلــك، تعــرض الطفــل لســوء املعاملــة يكــون لــه آثــار جوهريــة 

ــة أو  ــن نشــأوا يف أرسة عنيف ــال الذي ــث أن األطف ــال، حي ــن األجي ــوارث ب تت

مجتمــع عنيــف، مييلــون التخــاذ العنــف كوســيلة لحــل الخالفــات، وتكــرار 

منــط العنــف واالعتــداء مــع أزواجهم/زوجاتهــم وأبنائهــم33. 

كــام تــرك الجرائــم اإللكرونيــة البشــعة التــي ترتكــب عــن طريــق االنرنــت 

ــدى  ــة امل ــارا طويل ــة، آث ــاموتها املفتوح ــي بس ــل االجتامع ــائل التواص ووس

تقــى عــى كرامــة ومســتقبل األطفــال واملراهقــن مــن نــر الفكــر 

ــز  ــم عــى التميي ــدم قدرته ــال، وع ــى األطف ــاب وع املتطــرف، مســتغلن غي

بــن إيجابيــات وســلبيات مــا يحصلــون عليــه بيــرس وســهولة مــن االنرنــت 

ــي. ــل االجتامع ــع التواص ومواق

وإىل جانــب الخســائر التــي تنجــم عــن العنــف ضــد األطفــال عــى مســتوى 

األشــخاص، فــإن هنــاك أرضار عــى املســتوى املجتمعــي، مبا يف ذلــك التكاليف 

املبــارشة وغــر املبــارشة الناتجــة عــن زيــادة اإلنفــاق االجتامعــي وانخفــاض 

اإلنتاجيــة االقتصاديــة34.

آثار العنف عى االقتصادات الوطنية

االســتثامر مــن أجــل منــع العنــف مســألة تتعلــق بالحكــم الرشــيد واحــرام حقــوق اإلنســان، كــام أنــه يعــود بالنفــع مــن الناحيــة االقتصاديــة، إذ 

تؤكــد بعــض الدراســات أن العنــف عامــل رئيــي مــن عوامــل اســتنزاف االقتصــادات الوطنيــة.

تفقد مر حواىل 7% من املكاسب املمكنة نتيجة للترسب من الدراسة بسبب العنف يف املدارس35.	 

تقدر تكلفة سوء معاملة األطفال بالواليات املتحدة 124 مليار دوالر سنوياً 36.	 

يشر االتحاد األورويب إىل أن كل يورو يستثمر يف منع العنف يحقق عائد اجتامعي قدره 87 يورو37.	 

الصحة 
والرفاه

التعليم
 العنف

  بين
 األجيال

اإلمكانات 
المفقودة

شكل 1: تبعات العنف

ــة  ــف يف مرحل ــع العن ــن األبحــاث أن االســتثامرات يف من ــض تب ــى النقي وع

ــن خــالل: ــة م ــة هام ــد اجتامعية-اقتصادي ــق عوائ ــن أن تحق ــة ميك الطفول

خفض اإلنفاق عى خدمات االستجابة للعنف؛	 

تحسن نواتج التعلم والتعليم؛ الغاء و	 

خفــض العنــف املتــوارث بــن األجيــال والنزعــة اإلجراميــة بــن الكبــار، 	 

وجنــوح األحــداث38.
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تبــن مجموعــة متزايــدة مــن األبحــاث أن خطــر العنــف ينجــم عــن التفاعــل 

املعقــد بــن عــدد مــن عوامــل الخطــر، عــى مســتويات مختلفــة بالنمــوذج 

ــاه، وتنشــأ  ــن بالشــكل )2( أدن االجتامعــي اإليكولوجــى39، عــى النحــو املب

بعــض العوامــل مــن الســامت الفرديــة للطفــل، وســامت الوالديــن أو مقدمي 

الرعايــة، بينــام ينشــأ البعــض اآلخــر مــن العوامــل مــن طبيعــة األرسة، 

ــح  ــج املس ــن نتائ ــال، تب ــبيل املث ــى س ــا. ع ــن أفراده ــات ب واألدوار والعالق

ــه عــى الرغــم مــن أن العقــاب  الســكاين الصحــي  يف مــر لعــام 2014، أن

الجســدي  يحــدث يف جميــع الفئــات االجتامعيــة االقتصاديــة )يــراوح مــن 

79% يف الخمــس األكــرث فقــراً إىل 71% يف الخمــس األكــرث ثــراء(، فــإن هنــاك 

احتــامل أكــر الســتعانة األرس ذات الوضــع االجتامعــي االقتصــادي املنخفــض 

أو ذات املســتوى التعليمــي املنخفــض بوســائل العقــاب الحــاد مقارنــة 

ــاألرس األغنــى أو األكــرث تعليــام40ً. ب

ــي  ــة الت ــرة مــن العوامــل املجتمعي ــاك مجموعــة كب ــك، هن عــالوة عــى ذل

ــة  ــخة املتعلق ــة الراس ــراف االجتامعي ــا األع ــر، منه ــف يف م ــط بالعن ترتب

ــام  ــام – م ــوى بينه ــوازن الق ــالل ت ــن واخت ــن الجنس ــة م ــاألدوار املتوقع ب

ــات –  ــاء والفتي ــي للنس ــرش الجن ــار التح ــدل انتش ــاع مع ــى يف ارتف يتج

وكذلــك األعــراف االجتامعيــة التــي تــرر العنــف ضــد األطفــال أو تتغــاىض 

عنــه41. وتظهــر األبحــاث، عــى ســبيل املثــال، أن اســتمرار القبــول االجتامعــي 

ــل  ــل هــي عام ــب الطف ــف يف تأدي ــي تتســم بالعن لالســتعانة بالوســائل الت

ــل  ــون الطف ــل قان ــك، يواص ــى ذل ــالوة ع ــه42. ع ــتمرار حدوث ــي يف اس رئي

املــري )2008( التغــايض عــن العقــاب البــدين يف املنــزل، مــام يســهم أيضــاً 

ــف. ــل للعن ــة تعــرض الطف ــادة إمكاني يف زي

ــال  ــرض األطف ــامل تع ــن احت ــد م ــد تزي ــة ق ــل معين ــاك عوام ــام أن هن ك

ــد  ــامل، وق ــذا االحت ــن ه ــل م ــن أن تقل ــل ميك ــاً عوام ــاك أيض ــف، هن للعن

ــى  ــي ، ع ــي اإليكولوج ــوذج االجتامع ــة للنم ــتويات املختلف ــد يف املس توج

ســبيل املثــال، عــى املســتوى املجتمعــي، متثــل األطــر التريعيــة والسياســية 

ــة  ــات املعني ــم واملؤسس ــف، والنظ ــن العن ــل م ــى الطف ــي تحم ــة، الت القوي

ــك  ــة مــن العنــف. كــام يبعــث ذل ــل القوانــن، عوامــل هامــة للحامي بتفعي

برســالة قويــة مــن خــالل املجتمــع بشــأن حقــوق الطفــل يف النمــو يف مأمــن 

ــي تعــزز إحــداث  ــا باالســراتيجيات الت ــد اقرانه ــف، وال ســيام عن ــن العن م

ــر إيجــايب عــى مســتوى الســلوك واملجتمــع44. عــى مســتوى املجتمــع  تغي

ــون  ــن أن تك ــن املمك ــدارس م ــن الواضــح أن األرس وامل ــة، م املحــى والعائل

مصــدراً قويــاً لحاميــة األطفــال ودعمهــم45. وعــى وجــه الخصــوص، األطفــال 

الذيــن يتعرضــون لوســائل تأديــب إيجابيــة متســقة )بعكــس الوســائل 

العنيفــة( يف املنــزل واملدرســة، يف شــكل التشــجيع اإليجــايب والــدفء واملــودة 

يكــون هنــاك احتــامل أكــر لتحقيقهــم إمكانــات النمــو وتعلمهــم املهــارات 

املواتيــة اجتامعيــا وإســهامهم يف املجتمــع إســهاماً هادفــا46ً. ومــن املحتمــل 

ــات  ــل العالق ــزز نق ــام يع ــم، م ــارات إىل أطفاله ــذه امله ــوا ه ــاً أن ينقل أيض

ــال47. ــة مــن العنــف عــر األجي ــة خالي اإليجابي

شكل 2: النموذج االجتماعي اإليكولوجي لفهم العنف ضد األطفال والوقاية منه43

النظم/ 
المؤسسات

المجتمع المجتمع
المحلي

العائلة/األسرة/
األقران

األفراد

القوانن ـ 

والسياسات

قدرة املؤسسات ـ 

عى منع أعامل 

العنف والتصدي 

لها

األعراف ـ 

االجتامعية التي 

ترر/ تتغاىض عن 

العنف

عدم املساواة بن ـ 

الجنسن

متركز الفقرـ 

ارتفاع معدل البطالةـ 

ارتفاع مستوى الجرميةـ 

ارتفاع مستوى تعاطى ـ 

املخدرات

تدىن الروابط ـ 

االجتامعية

الضغوط عى الوالدينـ 

تدىن العالقات بن الوالدين واألطفالـ 

عدم متابعة الوالدين لألطفال ـ 

 خالل استخدامهم لوسائل التواصل 

االجتامعي واالنرنت.

 تدىن الحالة االجتامعية ـ 

االقتصادية لألرس

الضغط السلبي من قبل األقرانـ 

الطفل: السن، الجنس، االحتياجات ـ 

الخاصة، األداء التعليمي

الوالدين: صغر السنـ 

 انخفاض مستوى التعليمـ 

تعاطى املخدراتـ 

تاريخ الوالدين بشأن التعرض لإليذاءـ 

التعرض للعنف أو اإليذاء أو رسائل ـ 

كراهية وعنرية من خالل وسائل 

التواصل االجتامعي أو االنرنت
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االستجابة الوطنية حتى الوقت الحالي 

بذلــت مــر جهــوداً كبــرة العتــامد القوانــن والتدابــر السياســية التــي مــن 

شــأنها أن تضمــن للطفــل حاميــة أفضــل مــن العنــف، مبــا يف ذلــك، يف املنــزل 

ويف املدرســة. فعــى ســبيل املثــال، أدرجــت حقــوق الطفــل يف الحاميــة مــن 

ــون  ــون الطفــل )2008(، وقان ــف يف الدســتور املــري )2014(، ويف قان العن

ــام 2014،  ــات لع ــون العقوب ــل قان ــك، تعدي ــا يف ذل ــات )1937(، مب العقوب

الــذي يجــرم التحــرش الجنــي للمــرة األوىل. كــام صدقــت مــر عــى عــدد 

ــل،  ــوق الطف ــي تضمــن حق ــوق اإلنســان، الت ــة لحق ــن معاهــدات الدولي م

مثــل اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وامليثــاق األفريقــي لحقــوق الطفــل ورفاهــه. 

ــتدامة  ــة املس ــة التنمي ــذ خط ــة بتنفي ــت الحكوم ــك، التزم ــى ذل ــالوة ع ع

ــة  ــن رؤي ــف، كجــزء م ــاء العن ــن أهــداف طموحــة إلنه ــي تتضم 2030، الت

ــن  ــن م ــل مبأم ــه كل طف ــو في ــامل ينم ــه، ع ــامل يســتثمر يف أطفال أوســع “لع

ــف واالســتغالل”48. العن

ــة،  ــة املذكــورة أعــاله إىل إجــراءات عملي ــة والدولي ــر الوطني ولرجمــة املعاي

تــم اتخــاذ تدابــر مؤسســية وسياســية معينــة، تضمنــت، مــن ضمــن أمــور 

أخــرى، تشــكيل لجــان متعــددة لحاميــة الطفــل عــى مســتوى املحافظــات 

ــان  ــذه اللج ــع ه ــل(. وتخض ــة الطف ــان حامي ــاء )لج ــتوى األحي ــى مس وع

ــة مبوجــب  ــا مكلف ــام أنه ــة، وك ــة املحلي ــوزارة التنمي ــة ل للمســؤولية اإلداري

ــأن  ــة بش ــتوى املحافظ ــى مس ــات ع ــع سياس ــل )2008( بوض ــون الطف قان

املســائل املتعلقــة بحاميــة الطفــل. وكذلــك رصــد ومتابعــة الحــاالت الفرديــة 

ــم إنشــاء خــط نجــدة الطفــل  ــك، ت ــاء. عــالوة عــى ذل عــى مســتوى األحي

املجــاين )رقــم 16000( املخصــص ملســاعدة األطفــال يف حــاالت الخطــر والذي 

ــة  ــكاوى املتعلق ــى الش ــة، لتلق ــة واألموم ــي للطفول ــس القوم ــواله املجل يت

ــون  ــون االجتامعي ــا. وخضــع األخصائي ــاكات حقــوق األطفــال ومتابعته بانته

العاملــون عــى الخــط للتدريــب عــى كيفيــة الــرد عــى االستفســارات ذات 

ــك  ــة وذل ــي الرعاي ــاالت ملقدم ــة الح ــة إحال ــل كآلي ــة والعم ــة بالربي الصل

ــة. ــون دعــامً يف مجــال الربي ــن يطلب للذي

إن ورش العمــل املخصصــة لتدريــب القامئــن عــى خطــوط املســاعدة 

واالستشــارة هــي أحــد مكونــات برنامــج أكــر، ميولــه االتحــاد األورويب، 

بالراكــة مــع منظمــة يونيســف للحــد مــن العنــف ضــد األطفــال يف مــر. 

ــن يف  ــن العامل ــن االجتامعي ــب األخصائي ــي لتدري ــج وطن ــع منه ــد وض وق

ــادة وزارة  مجــال حاميــة الطفــل، وذلــك مبوجــب هــذا الرنامــج وتحــت قي

ــدرات  ــاء الق ــارات وبن ــج عــى امله ــز هــذا املنه ــن االجتامعــي. ويرك التضام

ــج  ــق الرنام ــد أطل ــة. وق ــن الفاعلي ــد م ــال واألرس مبزي ــع األطف ــل م للعم

ــوان  ــت عن ــي حمل ــا – والت ــن نوعه ــة هــي األوىل م يف ديســمر 2016 حمل

“أوالدنــا” – مــن أجــل تعزيــز الربيــة اإليجابيــة، وتــوىل تنفيــذ هــذه 

الحملــة املجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة، بدعــم مــن منظمــة يونيســف 

وبتمويــل مــن االتحــاد األورويب. وباقــران صــوت األطــراف املعنيــة وخرتهــم 

ــاء  ــة والعنــف واآلب ــك، أصحــاب القــرار وخــراء يف مجــال الربي – مبــا يف ذل

ــرك  ــم مش ــق فه ــة يف خل ــاعدت الحمل ــهم – س ــال أنفس ــات واألطف واألمه

ــف49. ــع العن ــة ومن ــة اإليجابي ــة الربي ألهمي

شكل 3: أمثلة للمواد التي نشرتها حملة »أوالدنا«

يونيسف- مر/2016
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وتقــدم وزارة التضامــن االجتامعــي لــألرس املحرومــة واملعرضــة للخطــر 

ــة  ــارات املنزلي ــج الزي ــالل برنام ــن خ ــك م ــألرس، وذل ــة ل ــات الداعم الخدم

ــى  ــالوة ع ــا، ع ــن له ــجيل األرس التابع ــب تس ــات ومكات ــدات الريفي للرائ

ذلــك، تعتــر مراكــز تنميــة الطفولــة املبكــرة التــي تديرهــا الــوزارة، وبرنامــج 

ــتهدف األرس  ــذي يس ــة، ال ــة املروط ــالت النقدي ــة” للتحوي ــل وكرام “تكاف

املنخفضــة الدخــل التــي لديهــا أطفــال، مــن التدابــر الجوهريــة التــي 

ــف50. ــن العن ــة م ــوزارة للوقاي ــا ال تتخذه

ــادرات هامــة للتصــدي للعنــف  ويف قطاعــي التعليــم والصحــة، اتخــذت مب

ــام 2016  ــم يف ع ــال، أصــدرت وزارة التعلي ــبيل املث ــال، فعــى س ضــد األطف

مرســوماً بشــأن االنضبــاط املــدريس )قــرار وزاري 2016/287(، يحــدد تدابــر 

االنضبــاط اإليجــايب لــى يســتعن بهــا املدرســون، كــام تشــكلت لجــان 

متخصصــة للحاميــة املدرســية، للتصــدي لحــاالت العنــف. عــالوة عــى ذلــك، 

تــم تقديــم الدعــم النفــى والتدريــب عــى املهــارات الحياتيــة والخدمــات 

الداعمــة لــألرس، مثــل الرامــج الربويــة للحــد مــن العنــف، لألطفــال 

ــاء املهاجريــن والالجئــن وأرسهــم، مــن خــالل مبــادرة نــادى  املريــن وأبن

األرسة، وذلــك بوحــدات الرعايــة الصحيــة األوليــة تحــت إرشاف وزارة الصحــة 

ــغيل  ــة بتش ــباب والرياض ــع وزارة الش ــك، تضطل ــة إىل ذل ــكان. باإلضاف والس

400 مركــز للشــباب، تقــدم فيهــا برامــج لتعزيــز املهــارات الحياتيــة وإمكانيــة 

تعزيــز  وكذلــك  والشــباب،  للمراهقــن  املروعــات  وريــادة  التوظيــف 

ــز  ــة لتعزي ــارص الزم ــا عن ــي جميعه ــة – وه ــاركة الهادف ــم يف املش حقوقه

ــاً.  ــاالً ناجحــاً آمن ــوغ انتق ــة البل ــال املراهقــن ملرحل انتق

وتشــارك الحكومــة أيضــاً، بالتعــاون الوثيــق مــع الجهــات الفاعلــة غــر 

الحكوميــة، مبــا يف ذلــك، املؤسســات األكادمييــة، يف األبحــاث ومبــادرات بنــاء 

ــه  ــذي تلعب ــدور ال ــة ال ــة بأهمي ــر الحكوم ــك، تق القــدرات. عــالوة عــى ذل

منظــامت املجتمــع املــدين يف تقديــم الخدمــات لألطفــال، وكذلــك مشــاركتها 

يف صنــع السياســات ووضــع الرامــج التــي تهــدف إىل حاميــة ألطفــال51. عــى 

ســبيل املثــال، يدعــو قانــون الطفــل املــري )2008( إىل دمــج ممثلــن مــن 

ــى مســتوى  ــل ع ــة الطف ــان حامي ــع لج ــة يف جمي ــر الحكومي املنظــامت غ

املحافظــة ومســتوى األحيــاء. وقــد كان ملنظــامت املجتمــع املــدين، مبــا 

يف ذلــك املنظــامت الدينيــة، دور فعــال يف تعزيــز فهــم حقــوق الطفــل 

ــك تحــت  ــل، وذل ــألرسة والطف ــة ل ــات الداعم ــن الخدم ــد م ــم العدي وتقدي

مظلــة املؤسســات الحكوميــة52. عــى ســبيل املثــال، نــر القــادة الدينيــون 

املســلمون واملســيحيون منشــوراً مشــركاً بشــأن حاميــة األطفــال مــن 

ــية  ــائل أساس ــة، الســالم، التســامح.. رس ــف واملامرســات الضــارة “املحب العن

مــن اإلســالم واملســيحية لحاميــة األطفــال مــن العنــف واملامرســات الضــارة” 

الــذي نــرا عــى نطــاق واســع، وقــد شــارك يف إعــداد هــذا املنشــور املركــز 

الــدويل اإلســالمي للدراســات والبحــوث الســكانية بجامعــة األزهــر وأســقفية 

الخدمــات العامــة واالجتامعيــة واملســكونية التابعــة للكنيســة القبطيــة  

ــة يونيســف53. ــن منظم ــم م األرثوذكســية، بدع

حرصــاً مــن الدولــة عــى توفــر عنــر األمــان ملســتخدمي شــبكة اإلنرنــت 

يف مــر وتقديــراً منهــا ألهميــة هــذا الجانــب؛ بــدأت وزارة االتصــاالت 

ــا املعلومــات عــام 2007 يف برنامــج طمــوح لتوفــر األمــان عــى  وتكنولوجي

اإلنرنــت لألطفــال بشــكل خــاص، إميانــاً منهــا بأهميــة تلــك القضيــة ومواكبــًة 

للتطــورات العامليــة يف هــذا املجــال، لــذا تــم إنشــاء برنامــج االســتخدام اآلمن 

لإلنرنــت اســتجابة للزيــادة املضطــردة الســتخدام اإلنرنــت يف مــر وخاصــة 

ــة  ــك مــن مخاطــر محتمل ــا يصاحــب ذل ــال وم ــات الشــباب واألطف مــن فئ

ميكــن أن يتعــرض لهــا األطفــال أثنــاء اســتخدامهم لشــبكة اإلنرنــت. 

ــن  ــتخدام اآلم ــة باالس ــة املعني ــة الوطني ــت اللجن ــدد، تأسس ــذا الص ويف ه

ــذا  ــة يف ه ــود املبذول ــيق الجه ــد وتنس ــدف توحي ــال54 به ــت لألطف لإلنرن

املوضــوع، وذلــك مــن منطلــق أن مســؤولية عــامل اإلنرنــت تقــع عــى 

عاتــق الدولــة واملجتمــع والــذي يجــب أن يضــع عــى رأس قامئــة أولوياتــه 

واهتامماتــه الســعي لتوفــر أفضــل الســبل لحاميــة األرس ووقايــة الطفــل مــن 

مختلــف املخاطــر وخاصــة تلــك التــي متــس الخصوصيــة.  لــذك كانــت رؤيــة 

ــم  ــت مــع حاميته ــن اســتخدام اإلنرن ــشء م ــال والن ــة “ متكــن األطف اللجن

وإرســاء املبــادئ الســليمة للتعامــل”. وتهــدف اللجنــة الوطنيــة لالســتخدام 

ــت إىل:  ــن لإلنرن اآلم

تعزيز عنر األمان يف عامل اإلنرنت لكل من األطفال وأرسهم.	 

ــد 	  ــن خــالل تحدي ــت م ــامل اإلنرن ــن املخاطــر املرتبطــة بع ــم م وقايته

وتطويــر األدوات واألســاليب املتبعــة التــي مــن شــأنها تحقيــق األمــن 

ــرايض. ــامل االف والســالمة يف الع

وتتبنــى اللجنــة منهجيــة العمــل متعــدد األطــراف التــي تقــوم عــى جــذب 

جميــع األطــراف املعنيــة بقضايــا االســتخدام اآلمــن لإلنرنــت لألطفــال عــى 

طاولــة واحــدة ملناقشــة كافــة أبعــاد القضيــة والوقــوف عــى الخطــط 

املنفصلــة لــكل أعضــاء اللجنــة مــن جهــة ورســم خطــة واســراتيجية عامــة 

لألعضــاء مجمعــن مــن جهــة أخــرى.
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أهم التحديات

عــى الرغــم مــام بذلتــه مــر مــن جهــد كبــر لتوفــر حاميــة أفضــل لألطفــال 

مــن العنــف، ال يــزال هنــاك ثغــرات كبــرة بــن معايــر حقــوق الطفــل التــي 

ــادرات التــي تنفــذ للتصــدي  وافقــت عليهــا الحكومــة، وعــدد الرامــج واملب

للعنــف ومــا يتعــرض لــه األطفــال بشــكل يومــي. 

ويبــن تحليــل عمــل منظومــة حاميــة الطفــل أن اإلطــار التريعي والســيايس 

ال يقابلــه حاليــاً قــدرة تنظيميــة وبريــة؛ لضــامن تنفيــذه تنفيــذاً كامــال55ً. 

ــال  ــد األطف ــف ض ــدي للعن ــة للتص ــج القامئ ــود والنه ــن الجه ــد م والعدي

مشــتتة وغــر منســقة، مــام يــؤدى إىل عــدم وجــود تقســيم واضــح لــألدوار 

ــى  ــالوة ع ــة. ع ــراف املعني ــع األط ــل جمي ــن قب ــاءلة م ــؤوليات واملس واملس

ذلــك، اآلليــات املوحــدة القامئــة غــر كافيــة عــى املســتوى املحــى إلحالــة 

ــون إىل  ــون االجتامعي ــر األخصائي ــا يضط ــاً م ــث غالب ــا، حي ــا وإدارته القضاي

االعتــامد عــى العالقــات الشــخصية مــع مقدمــي الخدمــة اآلخريــن لضــامن 

ــة  ــيام يف حال ــة، وال س ــف املنظوم ــؤدى إىل ضع ــام ي ــراء56، م ــاذ أي ج اتخ

ــة إىل فقــدان الفــرص يف  ــاوب املتكــرر للموظفــن. وقــد يــؤدى يف النهاي التن

ــة، وال ســيام لهــؤالء  ــة والحامي ــة مــن الرعاي ــح األطفــال سلســلة متواصل من

ــن يعيشــون يف حــاالت مــن الضعــف. الذي

ــا  ــة، فإنه ــالت قيم ــم التدخ ــن أن معظ ــم م ــى الرغ ــك، ع ــى ذل ــالوة ع ع

ــكايف  ــدر ال ــدي بالق ــك ال تتص ــط، ولذل ــتجابة فق ــات االس ــى خدم ــز ع ترك

ــذا  ــه. ويف ه ــل وقوع ــه قب ــف لوقف ــة وراء العن ــة الكامن ــباب الجذري لألس

الشــأن، ال تــزال هنــاك حاجــة ألن تركــز معظــم الجهــود عــى تغيــر املواقــف 

والســلوكيات واألعــراف االجتامعيــة التمييزيــة، التــي تتســامح حيــال العنــف 

القائــم عــى أســاس النــوع االجتامعــي، أو تــرر اســتخدام العنــف كوســيلة 

ــكال  ــن أش ــكل م ــذا الش ــال. وه ــب األطف ــات وتأدي ــل الخالف ــة لح مقبول

ــوة  ــود ق ــدم وج ــة وع ــوارد املالي ــص امل ــط بنق ــات” يرتب ــتجابة لألزم “االس

ــن والسياســات ورصــد  ــل للقوان ــذ الكام ــة متخصصــة؛ لضــامن التنفي عامل

ــا57. إنفاذه

ــة  ــق بحامي ــي تتعل ــات الت ــات والصعوب ــن التحدي ــد م ــا العدي ــاك أيض هن

ــات  ــا املعلوم ــة وتكنولوجي ــالم الرقمي ــائط اإلع ــر وس ــن مخاط ــال م األطف

واالتصــاالت والتــي تواصــل الدولــة جهودهــا فيهــا للموامئــة بــن االســتخدام 

األمثــل للتقنيــات الحدثيــة ووســائط اإلعــالم الرقميــة لألطفــال، وتكنولوجيــا 

ــة  ــكار وموهب ــم ابت ــد لدع ــن فوائ ــه م ــا تحمل ــات واالتصــاالت، وم املعلوم

ــازة  ــم حي ــم تجري ــات، لحس ــة التريع ــت موامئ ــس الوق ــل، ويف نف الطف

األعــامل التــي تتســم بالتطــرف، و أيضــا عــدم القــدرة عــى مجابهــة 

ــا وســلبيتها، الســيام يف  ــة بإيجابياته ــات الحديث ــادة املتالحقــة يف التقني الزي

ــريب،  ــريب والغ ــامل الع ــن الع ــم ب ــن تالح ــا م ــج عنه ــا ينت ــة، وم ــل العومل ظ

حيــث يتعرفــون عــى ثقافــات وخــرات حديثــة قــد تــزج بهــم صغــارا وكبارا 

ــن  ــامل م ــذا الع ــه ه ــا يتضمن ــرف، وم ــة والتط ــم املعلوماتي ــامل الجرائ إىل ع

ــتغالل  ــر، واالس ــار بالب ــرف، واالتج ــي التط ــه، وه ــابك أضالع ــث تتش مثل

ــة  ــة مالحق ــا صعوب ــن تعقيده ــد م ــادي. ويزي ــاري واالقتص ــي والتج الجن

ــة، وهــم  ــل القراصن ــى بحي ــاب الوع ــع، وغي ــات التتب ــاة، وضعــف آلي الجن

غالبــا مــن البــر شــديدي النبــوغ والــذكاء يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات 

واالتصــاالت، ونضيــف عــى ذلــك عــدم توفــر قواعــد بيانــات لرصــد تلــك 

ــم.  الجرائ

واإلطــار االســراتيجي الحــايل يقــر بهــذه العوائــق، ومــن ثــم يقــدم طريقــة 

للمــي قدمــاً خــارج إطــار التدخــالت القامئــة عــى رد الفعــل، نحــو نهــج 

شــامل للوقايــة، يشــمل سلســلة الوقايــة مــن املرتبــة األوىل والثانيــة والثالثة، 

وســنتعرض لــرح هــذا النهــج بالتفصيــل يف الجــزء التــايل.

شكل 4: البد من التحول التدريجي من التركيز الحالي على االستجابة لألزمات، إلى مزيد من التركيز 
على الوقاية من المرتبة األولى والثانية58

االستجابة

 لألزمات بعد 

وقوع العنف

الوقاية من املرتبة الثانيةالوقاية من املرتبة الثانية

الوقاية من املرتبة الثالثة

الوقاية من املرتبة األوىل

الوقاية من املرتبة 

األوىل قبل ظهور 

املشكالت
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املجتمع املحى بأكمله أو جميع األرس – قبل ظهور املشكالتالوقاية من املرتبة األوىل
الوقاية من وقوع العنف من خالل رفع الوعى والتثقيف 

وإسداء املشورة والدعم.

الوقاية من املرتبة الثانية
األطفال واألرس األكرث عرضة ملخاطر التعرض العنف، أي األطفال واألرس 

املحرومة  واألكرث عرضة ملخاطر الحرمان، والتي تحتاج لدعم أكر.

التصدي لعوامل الخطر، والتخفيف من حدة املشكالت، ومنع 

تفاقمها، مع الركيز عى التدخل املبكر.

الحد من اآلثار طويلة األجل للعنف ومنع تكرار حدوثهاألطفال واألرس التي وقع فيها العنفالوقاية من املرتبة الثالثة
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الهدف والنهج

الوقايــة مــن العنــف واالســتجابة لــه أمــر حاســم؛ لضــامن حقــوق الطفــل، 

ومــن ثــم ميكنــه أن ينشــأ وينمــو ويحقــق امكاناتــه كاملــة. وكــام أوضحنــا 

ــة  ــون يف غاي ــا يك ــاً م ــة، غالب ــذه الحامي ــم ه ــإن تقدي ــابق، ف ــزء الس يف الج

الحساســية والتعقيــد، إذ يشــارك فيــه مختلــف األطــراف املعنيــة – الجهــات 

الفاعلــة الحكوميــة وغــر الحكوميــة – ويتــم مــن خــالل قطاعــات متعــددة 

ــق  ــك الفري ــع ذل ــد دف ــة. وق ــة متنوع ــة أو جغرافي ــتويات إداري ــى مس وع

الوطنــي ملناهضــة العنــف ضــد األطفــال التبــاع نهــج شــامل متعــدد 

ــدي  ــت التص ــس الوق ــل، ويف نف ــة الطف ــة حامي ــز منظوم ــتويات لتعزي املس

ــرة  ــة املبك ــذ الطفول ــل – من ــاة الطف ــل حي ــة مراح ــر يف كاف ــل الخط لعوام

حتــى املراهقــة، وكذلــك تعزيــز إحــداث تغيــر إيجــايب عــى مســتوى 

ــع. ــلوك واملجتم الس

الهدف 

الهــدف طويــل األجــل هــو “ جميــع الفتيــات والفتيــان تحــت ســن 18 ســنة، 

ــة  ــأون يف بيئ ــة، ينش ــية صعب ــروف معيش ــون يف ظ ــن يعيش ــيام الذي وال س

خاليــة مــن كافــة أشــكال العنــف”.

وقــد يكــون مــن بــن األطفــال الذيــن يعيشــون يف ظــروف معيشــية صعبــة، 

الفتيــات والفتيــان ذوى اإلعاقــة، أو املتنقلــن - املهاجريــن والالجئــن وطالبــي 

ــن  ــارة، أو املصاب ــات الض ــن باملامرس ــاً، أو املتأثري ــن داخلي ــوء والنازح اللج

بفــروس نقــص املناعــة املكتســبة اإليــدز، أو الذيــن يعيشــون يف فقــر مدقــع، 

أو يعيشــون يف ظــل ظــروف أخــرى مــن الحرمــان االجتامعــي أو االقتصــادي.

نهج شامل متعدد المستويات

ــف ضــد  ــج شــامل للتصــدي للعن ــع نه ــدف، يتب ــوغ هــذا اله ــن أجــل بل م

األطفــال، مــع تنفيــذ تدخــالت عــى مســتويات متعــددة الكثافــة املتزايــدة 

وتســهيل الوصــول للســكان. وهــذا النــوع مــن النهــج املتعــددة املســتويات – 

الــذي يشــمل سلســلة الوقايــة مــن املرتبــة األوىل والثانيــة والثالثــة – يســعى 

ــن  ــة م ــتوى الوقاي ــى مس ــول ع ــالل الوص ــن خ ــر، م ــى أث ــق أع إىل تحقي

االستراتيجية والنهج

املرتبــة األوىل إىل قطــاع كبــر مــن الســكان، برســائل جوهريــة للوقايــة مــن 

العنــف ومعلومــات عــن خدمــات الدعــم املتاحــة. ولذلــك تهــدف التدخــالت 

يف مســتوى الوقايــة مــن املرتبــة األوىل، إىل تعزيــز املعــارف واملهــارات وكذلــك 

ــهم  ــن أنفس ــال واملراهق ــك، األطف ــا يف ذل ــة – مب ــات املحلي ارشاك املجتمع

ــم. ويســعى  ــال وحاميته – واملجتمــع ككل يف املحافظــة عــى ســالمة األطف

هــذا املســتوى للعمــل أيضــاً إىل محــو وصمــة العــار وتشــجيع ســلوك طلــب 

ــالت  ــات وتدخ ــام لخدم ــم الع ــب والدع ــر الطل ــالل توف ــن خ ــاعدة م املس

العنــف ضــد األطفــال.

إىل جانــب التدخــالت يف املرتبــة األوىل، يتطلــب األمــر مزيــد مــن التدخــالت 

ــة  ــر أو املحروم ــة للخط ــألرس املعرض ــة، ل ــة والثالث ــة الثاني ــة يف املرتب املكثف

ــة  ــة الوقاي ــة يف مرحل ــات املقدم ــة الخدم ــن مواءم ــد م ــررة، والب أو املت

ــة،  ــة الوالدي ــارات الربي ــج مه ــال، برام ــبيل املث ــى س ــة )ع ــة الثاني يف املرتب

ــن  ــالج م ــة(، والع ــل وكرام ــج تكاف ــروط )برنام ــي امل ــامن االجتامع والض

تعاطــى املخــدرات، ومــا إىل ذلــك(، حســب ظــروف الشــخصية للطفــل 

واألرسة، ومــن الــروري أن تهــدف إىل التصــدي لعوامــل الخطــر والتخفيــف 

مــن حــدة املشــكالت، ومنــع تفاقمهــا، مــع الركيــز عــى التدخــل املبكــر. مــن 

ناحيــة أخــرى، تســعى التدخــالت يف املســتوى الثالــث إىل الحــد مــن اآلثــار 

طويلــة األجــل للعنــف ومنــع تكــرار حدوثــه، وتشــمل هــذه التدخــالت، عــى 

ــة  ــة الطبي ــال، ضــامن الحصــول عــى خدمــات الطــوارئ، والرعاي ســبيل املث

ــل عــالج األشــخاص  ــة املتخصصــة، مث ــك الخدمــات العالجي ــة، وكذل والعدال

ــام. واألرس أو أي منه

ــز  ــه تعزي ــدي ل ــف والتص ــن العن ــة م ــب الوقاي ــك، يتطل ــى ذل ــالوة ع ع

القوانــن  ذلــك،  الطفــل، مبــا يف  األساســية ملنظومــة حاميــة  املكونــات 

والسياســات واملعايــر واملــوارد البريــة والتمويــل، وآليــات التنســيق وجمــع 

ــر، هــو  ــة األم ــوب، يف نهاي ــإن املطل ــايل، ف ــن الشــكل الت ــام يب ــات. وك البيان

مجموعــة مــن التدخــالت للوقايــة مــن العنــف يعــزز بعضهــا بعضــا، عــى 

ــل. ــة الطف ــة لحامي ــة قوي ــا منظوم ــددة، وتدعمه ــتويات متع مس
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اإلطار االستراتيجي الوطني للقضاء على العنف ضد األطفال في مصر 

خدمات 
 إعادة تأهيل  
متخصصة 

 والوصول للعدالة

برامج مكثفة للتربية اإليجابية 
والدعم اإلجتماعي والتعليمي 

واالقتصادي

تمكين األطفال والمراهقين وتوفير 
المؤسسات التعليمية اآلمنة

رفع الوعي وجمع المعلومات وتعبئة المجتمع  
الطلب على الخدمات والتدخالت الرامية إلى الوقاية من العنف 

ضد األطفال والدعم العام لها

القوانين والسياسات والمعايير 

الموارد المالية والبشرية

لة
ألد

ى ا
عل

ة 
بني

لم
ت ا

ما
لو

مع
 ال

ير
في

تو
ق

سي
ت التن

طر آليا
المخا

دة 
ش

لوكي
والس

ي 
ماع

جت
 اال

يير
لتغ

ا

المستوى الثالث 
الوقاية للمتضررين

المستوى الثاني 
الوقاية للمعرضيين للخطر

المستوى األول 
الوقاية للجميع

مالحظــة: قــد تتناســب بعــض الخدمــات والتدخــالت مــع مســتويات التدخــل املتعــددة، وال يعــد ذلــك ازدواج يف تقدميهــا، طاملــا أنهــا تعكــس سلســلة متواصلــة 

مــن الخدمــات الالزمــة لتلبيــة مجموعــة كبــرة مــن االحتياجــات، والتنــوع يف أوضــاع مرحلــة الطفولــة وأوضــاع األطفــال يعنــى أن األمــر قــد يتطلــب مجموعــة 

متنوعــة مــن الخدمــات املتداخلــة لتجنــب الثغــرات يف تقدميهــا59.

نظرية التغيير

تسرشــد أعــامل الفريــق الوطنــي ملناهضــة العنــف ضــد األطفــال »بنظريــة 

التغيــر«، التــي تشــمل الناتجــن التاليــن اللــذان يعــزز كل منهــام اآلخــر:

النتيجة )1(

ــي وعــى مســتوى املحافظــات  ــة الطفــل، عــى املســتوى الوطن نظــم حامي

واملراكــز، تتمتــع باملــوارد الكافيــة، وتســتند إىل نظــم معلومــات مبنيــة عــى 

ــاً  ــة، وفق ــة ذات الصل ــراف املعني ــع األط ــن جمي ــل ب ــيق كام ــة، بتنس األدل

ــة. ــة والدولي ــر الوطني للمعاي

النتيجة )2(

أطفــال يســتفيدون مــن الخدمــات والتدخــالت عالية الجــودة، التــي تهدف إىل 

الوقايــة مــن العنــف يف املرتبــة األوىل والثانيــة والثالثــة، يف قطاعــات متعددة.

املخرجات

وستســاهم النتائــج األساســية يف تحقيــق ســبع مخرجــات، وقــد تــم اســناد 

تدخــالت اســراتيجية ذات الصلــة لــكل مــن الســبع مخرجــات كــام سرتشــد 

ــاً  ــاً تفصيلي ــاه وصف ــورد أدن ــة. ون ــادئ التوجيهي ــن املب ــة م ــج مبجموع النتائ

لهــذه التدخــالت واملبــادئ التوجيهيــة، لكــن مــن الــروري أن نقــر هنــا بــأن 

هنــاك مجموعــة مــن االفراضــات التــي ينبغــي أن تكــون صحيحــة، لتحقيــق 

الهــدف الــذي ينطــوي عــى ضــامن أن ينشــأ كافــة األطفــال مبأمــن مــن كافــة 

أشــكال العنــف. 

االفرتاضات الرئيسية هي:

الكيانــات الحكوميــة مســتعدة وقــادرة عــى القيــام باســتثامرات 	 

ــف  ــدي للعن ــة - للتص ــة وبري ــوارد مالي ــتدامة - أي مب ــة ومس هادف

ــال.  ــد األطف ض

األطراف املعنية يف مختلف القطاعات - سواء الحكومية أو غر الحكومية 	 

- تدعم نهجاً شامالً ومنسقاً للتصدي للعنف ضد األطفال. 

املجتمعات - مبا يف ذلك األطراف األكرث تأثراً، والقادة الدينيون، وأولياء 	 

املعارف  لتلقى  منفتحون   - واملراهقون  واألطفال  واملدرسون،  األمور، 

وإرشادات تغير السلوك بشأن املواقف ومامرسات العنف. 
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نظرية التغيير – اإلطار االستراتيجي الوطني للقضاء على العنف ضد األطفال

انفاذ القوانن و 

السياسات الحالية 

مع اقراح قوانن و 

سياسات جديدة 

وضع/اضافة معاير 

وطنية لحامية 

الطفل 

اآلثر

التدخالت 
ذات 

األولوية 

المخرجات

النتائج

التحديات

المحددات

1 مبا يف ذلك األطفال املعاقن واألطفال يف حراك )الهاجرين والالجئن والنازحن داخليا( املتأثرين بفروس نقص املناعة البرية واأليدز، يعيشون يف فقر مدقع أو يعيشون يف ظروف إنسانية 

طارئة أو يواجهون أي مشكلة اجتامعية أو اقتصادية  

2 الركاء املعنين ميثلون القطاع الحكومي وغر الحكومي 

األعراف والسلوكيات االجتماعية- الموارد البشرية والمالية- آليات التنسيق

المشكالت

     استراتيجيات االتصال من أجل التنمية لتغيير العادات والتقاليد االجتماعية ومراعاة النوع 
االجتماعي، وكذلك بناء القدرات يتم تنفيذه على مستوى كافة التدخالت المتوقعة

انتشار العنف ضد األطفال خاصة في البيئة المنزلية والمدرسية 

- تعديالت تريعية 

ومراجعة  السياسات 

)اسراتيجية الطفولة 

واألمومة- وخطتها 

التنفيذية متضمنة 

موازنات تفصيلية، 

خطة عمل للقضاء 

عى العنف ضد 

األطفال(

- معاير تقديم 

الخدمات

- التوسع  يف لجان 

الحامية وتفعيلها  

وبناء قدراتها 

- متكن ودعم 

الفريق الوطني 

للقضاء عى العنف 

ضد األطفال

 

 

 

- آليات متابعة 

وتقييم مفعلة 

ومتاحة 

- العمل عى 

الفجوات البحثية

 - إنشاء نظام وطني 

إلدارة املعلومات 

استعداداً إلنشاء 

مرصد وطني لحامية 

الطفل
 

-  تعبئة مجتمعية 

)مثال: حوارات 

مجتمعية، مرسح، 

 اتصال مبارش ( 

- حمالت إعالمية  

من خالل التليفزيون 

واإلذاعة ومواقع 

التواصل االجتامعي، 

و برامج ترفيهية 

تعليمية
 

- مكون حول 

املهارات الحياتية يف 

املناهج و األنشطة 

الخارجية 

- وضع آليات 

لحامية الطفل يف 

ىف جميع البيئات 

التعليمية

 

- تضمن مكون 

للربية اإليجابية يف 

التدخالت املختلفة

- تنفيذ برامج 

للدعم االجتامعي 

والتعليمي 

واالقتصادي لألرس 

املعرضة لخطر 

العنف 

 
 

- إعداد برامج 

متخصصة صديقة 

للطفل ضحايا 

العنف ومراعية 

للنوع االجتامعي 

مع تحقيق العدل 

للجميع

- آليات للتوثيق 

واإلحالة   

 جمع وتحليل ونر 

 البيانات ونتائج

 البحوث

رفع مستوى الوعي 

وتبادل املعلومات  

زيادة الطلب عى 

خدمات القضاء 

عى العنف ضد 

األطفال ودعمها 

من الدولة  

 متكن األطفال 

 واملراهقن

 وتوفر بيئة

 تعليمية آمنة

 تقديم الدعم 

  املكثف لألرس

 املهمشة

 وأولياء األمور

 ومقدمي

 الرعاية

 توفر خدمات

 إعادة تأهيل

  متخصصة

 لألطفال ضحايا

العنف  

 

 تعزيز آليات 

 التنسيق عى

 املستوى الوطني

 ومستوى املحافظات

واملراكز

أطفال يستفيدون من الخدمات والتدخالت 
عالية الجودة، التي تهدف إلى الوقاية من 

العنف في المرتبة األولى والثانية والثالثة عبر 
القطاعات المختلفة

جميع الفتيات والفتيان تحت سن 18 سنة1 ، وال سيما الذين يعيشون في ظروف 
صعبة*، يشبون في بيئة خالية من كافة أشكال العنف

نظم حماية الطفل على المستوى الوطني ، 
ومستوى المحافظات والمراكز تتمتع بالموارد 

الكافية وتستند إلى نظم معلومات مبنية على 
األدلة بتنسيق كامل بين األطراف المعنية2 ذات 
الصلة*، وذلك وفقًا للمعايير الوطنية والدولية
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المبادئ التوجيهية 

تسرشــد جميــع الرامــج واملبــادرات الراميــة إىل القضــاء عــى العنــف ضــد األطفــال، وفقــاً للمعايــر الوطنيــة والدوليــة ولحقــوق اإلنســان واألدلــة املعنيــة 

بالوقايــة مــن العنــف والتصــدي لــه عــى نحــو فعــال، باملبــادئ التوجيهيــة التاليــة60:

الرتكيز عى الحقوق
جميع األطفال لهم الحق عى حد سواء يف التمتع بالحامية من كافة أشكال العنف، بغض النظر عن جنسهم، أو سنهم، أو قدرتهم أو 

إعاقتهم، أو عرقهم، أو دينهم، أو وضعهم االجتامعي االقتصادي، أو الحالة القانونية أو حالة الرعاية. وأي إجراء ملنع العنف أو االستجابة له 

ينبغي أن يأخذ يف االعتبار احتياجات جميع األطفال وحقوقهم واملصلحة الفضى لهم، دون أي متييز من أي نوع. 

الرتكيز عى الطفل
حقــوق الطفــل واحتياجاتــه ســتكون املحــور الرئيــي، جميــع الجهــات الفاعلــة املشــاركة يف الوقايــة مــن العنــف والتصــدي لــه، ســتنصت 

لألطفــال وتحــرم آرائهــم، وتزودهــم بالســبل املجديــة للمشــاركة يف عملهــم وللمســاهمة يف عمليــات صنــع القــرار

مراعاة النوع االجتامعي
يشــكل العنــف مخاطــر مختلفــة للفتيــات والفتيــان، وســتكون املنظــورات املراعيــة للنــوع االجتامعــي محــور تصميــم السياســات والرامــج 

وتنفيذهــا ومتابعتهــا وتقييمهــا.

اإلنصاف
ينبغــي أن تســعى جميــع الرامــج والسياســات ذات الصلــة بالعنــف ضــد األطفــال لفهــم األســباب الجذريــة لعــدم املســاواة والتصــدي لهــا، 

ومــن ثــم، يحصــل جميــع األطفــال عــى الحاميــة، وال ســيام مــن يعانــون مــن أســوأ صــور الحرمــان. 

تعزيز املساءلة بشأن نتائج الحامية وكذلك إتاحة سبل االنتصاف بصورة فعلية لألطفال ضحايا العنف.املساءلة

االستناد لألدلة
تسرشــد الرامــج والتدخــالت التــي تتصــدي للعنــف بأفضــل األدلــة املتاحــة، وسيســتعان بجمــع البيانــات واألبحــاث للتخطيــط للرامــج 

والتدخــالت، وقيــاس أثرهــا، وتحســينها بصفــة مســتمرة لضــامن نجاحهــا.

الرشاكات
يســتند اإلطــار االســراتيجي الوطنــي إىل مبــدأ الراكــة، واملســؤولية املشــركة، فــكل فئــة مــن الفئــات التاليــة لهــا دور تقــوم بــه؛ الوالديــن، 

واألرس، واملرافــق التعليميــة، واملجتمعــات املحليــة والجهــات الحكوميــة ومنظــامت املجتمــع املــدين واألعــامل التجاريــة واألطفــال 

واملراهقــن أنفســهم.

جميع األطفال لهم الحق عى حد سواء يف التمتع بالحامية من كافة أشكال العنف

ال يجوز إهامل أي طفل

تتــامىش هــذه املبــادئ التوجيهيــة مــع نهــج يســتند إىل حقــوق اإلنســان يف وضــع الرامــج، واملبــادئ التــي أقرتهــا الراكــة العامليــة إلنهــاء العنــف ضــد األطفــال. 

ملزيــد مــن التفاصيــل يرجــى الرجــوع اســراتيجية الراكــة العامليــة إلنهــاء العنــف ضــد األطفــال 2020-2016.
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القوانين والسياسات والمعايير

لــن تســتطيع الرامــج املعنيــة بالتصــدي للعنــف تحقيــق أي نجــاح دون توافــر بيئــة داعمــة مــن الناحيــة السياســية والتريعيــة61. 

لذلــك ينبغــي مراجعــة القوانــن والسياســات واملعايــر، وتعزيزهــا ومواءمتهــا إذا اقتــى األمــر بالتشــاور مــع األطــراف املعنيــة 

الرئيســية يف مختلــف القطاعــات، مبــا يف ذلــك الرعايــة االجتامعيــة والصحــة والتعليــم والعدالــة واألمــن واالتصــاالت.

التدخالت الرئيسية ذات األولوية

ــة/ االســراتيجية 	  ــل الوطني ــال: خطــة العم ــل )2008(( والسياســات )عــى ســبيل املث ــون الطف ــال: قان ــات )عــى ســبيل املث ــج األحــكام يف التريع دم

ــف ضــد  ــة أشــكال العن ــي تحظــر رصاحــة كاف ــة املدرســية( القامئــة، الت ــف يف البيئ ــة للحــد مــن العن ــة، والسياســة الوطني ــة واألموم ــة للطفول الوطني

ــة للجنســن. ــة املنصف ــر العنيف ــة غ ــراف والســلوكيات االجتامعي ــزز األع ــال وتع األطف

ــة املتصلــة بحاميــة األطفــال مــن االســتغالل عــر االنرنــت وتغليــظ العقوبــات عــي القراصنــة 	  إعــادة النظــر يف القوانــن ولوائحهــا وسياســاتها الوطني

ــة مبــا يف ذلــك التعــاون الــدويل واإلقليمــي.  ــات اإلجرامي والعصاب

وضــع خطــة عمــل وطنيــة تفصيليــة، محــددة التكاليــف ومتعــددة القطاعــات، للتصــدي للعنــف ضــد األطفــال، يكــون لهــا أهــداف واقعيــة ذات أطــر 	 

زمنيــة، وآليــات للمتابعــة والتقييــم. 

إرفــاق املبــادرات السياســية واألحــكام القانونيــة الجديــدة بتدابــر تفصيليــة للتنفيــذ واإلنفــاذ الفعــال، مبــا يف ذلــك معايــر تقديــم الخدمــات، وتخصيــص 	 

املــوارد املاليــة والبريــة الكافيــة ومبــادرات بنــاء القــدرات لتعزيــز قــدرات القامئــن عــى إنفــاذ القوانــن ومقدمــي الخدمــات يف مختلــف القطاعــات.

خلق وعى عام بالقوانن والسياسات التي متت مراجعتها. 	 

آليات التنسيق

ــة  ــات الحكومي ــا الجه ــوم به ــداً تق ــة إجــراءات منســقة تنســيقاً جي ــة املســندة باألدل ــج الوقاي ــات وبرام ــم خدم ــب تقدي يتطل

الوطنيــة واملحليــة املســؤولة عــن الرعايــة االجتامعيــة والصحــة والتعليــم والعدالــة، والقطــاع الخــاص، ومنظــامت املجتمــع املــدين، 

مثــل النقابــات املهنيــة واملنظــامت الدينيــة والهيئــات األكادمييــة واملؤسســات وغرهــا مــن املنظــامت غــر الحكوميــة62.

التدخالت الرئيسية ذات األولوية

تعزيــز قــدرة الفريــق الوطنــي للقضــاء عــى العنــف ضــد األطفــال، لتوفــر منــر للــركاء عــر البلــد وعــر القطاعــات، لتبــادل املعلومــات تبــادالً ممنهجــاً، 	 

والتعــاون وتنســيق األعامل.

تحســن عمــل لجــان حاميــة الطفــل وقدراتهــا عــى مســتوى املحافظــات واملراكــز، مبــا يف ذلــك قدرتهــم عــى االســتمرار يف تحســن السياســات واملامرســات 	 

الخاصــة بحاميــة الطفــل بــن الهيئــات فيــام يتعلــق بكافــة أشــكال العنــف ضــد األطفــال، مــع الركيــز بشــكل خــاص عــى العنــف القائــم عــى أســاس 

النــوع االجتامعــي، مبــا يف ذلــك املامرســات الضــارة.

ــا 	  ــة وتكنولوجي ــالم الرقمي ــائط اإلع ــل ووس ــة بالطف ــطة املتصل ــع األنش ــيق جمي ــة لتنس ــة واضح ــن رؤي ــيق يتضم ــاً للتنس ــاراً وطني ــة إط ــامد الدول اعت

املعلومــات واالتصــاالت عــى مســتوى القطاعــات وعــى األصعــدة الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة وتزويــد إطــار التنســيق مبــا يلــزم مــن املــوارد البريــة 

ــة. ــه بفاعلي ــة ألداء عمل ــة واملالي والتقني

تحسن آليات اإلبالغ عن جرائم تكنولوجيا  املعلومات واالتصاالت وضامن رسية البالغات وحامية الضحايا والشهود.	 
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توفير المعرفة واألدلة

توفــر أدلــة وبيانــات قويــة أمــر حاســم لتحقيــق الغــرض واألهــداف املبينــة يف نظريــة التغيــر. وفيــام يتعلــق بهــذا الشــأن، ينبغــي 

أن تســهم عمليــة جمــع البيانــات املتســقة املوحــدة، والتحليــل، والرصــد والتقييــم يف تحديــد حجــم العنــف ضــد األطفــال ونطاقــه، 

وتحديــد الفئــات املحرومــة، واإلملــام بعوامــل الخطــر والحاميــة، وتوجيــه السياســات والرامــج، وضــامن املســاءلة.

التدخالت الرئيسية ذات األولوية

إجــراء أبحــاث حــول الثغــرات األساســية يف األدلــة، مبــا يف ذلــك، دراســة حــول انتشــار العنــف الجنــي ضــد الفتيــات والفتيــان واملراهقــن؛ وأبحــاث حــول 	 

املخاطــر املتعلقــة باســتخدام األطفــال لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، مبــا يف ذلــك، التعــرض للمضايقــات عــر اإلنرنــت؛ والتحليــل املتعمــق لألســباب 

الجذريــة للعنــف ضــد األطفــال والروابــط بينهــم؛ وتحليــل التكاليــف والفوائــد وتحليــل تكاليــف التقاعــس عــن العمــل، لتحديــد جــدوى االســتثامر يف 

القضــاء عــى العنــف ضــد األطفــال؛ والتقييــامت الدقيقــة للتدخــالت املعنيــة بالوقايــة مــن العنــف والتصــدي لــه.

إجــراء أبحــاث وجمــع بيانــات وتحليلهــا باســتمرار إليجــاد فهــم أفضــل لكيفيــة وصــول األطفــال إىل وســائط اإلعــالم الرقميــة ووســائل التواصــل االجتامعي 	 

وكيفيــة اســتخدامهم لهــا، فضــال عــن مــدى تأثــر هــذه الوســائط عــى حياتهــم وشــخصياتهم وفكرهــم واتجاهاتهم.

 تصميــم وتنفيــذ نظــام وطنــي إلدارة املعلومــات املتعلقــة بحاميــة الطفــل، مــن أجــل تيســر إدارة الحــاالت، وعــى النطــاق األوســع، مــن أجــل تقييــم 	 

عمــل منظومــة حاميــة الطفــل وتوجيــه السياســات ووضــع الرامــج وتخصيــص املــوارد. 

إنشــاء مرصــد وطنــي داخــل املجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة لتوحيــد املعلومــات املتعلقــة بالعنــف ضــد األطفــال وتحليلهــا، واالحتفــاظ مبخــزن 	 

للمعرفــة واملامرســات الجيــدة واالبتــكارات والــدروس املســتفادة وضــامن تعميمهــا.
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رفع الوعى، وجمع المعلومات وتعبئة المجتمع

تشــر األدلــة إىل أن رفــع الوعــى وتغيــر األعــراف االجتامعيــة التــي تدعــم العنــف هــام مكونــان أساســيان للوقايــة مــن العنــف 

عــى املــدى الطويــل والتصــدي لــه عــى نحــو أفضــل63 مــام يتطلــب يف أغلــب األحيــان تعديــل األعــراف االجتامعيــة والســلوكيات، 

وخاصــة فكــرة أن بعــض أشــكال العنــف ليســت أفعــال عاديــة فحســب، بــل أفعــال لهــا مــا يررهــا64.

التدخالت الرئيسية ذات األولوية

املشــاركة يف تعبئــة املجتمــع املحــى عــن طريــق الحــوارات املجتمعيــة وورش العمــل، ومــا إىل ذلــك، مــن خــالل تشــجيع أفــراد املجتمــع - مبــا يف ذلــك 	 

الفتيــان والرجــال - وقيــادات التغيــر املحليــة )مثــل املؤثريــن الرئيســين والقــدوة( الستكشــاف املعتقــدات واملامرســات املشــركة حــول العنــف ودعــم 

االلتــزام العــام الجامعــي باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للتغيــر.

إطــالق الحمــالت اإلعالميــة الجامهريــة الشــاملة املســتدامة لرفــع الوعــى، وإتاحــة فــرص للمناقشــات واملــداوالت العامــة حــول األعــراف االجتامعيــة غــر 	 

العنيفــة، وتعزيــز العالقــات التــي تحقــق اإلنصــاف بــن الجنســن، ودعــم البدائــل اإليجابيــة للتأديــب العنيــف، وإبــراز النــامذج اإليجابيــة التــي يحتــذى 

بهــا، وكذلــك تشــجيع اإلبــالغ عــن العنــف وســلوك طلــب املســاعدة.

نر ثقافة السالم مبفهومها الشامل لنبذ املصطلحات التي تحض عى الكراهية والتطرف والتمييز الديني.	 

وضــع برامــج مختلفــة لنــر الوعــى تتســق والفئــات العمريــة بغيــة توعيــة الجمهــور بوجــه عــام واألطفــال بوجــه خــاص  باآلثــار الخاصــة مبفاهيــم 	 

العنــف والتطــرف التــي تتولــد عنــد األطفــال بســبب ســوء اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ووســائط اإلعــالم الرقميــة.

تمكين المراهقين والمدارس اآلمنة

مــن الركائــز األساســية ألي اســراتيجية اســتجابة للعنــف ضــد األطفــال، رضورة أن تســتهدف كــرس حاجــز الصمــت الــذي يلتزمــه 

معظــم األطفــال، وهــم يكابــدون حــاالت مــن العنــف باملنــزل واملدرســة، ومتكــن األطفــال مــن حاميــة أنفســهم وطلــب املســاعدة 

إذا لــزم األمــر65. متثــل املــدارس ســياقا اســتثنائيا لتقديــم برامــج تدريبيــة عــى املهــارات الحياتيــة وتوفــر بيئــات تعليميــة حيــث 

ميكــن مناقشــة املعايــر واألعــراف االجتامعيــة وأوجــه التمييــز بــن الجنســن وتغيرهــا، مبــا يف ذلــك تغيــر املواقــف واملامرســات 

التــي تتســامح مــع العنــف.

التدخالت الرئيسية ذات األولوية

تقويــة وتعزيــز برامــج املهــارات الحياتيــة القامئــة عــى أســاس الحقــوق، مــن أجــل توفــر املعلومــات الدقيقــة املتاحــة املالمئــة لألطفــال، ومتكــن األطفــال 	 

واملراهقــن مــن املهــارات الحياتيــة، مــن خــالل املــدارس ومراكــز الشــباب والنــوادي الرياضيــة، بهــدف منــع العنــف عــن طريــق تطويــر قــدرات األطفــال 

ــع  ــي م ــوع االجتامع ــة للن ــة ومراعي ــر عنيف ــة غ ــات إيجابي ــاء عالق ــى بن ــاعدتهم ع ــكالت ومس ــل املش ــارات ح ــات ومه ــل وإدارة الخالف ــى التواص ع

أقرانهــم، إضافــة إىل بنــاء قدراتهــم عــى املقاومــة ملســاعدتهم عــى التعامــل وإدارة املخاطــر والتحديــات حــن يتعرضــون للعنــف، مبــا يف ذلــك املضايقــات 

والتحــرش الجنــي.

تعزيــز آليــات حاميــة الطفــل يف املــدارس مــن خــالل قواعــد ســلوك مهنيــة وإجــراءات واضحــة فيــام يتعلــق بجميــع أشــكال العنــف يف املــدارس، التــي 	 

ينبغــي أن تشــمل آليــات تحديــد املهــام واإلبــالغ واالســتجابة ونظــم الرصــد والتقييــم.

ــاء قــدرات جميــع العاملــن يف املــدارس ويف مراحــل مــا قبــل املدرســة، يف اســتخدام اســراتيجيات 	  إضفــاء الطابــع املؤســي عــى برامــج التدريــب لبن

غــر عنيفــة وتتميــز باالحــرام يف إدارة الصفــوف، فضــال عــن مهــارات محــددة ملنــع أمنــاط املضايقــات والعنــف القائــم عــى أســاس النــوع االجتامعــي، 

والتعامــل معــه بفعاليــة.

الوقاية من المرتبة األولى 
والثانية والثالثة
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تعزيــز أنشــطة لضــامن حــق األطفــال يف حريــة التعبــر، ويف إمكانيــة حصولهــم عــى املعلومــات املناســبة، مبــا يف ذلــك بيئــة اســتخدام اإلنرنــت و إنشــاء 	 

قنــوات وطنيــة آمنــه للنشــاط الــذي يقــوده األطفــال، فضــالً عــن محتــوى تعليمــي وترفيهــي لألطفــال يناســب مختلــف الفئــات العمريــة، مبــا يف ذلــك 

املحتــوى الــذي ينتجــه األطفــال بأنفســهم.

إتاحــة وجــودة الرامــج التدريبيــة لألطفــال لضــامن تطويــر مهاراتهــم الرقميــة ومعرفتهــم بأســس التواصــل االجتامعــي، وذلــك بهــدف تحســن االســتخدام 	 

املســؤول لوســائط اإلعــالم الرقميــة ولتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، فضــال عــن تحســن قدرتهــم عــى تجنــب املخاطــر وحاميــة أنفســهم مــن األذى.

ــات 	  ــا املعلوم ــة ولتكنولوجي ــالم الرقمي ــائط اإلع ــن لوس ــتخدامهم اآلم ــز اس ــة إىل تعزي ــادرات الهادف ــذ املب ــم وتنفي ــة يف تصمي ــال بفاعلي إرشاك األطف

واالتصــاالت، مبــا يف ذلــك أمانهــم عنــد اســتخدام شــبكة اإلنرنــت. وإنشــاء مدونــات وصفحــات آمنــة عــى اإلنرنــت، حيــث يســتطيع األطفــال اإلعــراب 

عــن آرائهــم ووجهــات نظرهــم بطريقــة مســؤولة وآمنــه.

دعم الوالدين/ مقدمي الرعاية واألسر

دعــم األرس ومتكينهــا مــن النمــو عــى الرغــم مــن الضغــوط االقتصاديــة واالجتامعيــة والنفســية هــو أمــر رضوري ملعالجــة بعــض 

ــي املــروط إىل األرس  ــدة الضــامن االجتامع ــج الواع ــن النه ــال. وتتضم ــي ضــد األطف ــف العائ ــة للعن ــل الرئيســية املؤدي العوام

املحرومــة، خاصــة عندمــا يتــم تقدميهــا باالقــران مــع التدريــب عــى الربيــة اإليجابيــة ملســاعدة الوالديــن - آبــاء وأمهــات66 - عــى 

بنــاء عالقــات قويــة وصحيــة وغــر عنيفــة مــع أطفالهــم. 

التدخالت الرئيسية ذات األولوية

اختيــار برنامــج للربيــة الوالديــة مبنــى عــى األدلــة - وخاصــة الرنامــج الــذي ميكــن أن يســتهدف األرس املحرومــة منخفضــة الدخــل التــي لديهــا أطفــال 	 

صغــار - ومواءمتــه ليتناســب مــع الســياق املــري، مــع اختبــار وتقييــم آليــات تقديــم الخدمــة والنتائــج األوليــة، وتنقيــح الرنامــج عنــد الــرورة وتيســر 

تطويــره عــى املســتوى الوطنــي بالتــوازي مــع اســتمرار املتابعــة.

إدمــاج الرســائل/التثقيف بشــأن الربيــة اإليجابيــة ضمــن خدمــات الرعايــة الســابقة للــوالدة والتاليــة لهــا، والعمــل القائــم بوحــدات الرعايــة الصحيــة 	 

األوليــة وبرنامــج الزيــارات املنزليــة للرائــدات الريفيــات ومراكــز رعايــة الطفولــة املبكــرة التابعــة لــوزارة التضامــن االجتامعــي.

إتاحــة مــا يكفــي مــن التدريــب والدعــم للولديــن ومقدمــي الرعايــة فضــال عــن املهنيــن العاملــن مــع األطفــال ومــن أجلهــم مبــا يف ذلــك يف مجــال 	 

ــن  ــم م ــا، ومتكينه ــتخدام التكنولوجي ــة اس ــم كيفي ــة، وتعليمه ــر واألرضار املحتمل ــم إىل املخاط ــة وتنبيهه ــم التقني ــن مهاراته ــل تحس ــن أج ــم، م التعلي

ــة. ــة مســؤولة وآمن ــا املعلومــات واالتصــاالت بطريق ــة وتكنولوجي ــال عــى اســتخدام وســائط اإلعــالم الرقمي مســاعدة األطف

إدمــاج الرســائل الخاصــة بتعزيــز الرابــط األرسى والربيــة اإليجابيــة والوقايــة مــن العنــف واالســتجابة للحــاالت التــي تتعــرض لــه يف األدلــة واإلرشــادات 	 

التدريبيــة الخاصــة بامليرسيــن مبراكــز رعايــة الطفولــة املبكــرة والعاملــن عــى خــط نجــدة الطفــل واملثقفــن الصحيــن يف املجتمعــات املحليــة والرائــدات 

الريفيــات وموظفــي مكاتــب التعــداد األرسى وغرهــم.

خلــق روابــط بــن مبــادرات الوقايــة مــن العنــف ونظــم التحويــالت النقديــة املروطــة )عــى ســبيل املثــال برنامــج »تكافــل وكرامــة«( مــن خــالل تحفيــز 	 

األرس لحضــور جلســات محــددة للربيــة اإليجابيــة او انخــراط برنامــج بأكملــه عــن الربيــة اإليجابيــة.
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خدمات إعادة التأهيل

مــن أجــل كــرس دائــرة العنــف بنجــاح يف حيــاة األطفــال ومســاعدتهم عــى مواجهــة توابعــه، ينبغــي تزويدهــم بخدمــات فعالــة 

وصديقــة لألطفــال، ومراعيــة للفــوارق بــن الجنســن، ومســاعدتهم عــى طلــب املســاعدة والدعــم والرعايــة واإلبــالغ بأمــان يف 

حــال تعرضهــم للعنــف67. 

التدخالت الرئيسية ذات األولوية

وضــع بروتوكــوالت وآليــات إحالــة ومنــاذج لتقديــم خدمــات إدارة الحــاالت لضــامن اســتجابة فعالــة ومتعــددة القطاعــات وصديقــة للطفــل لالســتجابة 	 

لحــاالت األطفــال الذيــن يعانــون مــن العنــف أو املعرضــن لخطــر التعــرض لــه. 

توفــر حزمــة شــاملة مــن الخدمــات املراعيــة للطفــل واملراعيــة للفــوارق بــن الجنســن لألطفــال ضحايــا العنــف، مبــا يف ذلــك الرعايــة الطبيــة الرسيــة 	 

واملســاعدة القانونيــة واإلرشــاد النفــى واألرسى.

توفــر التدريــب الــكايف املعتمــد وبنــاء القــدرات املنهجــي يف مجــال الوقايــة والحاميــة - مبــا يف ذلــك االكتشــاف املبكــر لإلســاءة واالســتجابات املالمئــة - 	 

ملقدمــي خدمــات حاميــة الطفــل الرئيســين يف مختلــف القطاعــات، مثــل: األخصائيــن االجتامعيــن )مــن خــالل اســتخدام املنهــج الــدرايس لألخصائيــن 

االجتامعيــن املعنيــن بحاميــة األطفــال(، والعاملــن يف مجــال الصحــة، والعدالــة والرعايــة، وموظفــي التعليــم، والعاملــن يف املجتمــع املحــى، مبــا يف ذلــك 

الرائــدات الريفيــات. 
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يســتند اإلطــار االســراتيجي الوطنــي إىل مبــدأ الراكــة واملســؤولية املشــركة، فــكل فئــة مــن الفئــات التاليــة لهــا دور تقــوم بــه؛ الوالديــن، واألرس، واملرافــق 

التعليميــة، واملجتمعــات املحليــة والجهــات الحكوميــة ومنظــامت املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص واألطفــال واملراهقــن أنفســهم. 

حماية األطفال من العنف – مسؤولية مشتركة

يتحمل الوالدان/ مقدمو الرعاية واألرس املسؤولية األولية يف تربية أبنائهم وخلق بيئة أرسية محبة تتوفر فيها الحامية68.

ينبغي متكن األطفال واملراهقني للمشاركة يف القرارات التي تؤثر فيهم، وحامية أنفسهم وأقرانهم، وطلب املساعدة عند اللزوم.

ينبغــي أن تحمــى املجتمعــات املحليــة األفــراد األكــرث حرمانــاً – األطفــال واملراهقــن – ودعــم األرس لربيــة أبنائهــم يف مأمــن مــن العنــف، وتلعــب املجتمعــات 

املحليــة والقــادة املجتمعيــن/ املؤثريــن يف املجتمعــات املحليــة دوراً هامــاً يف مواجهــة املواقــف الصعبــة التــي تديــم التســامح مــع العنــف والتغــايض عــن 

العنــف بجميــع أشــكاله.

املــدارس واملؤسســات االجتامعيــة التــي يذهــب إليهــا األطفــال مســؤولة عــن توفــر بيئــات آمنــة مواتيــة للتعلــم، مــن خــالل ترســيخ مبــادئ املســاواة بــن 

الجنســن وعــدم التمييــز وعــدم العنــف واتخــاذ اإلجــراءات املالمئــة للوقايــة مــن العنــف والتصــدي لــه.

ــن  ــة ع ــك، بالنياب ــا يف ذل ــات )مب ــم الخدم ــوي يف تقدي ــا دور حي ــة، له ــامت املجتمعي ــة واملنظ ــامت الديني ــك، املنظ ــا يف ذل ــة، مب ــري الحكومي ــامت غ املنظ

ــة  ــادات الديني ــه ورفاهــه. كــام عــى القي ــه وحقوق ــز ســالمة الطفــل وحاميت ــة، وتعزي ــة(، واملســاهمة يف وضــع السياســات والرامــج وقاعــدة األدل الحكوم

تشــجيع األرس عــى االســتمرار يف املشــاركة يف حيــاة أطفالهــم وتوجيهــم أثنــاء اســتخدامهم لوســائل االتصــال االجتامعــي واالنرنــت وغــرس القيــم الروحيــة 

ــهم. ــة يف نفوس ــة اإليجابي واالجتامعي

ينبغــي أن يضطلــع القطــاع الخــاص  مبســؤولياته يف احــرام حقــوق الطفــل، وااللتــزام بدعــم حقــوق اإلنســان لألطفــال، عــن طريــق املســاهمة يف القضــاء 

عــى عاملــة األطفــال، توفــر فــرص عمــل الئقــة للعــامل الصغــار والوالديــن ومقدمــي الرعايــة، وتدعيــم جهــود املجتمــع املحــى والحكومــة لحاميــة حقــوق 

األطفــال وإعاملهــا69.

صناعة التكنولوجيا لها دور حاسم يف وضع أسس الستخدام الخدمات القامئة عى اإلنرنت والتكنولوجيات األخرى استخداما أكرث أمناً وسالماً.

اإلعالميــني يف وضــع جيــد يؤهلهــم باإلبقــاء عــى حقــوق األطفــال عــى أجنــدة األخبــار، مــن خــالل التدقيــق يف الجهــود الراميــة إىل حاميــة حقوقهــم ومواجهــة 

مــن أخفقــوا يف الوفــاء بالتزاماتهــم تجــاه األطفــال، مــع ضــامن أن مامرســتهم هــم والقامئــن عــى صناعــة اإلعــالم تقــر بحقــوق الطفــل70.

ينبغــي عــى الجهــات الحكوميــة أن تؤيــد وتعــزز عــدم التســامح مــع العنــف ضــد األطفــال يف مؤسســاتهم، وفقــاً لنــص القوانــن والسياســات ذات الصلــة. 

عــالوة عــى ذلــك، تتحمــل هــذه الجهــات مســؤولية تقديــم مجموعــة مــن خدمــات الدعــم للجميــع ومبــادرات التدخــالت املبكــرة للوقايــة مــن  العنــف 

ــة الطفــل، مبــا يف ذلــك  ومتويــل الخدمــات وتنســيقها مــن قبــل القطــاع غــر الحكومــي. كــام تتحمــل هــذه الجهــات مســؤولية الخدمــات القانونيــة لحامي

االلتــزام بحاميــة األطفــال ضحايــا العنــف أو الشــهود عليــه مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان. وكذلــك االلتــزام التحقيــق مــع املســؤولن ومعاقبتهــم، ومنحهــم 

الفرصــة ملعالجــة هــذه االنتهــاكات71.

األدوار والمسؤوليات
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بغــض النظــر عــن وقــوع العنــف أو عــدم وقوعــه، تلتــزم الجهــات الحكوميــة التزامــاً إيجابيــاً وفعليــاً بدعــم ومســاعدة اآلبــاء وســائر مقدمــي الرعايــة للقيــام، 

يف حــدود إمكاناتهــم املاليــة وقدراتهــم، ومبــا يتناســب مــع قــدرات الطفــل الناميــة، بتأمــن ظــروف املعيشــة الالزمــة لنمــو الطفــل عــى النحــو األمثــل72. عــالوة 

عــى ذلــك، تضمــن الحكومــة أن يقوم جميــع األشــخاص الذين يتحملــون، يف ســياق عملهــم، مســؤولية الوقايــة مــن العنــف والحاميــة منــه والتصــدي لــه، 

بتلبيــة احتياجــات األطفــال واحــرام حقوقهــم73.

ومــن أجــل تنفيــذ هــذه املهــام تنفيــذاً فعــاالً وضــامن خلــق بيئــة تتوافــر فيهــا الحاميــة لجميــع األطفــال، تضطلــع املؤسســات الحكوميــة بــدور حيــوى يف 

تعزيــز أداء منظومــة حاميــة الطفــل، بطريقــة شــاملة منســقة، عــى مســتوى املحافظــات واألحيــاء، مــن خــالل إصــالح القوانــن ووضــع السياســات، وتعزيــز 

آليــات التنســيق متعــددة القطاعــات، وتخصيــص املــوارد البريــة واملاليــة، وبنــاء قــدرات القــوة العاملــة يف مجــال حاميــة الطفــل، وجمــع األدلــة واملعرفــة، 

واملتابعــة والتقييــم.

مساهمات القطاعات

ــة  ــة االجتامعي ــة /الحامي ــة االجتامعي ــس الحــر، الرعاي ــال ولي ــك، عــى ســبيل املث ــه، مبــا يف ذل ــف والتصــدي ل ــة مــن العن ــارز يف الوقاي ــكل قطــاع دور ب ل

ــم  ــع، ودع ــر اإليجــايب عــى مســتوى الســلوك واملجتم ــز التغي ــر رضوري لتعزي ــات أم ــع القطاع ــن جمي ــن. والتنســيق ب ــة واألم ــم والصحــة والعدال والتعلي

ــل74. ــة الطف ــة حامي منظوم

االجتامعيــة  االجتامعية/الحاميــة  الرعايــة 

ــن االجتامعــي، وزارة الشــباب  )وزارة التضام

للطفولــة  القومــي  املجلــس  والرياضــة، 

املــدين( املجتمــع  واألمومــة، 

• تقديــم خدمــات فعالــة وصديقــة لألطفــال، ومراعيــة للفــوارق بــن الجنســن يف مجــال الرعايــة االجتامعيــة، مبــا يف ذلــك، حاميــة 	

الطفــل والحاميــة االجتامعيــة، عــى مســتوى الوقايــة مــن املرتبــة األوىل والثانيــة والثالثــة أو أي منهــم.

وزارة  والتعليــم،  الرتبيــة  )وزارة  التعليــم 

الشــباب  وزارة  االجتامعــي،  التضامــن 

املــدين(  املجتمــع  والرياضــة، 

• توفــر بيئــات للتعلــم خاليــة مــن العنــف آمنــة شــاملة للجميــع، وضــامن حصــول جميــع املتعلمــن عــى املعــارف واملهــارات 	

لتعزيــز ثقافــة عــدم العنــف75. 

ــع  ــكان، املجتم ــة والس ــة )وزارة الصح الصح

املــدين(

• التعامــل مــع العنــف ضــد األطفــال كمشــكلة مــن مشــكالت الصحــة العامــة، وتحديــد األطفــال الذيــن وقعــوا ضحايــا للعنــف، 	

ومســاعدتهم وإحالتهــم وتقديــم الرعايــة الكافيــة لهــم.

وزارة  العــدل،  )وزارة  واألمــن  العدالــة 

التنميــة املحليــة، وزارة الداخليــة،  النيابــة 

ــدين( ــع امل ــني، املجتم ــة املحام ــة، نقاب العام

• إنفــاذ القوانــن التــي تحمــى األطفــال مــن العنــف، ومتنــع انفــالت الجنــاة مــن العقــاب وتضمــن الوصــول املنصــف للعدالــة 	

ــا مــن األطفــال76. للضحاي

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
• توفــر وســائل آمنــة لالســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالنرنــت ووســائل التواصــل االجتامعــي مــع تقديــم آليــات متكــن تتبــع 	

الجنــاة الذيــن يرتكبــون جرائــم الكرونيــة يف حــق األطفــال.
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الطفل: كل أنسان مل يتجاوز الثامنة عرة من العمر.

حامية الطفل: التدابر والهياكل الكفيلة بالوقاية من اإلساءة واإلهامل واالستغالل والعنف التي تؤثر عى األطفال وباالستجابة لها.

نظــام حاميــة الطفــل: نهــج شــامل مســتدام لالســتجابة للمســائل املتعلقــة بحاميــة الطفــل، يضــم القوانــن والسياســات واألنظمــة والخدمــات الشــاملة لجميــع 

القطاعات االجتامعيــة - وال ســيام نظم الرعاية االجتامعيــة والتعليــم واألمــن والصحــة والعدالــة - للوقايــة مــن املخاطــر املتعلقــة بالحاميــة والتصــدي لهــا.

عاملــة األطفــال: العمــل الــذي يقــوم بــه طفــل تحــت الحــد األدىن للســن املحــددة لهــذا النــوع مــن العمــل )عــى النحــو املنصــوص عليــه بالقوانــن الوطنيــة، 

وفقــاً للمعايــر الدوليــة املقبولــة(، ومــن املحتمــل أن ميثــل إعاقــة لتعليــم الطفــل أو منــوه الكامــل.

زواج األطفال: زواج رسمي أو رباط غر رسمي، يكون فيه أحد الطرفن عى األقل دون سن الثامنة عرة.

اإلتجار باألطفال: تجنيد األطفال دون سن الثامنة عرة من العمر، أو نقلهم أو تسليمهم أو التسرُّ عليهم أو تسلمهم ألغراض االستغالل.

ــة، ومنظــامت املجتمــع  ــة، واملؤسســات األكادميي ــة، واملنظــامت الديني منظــامت املجتمــع املــدين: تضــم منظــامت املجتمع املــدين املنظــامت غــر الحكومي

ــة، ومجموعــات الدعــم. ــات الخري ــق االســتئامنية، والجمعي املحــى، والصنادي

ــد متنعهــم مــن املشــاركة بصــورة  ــة أو حســية طويلة األجــل، ق ــة أو ذهني ــة هــم كل من يعانون مــن عاهات بدنية أو عقلي اإلعاقــة: األشــخاص ذوى اإلعاق

كاملــة وفعالــة يف املجتمــع عــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن.

دعــم األرس: مجموعــة مــن )الخدمــات وغرهــا( األنشــطة املوجهــة نحــو تحســن أداء األرس يف تربيــة األطفــال، وغرهــا مــن األنشــطة األرسيــة يف نظــام مــن 

العالقــات الداعمــة واملــوارد، الرســمية وغــر الرســمية.

تشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث: أي إجــراء يتضمــن نــزع كامــل األعضــاء التناســلية الخارجيــة األنثويــة أو جــزء منهــا، إضافــة إىل جــرح أو إصابــة األعضــاء 

التناســلية لألنثــى.

دعــم الوالديــن: مجموعــة مــن )الخدمــات وغرهــا( األنشــطة املوجهــة نحــو تحســن نهــج الوالديــن يف الربيــة وقيامهــم بدورهــم كآبــاء وأمهــات، وزيــادة 

مواردهــم - مبــا يف ذلــك، املعلومــات واملعــارف واملهــارات والدعــم االجتامعــي – وكفاءاتهــم بشــأن تربيــة األبنــاء.

الرتبيــة اإليجابيــة: الربيــة التــي تتســم بالــدفء واالتســاق، حيــث ينــىء الوالديــن عالقــات جيــدة مــع أبنائهــم، ويســتخدمون أســاليب للتأديــب ال تتســم 

بالعنــف، وميارســون اإلرشاف عــى أبنائهــم بالشــكل الــذي يتناســب مــع مرحلــة النمــو التــي ميــرون بهــا.

خدمــات الوقايــة: األنشــطة التــي تهــدف تحديــداً إىل الحــد مــن أو إزالــة األحــوال واألوضــاع، التــي قــد تعــرض الطفــل ملخاطــر العنــف أو اإليــذاء أو االســتغالل 

ــل وقوعه. قب

خدمــات االســتجابة: تدخــالت حاميــة الطفــل املوجهــة للتصــدي للظــروف، التــي قــد يتعــرض الطفــل فيهــا للخطــر، يكــون قــد تعــرض لإلســاءة أو االســتغالل 

أو اإلهــامل أو العــزل أو تعــرض لــألذى بســبب عــدم توافــر الرعايــة األرسيــة املناســبة، وتهــدف هــذه الخدمــات إىل تقليــل إمكانيــة تكــرار األذى وإىل اســتعادة 

رفــاه الطفــل وإعــادة تأهيلــه لدمجــه يف األرسة واملجتمــع.

العنــف ضــد األطفــال: كافــة أشــكال العنــف أو الــرر أو اإلساءة الجســدية أو النفســية، واإلهــامل أو املعاملــة املنطويــة عــى إهــامل، وإســاءة املعاملــة أو 

االســتغالل، مبــا يف ذلــك اإلســاءة الجنســية.

التأديب العنيف: االعتداء النفى والعقاب الجسدي من جانب الوالدين/مقدمي الرعاية، وقد يحدث يف املنزل، أو املدرسة، أو غرها من األوساط.

الملحق )1(: تعريف المصطلحات
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يلتزم الفريق الوطني ملناهضة العنف ضد األطفال، متاشياً مع الدستور املري )2014(، واتفاقية حقوق الطفل، وغرها من املعاير الوطنية والدولية لحقوق 

اإلنسان، ووفقاً الختصاصه، بتعزيز وتنسيق الجهود الرامية إىل القضاء عى كافة أشكال العنف ضد األطفال، ويحظى أفراد الفريق بالتشجيع لتقديم الدعم 

بطريقة منسقة، كل يف إطار والياته ومسؤولياته وسياساته، لتنفيذ ورصد التدخالت االسراتيجية املبينة بهذا اإلطار االسراتيجي الوطني ونظرية التغير الخاصة به. 

ويبــن الجــدول التــايل ملخــص لــألدوار واملســؤوليات األساســية التــي تحــددت ألعضــاء الفريــق بورشــة العمــل املعنيــة باالســتعراض، التــي انعقــدت بالقاهــرة 

يف 26 ســبتمر 2017.

عى ان القامئة ال متثل كل أعضاء الفريق الوطنى

 الجهة

األدوار واملسؤوليات األساسية

الناتج )1(

نظم حامية الطفل، عى املستوى الوطني وعى مستوى املحافظات واملراكز، 

تتمتع باملوارد الكافية، وتستند إىل نظم معلومات مبنية عى ألدلة، بتنسيق 

كامل بن جميع األطراف املعنية ذات الصلة، وفقاً للمعاير الوطنية والدولية.

الناتج )2(

أطفال يستفيدون من الخدمات والتدخالت العالية الجودة، التي تهدف إىل الوقاية 

من العنف يف املرتبة األوىل والثانية والثالثة، يف قطاعات متعددة.

 

املجلس 

القومي 

للطفولة 

واألمومة

• اقــراح القوانــن والسياســات ووضــع االســراتيجيات )االســراتيجية 	

ــة(. ــا الوطني ــة وخطته ــة واألموم ــة للطفول القومي

• ــز آليــات التنســيق الخاصــة بالقضــاء عــى العنــف ضــد 	 دعــم وتعزي

األطفــال )عــى ســبيل املثــال لجــان حاميــة الطفــل، والفريــق الوطنــي 

ــي وأعــامل  ملناهضــة العنــف ضــد األطفــال( مــن خــالل الدعــم الفن

الدعــوة.

• إعــداد الدراســات واألبحــاث الوطنيــة املتعلقــة بالقضــاء عــى العنــف 	

ضــد األطفــال، واإلرشاف عليهــا واملســاعدة يف نرهــا.

• إقامة املرصد الوطني لحقوق الطفل والعمل عى استدامته.	

• ــة للقضــاء عــى العنــف ضــد 	 إعــداد وإطــالق الحمــالت اإلعالميــة والتوعوي

األطفــال 

• ــات 	 ــم املعلوم ــة يف تقدي ــورة األرسي ــط املش ــل وخ ــدة الطف ــط نج ــم خ دع

ــة. ــم واإلحال ــورة والدع واملش

وزارة الصحة 

والسكان

• الصحيــة 	 الرعايــة  وحــدات  يف  الطفــل  لحاميــة  سياســة  تبنــى 

ــة  ــد قواعــد ســلوك مهني واملستشــفيات العامــة والخاصــة، مــع تحدي

ــة  ــالغ عــن أي حــاالت عنــف، وفقــاً لألحــكام القانوني وإجــراءات لإلب

ذات الصلــة.

• تعزيــز التنســيق بــن القطاعــات واألقســام، مبــا يف ذلــك قســم رعايــة 	

األمومــة والطفولــة وعيــادات الدعــم النفــى، وقســم التثقيــف 

ــي. الصح

• ــاالت 	 ــات لح ــدة بيان ــاء قاع ــالل إنش ــن خ ــة م ــدة األدل ــز قاع تعزي

ــا. ــا وإحالته ــم رصده ــي ت ــف الت العن

• التوعية بشأن خط نجدة الطفل مبرافق الرعاية الصحية.	

• ــأن 	 ــة، بش ــة الصحي ــال الرعاي ــن مبج ــدرات للعامل ــاء الق ــج لبن ــذ برام تنفي

ــا. ــالغ عنه ــال واإلب ــد األطف ــف ض ــاالت العن ــى ح ــرف ع التع

• ــم 	 ــدات تقدي ــالل مراكز/وح ــن خ ــة م ــة اإليجابي ــأن الربي ــى بش ــع الوع رف

ــة. ــة الصحي ــات الرعاي خدم

وزارة 

التضامن 

االجتامعي

دعم اإلصالحات القانونية والسياسية من أجل:

تشديد العقوبة عى األبوين يف حالة اإلهامل )بالتنسيق مع وزارة  «

العدل(

تنظيم العمل داخل مؤسسات رعاية األطفال ووحدات الخدمات من  «

خالل تحديد معاير جودة خاصة بالنسبة لألطفال ذوى اإلعاقة.

• تعزيز نظام األرس البديلة لكفالة األطفال مجهويل النسب.	

• تفعيل الراكة مع املجتمع املدين والجمعيات األهلية.	

• التنســيق والتوحيــد بــن الخطــوط الســاخنة للجهــات الحكوميــة عــى 	

مســتوى الجمهوريــة.

• بنــاء قــدرات مقدمــي الرعايــة حــول الربيــة اإليجابيــة داخــل جميــع 	

بالــوزارة. الخدمــة  وحــدات 

• توسيع قاعدة “تكافل وكرامة” وباقي خدمات الوزارة.	

الملحق )2(: قائمة تفصيلية بأدوار 
ومسؤوليات أعضاء الفريق الوطني 

لمناهضة العنف ضد األطفال
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 الجهة

األدوار واملسؤوليات األساسية

الناتج )1(

نظم حامية الطفل، عى املستوى الوطني وعى مستوى املحافظات واملراكز، 

تتمتع باملوارد الكافية، وتستند إىل نظم معلومات مبنية عى ألدلة، بتنسيق 

كامل بن جميع األطراف املعنية ذات الصلة، وفقاً للمعاير الوطنية والدولية.

الناتج )2(

أطفال يستفيدون من الخدمات والتدخالت العالية الجودة، التي تهدف إىل الوقاية 

من العنف يف املرتبة األوىل والثانية والثالثة، يف قطاعات متعددة.

وزارة الرتبية 

والتعليم

دعم اإلصالحات القانونية والسياسية من أجل:

• تضمــن قضيــة مناهضــة  العنــف ضــد األطفــال باإلســراتيجية القوميــة 	

. للتعليم

• وضــع تريعــات لتعزيــز دمــج ذوي اإلعاقــة بالتعليــم العــام والفنــي 	

وحاميتهــم، وإعــداد اللوائــح الخاصــة بعمليــة التنفيــذ.

• ــات 	 ــن واملترسب ــتوعب املترسب ــي يس ــام تعليم ــي لنظ ــراح تريع اق

)مــدارس مجتمعيــة مــن ســن 15 ســنة ملــا فــوق وخاصــة للســيدات 

ــزواج املبكــر(.  الــاليت ترسبــن بســبب ال

• تضمــن معايــر خاصــة مبناهضــة العنــف ضمــن معايــر التقييــم 	

العتــامد املــدارس مــن خــالل الهيئــة القوميــة لالعتــامد والجــودة .

• تفعيل قرار 287 لسنة 2016 والخاص بالئحة االنضباط املدريس .	

• تعديــل القــرار الــوزاري رقــم ) 306 ( لســنة 2013 والخــاص مبجلــس 	

ــي  ــايئ االجتامع ــدور األخص ــة ل ــة دوري ــح متابع ــث يتي ــاء بحي األمن

باملدرســة ومســاعدته يف مقاومــة وحاميــة األطفــال مــن العنــف داخــل 

املدرســة .

• ــف  	 ــا العن ــال ضحاي ــد األطف ــة رص ــط عملي ــيق لرب ــة تنس ــي آلي تبن

ــة.  ــان الحامي ــدة ولج ــط النج ــع خ ــبيك م ــدارس والتش بامل

• ــدة 	 ــاء قاع ــق إنش ــن طري ــة ع ــى األدل ــة ع ــات املبين ــجيع البيان تش

بيانــات خاصــة باألطفــال املعنفــن باملــدارس وتشــجيع إجــراء املزيــد 

مــن البحــوث والدراســات لكشــف حجــم مشــكلة  العنــف وأســبابها 

ــا. وأفضــل الطــرق للتصــدي له

• رفــع مســتوى وعــي األطفــال  باملخاطــر املتعلقــة بالتعــرض للعنــف ومتكينهم 	

ــف  ــالغ عــن حــاالت العن ــف واإلب ــد حــدوث العن ــب املســاعدة عن مــن طل

عــن طريــق الخطــوط الســاخنة الخاصــة بذلــك.

• رفــع مســتوى الوعــي ألوليــاء األمــور باآلثــار الناتجــة عــن مامرســة العنــف 	

ضــد األطفــال مبــا يشــمل ختــان اإلنــاث وزواج األطفــال والتأديــب العنيــف.

• تضمــن املفاهيــم والقيــم اإليجابيــة باملناهــج وخاصــة حقــوق اإلنســان وقيــم 	

السالم.

• وضــع برامــج صيفيــة ملناهضــة العنــف ضد األطفــال باســتخدام اســراتيجيات 	

ــط. التعلم النش

• توفر الدعم النفي للمعنفن داخل املدرسة.	

• بالعنــف 	 املتعلقــة  والثقافــات  االجتامعيــة  لألعــراف  والتصــدي  تحديــد 

واســتبدالها بتطبيــق مبــادئ الربيــة اإليجابيــة لــدي فريــق العمــل باملدرســة 

ــور ــاء األم وأولي

• ــوزارة 	 ــم اعتامدهــا ب ــي يت ــة واإلرشــادية الت توســيع نطــاق الرامــج التدريبي

الربيــة والتعليــم تحــت مظلــة األكادمييــة املهنيــة للمعلــم، واملقدمــة للقامئن 

عــى العمليــة التعليميــة، والتــي تتنــاول العنــف ضــد األطفــال وكيفيــة توفــر 

الدعــم النفــي واالجتامعــي والربــوي لضحايــاه .

• ــل األنشــطة واملامرســات واألداءات 	 ــة مــن خــالل تفعي ــة توعوي إيجــاد ثقاف

ــة داخــل وخــارج املدرســة بحيــث نضمــن مــن خاللهــا نــر الوعــي  الفعلي

ــه والتصــدي  ــة من ــال وأنواعــه وأســاليب الوقاي بأســباب العنــف ضــد األطف

لــه. 

وزارة 

الداخلية

دعم إصالح القوانن والسياسات، من أجل:

تشديد العقوبة املفروضة عى الجناة «

تشجيع اإلبالغ عن العنف «

رفع العقوبة املفروضة عى البالغات الكاذبة بوقوع العنف «

• إبالغ وزارة التضامن االجتامعي باإلحصاءات	

• الدعــوة لتعين/نــر ضبــاط متفرغــن، يتــم تعيينهــم بقــرار رســمي، 	

ــن  ــوق اإلنســان يف كل قســم/نقطة م ــاء لوحــدات حق ــل كرؤس للعم

أقســام/نقاط الرطــة.

وزارة العدل

• ــوزارة العــدل، تضطلــع مبســؤولية 	 إنشــاء وحــدات للطــب الرعــي ب

الكشــف عــن حــاالت العنــف ضــد األطفــال، ودعــم هــذه الوحــدات.

• ــا 	 ــال ضحاي ــوق األطف ــول حق ــاة ح ــل للقض ــد ورش عم ــة عق مواصل

ــه. ــهود علي ــف أو الش العن

• التنسيق مع كافة الركاء املعنين:	

املجلس القومي للطفولة واألمومة «

وزارة الداخلية «

وزارة التضامن االجتامعي «

النيابة العامة  «

الصحة النفسية للمراهقن واألطفال «

• مراجعة دليل حامية حقوق األطفال ضحايا العنف.	

النيابة 

العامة

• دعــم اإلصالحــات القانونيــة مــن أجــل حاميــة األطفــال ضحايــا 	

الشــهود عليهــا. الجرائــم أو 

• وضع إجراءات موحدة وتطبيقها يف النيابة العامة.	

• ــف أو الشــهود 	 ــا العن ــال ضحاي ــات بشــأن حــاالت األطف ــع البيان جم

ــه. علي

• التنسيق مع الجهات املعنية.	

• ــى نحــو أفضــل، 	 ــال ع ــف ضــد األطف ــل للتصــدي للعن ــات للعم ــراح آلي اق

ــة. ــالت االجتامعي ــراءات بالتدخ ــران اإلج ــالل اق ــن خ ــال، م ــبيل املث ــى س ع
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 الجهة

األدوار واملسؤوليات األساسية

الناتج )1(

نظم حامية الطفل، عى املستوى الوطني وعى مستوى املحافظات واملراكز، 

تتمتع باملوارد الكافية، وتستند إىل نظم معلومات مبنية عى ألدلة، بتنسيق 

كامل بن جميع األطراف املعنية ذات الصلة، وفقاً للمعاير الوطنية والدولية.

الناتج )2(

أطفال يستفيدون من الخدمات والتدخالت العالية الجودة، التي تهدف إىل الوقاية 

من العنف يف املرتبة األوىل والثانية والثالثة، يف قطاعات متعددة.

نقابة 

املحامني

الدعوة لإلصالحات التريعية واقراحها، لضامن:

• رفــع العقوبــات املفروضــة عــى املســتغلن لألطفــال، وتوفــر حاميــة 	

أفضــل للمبلغــن عــن وقــوع العنــف وضحايــاه، وحاميــة األطفــال مــن 

التعذيــب، وتجريــم اإلســاءة اللفظيــة.

• الدعوة إلنشاء قسم للطب الرعي.	

• تقديم الدعم لتعزيز قطاع االستخبارات وجمع املعلومات.	

• الدعوة إلنشاء مراكز بكل محافظة للكشف عن الجرائم.	

• ــق 	 ــات تتعل ــر أي بيان ــع ن ــن واإلجــراءات املتاحــة ملن ــل القوان تفعي

ــه.  ــه أو الشــهود علي ــف أو مرتكبي ــا العن ــال ضحاي باألطف

وزارة 

الشباب 

والرياضة

• دمج اإلطار االسراتيجي الوطني للقضاء عى العنف ضد األطفال يف خطة 	

الوزارة، بهدف:

دمج تدخالت القضاء عى العنف ضد األطفال يف مرافق الوزارة  «

وبرامجها )عى سبيل املثال، مراكز الشباب(.

تشكيل لجان متخصصة باملحافظات ولجنة رفيعة املستوى عى  «

املستوى الوطني؛ لتنفيذ بنود اإلطار االسراتيجي ذات الصلة وضامن 

متابعة التدخالت وتقييمها.

تعزيز التنسيق بن الوزارات املعنية من أجل تكثيف الجهود. «

تعزيز القوانن والسياسات املعنية بالتثقيف ورفع الوعى، والتي تتناول  «

العنف ضد األطفال وتدعم الجهات املعنية يف تنفيذ/تفعيل هذه 

القوانن.

• رفــع الوعــى بشــأن القضــاء عــى العنــف ضــد األطفــال مــن خــالل وســائل 	

التواصــل االجتامعــي.

• تنظيــم نــدوات لألطفــال يف جميــع املحافظــات )27 محافظــة( لرفــع الوعــى 	

بشــأن مخاطــر العنــف وكيفيــة إدارتهــا.

• ــم 	 ــات الشــباب ومصالحه ــع رغب ــامىش م ــا يت ــة، مب ــذ األنشــطة اإلبداعي تنفي

ــم. واهتامماته

• تعزيــز الجهــود الراميــة إىل إعــادة دمــج األطفــال املترريــن وأرسهــم، مبــا يف 	

ذلــك، مــن خــالل برامــج إعــادة التأهيــل.

• االستفادة من الكوادر الشبابية واألطفال يف الوصول إىل األرس.	

• املشاركة يف تحديث التدخالت الدينية وتنشيطها.	

• عقد ورش العمل التفاعلية لألرس عى نحو مستدام.	

• عقد ورش عمل ثقافية تفاعلية للمقبلن عى الزواج.	

الربملان

• ــة أشــكال العنــف 	 ــة الطفــل ضــد كاف ــة لحامي  اقــراح أحــكام قانوني

ــدارس. يف امل

•  متابعــة تنفيــذ القوانــن عــى أرض الواقــع، ورصــد الثغــرات يف التنفيــذ 	

ــالغ بها. واإلب

•  مراجعة الثغرات املحددة يف القوانن وإعادة صياغتها.	

• ــة، وتنشــيط 	 ــال للعدال ــات لضــامن اإلرساع بوصــول األطف ــذ آلي  تنفي

دور محكمــة األرسة. 

•  إنشاء لجنة ألعضاء الرملان وأصدقاء حقوق الطفل.	

• اإلرساع باعتــامد “قانــون الشــهود واملبلغــن”، وال ســيام فيــام يتعلــق 	

بهــؤالء ذوى الصلــة باإلبــالغ عــن األطفــال املعرضــن لخطــر العنــف.

• ــروض 	 ــاب املف ــف العق ــاب وتكثي ــرش واالغتص ــامل التح ــم أع  تجري

ــم. ــذه الجرائ ــى ه ع

•  دعم خط 16000 ملساعدة األطفال وتنفيذ آلياته.	

•  تعزيز دور لجان حامية األطفال املنصوص عليها يف قانون الطفل.	

• دعــم تأســيس مرصــد الطفــل داخــل املجلــس القومــي للطفولــة 	

واألمومــة. 

•  وضــع آليــة لضــامن حاميــة حقــوق الطفــل يف جميــع القوانــن ذات 	

الصلــة التــي ناقشــها املجلــس.

• رفع الوعى بن أعضاء الرملان بحقوق الطفل وآليات حاميته.	

• الدعوة إلنشاء مراكز للعالج/ التأهيل لضحايا اإليذاء النفى والجسدي.	

• ــة 	 ــان حامي ــتقل للج ــد مس ــص بن ــة لتخصي ــة الدول ــادة ميزاني ــوة لزي الدع

ــل. الطف

أسقفية 

الخدمات 

العامة 

واالجتامعية 

واملسكونية 

التابعة 

للكنيسة 

القبطية

• تعزيــز التنســيق مــع لجــان حاميــة الطفــل، مــن أجــل تعزيــز الجهــود 	

الراميــة إىل القضــاء عــى العنــف ضــد األطفــال.

• ــال، 	 ــة بشــأن العنــف ضــد األطف ــادات الديني ــف رجــال الكنيســة والقي تثقي

ــه. ــع وقوعــه والتصــدي ل ــة من ومــدى انتشــاره وأســبابه وكيفي

• وضــع رســائل موحــدة للتواصــل حــول العنــف ضــد األطفــال، لنرهــا بجميــع 	

ــس مبر. الكنائ

• تثقيف األرس بشأن منع العنف، مبا يف ذلك، زواج األطفال. 	

• تثقيــف األطفــال/ املراهقــن باملــدارس، وكذلــك املدرســن بشــأن منــع وقــوع 	

العنــف والتصــدي لــه. 
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 الجهة

األدوار واملسؤوليات األساسية

الناتج )1(

نظم حامية الطفل، عى املستوى الوطني وعى مستوى املحافظات واملراكز، 

تتمتع باملوارد الكافية، وتستند إىل نظم معلومات مبنية عى ألدلة، بتنسيق 

كامل بن جميع األطراف املعنية ذات الصلة، وفقاً للمعاير الوطنية والدولية.

الناتج )2(

أطفال يستفيدون من الخدمات والتدخالت العالية الجودة، التي تهدف إىل الوقاية 

من العنف يف املرتبة األوىل والثانية والثالثة، يف قطاعات متعددة.

الهيئة العامة 

لالستعالمات

• رفــع الوعــى بشــأن حقــوق الطفــل وحاميتــه، وزواج األطفــال وعاملــة 	

األطفــال، مــن خــالل اســتهداف قطــاع عريــض مــن الجمهــور، عــن طريــق:

عقد 200 ندوة شهرياً يف 96 مركزاً إعالمياً ووكالة إعالمية يف أنحاء مر. «

إعالنات تليفزيونية من إنتاج مركز اإلعالم والتعليم واالتصال. «

نوادي لألطفال مبراكز املعلومات. «

وزارة التنمية 

املحلية

• متويل خطة االستثامر باملحافظات.	

• ــة باملحافظــات، مــن خــالل 	 ــات الخدمي ــن املديري ــز التنســيق ب تعزي

الهيئــات التنفيذيــة أو دعــم إنشــاء لجنــة للمتخصصــن، مبــا يف ذلــك 

ممثلــو لجــان حاميــة الطفــل.

• إنشــاء لجنــة مركزيــة بــوزارة التنميــة املحليــة لتنســيق العمــل بشــأن 	

القضــاء عــى  العنــف ضــد األطفــال بــن املحافظــات.

• توفــر مقــرات لوحــدات الحاميــة، تعمــل يف إطــار الهيــكل التنظيمــي 	

للجــان حاميــة الطفــل.

• دعم تنفيذ الرامج التأهيلية بالتعاون مع لجان حامية الطفل.	

• العاملــن 	 للمتخصصــن  القــدرات  وبنــاء  الوعــى  رفــع  برامــج  تنفيــذ 

فظــات. ملحا با

املجتمع 

املدين

•  وضع آليات لتنفيذ التريعات القامئة.	

•  مراجعــة وتقديــم االقراحــات بشــأن تحســن القوانــن املعنيــة 	

بالعنــف ضــد األطفــال.

•  تأســيس رشاكات فعالــة وآليــات للتنســيق مــع كافــة املنظــامت غــر 	

ــذا  ــوارد يف ه ــة امل ــف وتعبئ ــن العن ــال م ــة األطف ــة لحامي الحكومي

الشــأن.

• ــراف 	 ــاركة األط ــة مبش ــرث مالءم ــم األك ــة والتقيي ــر املتابع ــراح أط اق

املعنيــة ذات الصلــة عــى كافــة املســتويات.

• املشــاركة يف بنــاء قــدرات جميــع مــن يتعاملــون مــع األطفــال بشــأن أهميــة 	

حقــوق الطفــل واملامرســات التــي متثــل انتهــاك لحقوقهــم.

• ــا 	 ــادي لضحاي ــن االقتص ــى والتمك ــل النف ــوين والتأهي ــم القان ــم الدع تقدي

ــم. ــو مالئ ــى نح ــع ع ــم يف املجتم ــادة دمجه ــامن إع ــف، لض العن

•  رفــع وعــى املجتمــع املحــى بشــأن حقــوق الطفــل وكيفيــة تحديــد أشــكال 	

العنــف املختلفــة.

وزارة الثقافة 

– املركز 

القومي 

لثقافة 

الطفل

• رفع الوعى بشأن القوانن والسياسات املعنية بالطفل.	

• ــاً 	 ــة، وفق ــة التعليمي ــاركن يف العملي ــن املش ــل ب ــوق الطف ــة حق ــر ثقاف ن

ــة. ــات املحلي ــة والثقاف ــة املختلف ــات العمري ــات الفئ الحتياج

• ــة 	 ــن التحــرش وكيفي ــم م ــال واملراهقــن بشــأن ســبل حاميته ــف األطف تثقي

ــم. ــه والدع ــم عــى التوجي حصوله

• ــة 	 ــة وكيفي ــال ذوى اإلعاق ــوق األطف ــأن حق ــى بش ــع الوع ــج لرف ــع برام وض

ــا. ــم وحاميته ــرام حقوقه اح
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مراجع ومصادر إضافية:

اللجنة الدولية لحقوق الطفل.	 

اللجنة اإلفريقية لخراء حقوق ورفاهية الطفل باإلتحاد األفريقى.	 

مقــاالت الدكتــورة عــزة العشــاموى: »ورقــة عمــل حملــة قوميــة ملناهضــة التطــرف الناجــم عــن وســائط اإلعــالم الرقميــة لألطفــال وتكنولوجيــا املعلومــات 	 

واالتصاالت«.
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هــذا اإلصــدار تــم تنفيــذه بدعــم مــن االتحــاد األورويب. مضمــون هــذا اإلصــدار هــو مســؤولية املجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة ويونيســف وال ميكــن بــأي 

حــال أن يعتــر انعكاســاً لــرؤى االتحــاد األورويب.   


