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تمهيد

عقــدت هــذه الدراســة بالتعــاون والتشــارك بــن المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة ومنظمــة اليونيســف /مكتــب
األردن وجميــع المؤسســات الوطنيــة الحكوميــة وغــر الحكوميــة .وقــد حققــت هــذه الشــراكة منــذ عــدة ســنوات
العديــد مــن الربامــج واألنشــطة ذات العالقــة بحمايــة الطفــل واألســرة علــى المســتوى التشــريعي والخدماتــي
والوقائــي وذلــك بهــدف مأسســة منظومــة حمايــة الطفــل واالســرة علــى المســتوى الوطنــي.
وتهــدف هــذه الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى الممارســات واالتجاهــات المجتمعيــة تجــاه العنــف ضــد الطفــل،
وتوفــر البيانــات ذات العالقــة ،ممــا يســاعد فــي بنــاء صــورة مت�كاملــة حــول العنــف ضــد األطفــال فــي األردن،
ويســاهم فــي تحديــد متطلبــات منظومــة حمايــة الطفــل واألســرة للســنوات القادمــة .ونرجــو ان ت�كــون هــذه
الدراســة مرجعـ ًا لصانعــي القــرار فــي المؤسســات الوطنيــة الحكوميــة وغــر الحكوميــة والمؤسســات الدوليــة،
لتوحيــد الــرؤى والجهــود نحــو أولويــات العمــل لتطويـ�ر وتعزيـ�ز منظومــة حمايــة الطفــل بمســتوياتها الوقائيــة
والخدماتيــة والتشــريعية.
وختامـ ًا؛ فإننــا نؤ ّكــد اعتزازنــا بشــراكتنا مــع الجميــع ،والتزامنــا بالعمــل مــع كافــة الجهــات المعنيــة لتعزيـ�ز العمــل
التشــاركي فــي مجــال حمايــة الطفــل لتعزيــ�ز منظومــة حمايــة الطفــل واألســرة علــى المســتوى الوطنــي،
ـري،
وال يفوتنــا أن نتقــدم بجزي ـ�ل الشــكر ،وعظيــم االمتنــان للفري ـ�ق الوطنــي لحمايــة األســرة مــن العنــف األسـ ّ
والعضــاء اللجنــة الفنيــة ،والفري ـ�ق الفنــي مــن المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة ومنظمــة اليونيســف فــي
األردن ومكتــب منظمــة اليونيســف االقليمــي فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،باالضافــة الــى الجهــة
أهميــة اســتمرار العمــل التشــاركي
االستشــارية للدراســة ،ولــكل مــن ســاهم بإعــداد هــذه الدراســة ،مؤ ّكديــن
ّ
ســبل العيــش الكريــم ألبنــاء
بــن جميــع
ـل ـ بـ ْ
ـأن ت�ت�كاتــف جهودنــا جميعـ ًا لتوفــر ُ
ّ
المؤسســات ،داعــن البــاري ـ عـ ّـز وجـ ّ
ـل مــوالي حضــرة صاحــب الجاللــة الهاشــمية الملــك عبــداهلل الثانــي ابــن الحســن المعظــم
وطننــا الحبيــب فــي ظـ ّ
أعـ ّـز اهلل ملكــه.

واهلل ولي التوفيق
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أمني عام المجلس الوطني لشؤون األسرة

ممثلة منظمة اليونيسف /مكتب األردن

الدكتور محمد فخري مقدادي

تانيا شابوي�زات

تعريــــف العنف ضد األطفال
إن حــق األطفــال فــي الحمايــة مــن العنــف منصــوص عليــه فــي اتفاقيــة
حقــوق الطفــل ،ومــع ذلــك فــإن مليــار طفــل يتعرضــون إلــى نــوع مــن
العنــف العاطفــي أو البدنــي أو الجنســي كل عــام ،ويمــوت طفــل واحــد
مــن العنــف كل خمــس دقائــق (األمــم المتحــدة ،الموقــع الرســمي).1

ال يعــرف العنــف ضــد األطفــال حــدود ًا

ونعتمــد لغايــات هــذا التقريــ�ر التعريــف

للثقافــة أو للطبقــة أو للتعليــم .فقــد

الخــاص باألمــم المتحــدة والمعتمــد

يحــدث ضــد األطفــال فــي المؤسســات،

لــدى منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة

وفــي المــدارس ،وفــي المنــزل .إن

(اليونيســف،
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العنــف بــن األقــران هــو أيضــا مصــدر قلــق،

ضــد األطفــال،
لمفهــوم وأشــكال العنــف
ّ

وكذلــك تزايــد التنمــر عــر شــبكة اإلنرتنــت.

والمســتند بشــكل رئيســي إلــى اتفاقيــة

حيــث يعيــش األطفــال المعرضــون للعنــف

حقــوق الطفــل التــي تعـ ّـرف العنــف علــى

 .2عــدم االســت�ثناء – واعتبــار "جميــع

فــي عزلــة ووحــدة وخــوف ،وال يعرفــون

أنــه "كافـــة أشــكال العنــف أو الضــرر أو

أشــكال العنــف ضــد األطفــال مرفوضــة

أيــن يتوجهــون للمســاعدة ،خاصــة عندمــا

اإلســاءة البدنيــة أو العقليــة ،واإلهمــال

مهمــا كانــت" وعــدم وجــوب تقويــض

أو المعاملــة المنطويـــة علـــى إهمــال،

حــق الطفــل المطلــق فــي الكرامــة

االســتغالل،

البدنيــة

الموقــع

الرســمي)

 .1عــدم التربيــ�ر – بحيــث أنــه "ال يمكــن
تربيــ�ر أي عنــف ضــد األطفــال ،فجميــع
أنــواع العنــف ضــد األطفــال يمكــن
منعهــا " .

يكــون الجانــي قري ً�بــا .قــد يزيــد جنــس
األطفــال أو إعاقتهــم أو فقرهــم أو

وإســاءة

جنســيتهم أو أصلهــم الدينــي مــن خطــر

بمــا فــي ذلــك اإلســاءة الجنســية" ضــد

والنفســية بــأي شــكل مــن األشــكال،

العنــف ،حيــث يكــون األصغــر ســنا معرضــن

األشــخاص دون الثامنــة عشــرة مــن

وباألخــص عــدم جــواز وصــف أي شــكل

بشــكل خــاص ألنهــم أقــل قــدرة علــى

العمــر ،ســواء كانــت ترت�كــب مــن األبويـ�ن أو

مــن أشــكال العنــف علــى أنــه "مقبــول

التحــدث وطلــب الدعــم (األمــم المتحــدة،

مقدمــي الرعايــة أو األقــران
غريهمــا مــن
ّ

قانونيــ ًا أو اجتماعيــ ًا أو ثقافيــ ًا".

الموقــع الرســمي).2

المعاملــة

أو

واإلنســانية

والســامة

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

وي�ؤكد تعريف العنف على:

أو المؤسســات أو غريهــم.

 1األمم المتحدة( .الموقع الرسمي) .قضايا عالمية ،األطفال .تم االسرتداد من un.org: https://www.un.org/ar/global-issues/children
 2المرجع السابق.
 3اليونيسف( .الموقع الرسمي) .نص اتفاقية حقوق الطفل .تم االسرتداد من
https://www.unicef.org/ar/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7
%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
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أشكال العنف:

العنــف الجســدي :علــى أنــه أي عقــاب تســتخدم فيــه
القــوة الجســدية ويكــون الغــرض منــه إلحاق درجــة معينة
مــن األلــم أو األذى ،مهمــا قلــت شــدتهما .ويشــمل
معظــم أشــكال هــذا العقــاب ضــرب األطفــال ("الصفــع" أو
"اللطــم" أو "الضــرب علــى الردفــن") باليــد أو باســتخدام
أداة  -ســوط أو عصــا أو حــزام أو حــذاء أو ملعقــة خشــبية
ومــا إلــى ذلــك .ويمكــن أن يشــمل هــذا النــوع مــن العقاب
رجهــم أو
أيضــ ًا ،علــى ســبيل المثــال ،رفــس األطفــال أو َّ
رميهــم ،أو الخــدش أو القــرص أو العــض أو نتــف الشــعر
أو لكــم األذنــن أو الضــرب بالعصــا أو إرغــام األطفــال
علــى البقــاء فــي وضــع غــر مريـ�ح ،أو الحــرق أو الكــي أو
إجبــار األطفــال علــى تنــاول مــواد معينــة.

العنــف النفســي :إســاءة المعاملــة النفســية ،أو
اإلســاءة العقليــة ،أو اإلســاءة اللفظيــة واإلســاءة
العاطفيــة ،ويشــمل مــا يلــي:
»جميــع أشــكال التفاعــل مــع الطفــل التــي تنطــوي
دائمـ ًا علــى ضــرر ،مثــل إشــعاره بأنــه عديــم القيمــة
أو غــر محبــوب أو مرغــوب فيــه أو بأنــه معــرض
للخطــر أو بــأن ال قيمــة لــه ســوى فــي تلبيــة
احتياجــات غــره.
»الرتعيــب

والرتهيــب

والتهديــد،

واالســتغالل

واإلفســاد ،واالزدراء والنبــذ ،والعــزل والتجاهــل
والتحيــز.
»المجافــاة ،وإهمــال الصحــة العقليــة واالحتياجــات
الطبيــة والتعليميــة.
»الشــتم والنبــذ واإلذالل واالزدراء والســخرية
والنيــل مــن مشــاعر الطفــل.

العنــف الجنســي :يشــمل العنــف الجنســي واالســتغالل
الجنســي مــا يلــي:
»حمــل أو إكــراه الطفــل علــى تعاطــي أي نشــاط
جنســي غــر مشــروع أو ضــار نفســي ًا.
»استغالل األطفال جنسي ًا ألغراض تجارية.
»اســتغالل األطفــال فــي وضــع تســجيالت ســمعية أو
بصريــة لحــاالت االعتــداء عليهــم جنســي ًا.
»أي إيــذاء جنســي ال ُتســتخدم فيــه القــوة الجســدية،
ومــع ذلــك فهــو يشــكل تعديـ ًا علــى ذات اآلخــر ويقوم
علــى االســتغالل ويـ�ؤدي إلــى الصدمــة.
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»اإليــداع فــي الحبــس االنفــرادي أو العــزل أو
االحتجــاز فــي ظــروف مذلــة أو مهينــة.
»تســلط البالغــن أو األطفــال اآلخريـ�ن تســلط ًا نفســي ًا
علــى غريهــم وتنكيلهــم بهــم ،بمــا فــي ذلــك مــن
خــال ت�كنولوجيــات المعلومــات واالتصــاالت مثــل
الهواتــف النقالــة واإلنرتنــت (وهــو مــا يعــرف بــ
"التســلط عــر الحواســيب").

العنــف

االلكرتونــي:

تشــمل

المخاطــر

المتعلقــة

بحمايــة الطفــل فيمــا يتصــل بت�كنولوجيــات المعلومــات

ُيقصــد باإلهمــال عــدم تلبيــة احتياجــات الطفــل البدنيــة
والنفســية أو عــدم حمايتــه مــن الخطر أو عــدم الحصول
علــى الخدمــات الطبيــة أو تســجيل الــوالدة أو غــر ذلــك
مــن الخدمــات عندمــا ت�كــون لــدى المســؤولني عــن رعايــة
الطفــل الوســائل والمعــارف والفــرص التــي ت�كفــل لهــم
الحصــول عليهــا .ويشــمل اإلهمــال مــا يلــي:
»اإلهمــال البدنــي :عــدم حمايــة الطفــل مــن الضــرر،
ألســباب منهــا عــدم المراقبــة ،أو عــدم تزويد الطفل
بالضروريــات األساســية ومنهــا الغــذاء الكافــي
والمــأوى والملبــس والرعايــة الطبيــة األساســية.
»اإلهمــال النفســي أو العاطفــي :ومنــه عــدم
إبــداء أي دعــم عاطفــي أو اإلحاطــة بالحــب ،وعــدم
االهتمــام مطلقــ ًا بالطفــل.
»إهمــال صحــة الطفــل البدنيــة أو العقليــة :الحرمــان
مــن الرعايــة الطبيــة األساســية.
»اإلهمــال علــى الصعيــد التعليمــي :عــدم االمت�ثــال
للقوانــن التــي تلــزم مقدمــي الرعايــة بضمــان
حصــول أطفالهــم علــى التعليــم بالحضــور إلــى
المــدارس أو بوســيلة أخــرى.
»التخلــي عــن األطفــال :ممارســة ت�ثــر قلقــ ًا كبــر ًا
ويمكــن أن تؤثــر فــي األطفــال أكــر مــن غريهــم،
وبخاصــة األطفــال ذوي اإلعاقــة فــي بعــض
ا لمجتمعــا ت .

بصريــة وســمعية لذلــك االعتــداء تيســره شــبكة
اإلنرتنــتوســائرت�كنولوجيــاتالمعلومــاتواالتصــاالت.
»عمليــة التقــاط صــور فوتوغرافيــة أو صــور
فوتوغرافيــة زائفــة ("تشــكيل الصــور") وأشــرطة
فيديــو منافيــة لــآداب ت�تعلــق باألطفــال واألشــخاص
الذيــن يســخرون مــن طفــل أو فئــة مــن األطفــال ،أو
إنتاجهــا أو الســماح بالتقاطهــا أو توزيعهــا أو عرضهــا
أو حيازتهــا أو اإلعــان عنهــا.
»تعــرض األطفــال ،بوصفهــم متلقــن للمعلومــات،
إلعالنــات تجاريــة ورســائل إلكرتونيــة طفيليــة وإعالنات
دعائيــة ومعلومــات شــخصية ومحتويــات عدوانيــة أو
عنيفــة أو تحــض علــى الكراهيــة أو متحيــزة أو عنصريــة
أو إباحيــة أو غــر مرغــوب فيهــا أو مضللــة ،ت�كــون
ضــارة بالفعــل أو يحتمــل أن ت�كــون ضــارة.
»تعــرض األطفــال ،فــي ســياق اتصالهــم بغريهــم مــن
خــال ت�كنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،للتســلط
عليهــم أو التحــرش بهــم أو مالحقتهــم ("إغــواء"
الطفــل) و/أو إكراههــم أو خداعهــم أو إقناعهــم
بلقــاء شــخصي خــارج اإلنرتنــت ،واســتدراجهم.

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

اإلهمــال أو المعاملــة المنطويــة علــى إهمــال:

واالتصــاالت؛ المجــاالت المتداخلــة التاليــة:
»االعتــداء الجنســي علــى األطفــال إلنتــاج تســجيالت

»تــورط األطفــال ،كفاعلــن ،فــي عمليــات التســلط علــى
غريهــم أو التحــرش بهــم ،أو لعــب ألعــاب تؤثــر ســلب ًا
فــي نموهــم النفســي ،أو إنتــاج وتحميــل مــواد
جنســية غــر الئقــة ،أو تقديــم معلومــات أو نصائــح
مضللــة ،و/أو تنزيــ�ل محتويــات بصــورة غــر قانونيــة
أو القرصنــة أو القمــار أو االحتيــال المالــي و/أو
اإلرهــاب.
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الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

خلفية ومنهجية الدراسة
تقــدر نســبة الســكان دون
يعتــر األردن مــن الــدول الفتيــة ســكاني ًا ،حيــث
ّ
الثامنــة عشــر مــن العمــر بأكــر مــن  %40مــن الســكان ،أي مــا يزيــد عــن
 4.221مليــون طفــل بحســب تقديــرات دائــرة اإلحصــاءات األردنيــة (دائــرة
االحصــاءات العامــة)2020 ،
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يولــى األردن قطــاع الطفولــة األهميــة

تعزيــ�ز العمــل التشــاركي فــي رســم

الوطنيــة المنفــذة مــن قبــل المجلــس

البالغــة ويضعهــا ضمــن أولوياتــه ،ســواء

السياســات الوطنيــة فــي مجــال حمايــة

أو الجهــات الشــريكة ومتابعــة تنفيــذ

كان ذلــك علــى مســتوى الخدمــات

األســرة ،وتحديــد اآلليــات والطرق واألدوار

توصيــات المؤتمــرات العرب�يــة واإلقليميــة

المقدمــة لألطفــال ،أو التشــريعات التــي

والمســؤوليات والعالقــة التشــاركية بــن

المتعلقــة بحمايــة األســرة.

تؤكــد حقوقهــم وطــرق تلبيتها أو اآلليات

كافــة المؤسســات العاملــة فــي مجــال

التــي تحمــي هــذه الحقــوق وتضعهــا

حمايــة االســرة .فــي عــام  2016صــدر

موضــع التنفيــذ ،الفت ـ ًا إلــى أن االردن مــن

نظــام الفريــ�ق الوطنــي لحمايــة األســرة

أوائــل الــدول التــي وقعــت علــى اتفاقيــة

مــن العنــف رقــم ( ،)33حيــث يتولــى

حقــوق الطفــل وأصــدر قانونــا للمصادقــة

الفريــ�ق مهمــة االشــراف والرقابــة

علــى تلــك االتفاقيــة ،كمــا تضمنــت

علــى تنفيــذ التوجهــات والسياســات
االســراتيجية

تشــريعاته الوطنيــة النافــذة ،مــا يعــزز

الوطنيــة

حمايــة الطفــل وي�ؤكــد حقوقــه وي�راعــي

الخاصــة بحمايــة األســرة ومــدى التــزام

والخطــط

شــؤونه .تــم ت�أســيس المجلــس الوطنــي

المؤسســات الوطنيــة بهــا ،ومراقبــة

لشــؤون األســرة عــام  ،2001والعمــل

التــزام المؤسســات باســتخدام نظــام

بالنهــج التشــاركي فــي تنفيــذ الربامــج

أتمتــة اجــراءات التعامــل مــع حــاالت العنــف

والمشــاريع الوطنيــة ،مأسســة منظومــة

األســري ،وتحديــد األولويــات الوطنيــة

الحمايــة علــى المســتوى الوطنــي

فــي مجــال حمايــة األســرة ،واإلشــراف

تحــت اشــراف الفريــ�ق الوطنــي لحمايــة

علــى تطبيــق وثيقــة اإلطــار الوطنــي

األســرة الــذي يعمــل تحــت مظلــة المجلــس

لحمايــة األســرة مــن العنــف ،ومعايــ�ي

الوطنــي لشــؤون االســرة ،ويضــم ممثلني

االعتمــاد

للخدمــات

عــن المؤسســات الوطنيــة الحكوميــة

المقدمــة لحــاالت العنــف األســري عنــد

وغــر الحكوميــة المعنيــة بحمايــة االســرة،

التعامــل مــع حــاالت العنــف األســري ،ومــن

ويقــوم نهــج عمــل الفريــ�ق علــى مبــدأ

مهامــه تقديــم الدعــم الفنــي للمشــاريع

وضبــط

الجــودة

الوطنــي بت�أســيس
وتج ّلــى االهتمــام
ّ
"إدارة حمايــة األســرة" التابعــة لمديريــة
األمــن العــام فــي العــام  1997التابعــة
لمديريــة األمــن العام ،لتعزي�ز العمل على
حمايــة األطفــال وعائالتهــم مــن العنــف
األســري واالعتــداء الجنســي ،وهــي توفــر
خــط مســاعدة هاتفــي ســري ومجانــي
علــى مــدار الســاعة الســتالم وتلقــي
حــاالت العنــف ضــد األطفــال ،إضافــة إلــى
آليــة عمــل
البــدء بالرتكيــز علــى وضــع ّ
ـم
وطنيــة قائمــة علــى نهــج ٍ تشـ
ٍّ
ـاركي يضـ ّ
ّ
واألهليــة
ة
الرســمي
ســات
المؤس
كافــة
ّ
ّ
ّ
تــم
ذات العالقــة بحمايــة األســرة ،كمــا ّ
إطــاق مشــروع "حمايــة األســرة مــن
الربيطانيــة
العنــف" بدعــم مــن الحكومــة
ّ
فــي العــام  2000والــذي يقــوم
علــى مبــدأ نهــج العمــل التشــاركي بــن
الحكوميــة
الحكوميــة وغــر
المؤسســات
ّ
ّ
ّ
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https://www.petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=159482&lang=ar&name=news

6

المعنيــة بشــؤون األســرة والتنســيق
ّ
فيمــا بينهــا لتقديــم أفضــل الخدمــات
د مــن
لجميــع األطــراف ،إضافــة إلــى الحــ ِّ
األســري وقضايــا االعتــداءات
العنــف
ّ
الجنســية مــن خــال بنــاء القــدرات
ّ
للمؤسســات العاملــة فــي
ســية
المؤس
ّ
ّ
هــذا المجــال .واســتمر هــذا المشــروع

50

%

لغايــة العــام  ،2005إذ انبثــق عنــه
ـي لحمايــة األســرة
تشــكيل الفري ـ�ق الوطنـ ّ
والــذي حــاز علــى جائــزة األمــم المتحــدة
لحقــوق اإلنســان للعــام  ،2003واســتمر
العمــل بالنهــج نفســه مــن خــال إعــادة
تشــكيل الفري ـ�ق الوطنــي لحمايــة األســرة

من األطفال تعرضوا لإليذاء

وتعرض طفل من بني كل  1000طفل
ّ

الجسدي من قبل الوالدين /

للعنف الشديد ،مما تطلب تدخل

األوصياء القانوني�ي ومعلمي

السلطات المسؤولة ،مثل إدارة حماية

المدارس واإلداري�ي واألشقاء

األسرة في مديرية األمن العام.

المؤسســات العاملــة
األســرة لدعــم جهــد
ّ
فــي مجــال حمايــة األســرة وتنســيقها
وتيســرها ،وجــرى وضــع األُســس التــي
الوطنيــة فــي
واألولويــات
اآلليــات
تحــدد
ّ
ّ
ّ
ّ
كل
مجــال حمايــة األســرة مــن خــال تطويـ�ر ٍّ
ـي لحمايــة األســرة مــن
مــن اإلطــار الوطنـ ّ
العنــف ،والخطــة االســراتيجية لحمايــة
األســري،
األســرة والوقايــة مــن العنــف
ّ
وتنفيــذ العديــد مــن األنشــطة والربامــج
والخدماتيــة
التوعويــة
علــى المســتويات
ّ
ّ
ـي
والتشـ
ـريعية ،ومشــروع الربــط اإللكرتونـ ّ
ّ
المع َّنفــن،
لالســتماع لشــهادة األطفــال ُ
ومشــروع تطويــ�ر إجــراءات التعامــل مــع
لــكل مــن( :وزارات
األســري
حــاالت العنــف
ّ
ٍّ
الصحــة ،والرتب�يــة والتعليــم ،والتنميــة
االجتماعيــة،
ّ

والعــدل)

والمجلــس

وكانــت دراســة  2007قــد ســلطت الضــوء

خــال الشــهر الســابق للمســح .وقــد

علــى عــدد مــن الوقائــع المتعلقــة بحالــة

تراجعــت هــذه النســبة فــي مســح عــام

ضــد األطفــال فــي األردن ،حيــث
العنــف
ّ
معــدالت ممارســات
أشــارت إلــى ارتفــاع
ّ

 ،2018الــذي أشــار إلــى أن  81فــي المائــة
مــن األطفــال الذيــن تـ�تاوح أعمارهــم بــن

العنــف ضــد األطفــال .وبحســب الدراســة،

عامــا قــد تعرضــوا ألســاليب ت�أديــب
1و 14
ً

فقــد تعـ ّـرض  50فــي المائــة مــن األطفــال

عنيفــة.

لإليــذاء الجســدي مــن قبــل الوالديــن /
األوصيــاء القانونيـ�ي ومعلمــي المــدارس
واإلداريــ�ي واألشــقاء ،بينمــا تعــرض
حوالــي ثلثهــم لإليــذاء الجســدي مــن قبــل
وتعــرض
البالغــن واألطفــال فــي الحــي،
ّ
طفــل مــن بــن كل  1000طفــل للعنــف
الشــديد ،ممــا تطلــب تدخــل الســلطات
المســؤولة ،مثــل إدارة حمايــة األســرة
فــي مديريــة األمــن العــام.

هــذه هــي الدراســة الوطنيــة الثانيــة
حــول العنــف ضــد األطفــال فــي األردن
بعــد دراســة  ،2007وهــي تشــمل دراســة
كميــة علــى المســتوى
اســتقصائية
ّ
الوطنــي لطــاب المــدارس الذيــن ت ـ�تاوح
عامــا (بمجمــوع
أعمارهــم بــن  8و17
ً
مشــاركة

3,837

طالبــ ًا

وطالبــة)،
ً

والشــباب الذيــن تــ�تاوح أعمارهــم بــن

متخصصــة
القضائــي ،واســتحداث وحــدات
ّ
ّ

وحيــث أنــه لــم ت�تبــع تلــك الدراســة أي

عامــا (بمجمــوع مشــاركة 1,118
 18و24
ً
شــاب ًا وشــابة) ،ومقدمــي الرعايــة

كل منهــا لمتابعــة حــاالت العنــف
فــي ّ
األســري ،وتنفيــذ العديــد مــن الربامــج
ّ
الوطنيــة
ســات
المؤس
لكــوادر
ــة
�بي
ّ
التدري ّ
ّ

دراســات متخصصــة فــي مســألة العنــف

األســرية  /غــر النظاميــة أو المهنيــة

ضــد األطفــال ،نشــر أيضـ ًا إلــى مــا يــرد فــي

(بمجمــوع مشــاركة  1,706مــن مقدمــي

دراســات مســح الســكان والصحــة األســرية

ومقدمــات الرعايــة الرئيسـي�ي) ،باإلضافــة

منهجيــات وإجــراءات التعامــل مــع
حــول
ّ

( )DHSبخصــوص العنــف األســري .فقــد

نوعيــة شــملت
إلــى دراســة اســتطالعية
ّ

األســري ،وإصــدار قانــون
حــاالت العنــف
ّ

وجــد المســح الديموغرافــي والصحــي

موجهــة عــر  34مجموعــة
مناقشــات
ّ

حمايــة األســرة مــن العنــف ،وافت�تــاح

لعــام  2012أن  89.4فــي المائــة مــن

األســري إليــواء النســاء
دار الوفــاق
ّ
المع َّنفــات التابعــة لــوزارة التنميــة
ُ

األطفــال الذيــن تــ�تاوح أعمارهــم بــن 2

ومقدمــي رعايــة،
تركيــز مــع أطفــال
ّ
و 23مقابلــة معمقــة مــع متخصصــن

عامــا قــد تعرضــوا لشــكل واحــد علــى
و14
ً

ومســؤولني معنيــ�ي وناشــطني فــي

االجتماعيــة.
ّ

األقــل مــن العقــاب الت�أديبــي العنيــف

مجــال حمايــة األطفــال.

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

تحــت مظلــة المجلــس الوطنــي لشــؤون
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الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

الهدف
من الدراسة
حــول األشــكال مــن العنــف ضــد األطفــال،

ضــد
إن دراســات تقي�يــم حالــة العنــف
ّ
األطفــال هــي دراســات معياريــة تجريهــا

للحــد
االســراتيجيات واآلليــات القائمــة
ّ
ـد األطفــال ومــدى إنفاذهــا
مــن العنــف ضـ ّ

وأنماطهــا ووتريتهــا ومــدى انتشــارها

الجهــات الوطنيــة فــي مختلــف دول

وفعاليتهــا،

المطلوبــة

وممارســتها ،والمخاطــر المرتبطــة بهــا،

العالــم بدعــم مــن منظمــة األمــم

بينــات
لتطويــ�ر ذلــك مــن خــال توفــر ّ

باإلضافــة إلــى تحديــد الجهــات التــي

المتحــدة للطفولــة (اليونيســف) ،لرصــد

محدثــة تدعــم عمليــة صناعــة
وإحصائيــات
ّ

ترت�كــب مثــل هــذه الممارســات وأيــة

معــدالت انتشــار مختلــف ممارســات

القــرار والسياســات فــي هــذا المجــال.

محــددات خاصــة بالســياقات أو بالجهــات

العنــف ضــد األطفــال وأشــكالها ووتريتهــا

وتوفــر نتائــج هــذه الدراســة

للمــرة

المرت�كبــة أو باألطفــال الضحيــة لمثــل هــذه

ومرت�كبيهــا ،وتقي�يــم أي تغي ـ�ي فــي مثــل

األولــى تقديــرات تصــف حجــم وطبيعــة

الممارســات ،بمــا فــي ذلــك العوامــل

هــذه الممارســات ،خاصــة فــي الــدول

المشــكلة

قابلــة

التــي قــد تدفــع لحــدوث مثــل هــذه

التــي تعتمــد مناهــج واســراتيجيات

لإلســقاط واالســتنباط والمقارنــة ،وبمــا

الممارســات أو تردعهــا ،واآلليــات المتاحــة

وبرامــج خاصــة للحمايــة مــن العنــف ،ومــن

يراعــي خصائــص البيئــة المحليــة والفئــات

للمســاعدة ،وأنمــاط اســتخدامها ومــدى

ضمنهــا األردن.

ا لســكا نية .

فاعليتهــا مــن وجهــة نظــر األطفــال

كمــا أن تقي�يــم الحالــة الراهنــة لممارســات

وتهــدف هــذه الدراســة الــى التعرف على

ضــد األطفــال فــي األردن هــو
العنــف
ّ
خطــوة أولــى أساســية فــي مراجعــة

أشــكال العنــف األكــر انتشــار ًا في الســياق
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واألســس

باعتمــاد

منهجيــة

المحلــي األردنــي وتقي�يــم مــدى الوعــي

ومقدمــي الرعايــة الذيــن تعرضــوا لتجــارب
العنــف.

عـــــينـــــة الـــــدراســـــة
اعتمدت الدراسة على االستقصاءات النوعية واالستطالعات الكمية ،حيث
شملت:
»عينــة المــدارس علــى المســتوى الوطنــي :وشــملت  3281طفــاً مــن
المــدارس الحكوميــة والخاصــة ومــدارس وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة
وتشــغيل الالجئــن الفلســطيني�ي مــن مختلــف المحافظــات ومــن مختلــف
الجنســيات ،وهــي عينــة عشــوائية تمثيليــة علــى مســتوى المملكــة.
طفــا – مــن
»عينــة المــدارس فــي المخيمــات الســورية :وشــملت 296
ُ
مخيمــي الزعــري واألزرق .وهــي عينــة عشــوائية تمثيليــة علــى مســتوى

»عينــة دور الرعايــة والحمايــة :وشــملت  126طفـ ُـا – وهــي عينــة است�كشــافية

أوالً:
استطالع األطفال 17-8
عام ًا ،وشمل أربع عينات

وليســت تمثيليــة ،حيــث دارت االســئلة الخاصــة بهــم حــول خرباتهــم حــول
تعرضهــم للعنــف فــي فــرة حياتهــم وال تقيــس اجاباتهــم تعرضهــم للعنــف
داخــل دور الرعايــة والحمايــة.
»عينــة االطفــال ذوي اإلعاقــة :وشــملت  134طفـاً –وهــي عينــة است�كشــافية
وليســت تمثيلية.

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

مخيمــات اللجــوء الســوري.

»وشــمل مقابــات ميدانيــة عــر زيــارات منزليــة مــع عينــة مكونــة مــن 1,118
شــاب ًا وشــابة مــن الفئــة العمريــة  24-18عامــ ًا ،عينــة عنقوديــة عشــوائية

ثاني ًا:

ممثلــة علــى المســتوى الوطنــي.

استطالع الشباب 24-18
عام ًا
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الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

»علــى المســتوى الوطنــي شــملت  1563مشــارك ومشــاركة مــن اآلبــاء
واالمهــات ومقدمــي الرعايــة األســرية.
»علــى مســتوى المخيمــات الســورية شــملت  143مشــارك ومشــاركة مــن
اآلبــاء واالمهــات ومقدمــي الرعايــة األســرية.
حيــث وفــي كل أســرة معيشــية؛ تــم اختيــار طفــل واحــد عشــوائي ًا بوصفــه الطفــل
"البــؤري" أي الطفــل الــذي طرحــت عنــه األســئلة .مــع مقدمــي الرعايــة .علــى

ثالث ًا:

استطالع مقدمي الرعاية
األسرية

ســبيل المثــال ،فــي الســؤال عــن بعــض الســلوكيات ،تمــت صياغــة األســئلة علــى
النحــو التالــي" :فــي األشــهر ال  12الماضيــة ،هــل هــززت {اســم الطفــل البــؤري}
بقــوة؟" .وقــد تــم ذلــك مــن أجــل التمي�يــز بــن الذكــور واإلنــاث ،واألطفــال األصغــر
ســنا واألكــر ســنا .أدرجنــا جميــع األطفــال الذيــن كان المســتجيب مقــدم رعايــة لهــم
ثــم اخرتنــا بشــكل عشــوائي الطفــل "البــؤري" .وكان مــا ال يقــل عــن  8مــن كل 10
مجيبــن هــم أم الطفــل الــذي يركــز علــى الرتكيــز.

وشــملت  34مجموعــة تركيــز مــع أطفــال ومقدمــي رعايــة مــن المشــاركني فــي

رابع ًا:

العينــات أعالهــا و بعــدد إجمــال للمشــاركني  248مشــارك و مشــاركة.

مجموعات الرتكيز

وشــملت  23مقابلــة معمقــة مــع متخصصــن ومطلعــن وناشــطني فــي مجــال

خامس ًا:
مقابالت معمقة
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حمايــة األطفــال ممــن رشــحتهم الجهــات الوطنيــة مــن كافــة الجهــات ذات العالقة.

تــم تصميــم األدوات بمنهجيــة تشــاركية
ّ

اســتندت أســئلة االســتقصاءات إلــى

وقــد تضمنــت الدراســة تنفيــذ اســتقصاء

بالتنســيق الوثيــق مــع الجهــات ذات

مرجعيــة أدوات المســح الخاصــة باإلســاءة

العالقــة مــن خــال المجموعــة التــي

لألطفــال والصــادرة عــن الجمعيــة الدوليــة

كل
تجري�بــي علــى عينــة مصغــرة فــي
ّ
عمــان وإربــد ،بهــدف اختبــار األدوات
مــن ّ

ت�أسســت لغــرض توجيــه الدراســة .وقــد

لمنــع اإلســاءة إلــى األطفــال وإهمالهــم

وتحســينها حيــث يلــزم ،وأيضــ ًا بهــدف

شــارك األشــخاص المعنيــون الرئيســيون

(الجمعيــة

اإلســاءة

تجربــة آليــة اختيــار العينــة العنقوديــة

الذيــن حددتهــم مجموعــة مراجعــة

إلــى األطفــال وإهمالهــم ،الموقــع

العشــوائية ،وكذلــك إجــراءات الدعــم ألي

الدوليــة

لمنــع
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الدراســة فــي تطويـ�ر المنهجية واألدوات

الرســمي)  ،وهــي أدوات عاليــة الجــودة

مــن المشــاركني ممــن تعرضــوا ســابق ًا

واختيــار العينــة ،فــي مناقشــات وتداوالت

والموثوقيــة ،جــرى اعتمادهــا وتنفيذهــا

للعنــف أو كانــوا شــهود ًا لــه .وقــد كان

تحســينية اســتمرت حوالــي عشــرة أشــهر،

فــي العديــد مــن الــدول وكذلــك فــي

لهــذه العينــة التجري�بيــة دور كبــر فــي

شــملت أيض ـ ًا ترتيــب مقابــات ومشــاورات

المســوحات الوطنيــة فــي هــذا المجــال،

إضفــاء بعــض التحســينات ومــن ثــم اعتمــاد

ومطلعــن ،لتغذيــة
مــع أشــخاص معني ـ�ي
ّ

بمــا فيهــا مســح  2007الــذي نفذتــه

الصيغــة النهائيــة لــأدوات والعينــة.

عمليــة إعــداد أدوات الدراســة واألســئلة

اليونيســف فــي األردن .وتنقســم أداة

واإلجــراءات االســتقصائية بمــا يناســب

االســتبيان إلــى قســمني رئيســي�ي ،األول

الســياق المحلــي وبمــا ســاهم فــي

عبــارة عــن أســئلة قصــرة ومباشــرة عــن

إضفــاء طابــع أكــر تشــاركية علــى الدراســة

الخصائــص الديمغرافيــة واالجتماعيــة

لت�كــون ذات صفــة وطنيــة جامعــة

واألســرية االقتصاديــة ،والثانــي –وهــو

وشــاملة ،مــا يعــزز أيضــ ًا مــن أهميتهــا

القســم األكــر ،ويشــمل مجموعة شــاملة

ونتائجهــا ومصداقيتهــا.

مــن األســئلة عــن مختلــف أنــواع العنــف.

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

تصميم
األدوات

 5الجمعية الدولية لمنع اإلساءة إلى األطفال وإهمالهم( .الموقع الرسمي) .أدوات فحص إساءة معاملة األطفال ISPCAN (ICAST).org
IPSCAN.org: https://www.ispcan.org/learn/icast-abuse-screening-tools/?v=402f03a963ba
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االطار الزمني لجمع البيانات
جــرى جمــع البيانــات خــال الفــرة مــن كانــون الثانــي /ينايــر حتــى تشــري�ن
األول /أكتوبــر .2019

المعاي�ي المهنية األخالقية

الدقة والموثوقية
جودة البيانات ومعامل
ّ

تــم اعتمــاد المعايــ�ي التــي ت�تبعهــا

تــم معالجــة ومراجعــة كافــة البيانــات وبالنظــر إلــى الطبيعــة المركبــة للعينــة

منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة

والت�أكــد منهــا لجهــة االكتمــال والدقــة المشــاركة ،فقــد اســتخدمت حزمــة SPSS

المهنيــة

والموثوقيــة .وتــم ت�كليــف مشــرف  Complex Samplesالخاصــة بمثــل هــذه

الميدانيــة

ميدانــي باختيــار اســتبيانات مكتملــة العينــات فــي احتســاب هوامــش الخطــأ

(اليونيســف)
األخالقيــة

بخصــوص
للدراســات

وســامة المشــاركني فــي الدراســات

بشــكل عشــوائي مــن كل منطقــة التقديريــة المحتملــة.

االســتقصائية حــول العنف ضــد األطفال،

مشــاركة فــي العينــة ومراجعتهــا

باإلضافــة إلــى المبــادئ التوجيهيــة

للت�أكــد مــن معامــل الدقــة والموثوقيــة

والمعايــ�ي الخاصــة التــي توفرهــا

واالكتمــال ومعالجــة أي ثغــرات أو

الجمعيــة الدوليــة لمنــع اإلســاءة إلــى
األطفــال وإهمالهــم فيمــا يتعلــق
بتنفيــذ الدراســات الميدانيــة فــي هــذا
الشــأن.
كمــا

حــرص

المعنيــون

بتنفيــذ

أمــا فيمــا يتعلــق ببيانــات الدراســة
النوعيــة بمــا فــي ذلــك مجموعــات

المعمقــة ،فــكان
الرتكيــز والمقابــات
ّ
فجــوات مكتشــفة .وتضمنــت عمليــة
التحليــل باســتخدام برنامــج Nvivo
ضمــان الجــودة إرســال الباحثــن
المتخصــص فــي دعــم تحليــل مثــل هــذه
الميدانيــ�ي فــي زيــارات إضافيــة لجمــع
البيانــات ،وباعتمــاد منهجيــة الرتميــز
أي معلومــات ناقصــة أو غــر واضحــة
المباشــر  live codingوالتــي تقــوم
أو تبــدو خاطئــة ،واســت�كمالها.
علــى مراجعــة البيانــات بشــكل ممنهــج

الدراســة الحصــول علــى موافقــة

علــى المســتوى التقنــي ،جــرى جمــع الكتشــاف

الجهــات المتخصصــة فــي المراجعــة

البيانــات باســتخدام نظــام برمجيــة المرتبطــة بأهــداف البحــث والتحقــق

المؤسســية

المنهجيــة

ألخالقيــات

 ODKوالتحليــل باســتخدام برمجيــة منهــا .

الدراســات الميدانيــة وحقــوق وســامة

( SPSSاإلصــدار  ،)26وتــم حســاب جميــع

المشــاركني لضمــان ســامة كل مــا

النتائــج باســتخدام أوزان العينــات كــي

يتعلــق بإجــراءات الدراســة وأدواتهــا

ت�كــون ممثلــة للســكان علــى المســتوى

وســامة

الوطنــي .وتــم اســتخدام معامــل

المشــاركني ،حيــث حصــل الباحثــون علــى

دقــة بقيمــة  )p-value( 0.05فــي

الموافقــة المســبقة لجهــة المراجعــة

احتســاب الموثوقيــة وإعــداد كافــة

المؤسســية الدوليــة المختصــة لــدى

الرســوم البيانيــة المتضمنــة فــي هــذا

ا ليو نيســيف .

التقري ـ�ر ،أي بمعامــل موثوقيــة . %95

مــن
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منظــور

حقــوق

الموضوعــات

واألنمــاط

مـــــــــــحددات الـــــــــــدراســـــــــــة
نتائــج الدراســة.

األطفــال العاملــن والمتزوجــن غالب ـ ًا

وتفســرها واســتنباطها أو تعميمهــا.

»العوامــل القائمــة بطبيعــة الحــال فــي

مــا يكونــون خــارج إطــار المنظومــة

وقــد واجهــت الدراســة محــددات ارتبطــت

مثــل هــذه الدراســات والتــي يصعــب

التعليميــة .لكــن هاتــن الظاهرتــن

بمــا يلــي:

جــد ًا تحي�يدهــا بالكامــل إن لــم يكــن

تحديــد ًا يوصــى بدراســتهما مــن

»طبيعــة الموضــوع نفســه بصفتــه
موضوعــ ًا يمــس الكثــر مــن الجوانــب
الشــخصية والنفســية والعاطفيــة
والمجتمعيــة

واألســرية

المر ّكبــة،

وصعوبــة أو حساســية الحديــث عنــه

مســتحيالً ،وهــذا يعنــي أن النتائــج هــي
فــي أفضــل األحــوال انعــكاس مخفــف

بأبعادهمــا وأشــكالهما وحيثياتهمــا،

للعنــف القائــم ،وتــرة وشــكالً ونمطــ ًا

وهنــاك بالفعــل عــدد مــن الدراســات

وت�أثــر ًا ،خاصــة فــي الجانــب النوعــي.
»تحيــز الذاكــرة فيمــا يتعلــق باألســئلة

ومناقشــته ،خاصــة لمــن تعرضــوا لمثــل

االســرجاعية

هــذه الممارســات أو مــروا بهــا ،ســواء

االســتقصاء ،بمــا فــي ذلــك األســئلة

كمرت�كبــن أو كناجــن أو ضحايــا أو

الموجهــة لفئــة الشــباب فــي الفئــة

كشــهود عليــه.

التــي

العمريــة 24-18

يتضمنهــا

عامــ ًا.

»مصطلحــات علــم البحــث الميدانــي

توفــر األطــر اإلحصائيــة البيانيــة
»عــدم
ّ

بالتحيــز القائــم علــى "توقعــات الرغبــة

الختيــار عينــة عشــوائية ممنهجــة

االجتماعيــة األوســع أو المثاليــة

مــن األطفــال ومقدمــي الرعايــة فــي

الفضلــى" حيــث يؤثــر هــذا العمــل علــى

دور الرعايــة والحمايــة وفــي أوســاط

كيفيــة إجابــة المشــاركني علــى بعــض

األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة ،وبالتالــي

األســئلة بمــا يوافــق تقديراتهــم

االعتمــاد علــى العينة التي تم جمعها

لتوقعــات الباحــث أو المجتمــع أكــر مــا

مــن خــال المــدارس ،بالتحديــد ألوالد

يوافــق واقــع تجربتهــم ،خاصــة وأن

المــدارس الثانويــة وخاصــة الســوري�ي،

هويــة المشــاركني لــم ت�كــن مجهولــة

وهــذا يحــد مــن إمكانيــة تعميــم النتائــج

بالكامــل للباحثــن ،وأنــه يتعــن علــى

لهاتــن العينتــن الفرعيتــن ،ومــن

الباحثــن إبــاغ الســلطات فــي حــاالت

القــدرة علــى المقارنــة فــي هاتــن

معينــة أو أنــواع معينــة مــن العنــف،

الفئ�تــن الفرعيتــن تحديــد ًا.

أو فــي حــاالت خــوف الضحايــا مــن

يحــد
»االعتمــاد علــى عينــة المــدارس
ّ
كثــر ًا مــن القــدرة علــى الوصــول إلــى

بأريحيــة أو تفصيــل عــن العنــف الــذي

ظواهــر محــددة كعمالــة األطفــال

االنتقــام أو التشــهري فــي حــال تحدثــوا

خــال دراســات مخصصــة ومتعمقــة

الوافيــة فــي هــذا الخصــوص عــن
األردن ،ســواء مــن اليونيســف أو مــن
المجلــس األعلــى للســكان أو دائــرة
اإلحصــاءات

العامــة

أو

المجلــس

الوطنــي لشــؤون األســرة وغريهــم
مــن الجهــات.

»ومــع هــذه المحــددات إال أن
جميــع هــذه العوامــل ال تقلــل مــن
أهميــة نتائــج هــذه الدراســة علــى
اإلطــاق ،خاصــة وأنهــا تبقــى
الصــورة المتوفــرة األكــر صدقــ ًا
وقربــ ًا للواقــع.

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

بــد مــن األخــذ بعــن االعتبــار محــددات
ال ّ
الدراســة الميدانيــة عنــد مراجعــة النتائــج

تعرضــوا لــه ،وهــذا كلــه يؤثــر فــي

وزواج القاصري ـ�ن والقاصــرات ،حيــث أن
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أهـــــم نتـــــائج الدراســـــة
العــــــنف الجسدي
انتشار العنف الجسدي

%74.6

%69.9

%55.2

مــن األطفــال فــي العينــة الوطنيــة فــي

مــن األطفــال فــي عينــة المخيمــات

مــن األطفــال ذوي االعاقــة فــي الفئــة

الفئــة العمريــة  17-8عامــ ًا تعرضــوا

الســورية فــي الفئــة العمريــة  17-8عامـ ًا

العمريــة  17-8عامــ ًا تعرضــوا لشــكل

لشــكل واحــد علــى األقــل مــن أشــكال

تعرضــوا لشــكل واحــد علــى األقــل مــن

واحــد علــى األقــل مــن أشــكال العنــف

العنــف الجســدي فــي حياتهــم (%79.2

أشــكال العنــف الجســدي فــي حياتهــم

الجســدي فــي حياتهــم ( %58.0فــي

فــي أوســاط الذكــور مقابــل %69.7

( %76.5فــي أوســاط الذكــور مقابــل

أوســاط الذكــور مقابــل  %52.3فــي

فــي أوســاط اإلنــاث).

 %62.1فــي أوســاط اإلنــاث).

أوســاط اإلنــاث).

معــدل ممارســة مقدمــي الرعايــة للعنــف علــى أطفالهــم منخفــض فــي األعمــار المبكــرة ألطفالهــم ،ولكنه يســتمر باالرتفاع
عامــا ،ومــن ثــم يعــود لالنخفــاض نســبيا فــي الفئــة العمريــة االكــر.
ليصــل الــذروة للفئــة العمريــة 14- 9
ً

استخدام مقدمي الرعاية األسرية العنف الجسدي مع األطفال كوسيلة ت�أديبية
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%73.9

%63.6

مــن مقدمــي الرعايــة األســرية فــي العينــة الوطنية

مــن مقدمــي الرعايــة األســرية فــي عينــة المخيمــات

مارســوا العنــف كوســيلة ت�أديبيــة لألطفــال مــا دون

الســورية مارســوا العنــف كوســيلة ت�أديبيــة لألطفال

ال  18مــن العمــر علــى األقــل مــرة واحــدة فــي

مــا دون ال  18مــن العمــر علــى األقــل مــرة واحــدة

حياتهــم.

فــي حياتهــم.

أشكال العنف الجسدي ضد األطفال
توزعــت نســب أشــكال العنــف الجســدي األكــر شــيوعا

توزعــت نســب أشــكال العنــف الجســدي األكــر شــيوعا

علــى األطفــال فــي الفئــة العمريــة  17-8العينــة

الممــارس علــى األطفــال فــي الفئــة العمريــة 17-8

الوطنيــة كمــا يلــي:

عامــ ًا فــي عينــة المخيمــات الســورية كمــا يلــي:
الصفــع علــى الوجــه أو مؤخــرة الــرأس بنســبة ،%24.4

الصفــع علــى الوجــه أو مؤخــرة الــرأس بنســبة ،%22.9
ـي
الــركل بنســبة  ،%20.8شـ ّ
ـد الشــعر بنســبة  ،%19.9لـ ّ
األذن بنســبة  ،%18.9والقــرص بنســبة .%14.2

الضــرب بشــكل مت�كــرر باســتخدام أداة أو بقبضــة اليــد
لــي األذن بنســبة
ضربــا] بنســبة ،%18.9
[أوســعك
ّ
ً
 ،%16.8الضــرب علــى مــكان آخــر [غــر المؤخــرة]
باســتخدام أداة [مثــل عصــا ،أو مكنســة ،أو عــكاز أو
شــد الشــعر بنســبة .%14.9
حــزام] .%17.5
ّ

توزعــت نســب مرت�كبــي العنــف الجســدي ضــد األطفــال

توزعــت نســب مرت�كبــي العنــف الجســدي ضــد األطفــال

فــي الفئــة العمريــة  17-8عامــ ًا فــي العينــة الوطنيــة

فــي الفئــة العمريــة  17-8عامــ ًا فــي عينــة المخيمــات

كمــا يلــي:

الســورية كمــا يلــي:

 %47.1مــن قبــل األهــل ،و %44.1مــن قبــل اإلخــوة،

 %41.8مــن قبــل األهــل %43.9 ،مــن قبــل اإلخــوة،

 %39.6مــن قبــل األقــران ،و %27.4مــن قبــل

و %36.5مــن قبــل األقــران ،و %39.5مــن قبــل

المعلمــن

والمعلمــات.

المعلمــات أو المعلمــن.

تربي�ر ودوافع مقدمي الرعاية االسرية لممارسة العنف الجسدي
توزعــت نســب المــررات (االفرتاضيــة) مــن مقدمــي

توزعــت نســب المــررات (االفرتاضيــة) مــن مقدمــي

الرعايــة االســرية حــول اســتخدام العنــف الجســدي مــع

الرعايــة االســرية حــول اســتخدام العنــف الجســدي مــع

األطفــال فــي العينــة الوطنيــة كمــا يلــي:

األطفــال فــي عينــة المخيمــات الســورية كمــا يلــي:

 %67.7فــي حــال ســرقة أي شــيء مــن اآلخريــ�ن.

 %72.4فــي حــال ســرقة أي شــيء مــن اآلخريــ�ن.

و %56.9فــي حــال ســرقة شــيء فــي المدرســة،

و %63.5فــي حــال ســرقة شــيء فــي المدرســة،

 %55.4إن خــرج األطفــال مــن البيــت مــن دون علــم

 %58.9إن خــرج األطفــال مــن البيــت مــن دون علــم

أهلهــم %55.0 ،إن وضــع األطفــال أنفســهم فــي

أهلهــم %47.5 ،إن وضــع األطفــال أنفســهم فــي

موقــف خطــر قــد يعرضهــم لــأذى.

موقــف خطــر قــد يعرضهــم لــأذى.

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

مرت�كبو العنف الجسدي ضد االطفال
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موقف مقدمي الرعاية األسرية حول استخدام اساليب التعامل االيجابي
توزعــت نســب مواقــف مقدمــي الرعايــة األســرية حــول

توزعــت نســب مواقــف مقدمــي الرعايــة األســرية حــول

اســتخدام أســاليب التعامــل اإليجابــي (الت�أديــب اإليجابي)

اســتخدام أســاليب التعامــل اإليجابــي (الت�أديــب اإليجابي)

مــع أطفالهــم فــي العينــة الوطنيــة كمــا يلــي:

مــع أطفالهــم فــي عينــة المخيمــات الســورية كمــا يلــي:

 %91.0قــد بينــوا أنــه يجــب التوضيــح للطفــل لمــاذا

 %85.0قــد بينــوا أنــه يجــب التوضيــح للطفــل لمــاذا

ُيعتــر مــا فعلــه /فعلتــه خاط ًئــا ،و %81.0ذكــروا وجــوب

ُيعتــر مــا فعلــه /فعلتــه خاط ًئــا ،و %71.0ذكــروا وجــوب

مكافــأة الطفــل علــى التصــرف بشــكل جيــد%73.0 ،

مكافــأة الطفــل علــى التصــرف بشــكل جيــد%61.0 ،

إعطــاء الطفــل شــيئًا آخــر يفعلــه /تفعلــه للتوقــف عــن

إعطــاء الطفــل شــيئًا آخــر يفعلــه /تفعلــه للتوقــف عــن

ســلوكه /ســلوكها أو تغيــ�يه.

ســلوكه /ســلوكها أو تغيــ�يه.

موقف مقدمي الرعاية األسرية من العنف الجسدي
توزعــت نســب مواقــف مقدمــي الرعايــة األســرية

توزعــت نســب مواقــف مقدمــي الرعايــة األســرية

بخصــوص فعاليــة العقــاب الجســدي فــي العينــة الوطنية

بخصــوص فعاليــة العقــاب الجســدي فــي عينــة المخيمات

كمــا يلــي:

الســورية كمــا يلــي:

 %60.0ليــس فعــاال أبــد ًا %24.2 ،ليــس فعــاالً فــي

 % 68.3ليــس فعــاال ابــد ًا %19.6 ،ليــس فعــاالً فــي

معظــم األحيــان %15.2 ،إنــه فعــال فــي معظــم األحيــان

معظــم األحيــان %10.9 ،إنــه فعــال فــي معظــم

و %0.7فعــال دائمــا.

األحيــان و %1.2فعــال دائمــا.

العــــــنف النــــــفسي
 .1انتشار العنف النفسي

%58.3

%58.0

%51.5

مــن األطفــال فــي العينــة الوطنيــة فــي

مــن األطفــال فــي عينــة المخيمــات

مــن األطفــال ذوي اإلعاقــة فــي الفئــة

الفئــة العمريــة  17-8عامــ ًا تعرضــوا

الســورية فــي الفئــة العمريــة  17-8عامـ ًا

العمريــة  17-8عامــ ًا تعرضــوا لشــكل

لشــكل واحــد علــى األقــل مــن أشــكال

تعرضــوا لشــكل واحــد علــى األقــل مــن

واحــد علــى األقــل مــن أشــكال العنــف

العنــف النفســي فــي حياتهــم (%57.2

أشــكال العنــف النفســي فــي حياتهــم

النفســي فــي حياتهــم ( %55.1فــي

فــي أوســاط الذكــور مقابــل %59.6

( %63.0فــي أوســاط الذكــور مقابــل

أوســاط الذكــور مقابــل  %47.7فــي

فــي أوســاط اإلنــاث).

 %51.0فــي أوســاط اإلنــاث).

أوســاط اإلنــاث).
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%65.2

%54.3

مــن مقدمــي الرعايــة األســرية فــي العينــة الوطنية

مــن مقدمــي الرعايــة األســرية فــي عينــة المخيمــات

مارســوا العنــف النفســي كوســيلة ت�أديبيــة لألطفال

الســورية مارســوا العنــف النفســي كوســيلة ت�أديبيــة

مــا دون ال 18مــن العمــر علــى األقــل مــرة واحــدة

لألطفــال مــا دون ال 18مــن العمــر علــى األقــل مــرة

فــي حياتهــم.

واحــدة فــي حياتهــم.

توزعــت نســب مرت�كبــي العنــف النفســي ضــد األطفــال

توزعــت نســب مرت�كبــي العنــف النفســي ضــد األطفــال

فــي الفئــة العمريــة  17-8عامــ ًا فــي العينــة الوطنيــة

فــي الفئــة العمريــة  17-8عامــ ًا فــي عينــة المخيمــات

كمــا يلــي:

الســورية كمــا يلــي:

 %27.9مــن قبــل األهــل ،و %37.1مــن قبــل اإلخــوة،

 %19.8مــن قبــل األهــل %32.4 ،مــن قبــل اإلخــوة،

 %67.2مــن قبــل األقــران ،و %5.7مــن قبــل المعلمــن

و %77.1مــن قبــل األقــران ،و %12.7مــن قبــل

والمعلمــات.

المعلمــات أو المعلمــن.

أشكال العنف النفسي ضد األطفال
توزعــت نســب اشــكال العنــف النفســي االكــر شــيوعا

توزعــت نســب أشــكال العنــف النفســي األكــر شــيوعا

علــى األطفــال فــي الفئــة العمريــة  17-8عامــ ًا فــي

علــى األطفــال فــي الفئــة العمريــة  17-8عامــ ًا فــي

العينــة الوطنيــة كمــا يلــي:

عينــة المخيمــات الســورية كمــا يلــي:

القيــام بالصــراخ أو الصيــاح بصــوت مرتفــع ،%40.0

القيــام بالصــراخ أو الصيــاح بصــوت مرتفــع ،%32.0

الســب أو اللعــن  ،%26.0اإلهانــة مــن خــال المنــاداة

الســب أو اللعــن  ،%33.0اإلهانــة مــن خــال المنــاداة

بنعــوت مثــل غبــي ،كســول أو صفــات ســلبية كهــذه

بنعــوت مثــل غبــي ،كســول أو صفــات ســلبية كهــذه

 ،%22.7ورفــض التحــدث مــع الطفــل لفــرة طويلــة،

 ،%27.0ورفــض التحــدث مــع الطفــل لفــرة طويلــة،

 .%21.8لــوم الطفــل علــى أشــياء ســيئة حصلــت فــي

 ،%22.0وتھدیــد الطفــل أنــه سريســب بمــواد

الحيــاة بالرغــم مــن أن الطفــل لــم يكــن لــه دخــل بھــا،

المدرســية أو يخصــم عالمــات منــه (مــن األســاتذة)،

.%19.7

.%21.0

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

أشكال العنف النفسي ضد األطفال
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اإلهمال
أشكال اإلهمال حسب إفادة االطفال:
توزعــت نســب أشــكال اإلهمــال األكــر شــيوعا علــى

توزعــت نســب أشــكال العنــف النفســي األكــر شــيوعا

األطفــال فــي الفئــة العمريــة  17-8عامــ ًا فــي العينــة

علــى األطفــال فــي الفئــة العمريــة  17-8عامــ ًا فــي

الوطنيــة كمــا يلــي:

عينــة المخيمــات الســورية كمــا يلــي:

إصابــة الطفــل أو تعرضــه لــأذى بســبب غيــاب اإلشــراف

إصابــة الطفــل أو تعرضــه لــأذى بســبب غيــاب اإلشــراف

مــن شــخص كبــر  ،%16.2عــرض ســيجارة أو مــواد أخــرى

مــن شــخص كبــر  ،%25.0معاملــة الطفــل بشــكل جعلــه

علــى الطفــل قابلــة للتدخــن  ،%9.1عــدم شــعور

يشــعر بعــدم الفائــدة  ،%7.9إشــعار الطفــل بأنــه غــر

الطفــل بالرعايــة  ،%8.3معاملــة الطفــل بشــكل جعلــه

مهــم  ،%7.6عــدم شــعور الطفــل بالرعايــة .%7.5

يشــعر بعــدم الفائــدة .%8.2

أشكال اإلهمال حسب إفادة مقدمي الرعاية االسرية:
توزعــت نســب أشــكال اإلهمــال األكــر شــيوعا علــى
األطفــال مــا دون ال 18مــن العمــر علــى األقــل مــرة
واحــدة فــي حياتهــم فــي العينــة الوطنيــة كمــا يلــي:
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توزعــت نســب أشــكال العنــف النفســي األكــر شــيوعا
علــى األطفــال مــا دون ال 18مــن العمــر علــى األقــل
مــرة واحــدة فــي حياتهــم فــي العينــة الوطنيــة كمــا
يلــي:

إصابــة الطفــل أو تعرضــه لــأذى بســبب غيــاب اإلشــراف

عــدم تلقــي الطفــل للعــاج أثنــاء مرضــه  ،%7.0عــدم

مــن شــخص كبــر  ،%9.4عــدم تلقــي الطفــل للعــاج

توفــر مــكان آمــن للطفــل  ،%6.0إصابــة الطفــل أو

أثنــاء مرضــه  ،%5.5عــدم توفــر مــكان امــن للطفــل

تعرضــه لــأذى بســبب غيــاب اإلشــراف مــن شــخص كبــر

.%2.5

.%5.9

العنف الجنسي
أشكال العنف الجنسي ضد األطفال

من األطفال في العينة الوطنية في الفئة العمرية

من األطفال في عينة المخيمات السورية في الفئة

 17-8عام ًا تعرضوا لشكل واحد على األقل من أشكال

العمرية  17-8عام ًا تعرضوا لشكل واحد على األقل

العنف الجنسي في حياتهم ( %31.2في أوساط

من أشكال العنف الجنسي في حياتهم ( %29.7في

الذكور مقابل  %23.2في أوساط اإلناث) – وتوزعت

أوساط الذكور مقابل  %17.3في أوساط اإلناث)

اشكال العنف الجنسي التي تعرض لها االطفال لمرة

وتوزعت اشكال العنف الجنسي التي تعرض لها

واحدة على االقل في حياتهم ما يلي:

األطفال لمرة واحدة على االقل في حياتهم ما يلي:

»جعل الطفل يشاهد فيديو جنسي أو ينظر إلى

»جعل الطفل يشاهد فيديو جنسي أو ينظر إلى

صورة جنسية  %5.8 :%4.8من الذكور%3.7 ،

صورة جنسية  %5.3 :%4.2من الذكور%3.0 ،

من اإلناث.

من اإلناث.

»جعل الطفل ينظر الى اعضائهم الحساسة او
أرادوا ان ينظروا الى أعضاء الطفل الحساسة
 %0.6 :%1.1من الذكور  %1.6 ،من اإلناث
»لمس األعضاء الحساسة بطريقة جنسية أو
الطلب من الطفل لمس األعضاء الحساسة
 %2.0 :%2.8من الذكور  %3.7 ،من اإلناث
»التقاط صورا او صنع فيديو خادش للحياء للطفل
 %1.5 :%1.0من الذكور  %0.7 ،من اإلناث .
»استخدام ،أو إطالق كالم بذيء ،أو مخجل ،أو
خادش للحياء أمام الطفل  %29.1 :%24.2من
الذكور %18.8 ،من اإلناث.

»جعل الطفل ينظر الى اعضائهم الحساسة او
أرادوا ان ينظروا الى أعضاء الطفل الحساسة
 %1.1 :%0.6من الذكور فقط.
»لمس األعضاء الحساسة بطريقة جنسية أو
الطلب من الطفل لمس األعضاء الحساسة
 %1.1 ،%1.0من الذكور %0.8 ،من اإلناث.
»التقاط صورا او صنع فيديو خادش للحياء للطفل

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

%27.3

%24.0

بنسبة (.)%0
»استخدام ،أو إطالق كالم بذيء ،أو مخجل ،أو
خادش للحياء أمام الطفل  %27.9 :%22.4من
الذكور %5.8 ،من اإلناث.

 %1.0مــن مقدمــي الرعايــة األســرية فــي العينــة الوطنيــة و %0.6مــن مقدمــي الرعايــة االســرية فــي عينــة المخيمــات
الســورية افــادوا بــأن أطفالهــم تعرضــوا للمالمســة فــي ســياق جنســي مــن ِقبــل شــخص بالــغ خــال  12شــهر الســابقة
للدراســة.

19

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

العــــــــــنف (التنمر) اإللكرتوني
انتشار العنف اإللكرتوني (التنمر)

%13.2

%5.1

مــن األطفــال فــي العينــة الوطنيــة فــي الفئــة العمريــة

مــن األطفــال فــي عينــة المخيمــات الســورية فــي الفئــة

 17-8عام ـ ًا تعرضــوا لشــكل واحــد علــى األقــل مــن أشــكال

العمريــة  17-8عامـ ًا تعرضــوا لشــكل واحــد علــى األقــل مــن

العنــف اإللكرتونــي فــي حياتهــم ( %11.0فــي أوســاط

أشــكال العنــف اإللكرتونــي فــي حياتهــم ( %9.5فــي

الذكــور مقابــل  %15.5فــي أوســاط اإلنــاث).

أوســاط الذكــور مقابــل  %0.0فــي أوســاط اإلنــاث).

معرفة األطفال لمعنى أو وجود العنف اإللكرتوني (التنمر)
( )%34.0مــن األطفــال فــي العينــة الوطنيــة فــي الفئــة العمريــة  17-8عامــ ًا علــى معرفــة بمعنــى أو بوجــود
العنــف اإللكرتونــي (التنمــر) )%27.5( ،مــن األطفــال فــي عينــة المخيمــات الســورية.

معرفة مقدمي الرعاية بتعرض أطفالهم للعنف اإللكرتوني (التنمر)
( )%31.0مــن مقدمــي الرعايــة فــي العينــة الوطنيــة و( )%8.3مــن عينــة المخيمــات الســورية علــى معرفــة
بمعنــى أو بوجــود العنــف اإللكرتونــي.

أشكال العنف اإللكرتوني (التنمر) ضد األطفال
توزعــت نســب أشــكال العنــف اإللكرتونــي األكــر شــيوعا ضــد األطفــال فــي الفئــة العمريــة  17-8عام ـ ًا حســب إفــادة
األطفــال المســتخدمني لإلنرتنــت كمــا يلــي:
المضايقــة بإرســال رســائل و تعليقــات مســيئة للطفــل أو تهديــدات  ،%41.4تشــجيع الطفــل علــى ايــذاء أنفســهم
 ،%18.7ســرقة حســابات الطفــل اإللكرتونيــة  ،%12.4إهانــة الطفــل فــي العلــن  ،%10.7المضايقــات مــن حســابات
وهميــة  ،%8.1نشــر وإرســال محتــوى غــر الئــق مــن حســاب الطفــل دون علمــه  ،%7.7أن يصــل الطفــل محتــوى
جنســي .%6.6
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التبليغ والربامج المساندة
توزعــت نســب معرفــة األطفــال فــي الفئــة العمريــة

توزعــت نســب معرفــة األطفــال فــي الفئــة العمريــة

( 17-8عــام) بالجهــات المقدمــة للخدمــة والتــي مــن

( 17-8عــام) بالجهــات المقدمــة للخدمــة والتــي مــن

الممكــن أن يلجــؤوا لهــا لطلــب المســاعدة فــي العينــة

الممكــن أن يلجــؤوا لهــا لطلــب المســاعدة فــي عينــة

الوطنيــة علــى النحــو التالــي:

المخيمــات الســورية علــى النحــو التالــي:

( )%61.5الشــرطة ،و( )%27.2إدارة حمايــة األســرة،

( )%56.2الشــرطة ،و( )%20.4إدارة حمايــة األســرة،

و( )%10.1وحــدة الجرائــم اإللكرتونيــة التابعــة لألمــن

و()%17.5

منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة

العــام.

(اليونيســف).

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

معرفة األطفال بقنوات
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التوصيات

أظهــرت هــذه الدراســة الميدانيــة أن األطفــال فــي األردن ال يزالــون
يواجهــون احتمــال التعــرض للعنــف فــي كل مــكان ،بمــا فــي ذلــك
المســاحات التــي يفــرض أن ت�كــون مســاحات أمــان لهــم كالمنــزل
والمدرســة .ويتفاقــم األمــر مــع اســتمرار وجــود ثقافــة تربيـ�ر العنــف
لــدى البعــض ،خاصــة كوســيلة ت�أديبيــة.

وقــد بنيــت توصيــات هــذه الدراســة وفقــا لحزمــة االســراتيجيات الســبع إلنهــاء العنــف ضــد األطفــال (منظمــة
6
البينــات
الصحــة العالميــة )INSPIRE( )2016 ،والتــي ت�تضمــن إطــار عمــل عــر ســبع اســراتيجيات رئيســية أثبتــت ّ

ـد األطفــال ،وعلــى النحــو التالــي:
ـد مــن العنــف ضـ ّ
فعاليتهــا فــي الحـ ّ

تطبيق القوانني وإنفاذها
»إصــدار قانــون حقــوق الطفــل كقانــون خــاص ،يتضمــن كافــة العناصــر التشــريعية الالزمــة لحمايــة الطفــل مــن
كافــة أشــكال العنــف وضمــان حقوقــه ورفاهــه.
»توســيع المفهــوم القانونــي واإلجرائــي للعنــف ،بمــا فــي ذلــك تطوي ـ�ر التشــريعات لتشــمل اإلهمــال كنــوع
مــن أنــواع العنــف ضــد األطفــال.
»إلغاء النص القانوني الخاص بالسماح بإسقاط الحق الشخصي عن مرت�كب العنف.
»ضمــان وجــود محامــن وقضــاة مختصــن فــي التعامــل مــع قضايــا العنــف األســري والعنــف ضــد األطفــال،
ووجــود محاكــم خاصــة للنظــر فــي قضايــا العنــف ضــد األطفــال والعنــف األســري.
»تعزي�ز وتطوي�ر أطر وآليات المتابعة لضمان إنفاذ القوانني الخاصة بحماية الطفل وتعزي�ز المسائلة.

المعاي�ي والقيم
»تنفيــذ مزيــد مــن الدراســات المعمقــة عــن األعــراف والقيــم الســائدة بخصــوص العنــف ضــد األطفــال لفهــم
الســياق االجتماعــي والثقافــي للعنــف ضــد األطفــال كمدخــل أساســي لتغيـ�ي التقبــل المجتمعــي للعنــف ضــد
األطفــال أو تربي ـ�ره.
» اعتمــاد نهــج أكــر تشــاركية وأقــل مركزيــة فــي التوعيــة ،والرتكيــز بشــكل خــاص علــى المؤثريـ�ن وعلــى تعزيـ�ز
مشــاركة المجتمعــات المحليــة فــي مكافحــة العنــف ،بمــا فــي ذلــك:
•تعزي�ز مفاهيم الرعاية والحماية والمسؤولية االجتماعية.
ـص بتقبــل
•أهميــة إشــراك الرجــال والشــباب واألطفــال فــي إدارة التغي ـ�ي للمفاهيــم المغلوطــة فيمــا يخـ ّ
وتربي ـ�ر العنــف ضــد األطفــال.
 6منظمــة الصحــة العالميــة .)2016( .ســبع اســراتيجيات إلنهــاء العنــف ضــد األطفــال ( .)INSPIREمنظمــة الصحــة العالميــة،
ومنظمــة الصحــة للبلــدان األمريكيــة .متوفــر علــى:
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ـص تقبــل وتربي ـ�ر
•أهميــة إشــراك المؤسســات الدينيــة فــي إدارة التغي ـ�ي للمفاهيــم المغلوطــة فيمــا يخـ ّ
العنــف ضــد األطفــال.
•تفعيــل دور اإلعــام فــي مكافحــة العنــف والســياقات الثقافيــة التــي تــرره أو ت�تقبلــه ،وتشــجيع اتبــاع
أخالقيــات العمــل اإلعالمــي المعتمــدة وطنيــا فــي تــداول قضايــا العنــف األطفــال.
•العمــل علــى تغيـ�ي االتجاهــات نحــو عــدم التســاهل مــع قضايــا العنــف ضــد األطفــال والتبليــغ عنــه للجهــات
المعنيــة.
»تطوي ـ�ر الربامــج الوقائيــة والتوعويــة والحــرص علــى أن ت�كــون تغطيتهــا متوازنــة فــي مختلــف المحافظــات
ولمختلــف الشــرائح الســكانية.

إي�جاد بيئات آمنة
»معالجــة قضايــا العنــف مــن وجهــة نظــر منظومــة أســرية مت�كاملــة وشــمولية وعــدم الرتكيــز علــى الطفــل
المعنــف فقــط( .وجــود برامــج دعــم للطفــل المع ّنــف واســرته).
»تدريــب الكــوادر الطبيــة والرتبويــة علــى آليــات اكتشــاف العنــف والت�أكيــد علــى أهميــة الكشــف المبكــر والتبليــغ
عنها .
التخصصــات ذات الصلــة.
»حشــد مزيــد مــن الدعــم واالهتمــام لربامــج االســر الراعيــة البديلــة وأطــر الرعايــة األســرية والــدور المجتمعــي
فــي الرعايــة.
»مأسســة برنامــج مع ـ ًا نحــو بيئــة مدرســية آمنــة وتعميمــه علــى كافــة المــدارس لحمايــة األطفــال مــن العنــف
فــي المــدارس ومــن التنمــر وكافــة اشــكال العنــف األخــرى مــن العنــف ضــد األطفــال .توفــر أماكــن ومســاحات
لعــب آمنــة لألطفــال وفــي جميــع المحافظــات والمناطــق.
»التغطيــة المتوازنــة لجميــع مــا ســبق مــن مقرتحــات وتدخــات ،فــي مختلــف المحافظــات ولمختلــف الشــرائح
الســكانية ،وباألخــص للفئــات األكــر فقــر ًا وتهميش ـ ًا.
»إجــراء دراســة متخصصــة ت�تعلــق بالتنمــر االلكرتونــي والتحــرش الجنســي عــر االنرتنــت القــراح الحلــول االبت�كاريــة
ووضــع خطــة وطنيــة لالســتجابة لهــذا التهديــد الطــارئ فــي ظــل جائحــة كورونــا.

دعم اآلباء ومقدمي خدمات الرعاية
»تطبيــق برامــج لتعزيـ�ز الرتب�يــة اإليجابيــة والمســاواة الجندريــة داخــل العائلــة ،واالنتبــاه بشــكل خــاص إلــى العنــف
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»توفــر مســاقات تعليميــة متخصصــة عــن العنــف ضــد األطفــال فــي التعليــم المهنــي والجامعــي لمختلــف

مــن اإلخوة.
»إعــداد برامــج خاصــة لدعــم األمهــات وحمايتهــن ،وباألخــص األمهــات األكــر عرضــة للعنــف أنفســهن ،لتعزيــ�ز
دورهــن فــي حمايــة األطفــال.
»إعــداد برامــج خاصــة لآلبــاء أيضــ ًا عــن دورهــم فــي حمايــة األطفــال وفــي ت�ثقيــف أقرانهــم ونظرائهــم مــن
الذكــور ،وت�كريــس صــورة ســلبية عــن أي ممارســة عنــف بحــق أي طفــل مهمــا بــدت بســيطة أو صغــرة.
»تمكــن األســر ماديــا ومعنويــا ،وتحســن الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة والتعليميــة لألســر والمناطــق
األكــر فقــرا ،لمــا تلعبــه هــذه العوامــل مــن دور فــي تقليــل تعــرض األطفــال للعنــف.
»تعزيـ�ز المفاهيــم اإليجابيــة وبدائــل طــرق الت�أديــب وتعزي�زهــا ســواء فــي اإلعــام أو خطــب الجمعــة أو الــورش
والــدورات التدري�بيــة.
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»زيــادة الوعــي عنــد مقدمــي الرعايــة والخدمــات المتاحــة ونوعهــا وأهميــة الرقابــة والتقي�يــم لهــذه الخدمــات
وبشــكل دوري.
»الزيــارات المنزليــة والمتابعــة الدوريــة للحــاالت وتدريــب المزيــد مــن الكــوادر علــى آليــات الحمايــة والكشــف عــن
حــاالت العنــف.

تحسني الدخل وتعزي�ز الوضع االقتصادي
»دعــم اســتمرار وتوســيع المســاعدات الوطنيــة الحاليــة وسياســات الحمايــة االجتماعيــة ،والربــط مــا أمكــن بــن
برامــج الدعــم االجتماعــي وبرامــج الحمايــة مــن العنــف ،وبــن برامــج الدعــم االقتصــادي والمســاعدات الماديــة
والمعيشــية.
»التمكــن االقتصــادي وتوفــر الدعــم المــادي لألســر المعرضــة للخطــر (األســر التــي لديهــا أطفــال معرضــن
للــزواج المبكــر أو عمالــة األطفــال).
»اجــراء دراســات معمقــة حــول ســبل العيــش وتقي�يمــات الهشاشــة ،مــع الرتكيــز علــى ربطهــا بقابليــة تعــرض
األطفــال للعنــف.
»استهداف المناطق المكتظة بالسكان والمناطق الفقرية في المملكة بربامج ومبادرات تنموية شاملة.

خدمات االستجابة والدعم
»تقي�يم قدرات االستجابة والدعم المتوفرة حالي ًا لألطفال من مختلف الجهات ،وفاعليتها.
»التطويــ�ر المســتمر لربامــج االســتجابة والدعــم متعــددة القطاعــات للناجــن مــن ممارســات العنــف وبرامــج
عــادة الت�أهيــل لمرت�كبــي العنــف.
»إي�جاد قاعدة بيانات وطنية ت�تضمن كافة الجهات مقدمة والخدمات المقدمة محدثة بشكل مستمر.
»تطوي ـ�ر آليــات متابعــة وتقي�يــم لضمــان جــودة الخدمــات المقدمــة لحــاالت العنــف ضــد األطفــال .أهميــة توفــر
الخدمــات العالجيــة والنفســية لألطفــال واألســر.
»مراجعة األدلة والتعليمات وتطوي�رها حسب المستجدات.
»متابعة مدى االلتزام بمعاي�ي اعتماد دور الرعاية الوطنية ،وتطوي�رها حيث يلزم.
»أهميــة وجــود اعتماديــة وطنيــة للعاملــن فــي مجــال العنــف ضــد الطفــل وبرامــج ت�أهيليــة (اعتماديــة لألفــراد
وللمؤسســات).
»االست�ثمار في تدريب وتخصيص الكوادر البشرية الالزمة لدى الجهات مقدمة الخدمة.
»رصــد مزيــد مــن المــوارد الماليــة ضمــن الموازنــة العامــة لتنفيــذ الربامــج المتعلقــة بحمايــة الطفــل وضمــان
اســتمراريتها.
»تنســيق أطــر التمويــ�ل الدولــي لت�كــون أكــر اســتدامة وتناســب ًا مــع االحتياجــات والســياقات المحليــة ومــا
تفرضــه مــن أولويــات
»تطوي�ر نظام المتابعة واالست�ثمار في األنظمة اإللكرتونية لضمان جودة الخدمات وفعاليتها.
»توفري مراكز خدمات حماية مت�كاملة وشاملة ت�توفر فيها كافة الخدمات للمعنفني وأسرهم.

24

التعليم والمهارات الحياتية
»تمكــن األهالــي واألطفــال بالمعرفــة الالزمــة حــول الحقــوق والمســؤوليات ،ومــن ضمنهــا العنــف بكافــة
أشــكاله ،وآليــات طلــب المســاعدة ،وحمايــة المبلغــن.
»دورات محو األمية االلكرتونية وتدريب مقدمي الرعاية على المهارات والوسائط الرقمية.
»دعــم المراهقــن والمراهقــات لتصميــم وقيــادة برامــج قائمــة علــى األقــران فــي المــدارس والمجتمعــات
لمنــع التنمــر والتحــرش.
»رفع وعي وتدريب المدراء والمرشدين والعاملني في المدارس إليجاد بيئة مدرسية آمنة ومؤاتية.
»تضمني المناهج المدرسية مزيد ًا عن مفاهيم وجوانب وتبعات العنف والنوع االجتماعي.
و باإلضافــة الــى توصيــات هــذه الدراســة وفقــا لحزمــة االســراتيجيات الســبع إلنهــاء العنــف ضــد األطفــال
 )INSPIRE(7تــم اســتنتاج التوصيــات التاليــة وتمــت اضافتهــا ألهميتهــا فــي تعزيــ�ز منظومــة الحمايــة علــى
المســتوى الوطنــي.

اإلجراءات متعددة القطاعات والتنسيق

»اعتمــاد مصفوفــة أولويــات تعزيـ�ز منظومــة حمايــة األســرة علــى المســتوى الوطنــي كأحــد وثائــق المرت�كزات
لالســراتيجية للحــد مــن العنــف ضــد األطفال.
»تعزي�ز أطر التعاون والتنسيق ،وفي طليعتها نموذج الفري�ق الوطني لحماية األسرة من العنف.
»حشــد الدعــم علــى مســتوى صانعــي القــرار المحلي ـ�ي لتخصيــص الحكومــة مزيــد ًا مــن المــوارد الالزمــة ضمــن
الموازنــة العامــة وعــدم االعتمــاد بشــكل كامــل علــى التموي ـ�ل الخارجــي والمنظمــات الدوليــة.
»إجراء دراسات منتظمة لكافة الربامج ذات العالقة لتقي�يم االثر وتحديد مدى فعاليتها وأولويات العمل.
»الرصــد والتقي�يــم المســتمر مــن خــال تحســن البيانــات الدوريــة وتحليلهــا وتعميمهــا واســتخدامها فــي إطالع
السياســات العامــة وخدمــات االســتجابة والدعــم ،خاصــة فــي تحديــد الفئــات األكــر عرضــة للعنــف واألســاليب
األكــر فعاليــة فــي القضــاء علــى العنــف.
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»تعزي�ز االلتزام المؤسسي بالعنف ضد الطفل ومكافحته كأولوية وطنية ومؤسسية.

 7المرجع السابق.
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األمــم المتحــدة( .الموقــع الرســمي) .قضايــا عالميــة ،األطفــال .تــم االســرداد مــن un.org: https://
www.un.org/ar/global-issues/children
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