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تــم وضــع اإلطــار االسـراتيجي 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 ومنظــات املجتمــع املــدين ،كــا اســتفادت مــن أفــكار األطفــال واملراهقــن وآرائهــم ،مــن خــال االســتعانة بالبحــث الــذي أجــرى يف وقــت ســابق
بشــأن العنــف ضــد األطفــال يف مــر ،الــذي شــارك فيــه األطفــال واملراهقــون وعــروا عــن آرائهــم.
كــا ســاهمت املعلومــات واألدلــة التــي تــم جمعهــا مــن الدراســات والتقاريــر مــن قبــل املجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة ويونيســف يف توفــر مزيــد
مــن الدعــم لتحديــد األولويــات االسـراتيجية .وأخـرا ً ،اعتمــدت األطـراف املعنيــة ،أثنــاء إعــداد اإلطــار االسـراتيجي ،عــى عــدة أطــر جديــدة للتفكــر ،مثــل
مجموعــة االس ـراتيجيات الســبع لوضــع حــد للعنــف ضــد الطفــل ( ،)INSPIREالتــي اعتمدتهــا الرشاكــة العامليــة إلنهــاء العنــف ضــد األطفــال.1
وتحقق هذه االسرتاتيجية خطوة هامة لوضع خطة عمل للقضاء عىل العنف ضد األطفال.
د .عزة العشاموي

السيد /برونو مايس

األمني العام للمجلس القومي للطفولة واألمومة

ممثل منظمة يونيسف يف مرص
فرباير 2018
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شكر واجب
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ونخص بالشكر أعضاء الفريق الوطني ملناهضة العنف ضد األطفال ملا أسهموا به من وقت ومعرفة وخربة فنية من أجل إعداد هذه الوثيقة.
الفريق الوطني لمناهضة العنف ضد األطفال

الرئاسة :املجلس القومي للطفولة واألمومة
أعضــاء الفريــق الوطنــي – ممثلــون مــن :وزارة الصحــة والســكان ،وزارة التضامــن االجتامعــي ،وزارة الرتبيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي ،وزارة الشــباب
والرياضــة ،وزارة العــدل ،وزارة الداخليــة ،وزارة التنميــة املحليــة ،وزارة األوقــاف ،وزارة الثقافــة ،املجلــس القومــي للمــرأة ،الهيئــة العامــة لالســتعالمات،
الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء ،النيابــة العامــة ،الربملــان املــري ،نقابــة املحامــن ،األزهــر الرشيــف ،املركــز الــدويل اإلســامي للدراســات والبحــوث
الســكانية (جامعــة األزهــر) ،أســقفية الخدمــات العامــة واالجتامعيــة واملســكونية التابعــة للكنيســة القبطيــة األرثوذكســية ،الجمعيــة املرصيــة ملســاعدة
األحــداث (منظمــة غــر حكوميــة) ،جمعيــة حــواء املســتقبل ،خ ـراء (أطبــاء أطفــال وأخصائيــن نفســيني) ،هيئــة تــر دى زوم ،هيئــة إنقــاذ الطفــل ،بــان
انرتنشــيونال ،هيئــة كــر الدوليــة يف مــر ،االتحــاد األورويب ،صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان ،ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة (يونيســف).
أعضــاء اللجنــة التســيريية – ممثلــون مــن :املجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة ،وزارة الصحــة والســكان ،وزارة الرتبيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي ،وزارة
الشــباب والرياضــة ،الجمعيــة املرصيــة ملســاعدة األحــداث ،جمعيــة حــواء املســتقبل.
بدعم من االتحاد األورويب ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسف) يف مرص.

هــذا المشــروع ممــول
مــن االتحــاد األوروبــي
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المقدمة
ينتــر العنــف ضــد األطفــال يف مــر انتشــارا ً واســعاً ،ويؤثــر عــى األطفــال يف كافــة رشائــح املجتمــع ،2وعــى 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 أمـرا ً ال يجــوز
الحديــث عنــه.
وعــى الرغــم مــن أن العنــف ضــد األطفــال يف مــر يأخــذ أشــكاالً متعــددة  -بــدءا ً مــن العنــف الجســدي والنفــي ،وانتهــا ًء باالســتغالل الجنــي وعاملــة
األطفــال واإلتجــار بهــم وتشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث (ختــان اإلنــاث) – ويحــدث يف ســياقات مختلفــة ،فــإن أحــدث األدلــة الناتجــة عــن األبحــاث
تبــن أن األطفــال يف مــر كثـرا ً مــا يواجهــون مخاطــر التعــرض للعنــف يف تلــك األماكــن التــي مــن املفــرض أن يحصلــوا فيهــا عــى الرعايــة والحاميــة ،و مــن
خــال رعايــة الوالديــن و الرعايــة البديلــة ،و مــن خــال مدارســهم (ســوف نســتخدم مصطلــح املــدارس فيــا بعــد كمصطلــح عــام يشــر إىل جميــع الســياقات
التعليميــة الخاصــة باألطفــال مثــل الحضانــات و مــدارس التعليــم الفنــى و مــدارس الرتبيــة الخاصــة ،مــدارس الفصــل الواحــد) 3وكذلــك مــن خــال وســائل
التواصــل االجتامعــي واالنرتنــت.
وتؤكــد الحكومــة املرصيــة أنــه ليــس هنــاك ما يــرر أي نوع من أنــواع العنــف ضــد األطفــال ،كــا تلتــزم بالقضــاء عــى جميــع أشــكال العنــف ضــد األطفــال،
متاشــياً مــع دســتور  ،2014واتفاقيــة حقــوق الطفــل ،وقانــون الطفــل املــري ( ،)2008وغريهــم مــن املعايــر املحليــة والدوليــة لحقــوق اإلنســان ،عــاوة عــى
ذلــك ،تلتــزم الحكومــة بتنفيــذ خطــة التنميــة املســتدامة  ،2030التــي 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 فيــا بعــد بالفريــق الوطنــي) يف ينايــر  ،2017وتــوىل 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 االس ـراتيجي الوطنــي الحــايل للقضــاء عــى العنــف ضــد األطفــال ،مــن أجــل دعــم بنــاء توافــق يف اآلراء،
وتقديــم التوجيــه االس ـراتيجي لعمــل الفريــق وأعضــاءه .وتقــدم هــذه الورقــة إطــار ملجموعــة شــاملة متعــددة القطاعــات مــن اإلج ـراءات املنســقة ملنــع
العنــف ضــد األطفــال والتصــدي لــه .واســتنادا ً لهــذا اإلطــار االس ـراتيجي ،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 االسـراتيجية واإلجـراءات املبينــة يف هــذا اإلطــار االسـراتيجي ،واســعة النطــاق مبــا يكفــي للتطبيــق عــى أشــكال العنــف املختلفــة
يف ســياقات مختلفــة ،فقــد صممــت التدابــر خصيصـاً للتصــدي للعنــف داخــل األرسة والبيئــة املدرســية ووســائل التواصــل االجتامعــي واالنرتنــت ،كاســتجابة
للبيانــات الوطنيــة املتاحــة ،التــي تبــن تحديــدا ً ارتفــاع مســتويات العنــف وأشــكاله الخطــرة التــي ترتكــب داخــل هــذه الســياقات ،وعــدم وجــود اسـراتيجية
حكوميــة شــاملة للتصــدي لهــا ،بخــاف املامرســات الضــارة ،مثــل تشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث وزواج األطفــال التــي أدرجــت بالفعــل يف اسـراتيجيات
موســعة يف مرص.5
من أجل ذلك ،وجه هذا اإلطار االسرتاتيجي اهتامماً خاصا بأشكال العنف التالية:
1.1التأديب العنيف ،مبا يف ذلك كرثة استخدام الوالدين ومقدمي الرعاية للعقاب الجسدي واالعتداء اللفظي كوسائل تأديبية،
2.2والعنف املدريس الذي يرتكبه املدرسون /فريق العمل باملدرسة ويرتكبه األطفال (العنف بني األقران)،
3.3والعنف الجنيس ،وال سيام املستويات املرتفعة من التحرش الجنيس الذي تتعرض لها الفتيات،6
إضافــة إىل ذلــك ،فــإن نهــج االس ـراتيجية 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 األعـراف اإلجتامعيــة .غــر أن هــذا اإلطــار اإلسـراتيجي ال يناقــش هــذه األماكــن بعينهــا بالتفصيــل.
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الخلفية واألساس المنطقي
العنف ضد األطفال

يبلــغ عــدد ســكان مــر  95مليــون نســمة تقريبــاً ،منهــم  37,9مليــون
طفــل (يف الفئــة العمريــة صفــر  ،)17-أي مــا يعــادل  %40مــن إجــايل
عــدد الســكان ،7وتبــن األبحــاث أن الغالبيــة العظمــى مــن األطفــال
ينشــأون يف بيئــات يتعرضــون فيهــا للعنــف بشــكل منتظــم ،8وال تتعــرض
ســامتهم ورفاههــم للــرر يف منازلهــم وأرسهــم فحســب ،بــل يف املــدارس
وأماكــن العمــل ومؤسســات الرعايــة ونظــم العدالــة ويف األماكــن املختلفــة
يف املجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا ،وعــى الرغــم مــن أن هــذا اإلطــار
االس ـراتيجي قــد أقــر بأهميــة التصــدي للعنــف املمنهــج الواســع االنتشــار

ضــد األطفــال يف جميــع األماكــن وبجميــع أشــكاله ،مبــا يف ذلــك العنــف
الجســدي والجنــي والنفــى ،فــإن هــذا اإلطــار يتصــدى تحديــدا ً ملســتويات
العنــف بالغــة االرتفــاع التــي يعــاىن منهــا األطفــال يف منازلهــم ويف املــدارس،
مبــا يف ذلــك التأديــب العنيــف وعنــف األق ـران والعنــف الجنــي ،9وعــى
الرغــم مــن ذلــك ،فمــن الــروري إعــادة التأكيــد عــى أنــه ميكــن أيض ـاً
تطبيــق نهــج االســراتيجية املدرجــة يف اإلطــار االســراتيجي عــى أشــكال
العنــف األخــرى ضــد األطفــال ،مثــل املامرســات الضــارة واإلهــال.

العنف ضد األطفال

كافة أشكال العنف أو الرضر أو اإليذاء الجسدي أو النفىس ،واإلهامل أو املعاملة املنطوية عىل إهامل ،أو االستغالل مبا يف ذلك االعتداء الجنىس.10
الجسدي

النفسي

الجنسي

اإلهمال

الممارسات الضارة

العنف الجسدي املميت
وغري املميت ،مبا يف ذلك
كافة أشكال العقاب
البدين (عىل سبيل
املثال :الرضب أوالركل)
واملضايقات الجسدية
من جانب البالغني أو
األطفال اآلخرين.

مبا يف ذلك التحقري
والسخرية واإلهانة
والتهديد والرتهيب
والعزل والتمييز والنبذ

مبا يف ذلك التحرش
الجنيس واالغتصاب
واالستغالل الجنيس يف
البغاء أو املواد اإلباحية

اإلخفاق يف حامية
الطفل من الخطر،
مبا يف ذلك ،اإلخفاق
املتعمد يف تقديم
الرعاية الصحية ،وعدم
توفري ما يكفى من
الحامية أو الرقابة.

مبا يف ذلك تشويه
األعضاء التناسلية
لإلناث (الختان)
وزواج األطفال
والزواج القرسي

ويبــن املســح الــذي أج ـراه املجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة بالتعــاون
مــع منظمــة يونيســف يف عــام  ،2015أن األطفــال كثـرا ً مــا يواجهــون مخاطــر
التعــرض للعنــف يف منازلهــم مــن جانــب آبائهــم أو القامئــن عــى رعايتهم ،ثم
يف املــدارس مــن خــال أقرانهــم مــن الطلبــة وأخـرا ً عــى أيــدى املدرســن.11
وتدعــم نتائــج املســح الســكاين الصحــي يف مــر لعــام  2014هــذا البحــث،
إذ تبــن أن  %93مــن األطفــال بــن ســن  14-1ســنة تعرضــوا يف منازلهــم
ملامرســات تأديبيــة تتســم بالعنــف يف الشــهر الســابق إلجــراء املســح،
ويتضمــن ذلــك االعتــداء النفــى والعقــاب الجســدي ،كــا تعــرض  %43منهم
للعقــاب الجســدي الشــديد ،الــذي يتضمــن رضب الطفــل أو صفعــه عــى
وجهــه أو رأســه أو أذنيــه ،أو رضبــه رضبـاً مربحـاً متكــررا ً ،وكذلــك اســتخدام
أداة حــادة يف الــرب مثــل األحزمــة.12
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واألطفــال بــن ســن  4-3ســنوات أكــر عرضــة ملخاطــر ســوء املعاملــة ،إذ
وصــل معــدل العقــاب الجســدي بينهــم إىل  .%43وبشــكل عــام ،ال تختلــف
الوســائل التأديبيــة اختالف ـاً ملحوظ ـاً باختــاف جنــس الطفــل.13
وعــى صعيــد أكــر إيجابيــة ،فعــى الرغــم مــن انتشــار العقــاب الجســدي
انتشــارا ً واســعاً ،فــإن معظــم اآلبــاء واألمهــات – أكــر مــن  %70منهــم  -ال
يعتــرون أن العقــاب الجســدي وســيلة رضوريــة لتأديــب الطفــل .14ويشــر
اآلبــاء واألمهــات املرصيــون يف الواقــع إىل االســتعانة باس ـراتيجيات تأديبيــة
ال تتضمــن ســلوكيات تتســم بالعنــف ،مثــل املناقشــات واإلطـراء والتشــجيع.
وأخـرا ً ،أظهــرت الدراســة املشــركة بــن املجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة
ومنظمــة يونيســف رغبــة الوالديــن القويــة يف التعــرف عــى املزيــد مــن
الســلوكيات الرتبويــة اإليجابيــة .ومــن ثــم ،خلــق أســاس قــوى لربامــج

الرتبيــة ،التــي تســاعد الوالديــن /مقدمــي الرعايــة عــى تعلــم طــرق التعامــل
مــع ســلوكيات الطفــل ودعــم تنشــئته تنشــئة إيجابيــة.
وعــى الرغــم مــن حظــر اســتخدام العنــف والــرب يف جميــع املــدارس،
فيظــل العقــاب الجســدي هــو املامرســة الشــائعة يف املؤسســات التعليميــة.15
وعــى الرغــم مــن أن الدراســة التــي أجراهــا املجلــس القومــي للطفولــة
واألمومــة بالتعــاون مــع منظمــة يونيســف تظهــر أن املدرســن ينكــرون
اســتخدامهم للعنــف يف تأديــب تالميذهــم ،فــإن التالميــذ أنفســهم يرســمون
صــورة مختلفــة متامـاً .إذ أشــار  %65مــن الفئــة العمريــة  14-13ســنة – وال
ســيام الفتيــان  -إىل تعرضهــم للــرب بواســطة عصــا أو ح ـزام أو خرزانــة
أو ســوط مبدارســهم .16عــاوة عــى ذلــك ،أشــار التالميــذ الذيــن شــاركوا يف
الدراســة إىل عــدم التعامــل مــع معظــم حــاالت اإليــذاء ،عــى الرغــم مــن
تقديــم بعــض الشــكاوى بالتعــرض للعنــف إىل مديــري املــدارس .ويف حــاالت
أخــرى ،تــرب األطفــال املترضريــن بالعنــف مــن الدراســة بشــكل كامــل،
وهــو خطــر جســيم يهــدد مســتقبلهم .وينتــر أيضـاً العنــف الجســدي بــن
األقـران ،إذ أشــار  %38مــن األطفــال إىل تعرضهــم لهــذا النــوع مــن العنــف،
كــا شــكا التالميــذ مــن تعرضهــم للعنــف النفــى عــى أيــدى زمالئهــم
ومدرســيهم ،مــا أدى إىل شــعورهم باإلهانــة.17

وفيــا يتعلــق بالعنــف الجنــي ،تبــن الدراســة املشــار إليهــا أعــاه إىل
أن التحــرش الجنــي اللفظــي هــو أكــر أشــكال العنــف الجنــي انتشــارا ً
وفقـاً ملــا أشــار إليــه الفتيــات (ثلثــي عــدد الفتيــات الــايت شــاركن يف املســح
بالقاهــرة) والفتيــان الذيــن شــاركوا يف هــذه الدراســة ،ثــم يليــه اللمــس
الجنــي .ويف عــام  2013أجــرت منظمــة األمــم املتحــدة للمــرأة دراســة
حــول طــرق ووســائل القضــاء عــى التحــرش الجنــي مبــر ،وتدعــم هــذه
الدراســة تلــك النتائــج ،إذ أظهــرت أن أكــر مــن  %99,3مــن الفتيــات والنســاء
املرصيــات الــايت شــاركن يف املســح تعرضــن لبعــض أشــكال التحــرش الجنــي
يف حياتهــم ،بــدءا مــن املعاكســة بالصفــر واإليــذاء اللفظــي ،وانتهــا ًء باللمــس
غــر املرغــوب فيــه واالغتصــاب .18عــاوة عــى ذلــك ،تشــر األبحــاث إىل أن
الفتيــات ال يتعرضــن للتحــرش الجنــي يف املــدارس فحســب ،بــل يف الطريــق
مــن وإىل املدرســة ،ويف املواصــات العامــة ،ويف الشــوارع.19
وعــى الرغــم مــن أن الدراســة مل تكشــف عــن أي “حــاالت تعــرض األطفــال
ملامرســة الجــاع قـرا ً أو قهـرا ً” ،20تلقــى خــط نجــدة الطفــل ،والــذي يديــره
املجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة ،بالغــات مبامرســة العنــف الجنــي
ضــد األطفــال ،مبــا يف ذلــك 206 ،حالــة اعتــداء جنــي واغتصــاب يف الفــرة
مــن  2011إىل  .2014ومــن املعتقــد أن املســتوى الحقيقــي لالغتصــاب أعــى

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

22

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

23

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

24

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

25

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 اإلبــاغ عــن تجاربهــم.21
أيضــا أظهــرت اإلحصائيــات العامليــة أن  1مــن كل  5مــن أطفــال يف الفئــة
العمريــة ( 11-8ســنة) و 7مــن كل  10أطفــال يف الفئــة العمريــة (15- 12

ســنة) لهــم بروفايــل عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي  .26وان  1مــن كل 4
أطفــال تعــرض لتجربــة مزعجــة عــى االنرتنــت .27و 1مــن كل  3أطفــال وقــع
ضحيــة للعنــف مــن األق ـران عــى طريــق وســائل التواصــل االجتامعــي،28
وتقريبــا  1مــن  4مــن املراهقــن تعــرض لرســائل كراهيــة وعنرصيــة عــن
طريــق وســائل التواصــل االجتامعــي أو االنرتنــت.29
9

تبعات العنف وتكاليفه

“العنــف ضــد األطفــال يقــوض االســتثامرات يف رفــاه الطفــل ،وصحتــه
وتعليمــه ،ويؤثــر ســلباً عــى القــدرة اإلنتاجيــة ألجيــال املســتقبل”.30
هنــاك أدلــة واضحــة وقويــة تؤكــد أن العنــف يعرقــل منــو الطفــل بجميــع
جوانبــه ،مبــا يف ذلــك ،النمــو البــدين والنفــى واالجتامعــي .31فاألطفــال الذين
تعرضــوا لإليــذاء أو اإلهــال غالبـاً مــا يعانــون من صعوبــات يف التعلــم وتدىن
يف مســتوى األداء باملدرســة ،ومشــكالت يف االنتقــال ملرحلــة البلــوغ ،ورمبــا
يعانــون مــن عــدم الثقــة بالنفــس ،واالكتئــاب .وتبــن الدراســات ،عــى ســبيل
املثــال ،أن العقــاب البــدين مــؤرش لالكتئــاب والتعاســة والقلــق ،ومشــاعر
اليــأس بــن األطفــال واملراهقــن ،بــل إن التعــرض للعقــاب البــدين ،حتــى لــو
ملـرات قليلــة ،قــد يــؤدى أيضـاً إىل إحبــاط نفــى بــن الشــباب ،الذيــن قــد
يفقــدون الثقــة يف اآلخريــن الالزمــة لتحقيــق التنميــة البرشيــة الطبيعيــة.32
عــاوة عــى ذلــك ،تعــرض الطفــل لســوء املعاملــة يكــون لــه آثــار جوهريــة
تتــوارث بــن األجيــال ،حيــث أن األطفــال الذيــن نشــأوا يف أرسة عنيفــة أو
مجتمــع عنيــف ،مييلــون التخــاذ العنــف كوســيلة لحــل الخالفــات ،وتك ـرار
منــط العنــف واالعتــداء مــع أزواجهم/زوجاتهــم وأبنائهــم.33

كــا تــرك الجرائــم اإللكرتونيــة البشــعة التــي ترتكــب عــن طريــق االنرتنــت
ووســائل التواصــل االجتامعــي بســاوتها املفتوحــة ،آثــارا طويلــة املــدى
تقــى عــى كرامــة ومســتقبل األطفــال واملراهقــن مــن نــر الفكــر
املتطــرف ،مســتغلني غيــاب وعــى األطفــال ،وعــدم قدرتهــم عــى التمييــز
بــن إيجابيــات وســلبيات مــا يحصلــون عليــه بيــر وســهولة مــن االنرتنــت
ومواقــع التواصــل االجتامعــي.
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 االقتصاديــة.34

آثار العنف عىل االقتصادات الوطنية
االســتثامر مــن أجــل منــع العنــف مســألة تتعلــق بالحكــم الرشــيد واحـرام حقــوق اإلنســان ،كــا أنــه يعــود بالنفــع مــن الناحيــة االقتصاديــة ،إذ
تؤكــد بعــض الدراســات أن العنــف عامــل رئيــي مــن عوامــل اســتنزاف االقتصــادات الوطنيــة.
•تفقد مرص حواىل  %7من املكاسب املمكنة نتيجة للترسب من الدراسة بسبب العنف يف املدارس.35
•تقدر تكلفة سوء معاملة األطفال بالواليات املتحدة  124مليار دوالر سنوياً .36
•يشري االتحاد األورويب إىل أن كل يورو يستثمر يف منع العنف يحقق عائد اجتامعي قدره  87يورو.37

شكل  :1تبعات العنف
الصحة
والرفاه

وعــى النقيــض تبــن األبحــاث أن االســتثامرات يف منــع العنــف يف مرحلــة
الطفولــة ميكــن أن تحقــق عوائــد اجتامعية-اقتصاديــة هامــة مــن خــال:
•خفض اإلنفاق عىل خدمات االستجابة للعنف؛
•تحسني نواتج التعلم والتعليم؛ الغاء و
•خفــض العنــف املتــوارث بــن األجيــال والنزعــة اإلجراميــة بــن الكبــار،
وجنــوح األحــداث.38

العنف
بين
األجيال

التعليم

اإلمكانات
المفقودة
 10القضاء على العنف ضد األطفال – اإلطار االستراتيجي الوطني

عوامل الخطر وعوامل الحماية

تبــن مجموعــة متزايــدة مــن األبحــاث أن خطــر العنــف ينجــم عــن التفاعــل
املعقــد بــن عــدد مــن عوامــل الخطــر ،عــى مســتويات مختلفــة بالنمــوذج
االجتامعــي اإليكولوجــى ،39عــى النحــو املبــن بالشــكل ( )2أدنــاه ،وتنشــأ
بعــض العوامــل مــن الســات الفرديــة للطفــل ،وســات الوالديــن أو مقدمي
الرعايــة ،بينــا ينشــأ البعــض اآلخــر مــن العوامــل مــن طبيعــة األرسة،
واألدوار والعالقــات بــن أفرادهــا .عــى ســبيل املثــال ،تبــن نتائــج املســح
الســكاين الصحــي يف مــر لعــام  ،2014أنــه عــى الرغــم مــن أن العقــاب
الجســدي يحــدث يف جميــع الفئــات االجتامعيــة االقتصاديــة (ي ـراوح مــن
 %79يف الخمــس األكــر فق ـرا ً إىل  %71يف الخمــس األكــر ث ـراء) ،فــإن هنــاك
احتــال أكــر الســتعانة األرس ذات الوضــع االجتامعــي االقتصــادي املنخفــض
أو ذات املســتوى التعليمــي املنخفــض بوســائل العقــاب الحــاد مقارنــة
بــاألرس األغنــى أو األكــر تعلي ـاً.40
عــاوة عــى ذلــك ،هنــاك مجموعــة كبــرة مــن العوامــل املجتمعيــة التــي
ترتبــط بالعنــف يف مــر ،منهــا األعــراف االجتامعيــة الراســخة املتعلقــة
بــاألدوار املتوقعــة مــن الجنســن واختــال تــوازن القــوى بينهــا – مــا
يتجــى يف ارتفــاع معــدل انتشــار التحــرش الجنــي للنســاء والفتيــات –
وكذلــك األع ـراف االجتامعيــة التــي تــرر العنــف ضــد األطفــال أو تتغــاىض
عنــه .41وتظهــر األبحــاث ،عــى ســبيل املثــال ،أن اســتمرار القبــول االجتامعــي
لالســتعانة بالوســائل التــي تتســم بالعنــف يف تأديــب الطفــل هــي عامــل
رئيــي يف اســتمرار حدوثــه .42عــاوة عــى ذلــك ،يواصــل قانــون الطفــل

املــري ( )2008التغــايض عــن العقــاب البــدين يف املنــزل ،مــا يســهم أيضـاً
يف زيــادة إمكانيــة تعــرض الطفــل للعنــف.
كــا أن هنــاك عوامــل معينــة قــد تزيــد مــن احتــال تعــرض األطفــال
للعنــف ،هنــاك أيضــاً عوامــل ميكــن أن تقلــل مــن هــذا االحتــال ،وقــد
توجــد يف املســتويات املختلفــة للنمــوذج االجتامعــي اإليكولوجــي  ،عــى
ســبيل املثــال ،عــى املســتوى املجتمعــي ،متثــل األطــر الترشيعيــة والسياســية
القويــة ،التــي تحمــى الطفــل مــن العنــف ،والنظــم واملؤسســات املعنيــة
بتفعيــل القوانــن ،عوامــل هامــة للحاميــة مــن العنــف .كــا يبعــث ذلــك
برســالة قويــة مــن خــال املجتمــع بشــأن حقــوق الطفــل يف النمــو يف مأمــن
مــن العنــف ،وال ســيام عنــد اقرتانهــا باالس ـراتيجيات التــي تعــزز إحــداث
تغيــر إيجــايب عــى مســتوى الســلوك واملجتمــع .44عــى مســتوى املجتمــع
املحــى والعائلــة ،مــن الواضــح أن األرس واملــدارس مــن املمكــن أن تكــون
مصــدرا ً قويـاً لحاميــة األطفــال ودعمهــم .45وعــى وجــه الخصــوص ،األطفــال
الذيــن يتعرضــون لوســائل تأديــب إيجابيــة متســقة (بعكــس الوســائل
العنيفــة) يف املنــزل واملدرســة ،يف شــكل التشــجيع اإليجــايب والــدفء واملــودة
يكــون هنــاك احتــال أكــر لتحقيقهــم إمكانــات النمــو وتعلمهــم املهــارات
املواتيــة اجتامعيــا وإســهامهم يف املجتمــع إســهاماً هادف ـاً .46ومــن املحتمــل
أيضــاً أن ينقلــوا هــذه املهــارات إىل أطفالهــم ،مــا يعــزز نقــل العالقــات
اإليجابيــة خاليــة مــن العنــف عــر األجيــال.47
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االستجابة الوطنية حتى الوقت الحالي

بذلــت مــر جهــودا ً كبــرة العتــاد 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
العنــف يف الدســتور املــري ( ،)2014ويف قانــون الطفــل ( ،)2008وقانــون
العقوبــات ( ،)1937مبــا يف ذلــك ،تعديــل قانــون العقوبــات لعــام ،2014
الــذي يجــرم التحــرش الجنــي للمــرة األوىل .كــا صدقــت مــر عــى عــدد
مــن معاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،التــي تضمــن حقــوق الطفــل،
مثــل اتفاقيــة حقــوق الطفــل ،وامليثــاق األفريقــي لحقــوق الطفــل ورفاهــه.
عــاوة عــى ذلــك ،التزمــت الحكومــة بتنفيــذ خطــة التنميــة املســتدامة
 ،2030التــي تتضمــن أهــداف طموحــة إلنهــاء العنــف ،كجــزء مــن رؤيــة
أوســع “لعــامل يســتثمر يف أطفالــه ،عــامل ينمــو فيــه كل طفــل مبأمــن مــن
العنــف واالســتغالل”.48
ولرتجمــة املعايــر الوطنيــة والدوليــة املذكــورة أعــاه إىل إج ـراءات عمليــة،
تــم اتخــاذ تدابــر مؤسســية وسياســية معينــة ،تضمنــت ،مــن ضمــن أمــور
أخــرى ،تشــكيل لجــان متعــددة لحاميــة الطفــل عــى مســتوى املحافظــات
وعــى مســتوى األحيــاء (لجــان حاميــة الطفــل) .وتخضــع هــذه اللجــان
للمســؤولية اإلداريــة لــوزارة التنميــة املحليــة ،وكــا أنهــا مكلفــة مبوجــب
قانــون الطفــل ( )2008بوضــع سياســات عــى مســتوى املحافظــة بشــأن
املســائل املتعلقــة بحاميــة الطفــل .وكذلــك رصــد ومتابعــة الحــاالت الفرديــة
عــى مســتوى األحيــاء .عــاوة عــى ذلــك ،تــم إنشــاء خــط نجــدة الطفــل

املجــاين (رقــم  )16000املخصــص ملســاعدة األطفــال يف حــاالت الخطــر والذي
يتــواله املجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة ،لتلقــى الشــكاوى املتعلقــة
بانتهــاكات حقــوق األطفــال ومتابعتهــا .وخضــع األخصائيــون االجتامعيــون
العاملــون عــى الخــط للتدريــب عــى كيفيــة الــرد عــى االستفســارات ذات
الصلــة بالرتبيــة والعمــل كآليــة إحالــة الحــاالت ملقدمــي الرعايــة وذلــك
للذيــن يطلبــون دع ـاً يف مجــال الرتبيــة.
إن ورش العمــل املخصصــة لتدريــب القامئــن عــى خطــوط املســاعدة
واالستشــارة هــي أحــد مكونــات برنامــج أكــر ،ميولــه االتحــاد األورويب،
بالرشاكــة مــع منظمــة يونيســف للحــد مــن العنــف ضــد األطفــال يف مــر.
وقــد وضــع منهــج وطنــي لتدريــب األخصائيــن االجتامعيــن العاملــن يف
مجــال حاميــة الطفــل ،وذلــك مبوجــب هــذا الربنامــج وتحــت قيــادة وزارة
التضامــن االجتامعــي .ويركــز هــذا املنهــج عــى املهــارات وبنــاء القــدرات
للعمــل مــع األطفــال واألرس مبزيــد مــن الفاعليــة .وقــد أطلــق الربنامــج
يف ديســمرب  2016حملــة هــي األوىل مــن نوعهــا – والتــي حملــت عنــوان
“أوالدنــا” – مــن أجــل تعزيــز الرتبيــة اإليجابيــة ،وتــوىل تنفيــذ هــذه
الحملــة املجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة ،بدعــم مــن منظمــة يونيســف
وبتمويــل مــن االتحــاد األورويب .وباقـران صــوت األطـراف املعنيــة وخربتهــم
– مبــا يف ذلــك ،أصحــاب الق ـرار وخ ـراء يف مجــال الرتبيــة والعنــف واآلبــاء
واألمهــات واألطفــال أنفســهم – ســاعدت الحملــة يف خلــق فهــم مشــرك
ألهميــة الرتبيــة اإليجابيــة ومنــع العنــف.49
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وتقــدم وزارة التضامــن االجتامعــي لــأرس املحرومــة واملعرضــة للخطــر
الخدمــات الداعمــة لــأرس ،وذلــك مــن خــال برنامــج الزيــارات املنزليــة
للرائــدات الريفيــات ومكاتــب تســجيل األرس التابعــن لهــا ،عــاوة عــى
ذلــك ،تعتــر مراكــز تنميــة الطفولــة املبكــرة التــي تديرهــا الــوزارة ،وبرنامــج
“تكافــل وكرامــة” للتحويــات النقديــة املرشوطــة ،الــذي يســتهدف األرس
املنخفضــة الدخــل التــي لديهــا أطفــال ،مــن التدابــر الجوهريــة التــي
تتخذهــا الــوزارة للوقايــة مــن العنــف.50
ويف قطاعــي التعليــم والصحــة ،اتخــذت مبــادرات هامــة للتصــدي للعنــف
ضــد األطفــال ،فعــى ســبيل املثــال ،أصــدرت وزارة التعليــم يف عــام 2016
مرســوماً بشــأن االنضبــاط املــدريس (قـرار وزاري  ،)2016/287يحــدد تدابــر
االنضبــاط اإليجــايب لــى يســتعني بهــا املدرســون ،كــا تشــكلت لجــان
متخصصــة للحاميــة املدرســية ،للتصــدي لحــاالت العنــف .عــاوة عــى ذلــك،
تــم تقديــم الدعــم النفــى والتدريــب عــى املهــارات الحياتيــة والخدمــات
الداعمــة لــأرس ،مثــل الربامــج الرتبويــة للحــد مــن العنــف ،لألطفــال
املرصيــن وأبنــاء املهاجريــن والالجئــن وأرسهــم ،مــن خــال مبــادرة نــادى
األرسة ،وذلــك بوحــدات الرعايــة الصحيــة األوليــة تحــت إرشاف وزارة الصحــة
والســكان .باإلضافــة إىل ذلــك ،تضطلــع وزارة الشــباب والرياضــة بتشــغيل
 400مركــز للشــباب ،تقــدم فيهــا برامــج لتعزيــز املهــارات الحياتيــة وإمكانيــة
التوظيــف وريــادة املرشوعــات للمراهقــن والشــباب ،وكذلــك تعزيــز
حقوقهــم يف املشــاركة الهادفــة – وهــي جميعهــا عنــارص الزمــة لتعزيــز
انتقــال املراهقــن ملرحلــة البلــوغ انتقــاالً ناجح ـاً آمن ـاً.
وتشــارك الحكومــة أيضــاً ،بالتعــاون الوثيــق مــع الجهــات الفاعلــة غــر
الحكوميــة ،مبــا يف ذلــك ،املؤسســات األكادمييــة ،يف األبحــاث ومبــادرات بنــاء
القــدرات .عــاوة عــى ذلــك ،تقــر الحكومــة بأهميــة الــدور الــذي تلعبــه
منظــات املجتمــع املــدين يف تقديــم الخدمــات لألطفــال ،وكذلــك مشــاركتها
يف صنــع السياســات ووضــع الربامــج التــي تهــدف إىل حاميــة ألطفــال .51عــى
ســبيل املثــال ،يدعــو قانــون الطفــل املــري ( )2008إىل دمــج ممثلــن مــن
املنظــات غــر الحكوميــة يف جميــع لجــان حاميــة الطفــل عــى مســتوى
املحافظــة ومســتوى األحيــاء .وقــد كان ملنظــات املجتمــع املــدين ،مبــا
يف ذلــك املنظــات الدينيــة ،دور فعــال يف تعزيــز فهــم حقــوق الطفــل
وتقديــم العديــد مــن الخدمــات الداعمــة لــأرسة والطفــل ،وذلــك تحــت
مظلــة املؤسســات الحكوميــة .52عــى ســبيل املثــال ،نــر القــادة الدينيــون
املســلمون واملســيحيون منشــورا ً مشــركاً بشــأن حاميــة األطفــال مــن
العنــف واملامرســات الضــارة “املحبــة ،الســام ،التســامح ..رســائل أساســية
مــن اإلســام واملســيحية لحاميــة األطفــال مــن العنــف واملامرســات الضــارة”
الــذي نـرا عــى نطــاق واســع ،وقــد شــارك يف إعــداد هــذا املنشــور املركــز
الــدويل اإلســامي للدراســات والبحــوث الســكانية بجامعــة األزهــر وأســقفية

الخدمــات العامــة واالجتامعيــة واملســكونية التابعــة للكنيســة القبطيــة
األرثوذكســية ،بدعــم مــن منظمــة يونيســف.53
حرص ـاً مــن الدولــة عــى توفــر عنــر األمــان ملســتخدمي شــبكة اإلنرتنــت
يف مــر وتقديــرا ً منهــا ألهميــة هــذا الجانــب؛ بــدأت وزارة االتصــاالت
وتكنولوجيــا املعلومــات عــام  2007يف برنامــج طمــوح لتوفــر األمــان عــى
اإلنرتنــت لألطفــال بشــكل خــاص ،إميانـاً منهــا بأهميــة تلــك القضيــة ومواكبـ ًة
للتطــورات العامليــة يف هــذا املجــال ،لــذا تــم إنشــاء برنامــج االســتخدام اآلمن
لإلنرتنــت اســتجابة للزيــادة املضطــردة الســتخدام اإلنرتنــت يف مــر وخاصــة
مــن فئــات الشــباب واألطفــال ومــا يصاحــب ذلــك مــن مخاطــر محتملــة
ميكــن أن يتعــرض لهــا األطفــال أثنــاء اســتخدامهم لشــبكة اإلنرتنــت.
ويف هــذا الصــدد ،تأسســت اللجنــة الوطنيــة املعنيــة باالســتخدام اآلمــن
لإلنرتنــت لألطفــال 54بهــدف توحيــد وتنســيق الجهــود املبذولــة يف هــذا
املوضــوع ،وذلــك مــن منطلــق أن مســؤولية عــامل اإلنرتنــت 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
اللجنــة “ متكــن األطفــال والنــشء مــن اســتخدام اإلنرتنــت مــع حاميتهــم
وإرســاء املبــادئ الســليمة للتعامــل” .وتهــدف اللجنــة الوطنيــة لالســتخدام
اآلمــن لإلنرتنــت إىل:
•تعزيز عنرص األمان يف عامل اإلنرتنت لكل من األطفال وأرسهم.
•وقايتهــم مــن املخاطــر املرتبطــة بعــامل اإلنرتنــت مــن خــال تحديــد
وتطويــر األدوات واألســاليب املتبعــة التــي مــن شــأنها تحقيــق األمــن
والســامة يف العــامل االف ـرايض.
وتتبنــى اللجنــة منهجيــة العمــل متعــدد األط ـراف التــي تقــوم عــى جــذب
جميــع األطـراف املعنيــة بقضايــا االســتخدام اآلمــن لإلنرتنــت لألطفــال عــى
طاولــة واحــدة ملناقشــة كافــة أبعــاد القضيــة والوقــوف عــى الخطــط
املنفصلــة لــكل أعضــاء اللجنــة مــن جهــة ورســم خطــة واس ـراتيجية عامــة
لألعضــاء مجمعــن مــن جهــة أخــرى.
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عــى الرغــم مــا بذلتــه مــر مــن جهــد كبــر لتوفــر حاميــة أفضــل لألطفــال
مــن العنــف ،ال يـزال هنــاك ثغـرات كبــرة بــن معايــر حقــوق الطفــل التــي
وافقــت عليهــا الحكومــة ،وعــدد الربامــج واملبــادرات التــي تنفــذ للتصــدي
للعنــف ومــا يتعــرض لــه األطفــال بشــكل يومــي.
ويبــن تحليــل عمــل منظومــة حاميــة الطفــل أن اإلطــار الترشيعي والســيايس
ال يقابلــه حالي ـاً قــدرة تنظيميــة وبرشيــة؛ لضــان تنفيــذه تنفيــذا ً كام ـاً.55
والعديــد مــن الجهــود والنهــج القامئــة للتصــدي للعنــف ضــد األطفــال
مشــتتة وغــر منســقة ،مــا يــؤدى إىل عــدم وجــود تقســيم واضــح لــأدوار
واملســؤوليات واملســاءلة مــن قبــل جميــع األطــراف املعنيــة .عــاوة عــى
ذلــك ،اآلليــات املوحــدة القامئــة غــر كافيــة عــى املســتوى املحــى إلحالــة
القضايــا وإدارتهــا ،حيــث غالبــاً مــا يضطــر األخصائيــون االجتامعيــون إىل
االعتــاد عــى العالقــات الشــخصية مــع مقدمــي الخدمــة اآلخريــن لضــان
اتخــاذ أي جــراء ،56مــا يــؤدى إىل ضعــف املنظومــة ،وال ســيام يف حالــة
التنــاوب املتكــرر للموظفــن .وقــد يــؤدى يف النهايــة إىل فقــدان الفــرص يف
منــح األطفــال سلســلة متواصلــة مــن الرعايــة والحاميــة ،وال ســيام لهــؤالء
الذيــن يعيشــون يف حــاالت مــن الضعــف.
عــاوة عــى ذلــك ،عــى الرغــم مــن أن معظــم التدخــات قيمــة ،فإنهــا
تركــز عــى خدمــات االســتجابة فقــط ،ولذلــك ال تتصــدي بالقــدر الــكايف
لألســباب الجذريــة الكامنــة وراء العنــف لوقفــه قبــل وقوعــه .ويف هــذا
الشــأن ،ال تـزال هنــاك حاجــة ألن تركــز معظــم الجهــود عــى تغيــر املواقــف
والســلوكيات واألعـراف االجتامعيــة التمييزيــة ،التــي تتســامح حيــال العنــف
القائــم عــى أســاس النــوع االجتامعــي ،أو تــرر اســتخدام العنــف كوســيلة
مقبولــة لحــل الخالفــات وتأديــب األطفــال .وهــذا الشــكل مــن أشــكال
“االســتجابة لألزمــات” يرتبــط بنقــص املــوارد املاليــة وعــدم وجــود قــوة

عاملــة متخصصــة؛ لضــان التنفيــذ الكامــل للقوانــن والسياســات ورصــد
إنفاذهــا.57
هنــاك أيضــا العديــد مــن التحديــات والصعوبــات التــي تتعلــق بحاميــة
األطفــال مــن مخاطــر وســائط اإلعــام الرقميــة وتكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــاالت والتــي تواصــل الدولــة جهودهــا فيهــا للموامئــة بــن االســتخدام
األمثــل للتقنيــات الحدثيــة ووســائط اإلعــام الرقميــة لألطفــال ،وتكنولوجيــا
املعلومــات واالتصــاالت ،ومــا تحملــه مــن فوائــد لدعــم ابتــكار وموهبــة
الطفــل ،ويف نفــس الوقــت موامئــة الترشيعــات ،لحســم تجريــم حيــازة
األعــال التــي تتســم بالتطــرف ،و أيضــا عــدم القــدرة عــى مجابهــة
الزيــادة املتالحقــة يف التقنيــات الحديثــة بإيجابياتهــا وســلبيتها ،الســيام يف
ظــل العوملــة ،ومــا ينتــج عنهــا مــن تالحــم بــن العــامل العــريب والغــريب،
حيــث يتعرفــون عــى ثقافــات وخـرات حديثــة قــد تــزج بهــم صغــارا وكبارا
إىل عــامل الجرائــم املعلوماتيــة والتطــرف ،ومــا يتضمنــه هــذا العــامل مــن
مثلــث تتشــابك أضالعــه ،وهــي التطــرف ،واالتجــار بالبــر ،واالســتغالل
الجنــي والتجــاري واالقتصــادي .ويزيــد مــن تعقيدهــا صعوبــة مالحقــة
الجنــاة ،وضعــف آليــات التتبــع ،وغيــاب الوعــى بحيــل القراصنــة ،وهــم
غالبــا مــن البــر شــديدي النبــوغ والــذكاء يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــاالت ،ونضيــف عــى ذلــك عــدم توفــر قواعــد بيانــات لرصــد تلــك
الجرائــم.
واإلطــار االسـراتيجي الحــايل يقــر بهــذه العوائــق ،ومــن ثــم يقــدم طريقــة
للمــي قدم ـاً خــارج إطــار التدخــات 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  :4البد من التحول التدريجي من التركيز الحالي على االستجابة لألزمات ،إلى مزيد من التركيز
58
على الوقاية من المرتبة األولى والثانية

االستجابة
لألزمات بعد
وقوع العنف

الوقاية من املرتبة الثالثة

الوقاية من املرتبة الثانية

الوقاية من املرتبة الثانية

الوقاية من املرتبة األوىل

الوقاية من املرتبة
األوىل قبل ظهور
املشكالت
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مستوى التدخل

الهدف واإلطار الزمني

الوقاية من املرتبة األوىل

املجتمع املحىل بأكمله أو جميع األرس – قبل ظهور املشكالت

الوقاية من املرتبة الثانية
الوقاية من املرتبة الثالثة

الغرض
الوقاية من وقوع العنف من خالل رفع الوعى والتثقيف
وإسداء املشورة والدعم.

األطفال واألرس األكرث عرضة ملخاطر التعرض العنف ،أي األطفال واألرس التصدي لعوامل الخطر ،والتخفيف من حدة املشكالت ،ومنع
املحرومة واألكرث عرضة ملخاطر الحرمان ،والتي تحتاج لدعم أكرب .تفاقمها ،مع الرتكيز عىل التدخل املبكر.
األطفال واألرس التي وقع فيها العنف

الحد من اآلثار طويلة األجل للعنف ومنع تكرار حدوثه
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االستراتيجية والنهج

الهدف والنهج

الوقايــة مــن العنــف واالســتجابة لــه أمــر حاســم؛ لضــان حقــوق الطفــل،
ومــن ثــم ميكنــه أن ينشــأ وينمــو ويحقــق امكاناتــه كاملــة .وكــا أوضحنــا
يف الجــزء الســابق ،فــإن تقديــم هــذه الحاميــة ،غالب ـاً مــا يكــون يف غايــة
الحساســية والتعقيــد ،إذ يشــارك فيــه مختلــف األطـراف املعنيــة – الجهــات
الفاعلــة الحكوميــة وغــر الحكوميــة – ويتــم مــن خــال قطاعــات متعــددة
وعــى مســتويات إداريــة أو جغرافيــة متنوعــة .وقــد دفــع ذلــك الفريــق
الوطنــي ملناهضــة العنــف ضــد األطفــال التبــاع نهــج شــامل متعــدد
املســتويات لتعزيــز منظومــة حاميــة الطفــل ،ويف نفــس الوقــت التصــدي
لعوامــل الخطــر يف كافــة مراحــل حيــاة الطفــل – منــذ الطفولــة املبكــرة
حتــى املراهقــة ،وكذلــك تعزيــز إحــداث تغيــر إيجــايب عــى مســتوى
الســلوك واملجتمــع.
الهدف

الهــدف طويــل األجــل هــو “ جميــع الفتيــات والفتيــان تحــت ســن  18ســنة،
وال ســيام الذيــن يعيشــون يف ظــروف معيشــية صعبــة ،ينشــأون يف بيئــة
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
اللجــوء والنازحــن داخليــاً ،أو املتأثريــن باملامرســات الضــارة ،أو املصابــن
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

مــن أجــل بلــوغ هــذا الهــدف ،يتبــع نهــج شــامل للتصــدي للعنــف ضــد
األطفــال ،مــع تنفيــذ تدخــات عــى مســتويات متعــددة الكثافــة املتزايــدة
وتســهيل الوصــول للســكان .وهــذا النــوع مــن النهــج املتعــددة املســتويات –
الــذي يشــمل سلســلة الوقايــة مــن املرتبــة األوىل والثانيــة والثالثــة – يســعى
إىل تحقيــق أعــى أثــر ،مــن خــال الوصــول عــى مســتوى الوقايــة مــن
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املرتبــة األوىل إىل قطــاع كبــر مــن الســكان ،برســائل جوهريــة للوقايــة مــن
العنــف ومعلومــات عــن خدمــات الدعــم املتاحــة .ولذلــك تهــدف التدخــات
يف مســتوى الوقايــة مــن املرتبــة األوىل ،إىل تعزيــز املعــارف واملهــارات وكذلــك
ارشاك املجتمعــات املحليــة – مبــا يف ذلــك ،األطفــال واملراهقــن أنفســهم
– واملجتمــع ككل يف املحافظــة عــى ســامة األطفــال وحاميتهــم .ويســعى
هــذا املســتوى للعمــل أيضـاً إىل محــو وصمــة العــار وتشــجيع ســلوك طلــب
املســاعدة مــن خــال توفــر الطلــب والدعــم العــام لخدمــات وتدخــات
العنــف ضــد األطفــال.
إىل جانــب التدخــات يف املرتبــة األوىل ،يتطلــب األمــر مزيــد مــن التدخــات
املكثفــة يف املرتبــة الثانيــة والثالثــة ،لــأرس املعرضــة للخطــر أو املحرومــة
أو املتــررة ،والبــد مــن مواءمــة الخدمــات املقدمــة يف مرحلــة الوقايــة
يف املرتبــة الثانيــة (عــى ســبيل املثــال ،برامــج مهــارات الرتبيــة الوالديــة،
والضــان االجتامعــي املــروط (برنامــج تكافــل وكرامــة) ،والعــاج مــن
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 الرتكيــز عــى التدخــل املبكــر .مــن
ناحيــة أخــرى ،تســعى التدخــات يف املســتوى الثالــث إىل الحــد مــن اآلثــار
طويلــة األجــل للعنــف ومنــع تكـرار حدوثــه ،وتشــمل هــذه التدخــات ،عــى
ســبيل املثــال ،ضــان الحصــول عــى خدمــات الطــوارئ ،والرعايــة الطبيــة
والعدالــة ،وكذلــك الخدمــات العالجيــة املتخصصــة ،مثــل عــاج األشــخاص
واألرس أو أي منهــا.
عــاوة عــى ذلــك ،يتطلــب الوقايــة مــن العنــف والتصــدي لــه تعزيــز
املكونــات األساســية ملنظومــة حاميــة الطفــل ،مبــا يف ذلــك ،القوانــن
والسياســات واملعايــر واملــوارد البرشيــة والتمويــل ،وآليــات التنســيق وجمــع
البيانــات .وكــا يبــن الشــكل التــايل ،فــإن املطلــوب ،يف نهايــة األمــر ،هــو
مجموعــة مــن التدخــات للوقايــة مــن العنــف يعــزز بعضهــا بعضــا ،عــى
مســتويات متعــددة ،وتدعمهــا منظومــة قويــة لحاميــة الطفــل.
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اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ

اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻤﺮاﻫﻘﻴﻦ وﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻵﻣﻨﺔ

رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ وﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ
ﺿﺪ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﻬﺎ

ﻮﻛﻲ

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول

ﺨﺎﻃﺮ ﻟﺴﻠ
اﻟﻤ ﻲ وا
ﺷﺪة ﻤﺎﻋ
ﻻﺟﺘ
ﻴﺮ ا
ﺘﻐﻴ
اﻟ

آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﺿﻴﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ

ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
واﻟﺪﻋﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
واﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﺗﻮﻓﻴﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ

ﺧﺪﻣﺎت
إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
واﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ

اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
مالحظــة :قــد تتناســب بعــض الخدمــات والتدخــات 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 الثغـرات يف تقدميهــا.59
نظرية التغيير

تسرتشــد أعــال الفريــق الوطنــي ملناهضــة العنــف ضــد األطفــال «بنظريــة
التغيــر» ،التــي تشــمل الناتجــن التاليــن اللــذان يعــزز كل منهــا اآلخــر:
النتيجة ()1
نظــم حاميــة الطفــل ،عــى املســتوى الوطنــي وعــى مســتوى املحافظــات
واملراكــز ،تتمتــع باملــوارد الكافيــة ،وتســتند إىل نظــم معلومــات مبنيــة عــى
األدلــة ،بتنســيق كامــل بــن جميــع األطــراف املعنيــة ذات الصلــة ،وفقــاً
للمعايــر الوطنيــة والدوليــة.
النتيجة ()2
أطفــال يســتفيدون مــن الخدمــات والتدخــات 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
تدخــات اسـراتيجية ذات الصلــة لــكل مــن الســبع مخرجــات كــا سرتتشــد

النتائــج مبجموعــة مــن املبــادئ التوجيهيــة .ونــورد أدنــاه وصف ـاً تفصيلي ـاً
لهــذه التدخــات واملبــادئ التوجيهيــة ،لكــن مــن الــروري أن نقــر هنــا بــأن
هنــاك مجموعــة مــن االفرتاضــات التــي ينبغــي أن تكــون صحيحــة ،لتحقيــق
الهــدف الــذي ينطــوي عــى ضــان أن ينشــأ كافــة األطفــال مبأمــن مــن كافــة
أشــكال العنــف.
االفرتاضات الرئيسية هي:
•الكيانــات الحكوميــة مســتعدة وقــادرة عــى القيــام باســتثامرات
هادفــة ومســتدامة  -أي مبــوارد ماليــة وبرشيــة  -للتصــدي للعنــف
ضــد األطفــال.
•األطراف املعنية يف مختلف القطاعات  -سواء الحكومية أو غري الحكومية
 تدعم نهجاً شامالً ومنسقاً للتصدي للعنف ضد األطفال.•املجتمعات  -مبا يف ذلك األطراف األكرث تأثريا ً ،والقادة الدينيون ،وأولياء
األمور ،واملدرسون ،واألطفال واملراهقون  -منفتحون لتلقى املعارف
وإرشادات تغيري السلوك بشأن املواقف ومامرسات العنف.
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اآلثر

النتائج

المخرجات

جميع الفتيات والفتيان تحت سن  18سنة ، 1وال 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 المعنية 2ذات
الصلة* ،وذلك وفقًا للمعايير الوطنية والدولية

انفاذ القوانني و
السياسات الحالية
مع اقرتاح قوانني و
سياسات جديدة
وضع/اضافة معايري
وطنية لحامية
الطفل

التدخالت
ذات
األولوية

المحددات

تعزيز آليات
التنسيق عىل
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

رفع مستوى الوعي
وتبادل املعلومات

جمع وتحليل ونرش
البيانات ونتائج
البحوث

 آليات متابعة تعديالت ترشيعية  -التوسع يف لجانوتقييم مفعلة
ومراجعة السياسات الحامية وتفعيلها
ومتاحة
وبناء قدراتها
(اسرتاتيجية الطفولة
 متكني ودعم العمل عىلواألمومة -وخطتها
الفريق الوطني
الفجوات البحثية
التنفيذية متضمنة
موازنات تفصيلية ،للقضاء عىل العنف  -إنشاء نظام وطني
إلدارة املعلومات
ضد األطفال
خطة عمل للقضاء
استعدادا ً إلنشاء
عىل العنف ضد
مرصد وطني لحامية
األطفال)
الطفل
 معايري تقديمالخدمات

زيادة الطلب عىل
خدمات القضاء
عىل العنف ضد
األطفال ودعمها
من الدولة

متكني األطفال
واملراهقني
وتوفري بيئة
تعليمية آمنة

 مكون حول تعبئة مجتمعيةاملهارات الحياتية يف
(مثال :حوارات
مجتمعية ،مرسح ،املناهج و األنشطة
الخارجية
اتصال مبارش )
 وضع آليات حمالت إعالميةمن خالل التليفزيون لحامية الطفل يف
ىف جميع البيئات
واإلذاعة ومواقع
التعليمية
التواصل االجتامعي،
و برامج ترفيهية

تعليمية

تقديم الدعم
املكثف لألرس
املهمشة
وأولياء األمور
ومقدمي
الرعاية

 تضمني مكونللرتبية اإليجابية يف
التدخالت املختلفة
 تنفيذ برامجللدعم االجتامعي
والتعليمي
واالقتصادي لألرس
املعرضة لخطر
العنف

توفري خدمات
إعادة تأهيل
متخصصة
لألطفال ضحايا
العنف

 إعداد برامجمتخصصة صديقة
للطفل ضحايا
العنف ومراعية
للنوع االجتامعي
مع تحقيق العدل
للجميع
 -آليات للتوثيق

واإلحالة

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

التحديات

األعراف والسلوكيات االجتماعية -الموارد البشرية والمالية -آليات التنسيق

المشكالت

انتشار العنف ضد األطفال خاصة في البيئة المنزلية والمدرسية

 1مبا يف ذلك األطفال املعاقني واألطفال يف حراك (الهاجرين والالجئني والنازحني داخليا) املتأثرين بفريوس نقص املناعة البرشية واأليدز ،يعيشون يف فقر مدقع أو يعيشون يف ظروف إنسانية
طارئة أو يواجهون أي مشكلة اجتامعية أو اقتصادية
 2الرشكاء املعنيني ميثلون القطاع الحكومي وغري الحكومي
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المبادئ التوجيهية

تسرتشــد جميــع الربامــج واملبــادرات الراميــة إىل القضــاء عــى العنــف ضــد األطفــال ،وفق ـاً للمعايــر الوطنيــة والدوليــة ولحقــوق اإلنســان واألدلــة املعنيــة
بالوقايــة مــن العنــف والتصــدي لــه عــى نحــو فعــال ،باملبــادئ التوجيهيــة التاليــة:60

الرتكيز عىل الحقوق

جميع األطفال لهم الحق عىل 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 الفضىل لهم ،دون أي متييز من أي نوع.

الرتكيز عىل 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 القـرار

مراعاة النوع االجتامعي

يشــكل العنــف مخاطــر مختلفــة للفتيــات والفتيــان ،وســتكون املنظــورات املراعيــة للنــوع االجتامعــي محــور تصميــم السياســات والربامــج
وتنفيذهــا ومتابعتهــا وتقييمهــا.

اإلنصاف

ينبغــي أن تســعى جميــع الربامــج 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.

املساءلة

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

االستناد لألدلة

تسرتشــد الربامــج والتدخــات التــي تتصــدي للعنــف بأفضــل األدلــة املتاحــة ،وسيســتعان بجمــع البيانــات واألبحــاث للتخطيــط للربامــج
والتدخــات ،وقيــاس أثرهــا ،وتحســينها بصفــة مســتمرة لضــان نجاحهــا.

الرشاكات

يســتند اإلطــار االسـراتيجي الوطنــي إىل مبــدأ الرشاكــة ،واملســؤولية املشــركة ،فــكل فئــة مــن الفئــات التاليــة لهــا دور تقــوم بــه؛ الوالديــن،
واألرس ،واملرافــق التعليميــة ،واملجتمعــات املحليــة والجهــات الحكوميــة ومنظــات املجتمــع املــدين واألعــال التجاريــة واألطفــال
واملراهقــن أنفســهم.

جميع األطفال لهم الحق عىل حد سواء يف التمتع بالحامية من كافة أشكال العنف
ال يجوز إهامل أي طفل
تتــاىش هــذه املبــادئ التوجيهيــة مــع نهــج يســتند إىل حقــوق اإلنســان يف وضــع الربامــج ،واملبــادئ التــي أقرتهــا الرشاكــة العامليــة إلنهــاء العنــف ضــد األطفــال.
ملزيــد مــن التفاصيــل يرجــى الرجــوع اسـراتيجية الرشاكــة العامليــة إلنهــاء العنــف ضــد األطفــال .2020-2016
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القوانين والسياسات والمعايير

لــن تســتطيع الربامــج املعنيــة بالتصــدي للعنــف تحقيــق أي نجــاح دون توافــر بيئــة داعمــة مــن الناحيــة السياســية والترشيعيــة.61
لذلــك ينبغــي مراجعــة القوانــن والسياســات واملعايــر ،وتعزيزهــا ومواءمتهــا إذا اقتــى األمــر بالتشــاور مــع األط ـراف املعنيــة
الرئيســية يف مختلــف القطاعــات ،مبــا يف ذلــك الرعايــة االجتامعيــة والصحــة والتعليــم والعدالــة واألمــن واالتصــاالت.
التدخالت الرئيسية ذات األولوية
•دمــج األحــكام يف الترشيعــات (عــى ســبيل املثــال :قانــون الطفــل ( ))2008والسياســات (عــى ســبيل املثــال :خطــة العمــل الوطنيــة /االس ـراتيجية
الوطنيــة للطفولــة واألمومــة ،والسياســة الوطنيــة للحــد مــن العنــف يف البيئــة املدرســية) القامئــة ،التــي تحظــر رصاحــة كافــة أشــكال العنــف ضــد
األطفــال وتعــزز األع ـراف والســلوكيات االجتامعيــة غــر العنيفــة املنصفــة للجنســن.
•إعــادة النظــر يف القوانــن ولوائحهــا وسياســاتها الوطنيــة املتصلــة بحاميــة األطفــال مــن االســتغالل عــر االنرتنــت وتغليــظ العقوبــات عــي القراصنــة
والعصابــات اإلجراميــة مبــا يف ذلــك التعــاون الــدويل واإلقليمــي.
•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 والبرشيــة الكافيــة ومبــادرات بنــاء القــدرات لتعزيــز قــدرات القامئــن عــى إنفــاذ القوانــن ومقدمــي الخدمــات يف مختلــف القطاعــات.
•خلق وعى عام بالقوانني والسياسات التي متت مراجعتها.
آليات التنسيق

يتطلــب تقديــم خدمــات وبرامــج الوقايــة املســندة باألدلــة إج ـراءات منســقة تنســيقاً جيــدا ً تقــوم بهــا الجهــات الحكوميــة
الوطنيــة واملحليــة املســؤولة عــن الرعايــة االجتامعيــة والصحــة والتعليــم والعدالــة ،والقطــاع الخــاص ،ومنظــات املجتمــع املــدين،
مثــل النقابــات املهنيــة واملنظــات الدينيــة والهيئــات األكادمييــة واملؤسســات وغريهــا مــن املنظــات غــر الحكوميــة.62
التدخالت الرئيسية ذات األولوية
•تعزيــز قــدرة الفريــق الوطنــي للقضــاء عــى العنــف ضــد األطفــال ،لتوفــر منــر للــركاء عــر البلــد وعــر القطاعــات ،لتبــادل املعلومــات تبــادالً ممنهجـاً،
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 فيــا يتعلــق بكافــة أشــكال العنــف ضــد األطفــال ،مــع الرتكيــز بشــكل خــاص عــى العنــف القائــم عــى أســاس
النــوع االجتامعــي ،مبــا يف ذلــك املامرســات الضــارة.
•اعتــاد الدولــة إطــارا ً وطنيــاً للتنســيق يتضمــن رؤيــة واضحــة لتنســيق جميــع األنشــطة املتصلــة بالطفــل ووســائط اإلعــام الرقميــة وتكنولوجيــا
املعلومــات واالتصــاالت عــى مســتوى القطاعــات وعــى األصعــدة الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة وتزويــد إطــار التنســيق مبــا يلــزم مــن املــوارد البرشيــة
والتقنيــة واملاليــة ألداء عملــه بفاعليــة.
•تحسني 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 .وفيــا 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 والربامــج ،وضــان املســاءلة.
التدخالت الرئيسية ذات األولوية
•إجـراء أبحــاث حــول الثغـرات 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 اإلنرتنــت؛ 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؛ والتقييــات الدقيقــة للتدخــات املعنيــة بالوقايــة مــن العنــف والتصــدي لــه.
•إجـراء أبحــاث وجمــع بيانــات وتحليلهــا باســتمرار إليجــاد فهــم أفضــل لكيفيــة وصــول األطفــال إىل وســائط اإلعــام الرقميــة ووســائل التواصــل االجتامعي
وكيفيــة اســتخدامهم لهــا ،فضــا 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 الربامــج 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 وضــان تعميمهــا.
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تشــر األدلــة إىل أن رفــع الوعــى وتغيــر األعـراف االجتامعيــة التــي تدعــم العنــف هــا مكونــان أساســيان للوقايــة مــن العنــف
عــى املــدى الطويــل والتصــدي لــه عــى نحــو أفضــل 63مــا يتطلــب يف أغلــب األحيــان تعديــل األعـراف االجتامعيــة والســلوكيات،
وخاصــة فكــرة أن بعــض أشــكال العنــف ليســت أفعــال عاديــة فحســب ،بــل أفعــال لهــا مــا يربرهــا.64
التدخالت الرئيسية ذات األولوية
•املشــاركة يف تعبئــة املجتمــع املحــى عــن طريــق الحــوارات املجتمعيــة وورش العمــل ،ومــا إىل ذلــك ،مــن خــال تشــجيع أفـراد املجتمــع  -مبــا يف ذلــك
الفتيــان والرجــال  -وقيــادات التغيــر املحليــة (مثــل املؤثريــن الرئيســيني والقــدوة) الستكشــاف املعتقــدات واملامرســات املشــركة حــول العنــف ودعــم
االلتـزام العــام الجامعــي باتخــاذ اإلجـراءات الالزمــة للتغيــر.
•إطــاق الحمــات اإلعالميــة الجامهرييــة الشــاملة املســتدامة لرفــع الوعــى ،وإتاحــة فــرص للمناقشــات واملــداوالت العامــة حــول األعـراف االجتامعيــة غــر
العنيفــة ،وتعزيــز العالقــات التــي تحقــق اإلنصــاف بــن الجنســن ،ودعــم البدائــل اإليجابيــة للتأديــب العنيــف ،وإبـراز النــاذج اإليجابيــة التــي يحتــذى
بهــا ،وكذلــك تشــجيع اإلبــاغ عــن العنــف وســلوك طلــب املســاعدة.
•نرش ثقافة السالم مبفهومها الشامل لنبذ املصطلحات التي تحض عىل 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 اإلعــام الرقميــة.
تمكين المراهقين والمدارس اآلمنة

مــن الركائــز األساســية ألي اسـراتيجية اســتجابة للعنــف ضــد األطفــال ،رضورة أن تســتهدف كــر حاجــز الصمــت الــذي يلتزمــه
معظــم األطفــال ،وهــم يكابــدون حــاالت مــن العنــف باملنــزل واملدرســة ،ومتكــن األطفــال مــن حاميــة أنفســهم وطلــب املســاعدة
إذا لــزم األمــر .65متثــل املــدارس ســياقا اســتثنائيا لتقديــم برامــج تدريبيــة عــى املهــارات الحياتيــة وتوفــر بيئــات تعليميــة حيــث
ميكــن مناقشــة املعايــر واألعـراف االجتامعيــة وأوجــه التمييــز بــن الجنســن وتغيريهــا ،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 خــال املــدارس ومراكــز الشــباب والنــوادي الرياضيــة ،بهــدف منــع العنــف عــن طريــق تطويــر قــدرات األطفــال
عــى التواصــل وإدارة الخالفــات ومهــارات حــل املشــكالت ومســاعدتهم عــى بنــاء عالقــات إيجابيــة غــر عنيفــة ومراعيــة للنــوع االجتامعــي مــع
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 خــال قواعــد ســلوك مهنيــة وإجـراءات واضحــة فيــا يتعلــق بجميــع أشــكال العنــف يف املــدارس ،التــي
ينبغــي أن تشــمل آليــات تحديــد املهــام واإلبــاغ واالســتجابة ونظــم الرصــد والتقييــم.
•إضفــاء الطابــع املؤســي عــى برامــج التدريــب لبنــاء قــدرات جميــع العاملــن يف املــدارس ويف مراحــل مــا قبــل املدرســة ،يف اســتخدام اس ـراتيجيات
غــر عنيفــة وتتميــز باالحـرام يف إدارة الصفــوف ،فضــا عــن مهــارات محــددة ملنــع أمنــاط املضايقــات والعنــف القائــم عــى أســاس النــوع االجتامعــي،
والتعامــل معــه بفعاليــة.
 22القضاء على العنف ضد األطفال – اإلطار االستراتيجي الوطني

•تعزيــز أنشــطة لضــان حــق األطفــال يف حريــة التعبــر ،ويف إمكانيــة حصولهــم عــى املعلومــات املناســبة ،مبــا يف ذلــك بيئــة اســتخدام اإلنرتنــت و إنشــاء
قنــوات وطنيــة آمنــه للنشــاط الــذي يقــوده األطفــال ،فضـاً عــن محتــوى تعليمــي وترفيهــي لألطفــال يناســب مختلــف الفئــات العمريــة ،مبــا يف ذلــك
املحتــوى الــذي ينتجــه األطفــال بأنفســهم.
•إتاحــة وجــودة الربامــج التدريبيــة لألطفــال لضــان تطويــر مهاراتهــم الرقميــة ومعرفتهــم بأســس التواصــل االجتامعــي ،وذلــك بهــدف تحســن االســتخدام
املســؤول لوســائط اإلعــام الرقميــة ولتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ،فضــا عــن تحســن قدرتهــم عــى تجنــب املخاطــر وحاميــة أنفســهم مــن األذى.
•إرشاك األطفــال بفاعليــة يف تصميــم وتنفيــذ املبــادرات الهادفــة إىل تعزيــز اســتخدامهم اآلمــن لوســائط اإلعــام الرقميــة ولتكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــاالت ،مبــا يف ذلــك أمانهــم عنــد اســتخدام شــبكة اإلنرتنــت .وإنشــاء مدونــات وصفحــات آمنــة عــى اإلنرتنــت ،حيــث يســتطيع األطفــال اإلعـراب
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
العوامــل الرئيســية املؤديــة للعنــف العائــي ضــد األطفــال .وتتضمــن النهــج الواعــدة الضــان االجتامعــي املــروط إىل األرس
املحرومــة ،خاصــة عندمــا يتــم تقدميهــا باالقـران مــع التدريــب عــى الرتبيــة اإليجابيــة ملســاعدة الوالديــن  -آبــاء وأمهــات - 66عــى
بنــاء عالقــات قويــة وصحيــة وغــر عنيفــة مــع أطفالهــم.
التدخالت الرئيسية ذات األولوية
•اختيــار برنامــج للرتبيــة الوالديــة مبنــى عــى األدلــة  -وخاصــة الربنامــج 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 الربنامــج عنــد الــرورة وتيســر
تطويــره عــى املســتوى الوطنــي بالتــوازي مــع اســتمرار املتابعــة.
•إدمــاج الرســائل/التثقيف بشــأن الرتبيــة 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 فضــا عــن املهنيــن العاملــن مــع األطفــال ومــن أجلهــم مبــا يف ذلــك يف مجــال
التعليــم ،مــن أجــل تحســن مهاراتهــم التقنيــة وتنبيههــم إىل املخاطــر واألرضار املحتملــة ،وتعليمهــم كيفيــة اســتخدام التكنولوجيــا ،ومتكينهــم مــن
مســاعدة األطفــال عــى اســتخدام وســائط اإلعــام الرقميــة وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت بطريقــة مســؤولة وآمنــة.
•إدمــاج الرســائل الخاصــة بتعزيــز الرتابــط األرسى والرتبيــة 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 وغريهــم.
•خلــق روابــط بــن مبــادرات الوقايــة مــن العنــف ونظــم التحويــات النقديــة املرشوطــة (عــى ســبيل املثــال برنامــج «تكافــل وكرامــة») مــن خــال تحفيــز
األرس لحضــور جلســات محــددة للرتبيــة اإليجابيــة او انخـراط برنامــج بأكملــه عــن الرتبيــة اإليجابيــة.
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مــن أجــل كــر 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 واإلبــاغ بأمــان يف
حــال تعرضهــم للعنــف.67
التدخالت الرئيسية ذات األولوية
•وضــع بروتوكــوالت وآليــات إحالــة ومنــاذج لتقديــم خدمــات إدارة الحــاالت لضــان 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.

©UNICEF/Egypt2017/AlDalil

•توفــر التدريــب الــكايف املعتمــد وبنــاء القــدرات املنهجــي يف مجــال الوقايــة والحاميــة  -مبــا يف ذلــك االكتشــاف املبكــر لإلســاءة واالســتجابات املالمئــة -
ملقدمــي خدمــات حاميــة الطفــل الرئيســيني يف مختلــف القطاعــات ،مثــل :األخصائيــن االجتامعيــن (مــن خــال 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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األدوار والمسؤوليات

يســتند اإلطــار االسـراتيجي الوطنــي إىل مبــدأ الرشاكــة واملســؤولية املشــركة ،فــكل فئــة مــن الفئــات التاليــة لهــا دور تقــوم بــه؛ الوالديــن ،واألرس ،واملرافــق
التعليميــة ،واملجتمعــات املحليــة والجهــات الحكوميــة ومنظــات 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 الحامية.68
ينبغي متكني األطفال واملراهقني للمشاركة يف القرارات التي تؤثر فيهم ،وحامية أنفسهم وأقرانهم ،وطلب املساعدة عند اللزوم.
ينبغــي أن تحمــى املجتمعــات املحليــة األفـراد األكــر حرمانـاً – األطفــال واملراهقــن – ودعــم األرس لرتبيــة أبنائهــم يف مأمــن مــن العنــف ،وتلعــب املجتمعــات
املحليــة والقــادة املجتمعيــن /املؤثريــن يف املجتمعــات املحليــة دورا ً هام ـاً 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 خــال ترســيخ مبــادئ املســاواة بــن
الجنســن وعــدم التمييــز وعــدم العنــف واتخــاذ اإلج ـراءات املالمئــة للوقايــة مــن العنــف والتصــدي لــه.
املنظــات غــر الحكوميــة ،مبــا يف ذلــك ،املنظــات الدينيــة واملنظــات املجتمعيــة ،لهــا دور حيــوي يف تقديــم الخدمــات (مبــا يف ذلــك ،بالنيابــة عــن
الحكومــة) ،واملســاهمة يف وضــع السياســات والربامــج وقاعــدة األدلــة ،وتعزيــز ســامة الطفــل وحاميتــه وحقوقــه ورفاهــه .كــا عــى القيــادات الدينيــة
تشــجيع األرس عــى االســتمرار يف املشــاركة يف حيــاة أطفالهــم وتوجيهــم أثنــاء اســتخدامهم لوســائل االتصــال االجتامعــي واالنرتنــت وغــرس القيــم الروحيــة
واالجتامعيــة اإليجابيــة يف نفوســهم.
ينبغــي أن يضطلــع القطــاع الخــاص مبســؤولياته يف اح ـرام حقــوق الطفــل ،وااللت ـزام بدعــم حقــوق اإلنســان لألطفــال ،عــن طريــق املســاهمة يف القضــاء
عــى عاملــة األطفــال ،توفــر فــرص عمــل الئقــة للعــال الصغــار والوالديــن ومقدمــي الرعايــة ،وتدعيــم جهــود املجتمــع املحــى والحكومــة لحاميــة حقــوق
األطفــال وإعاملهــا.69
صناعة التكنولوجيا لها دور حاسم يف وضع أسس الستخدام الخدمات القامئة عىل اإلنرتنت والتكنولوجيات األخرى استخداما أكرث أمناً وسالماً.
اإلعالميــن يف وضــع جيــد يؤهلهــم باإلبقــاء عــى حقــوق األطفــال عــى أجنــدة األخبــار ،مــن خــال التدقيــق يف الجهــود الراميــة إىل حاميــة حقوقهــم ومواجهــة
مــن أخفقــوا يف الوفــاء بالتزاماتهــم تجــاه األطفــال ،مــع ضــان أن مامرســتهم هــم والقامئــن عــى صناعــة اإلعــام تقــر بحقــوق الطفــل.70
ينبغــي عــى الجهــات الحكوميــة أن تؤيــد وتعــزز عــدم التســامح مــع العنــف ضــد األطفــال يف مؤسســاتهم ،وفق ـاً لنــص القوانــن والسياســات ذات الصلــة.
عــاوة عــى ذلــك ،تتحمــل هــذه الجهــات مســؤولية تقديــم مجموعــة مــن خدمــات الدعــم للجميــع ومبــادرات التدخــات املبكــرة للوقايــة مــن العنــف
ومتويــل الخدمــات وتنســيقها مــن قبــل القطــاع غــر الحكومــي .كــا تتحمــل هــذه الجهــات مســؤولية الخدمــات القانونيــة لحاميــة الطفــل ،مبــا يف ذلــك
االلتـزام بحاميــة األطفــال ضحايــا العنــف أو الشــهود عليــه مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان .وكذلــك االلتـزام التحقيــق مــع املســؤولني ومعاقبتهــم ،ومنحهــم
الفرصــة ملعالجــة هــذه االنتهــاكات.71
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بغــض النظــر عــن وقــوع العنــف أو عــدم وقوعــه ،تلتــزم الجهــات الحكوميــة التزامـاً إيجابيـاً وفعليـاً 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 األمثــل .72عــاوة
عــى ذلــك ،تضمــن الحكومــة أن يقوم جميــع األشــخاص الذين يتحملــون ،يف ســياق عملهــم ،مســؤولية الوقايــة مــن العنــف والحاميــة منــه والتصــدي لــه،
بتلبيــة احتياجــات األطفــال واحـرام حقوقهــم.73
ومــن أجــل تنفيــذ هــذه املهــام تنفيــذا ً فعــاالً وضــان 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 خــال إصــاح القوانــن ووضــع السياســات ،وتعزيــز
آليــات التنســيق متعــددة القطاعــات ،وتخصيــص املــوارد البرشيــة واملاليــة ،وبنــاء قــدرات القــوة العاملــة يف مجــال حاميــة الطفــل ،وجمــع األدلــة واملعرفــة،
واملتابعــة والتقييــم.
مساهمات القطاعات

لــكل قطــاع دور بــارز يف الوقايــة مــن العنــف والتصــدي لــه ،مبــا يف ذلــك ،عــى ســبيل املثــال وليــس الحــر ،الرعايــة االجتامعيــة /الحاميــة االجتامعيــة
والتعليــم والصحــة والعدالــة واألمــن .والتنســيق بــن جميــع القطاعــات أمــر رضوري لتعزيــز التغيــر اإليجــايب عــى مســتوى الســلوك واملجتمــع ،ودعــم
منظومــة حاميــة الطفــل.74
الرعايــة االجتامعية/الحاميــة االجتامعيــة
(وزارة التضامــن االجتامعــي ،وزارة الشــباب
والرياضــة ،املجلــس القومــي للطفولــة
واألمومــة ،املجتمــع املــدين)

•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.

التعليــم (وزارة الرتبيــة والتعليــم ،وزارة
التضامــن االجتامعــي ،وزارة الشــباب
والرياضــة ،املجتمــع املــدين)

•توفــر بيئــات للتعلــم خاليــة مــن العنــف آمنــة شــاملة للجميــع ،وضــان حصــول جميــع املتعلمــن عــى املعــارف واملهــارات
لتعزيــز ثقافــة عــدم العنــف.75

الصحــة (وزارة الصحــة والســكان ،املجتمــع
املــدين)

•التعامــل مــع العنــف ضــد األطفــال كمشــكلة مــن مشــكالت الصحــة العامــة ،وتحديــد األطفــال الذيــن وقعــوا ضحايــا للعنــف،
ومســاعدتهم وإحالتهــم وتقديــم الرعايــة الكافيــة لهــم.

العدالــة واألمــن (وزارة العــدل ،وزارة
التنميــة املحليــة ،وزارة الداخليــة ،النيابــة
العامــة ،نقابــة املحامــن ،املجتمــع املــدين)

•إنفــاذ القوانــن التــي تحمــى األطفــال مــن العنــف ،ومتنــع انفــات الجنــاة مــن العقــاب وتضمــن الوصــول املنصــف للعدالــة
للضحايــا مــن األطفــال.76

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

•توفــر وســائل آمنــة لالســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالنرتنــت ووســائل التواصــل االجتامعــي مــع تقديــم آليــات متكــن تتبــع
الجنــاة الذيــن يرتكبــون جرائــم الكرتونيــة يف حــق األطفــال.
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الطفل :كل أنسان مل يتجاوز الثامنة عرشة من العمر.
حامية الطفل :التدابري والهياكل الكفيلة بالوقاية من اإلساءة واإلهامل واالستغالل والعنف التي تؤثر عىل 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،
وفقـاً للمعايــر الدوليــة املقبولــة) ،ومــن املحتمــل أن ميثــل إعاقــة لتعليــم الطفــل أو منــوه الكامــل.
زواج األطفال :زواج رسمي أو رباط غري رسمي ،يكون فيه أحد الطرفني عىل األقل دون سن الثامنة عرشة.
اإلتجار باألطفال :تجنيد األطفال دون سن الثامنة عرشة من العمر ،أو نقلهم أو تسليمهم أو التس ُّرت عليهم أو تسلمهم ألغراض االستغالل.
منظــات املجتمــع املــدين :تضــم منظــات املجتمع املــدين املنظــات غــر الحكوميــة ،واملنظــات الدينيــة ،واملؤسســات األكادمييــة ،ومنظــات املجتمــع
املحــى ،والصناديــق االســتئامنية ،والجمعيــات الخرييــة ،ومجموعــات الدعــم.
اإلعاقــة :األشــخاص ذوى اإلعاقــة هــم كل من يعانون مــن عاهات بدنية أو عقليــة أو ذهنيــة أو حســية طويلة األجــل ،قــد متنعهــم مــن املشــاركة بصــورة
كاملــة وفعالــة يف املجتمــع عــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن.
دعــم األرس :مجموعــة مــن (الخدمــات وغريهــا) األنشــطة املوجهــة نحــو تحســن أداء األرس يف تربيــة األطفــال ،وغريهــا مــن األنشــطة األرسيــة يف نظــام مــن
العالقــات الداعمــة واملــوارد ،الرســمية وغــر الرســمية.
تشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث :أي إجـراء يتضمــن نــزع كامــل األعضــاء التناســلية الخارجيــة األنثويــة أو جــزء منهــا ،إضافــة إىل جــرح أو إصابــة األعضــاء
التناســلية لألنثــى.
دعــم الوالديــن :مجموعــة مــن (الخدمــات وغريهــا) األنشــطة املوجهــة نحــو تحســن نهــج الوالديــن يف الرتبيــة وقيامهــم بدورهــم كآبــاء وأمهــات ،وزيــادة
مواردهــم  -مبــا يف ذلــك ،املعلومــات واملعــارف واملهــارات والدعــم االجتامعــي – وكفاءاتهــم بشــأن تربيــة األبنــاء.
الرتبيــة اإليجابيــة :الرتبيــة 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 تحديــدا ً إىل الحــد مــن أو إزالــة األحــوال واألوضــاع ،التــي قــد تعــرض الطفــل ملخاطــر العنــف أو اإليــذاء أو االســتغالل
قبــل وقوعه.
خدمــات االســتجابة :تدخــات حاميــة الطفــل املوجهــة للتصــدي للظــروف ،التــي قــد يتعــرض الطفــل فيهــا للخطــر ،يكــون قــد تعــرض لإلســاءة أو االســتغالل
أو اإلهــال أو العــزل أو تعــرض لــأذى بســبب عــدم توافــر الرعايــة األرسيــة املناســبة ،وتهــدف هــذه الخدمــات إىل تقليــل إمكانيــة تكـرار األذى وإىل اســتعادة
رفــاه الطفــل وإعــادة تأهيلــه لدمجــه يف األرسة واملجتمــع.
العنــف ضــد األطفــال :كافــة أشــكال العنــف أو الــرر أو اإلساءة الجســدية أو النفســية ،واإلهــال أو املعاملــة املنطويــة عــى إهــال ،وإســاءة املعاملــة أو
االســتغالل ،مبــا يف ذلــك اإلســاءة الجنســية.
التأديب العنيف :االعتداء النفىس والعقاب الجسدي من جانب الوالدين/مقدمي الرعاية ،وقد يحدث يف املنزل ،أو املدرسة ،أو غريها من األوساط.
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الملحق ( :)2قائمة تفصيلية بأدوار
ومسؤوليات أعضاء الفريق الوطني
لمناهضة العنف ضد األطفال
يلتزم الفريق الوطني ملناهضة العنف ضد األطفال ،متاشياً مع الدستور املرصي ( ،)2014واتفاقية حقوق الطفل ،وغريها من املعايري الوطنية والدولية لحقوق
اإلنسان ،ووفقاً الختصاصه ،بتعزيز وتنسيق الجهود الرامية إىل القضاء عىل كافة أشكال العنف ضد األطفال ،ويحظى أفراد الفريق بالتشجيع لتقديم الدعم
بطريقة منسقة ،كل يف إطار والياته ومسؤولياته وسياساته ،لتنفيذ ورصد التدخالت االسرتاتيجية املبينة بهذا اإلطار االسرتاتيجي الوطني ونظرية التغيري الخاصة به.
ويبــن الجــدول التــايل ملخــص لــأدوار واملســؤوليات األساســية التــي تحــددت ألعضــاء الفريــق بورشــة العمــل املعنيــة باالســتعراض ،التــي انعقــدت بالقاهــرة
يف  26ســبتمرب .2017
عىل ان القامئة ال متثل كل أعضاء الفريق الوطنى
األدوار واملسؤوليات األساسية
الجهة

املجلس
القومي
للطفولة
واألمومة

وزارة الصحة
والسكان

وزارة
التضامن
االجتامعي

الناتج ()1
نظم حامية الطفل ،عىل املستوى الوطني وعىل مستوى املحافظات واملراكز،
تتمتع باملوارد الكافية ،وتستند إىل نظم معلومات مبنية عىل ألدلة ،بتنسيق
كامل بني جميع األطراف املعنية ذات الصلة ،وفقاً للمعايري 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.

•اقــراح القوانــن والسياســات ووضــع االســراتيجيات (االســراتيجية
القوميــة للطفولــة واألمومــة وخطتهــا الوطنيــة).
•دعــم وتعزيــز آليــات التنســيق الخاصــة بالقضــاء عــى العنــف ضــد
األطفــال (عــى ســبيل املثــال لجــان حاميــة الطفــل ،والفريــق الوطنــي
ملناهضــة العنــف ضــد األطفــال) مــن خــال الدعــم الفنــي وأعــال
الدعــوة.
•إعــداد الدراســات واألبحــاث الوطنيــة املتعلقــة بالقضــاء عــى العنــف
ضــد األطفــال ،واإلرشاف عليهــا واملســاعدة يف نرشهــا.
•إقامة املرصد الوطني لحقوق الطفل والعمل عىل استدامته.

•إعــداد وإطــاق الحمــات اإلعالميــة والتوعويــة للقضــاء عــى العنــف ضــد
األطفــال
•دعــم خــط نجــدة الطفــل وخــط املشــورة األرسيــة يف تقديــم املعلومــات
واملشــورة والدعــم واإلحالــة.

•تبنــى سياســة لحاميــة الطفــل يف وحــدات الرعايــة الصحيــة
واملستشــفيات العامــة والخاصــة ،مــع تحديــد قواعــد ســلوك مهنيــة
وإج ـراءات لإلبــاغ عــن أي حــاالت عنــف ،وفق ـاً لألحــكام القانونيــة
ذات الصلــة.
•تعزيــز التنســيق بــن القطاعــات واألقســام ،مبــا يف ذلــك قســم رعايــة
األمومــة والطفولــة وعيــادات الدعــم النفــى ،وقســم التثقيــف
الصحــي.
•تعزيــز قاعــدة األدلــة مــن خــال إنشــاء قاعــدة بيانــات لحــاالت
العنــف التــي تــم رصدهــا وإحالتهــا.

•التوعية بشأن خط نجدة الطفل مبرافق الرعاية الصحية.
•تنفيــذ برامــج لبنــاء القــدرات للعاملــن مبجــال الرعايــة الصحيــة ،بشــأن
التعــرف عــى حــاالت العنــف ضــد األطفــال واإلبــاغ عنهــا.
•رفــع الوعــى بشــأن الرتبيــة اإليجابيــة مــن خــال مراكز/وحــدات تقديــم
خدمــات الرعايــة الصحيــة.

دعم اإلصالحات القانونية والسياسية من أجل:
» »تشديد العقوبة عىل األبوين يف حالة اإلهامل (بالتنسيق مع وزارة
العدل)
» »تنظيم العمل داخل مؤسسات رعاية األطفال ووحدات الخدمات من
خالل تحديد معايري جودة خاصة بالنسبة لألطفال ذوى اإلعاقة.
•تعزيز نظام األرس البديلة لكفالة األطفال مجهويل النسب.
•تفعيل الرشاكة مع املجتمع املدين والجمعيات األهلية.
•التنســيق والتوحيــد بــن الخطــوط الســاخنة للجهــات الحكوميــة عــى
مســتوى الجمهوريــة.

•بنــاء قــدرات مقدمــي الرعايــة حــول الرتبيــة اإليجابيــة داخــل جميــع
وحــدات الخدمــة بالــوزارة.
•توسيع قاعدة “تكافل وكرامة” وباقي خدمات الوزارة.

 28القضاء على العنف ضد األطفال – اإلطار االستراتيجي الوطني

األدوار واملسؤوليات األساسية
الجهة

الناتج ()1
نظم حامية الطفل ،عىل املستوى الوطني وعىل مستوى املحافظات واملراكز،
تتمتع باملوارد الكافية ،وتستند إىل نظم معلومات مبنية عىل ألدلة ،بتنسيق
كامل بني جميع األطراف املعنية ذات الصلة ،وفقاً للمعايري الوطنية والدولية.

وزارة الرتبية
والتعليم

دعم اإلصالحات القانونية والسياسية من أجل:
•تضمــن قضيــة مناهضــة العنــف ضــد األطفــال باإلسـراتيجية القوميــة
للتعليم .
•وضــع ترشيعــات لتعزيــز دمــج ذوي اإلعاقــة بالتعليــم العــام والفنــي
وحاميتهــم ،وإعــداد اللوائــح الخاصــة بعمليــة التنفيــذ.
•اق ـراح ترشيعــي لنظــام تعليمــي يســتوعب املترسبــن واملترسبــات
(مــدارس مجتمعيــة مــن ســن  15ســنة ملــا فــوق وخاصــة للســيدات
الــايت ترسبــن بســبب الــزواج املبكــر).
•تضمــن معايــر خاصــة مبناهضــة العنــف ضمــن معايــر التقييــم
العتــاد املــدارس مــن خــال الهيئــة القوميــة لالعتــاد والجــودة .
•تفعيل قرار  287لسنة  2016والخاص بالئحة االنضباط املدريس .
•تعديــل الق ـرار الــوزاري رقــم (  ) 306لســنة  2013والخــاص مبجلــس
األمنــاء بحيــث يتيــح متابعــة دوريــة لــدور األخصــايئ االجتامعــي
باملدرســة ومســاعدته يف مقاومــة وحاميــة األطفــال مــن العنــف داخــل
املدرســة .
•تبنــي آليــة تنســيق لربــط عمليــة رصــد األطفــال ضحايــا العنــف
باملــدارس والتشــبيك مــع خــط النجــدة ولجــان الحاميــة.
•تشــجيع البيانــات املبينــة عــى األدلــة عــن طريــق إنشــاء قاعــدة
بيانــات خاصــة باألطفــال املعنفــن باملــدارس وتشــجيع إج ـراء املزيــد
مــن البحــوث والدراســات لكشــف حجــم مشــكلة العنــف وأســبابها
وأفضــل الطــرق للتصــدي لهــا.

وزارة
الداخلية

دعم إصالح القوانني والسياسات ،من أجل:
» »تشديد العقوبة املفروضة عىل الجناة
» »تشجيع اإلبالغ عن العنف
» »رفع العقوبة املفروضة عىل البالغات الكاذبة بوقوع العنف
•إبالغ وزارة التضامن االجتامعي باإلحصاءات
•الدعــوة لتعيني/نــر ضبــاط متفرغــن ،يتــم تعيينهــم بق ـرار رســمي،
للعمــل كرؤســاء لوحــدات حقــوق اإلنســان يف كل قســم/نقطة مــن
أقســام/نقاط الرشطــة.

وزارة العدل

النيابة
العامة

»
»
»
»
»

•إنشــاء وحــدات للطــب الرشعــي بــوزارة العــدل ،تضطلــع مبســؤولية
الكشــف عــن حــاالت العنــف ضــد األطفــال ،ودعــم هــذه الوحــدات.
•مواصلــة عقــد ورش عمــل للقضــاة حــول حقــوق األطفــال ضحايــا
العنــف أو الشــهود عليــه.
•التنسيق مع كافة الرشكاء املعنيني:
»املجلس القومي للطفولة واألمومة
»وزارة الداخلية
»وزارة التضامن االجتامعي
»النيابة العامة
»الصحة النفسية للمراهقني واألطفال
•دعــم اإلصالحــات القانونيــة مــن أجــل حاميــة األطفــال ضحايــا
الجرائــم أو الشــهود عليهــا.
•وضع إجراءات موحدة وتطبيقها يف النيابة العامة.
•جمــع البيانــات بشــأن حــاالت األطفــال ضحايــا العنــف أو الشــهود
عليــه.
•التنسيق مع الجهات املعنية.

الناتج ()2
أطفال يستفيدون من الخدمات والتدخالت العالية الجودة ،التي تهدف إىل الوقاية
من العنف يف املرتبة األوىل والثانية والثالثة ،يف قطاعات متعددة.
•رفــع مســتوى وعــي األطفــال باملخاطــر املتعلقــة بالتعــرض للعنــف ومتكينهم
مــن طلــب املســاعدة عنــد حــدوث العنــف واإلبــاغ عــن حــاالت العنــف
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 اسـراتيجيات
التعلم النشــط.
•توفري الدعم النفيس للمعنفني داخل املدرسة.
•تحديــد والتصــدي لألعــراف االجتامعيــة والثقافــات املتعلقــة بالعنــف
واســتبدالها بتطبيــق مبــادئ الرتبيــة اإليجابيــة لــدي فريــق العمــل باملدرســة
وأوليــاء األمــور
•توســيع نطــاق الربامــج التدريبيــة واإلرشــادية التــي يتــم اعتامدهــا بــوزارة
الرتبيــة والتعليــم تحــت مظلــة األكادمييــة املهنيــة للمعلــم ،واملقدمــة للقامئني
عــى العمليــة التعليميــة ،والتــي تتنــاول العنــف ضــد األطفــال وكيفيــة توفــر
الدعــم النفــي واالجتامعــي والرتبــوي لضحايــاه .
•إيجــاد ثقافــة توعويــة مــن خــال تفعيــل األنشــطة واملامرســات واألداءات
الفعليــة داخــل وخــارج املدرســة بحيــث نضمــن مــن خاللهــا نــر الوعــي
بأســباب العنــف ضــد األطفــال وأنواعــه وأســاليب الوقايــة منــه والتصــدي
لــه.

•مراجعة دليل حامية حقوق األطفال ضحايا العنف.

•اق ـراح آليــات للعمــل للتصــدي للعنــف ضــد األطفــال عــى نحــو أفضــل،
عــى ســبيل املثــال ،مــن خــال اقــران اإلجــراءات بالتدخــات االجتامعيــة.
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األدوار واملسؤوليات األساسية
الجهة

نقابة
املحامني

وزارة
الشباب
والرياضة

الناتج ()1
نظم حامية الطفل ،عىل املستوى الوطني وعىل مستوى املحافظات واملراكز،
تتمتع باملوارد الكافية ،وتستند إىل نظم معلومات مبنية عىل ألدلة ،بتنسيق
كامل بني جميع األطراف املعنية ذات الصلة ،وفقاً للمعايري الوطنية والدولية.
الدعوة لإلصالحات الترشيعية واقرتاحها ،لضامن:
•رفــع العقوبــات املفروضــة عــى املســتغلني لألطفــال ،وتوفــر حاميــة
أفضــل للمبلغــن عــن وقــوع العنــف وضحايــاه ،وحاميــة األطفــال مــن
التعذيــب ،وتجريــم اإلســاءة اللفظيــة.
•الدعوة إلنشاء قسم للطب الرشعي.
•تقديم الدعم لتعزيز قطاع االستخبارات وجمع املعلومات.
•الدعوة إلنشاء مراكز بكل محافظة للكشف عن الجرائم.
•تفعيــل القوانــن واإلج ـراءات املتاحــة ملنــع نــر أي بيانــات تتعلــق
باألطفــال ضحايــا العنــف أو مرتكبيــه أو الشــهود عليــه.
دمج اإلطار االسرتاتيجي الوطني للقضاء عىل العنف ضد األطفال يف خطةالوزارة ،بهدف:
» »دمج تدخالت القضاء عىل العنف ضد األطفال يف مرافق الوزارة
وبرامجها (عىل سبيل املثال ،مراكز الشباب).
» »تشكيل لجان متخصصة باملحافظات ولجنة رفيعة املستوى عىل
املستوى الوطني؛ لتنفيذ بنود اإلطار االسرتاتيجي ذات الصلة وضامن
متابعة التدخالت وتقييمها.
» »تعزيز التنسيق بني الوزارات املعنية من أجل تكثيف الجهود.
» »تعزيز القوانني والسياسات املعنية بالتثقيف ورفع الوعى ،والتي تتناول
العنف ضد األطفال وتدعم الجهات املعنية يف تنفيذ/تفعيل هذه
القوانني.

الربملان

• اق ـراح أحــكام قانونيــة لحاميــة الطفــل ضــد كافــة أشــكال العنــف
يف املــدارس.
• متابعــة تنفيــذ القوانــن عــى أرض الواقــع ،ورصــد الثغـرات يف التنفيــذ
واإلبــاغ بها.
• مراجعة الثغرات املحددة يف القوانني وإعادة صياغتها.
• تنفيــذ آليــات لضــان اإلرساع بوصــول األطفــال للعدالــة ،وتنشــيط
دور محكمــة األرسة.
• إنشاء لجنة ألعضاء الربملان وأصدقاء حقوق الطفل.
•اإلرساع باعتــاد “قانــون الشــهود واملبلغــن” ،وال ســيام فيــا يتعلــق
بهــؤالء ذوى الصلــة باإلبــاغ عــن األطفــال املعرضــن لخطــر العنــف.
• تجريــم أعــال التحــرش واالغتصــاب وتكثيــف العقــاب املفــروض
عــى هــذه الجرائــم.
• دعم خط  16000ملساعدة األطفال وتنفيذ آلياته.
• تعزيز دور لجان حامية األطفال املنصوص عليها يف قانون الطفل.
•دعــم تأســيس مرصــد الطفــل داخــل املجلــس القومــي للطفولــة
واألمومــة.
• وضــع آليــة لضــان حاميــة حقــوق الطفــل يف جميــع القوانــن ذات
الصلــة التــي ناقشــها املجلــس.

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.
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الناتج ()2
أطفال يستفيدون من الخدمات والتدخالت العالية الجودة ،التي تهدف إىل الوقاية
من العنف يف املرتبة األوىل والثانية والثالثة ،يف قطاعات متعددة.

•رفــع الوعــى بشــأن القضــاء عــى العنــف ضــد األطفــال مــن خــال وســائل
التواصــل االجتامعــي.
•تنظيــم نــدوات لألطفــال يف جميــع املحافظــات ( 27محافظــة) لرفــع الوعــى
بشــأن مخاطــر العنــف وكيفيــة إدارتهــا.
•تنفيــذ األنشــطة اإلبداعيــة ،مبــا يتــاىش مــع رغبــات الشــباب ومصالحهــم
واهتامماتهــم.
•تعزيــز الجهــود الراميــة إىل إعــادة دمــج األطفــال املترضريــن وأرسهــم ،مبــا يف
ذلــك ،مــن خــال برامــج إعــادة التأهيــل.
•االستفادة من الكوادر الشبابية واألطفال يف الوصول إىل األرس.
•املشاركة يف تحديث التدخالت الدينية وتنشيطها.
•عقد ورش العمل التفاعلية لألرس عىل نحو مستدام.
•عقد ورش عمل ثقافية تفاعلية للمقبلني عىل الزواج.

•رفع الوعى بني أعضاء الربملان بحقوق الطفل وآليات حاميته.
•الدعوة إلنشاء مراكز للعالج /التأهيل لضحايا اإليذاء النفىس والجسدي.
•الدعــوة لزيــادة ميزانيــة الدولــة لتخصيــص بنــد مســتقل للجــان حاميــة
الطفــل.

•تثقيــف رجــال الكنيســة والقيــادات الدينيــة بشــأن العنــف ضــد األطفــال،
ومــدى انتشــاره وأســبابه وكيفيــة منــع وقوعــه والتصــدي لــه.
•وضــع رســائل موحــدة للتواصــل حــول العنــف ضــد األطفــال ،لنرشهــا بجميــع
الكنائــس مبرص.
•تثقيف األرس بشأن منع العنف ،مبا يف ذلك ،زواج األطفال.
•تثقيــف األطفــال /املراهقــن باملــدارس ،وكذلــك املدرســن بشــأن منــع وقــوع
العنــف والتصــدي لــه.

األدوار واملسؤوليات األساسية
الجهة

الناتج ()1
نظم حامية الطفل ،عىل املستوى الوطني وعىل مستوى املحافظات واملراكز،
تتمتع باملوارد الكافية ،وتستند إىل نظم معلومات مبنية عىل ألدلة ،بتنسيق
كامل بني جميع األطراف املعنية ذات الصلة ،وفقاً للمعايري 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.
•رفــع الوعــى بشــأن حقــوق الطفــل وحاميتــه ،وزواج األطفــال وعاملــة
األطفــال ،مــن خــال اســتهداف قطــاع عريــض مــن الجمهــور ،عــن طريــق:
» »عقد  200ندوة شهرياً يف  96مركزا ً إعالمياً ووكالة إعالمية يف أنحاء مرص.
» »إعالنات تليفزيونية من إنتاج مركز اإلعالم والتعليم واالتصال.
» »نوادي لألطفال مبراكز املعلومات.

الهيئة العامة
لالستعالمات

وزارة التنمية
املحلية

•متويل خطة االستثامر باملحافظات.
•تعزيــز التنســيق بــن املديريــات الخدميــة باملحافظــات ،مــن خــال
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 مقـرات لوحــدات الحاميــة ،تعمــل يف إطــار الهيــكل التنظيمــي
للجــان حاميــة الطفــل.

•دعم تنفيذ الربامج التأهيلية بالتعاون مع لجان حامية الطفل.
•تنفيــذ برامــج رفــع الوعــى وبنــاء القــدرات للمتخصصــن العاملــن
باملحافظــات.

املجتمع
املدين

• وضع آليات لتنفيذ الترشيعات القامئة.
• مراجعــة وتقديــم االقرتاحــات بشــأن تحســن القوانــن املعنيــة
بالعنــف ضــد األطفــال.
• تأســيس رشاكات فعالــة وآليــات للتنســيق مــع كافــة املنظــات غــر
الحكوميــة لحاميــة األطفــال مــن العنــف وتعبئــة املــوارد يف هــذا
الشــأن.
•اقــراح أطــر املتابعــة والتقييــم األكــر مالءمــة مبشــاركة األطــراف
املعنيــة ذات الصلــة عــى كافــة املســتويات.

•املشــاركة يف بنــاء قــدرات جميــع مــن يتعاملــون مــع األطفــال بشــأن أهميــة
حقــوق الطفــل واملامرســات التــي متثــل انتهــاك لحقوقهــم.
•تقديــم الدعــم القانــوين والتأهيــل النفــى والتمكــن االقتصــادي لضحايــا
العنــف ،لضــان إعــادة دمجهــم يف املجتمــع عــى نحــو مالئــم.
• رفــع وعــى املجتمــع املحــى بشــأن حقــوق الطفــل وكيفيــة تحديــد أشــكال
العنــف املختلفــة.

وزارة الثقافة
– املركز
القومي
لثقافة
الطفل

•رفع الوعى بشأن القوانني والسياسات املعنية بالطفل.

•نــر ثقافــة حقــوق الطفــل بــن املشــاركني يف العمليــة التعليميــة ،وفقــاً
الحتياجــات الفئــات العمريــة املختلفــة والثقافــات املحليــة.
•تثقيــف األطفــال واملراهقــن بشــأن ســبل حاميتهــم مــن التحــرش وكيفيــة
حصولهــم عــى التوجيــه والدعــم.
•وضــع برامــج لرفــع الوعــى بشــأن حقــوق األطفــال ذوى اإلعاقــة وكيفيــة
احــرام حقوقهــم وحاميتهــا.
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•اللجنة الدولية لحقوق الطفل.
•اللجنة اإلفريقية لخرباء حقوق ورفاهية الطفل باإلتحاد األفريقى.
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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 انعكاسـاً لــرؤى االتحــاد األورويب.

