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ديهمت

عقـــدت هـــذه الدراســـة بالتعـــاون والتشـــارك بـــن المجلـــس الوطنـــي لشـــؤون االســرة ومنظمـــة
اليونيســـف /مكتـــب االردن وجميـــع المؤسســـات الوطنيـــة الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة ،وقـــد حققـــت
هـذه الشـراكة منـذ عـدة سـنوات العديـد مـن الربامج واالنشـطة ذات العالقـة بحمايـة الطفـل واالسـرة
علـى المسـتوى التشـريعي والخدماتـي والوقائـي وذلـك بهـدف مأسسـة منظومـة حمايـة الطفـل
واالســرة علـــى المســـتوى الوطنــي.
وتهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى تســـليط الضـــوء علـــى الممارســـات واالتجاهات المجتمعيـــة تجـــاه العنـف
ضـــد الطفـــل ،وتوفــــر البيانــــات ذات العالقة ،ممــــا يســــاعد فــي بنــاء صــــورة مت�كاملة حــول العنــف ضــد
االطفال فــــي االردن  ،ويســــاهم فــــي تحديــــد متطلبــــات منظومــة حمايــــة الطفــل واالسرة للســنوات
القادمــــة .ونرجــــو ان ت�كــون هــــذه الدراســـة مرجعـــ ًا لصانعـــي القـــرار فـــي المؤسســـات الوطنيـــة
الحكوميـــة وغـــر الحكوميـــة والمؤسســـات الدوليـــة ،لتوحيـــد الـــرؤى والجهـــود نحـــو أولويـــات العمـــل
لتطويـ�ر وتعزيـ�ز منظومـــة حمايـــة الطفـــل بمســـتوياتها الوقائيـــة والخدماتيـــة والتشـــريعية.
فإننـا نؤكـد اعتزازنـا بشـراكتنا مـع الجميـع ،والتزامنـا بالعمـل مـع كافـة الجهـات المعنيـة لتعزي�ز العمـل
التشــــاركي فــــي مجــــال حمايــــة الطفــــل لتعزي�ز منظومــــة حمايــــة الطفــــل واالسرة علــــى المســــتوى
الوطنــي.
لقــد ســاهم العديــد مــن األفــراد والمنظمــات فــي العمــل علــى هــذه الدراســة .ونــود أن نعــرب عــن
شــكرنا وامتناننــا للفري ـ�ق الوطنــي لحمايــة األســرة ،وأعضــاء اللجنــة الفنيــة للدراســة ،وفري ـ�ق البحــث
مــن شــركة مايندســت ،والمركــز الوطنــي لشــؤون االســرة ،ومكتــب اليونيســف فــي األردن ،ومكتــب
اليونيســف اإلقليمــي للشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا .وعلــى وجــه الخصــوص ،حكــم مطالقــة،
ومــي ســلطان ،وســوزان كشــت ،وي�ومــي ماتســودا ،ورنــدة نوبانــي .كمــا نتوجــه بشــكر خــاص إلــى
جميــع األطفــال والشــباب واآلبــاء واألمهــات وأصحــاب المصلحــة الذيــن شــاركوا فــي الدراســة لتبــادل
خرباتهــم وت�أمالتهــم.
ونؤكــد علــى أهميــة مواصلــة العمــل التشــاركي بــن كافــة المؤسســات ،وندعــو اهلل القديــر إلــى
توحيــد جهودنــا المتضافــرة لتوفــر العيــش الكريــم ألبنــاء وبنــات وطننــا الحبيــب ،فــي ظــل حضرة صاحـــب
الجاللة الهاشـــمية الملـــك عبـــداهلل الثانـــي ابـــن الحســـن المعظـم.

واهلل ولي التوفيق
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أمني عام المجلس الوطني لشؤون األسرة

ممثل منظمة اليونيسف/مكتب األردن

الدكتور محمد فخري مقدادي

تانيا شوبيزات

افطألا دض فنعلا فيرعت
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)

ال يعــرف العنــف ضــد األطفــال حــدود ًا
للثقافــة أو للطبقــة أو للتعليــم .فقــد
يحــدث ضــد األطفــال فــي المؤسســات،
فــي المــدارس ،وفــي المنــزل .إن
العنــف بــن األقــران هــو أيضــا مصــدر
قلــق ،وكذلــك هــو تزايــد التنمــر عــر
شــبكة اإلنرتنــت .حيــث يعيــش األطفــال
المعرضــون للعنــف فــي عزلــة ووحــدة
وخــوف ،وال يعرفــون أيــن يتوجهــون
للمســاعدة ،خاصــة عندمــا يكــون الجانــي
قري ً�بــا .قــد يزيــد جنــس األطفــال أو
إعاقتهــم أو فقرهــم أو جنســيتهم أو

أصلهــم الدينــي مــن خطــر العنــف ،حيــث
يكــون األصغــر ســنا معرضــن بشــكل خاص
ألنهــم أقــل قــدرة علــى التحــدث وطلــب
الدعــم (األمــم المتحــدة ،الموقــع
2
الرســمي)
ونعتمــد لغايــات هــذا التقريــ�ر التعريــف
الخــاص باألمــم المتحــدة والمعتمــد
لــدى منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة
(اليونيســف) (دائــرة اإلحصائــات العامــة،
ضــد
 3)2018لمفهــوم وأشــكال العنــف
ّ
األطفــال ،والمســتند بشــكل رئيســي

إلــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي
تعـ ّـرف العنــف علــى أنــه «كافـــة أشــكال
العنــف أو الضــرر أو اإلســاءة البدنيــة
أو العقليــة ،واإلهمــال أو المعاملــة
المنطويـــة علـــى إهمــال ،وإســاءة
المعاملــة أو االســتغالل ،بمــا فــي
ذلــك اإلســاءة الجنســية» ضــد األشــخاص
دون الثامنــة عشــرة مــن العمــر ،ســواء
كانــت ترت�كــب مــن األبويــ�ن أو غريهمــا
مقدمــي الرعايــة أو األقــران أو
مــن
ّ
المؤسســات أو غريهــم.

وي�ؤكد تعريف العنف على:
1.عدم التربي�ر – بحيث أنه «ال يمكن تربي�ر أي عنف ضد األطفال؛ فجميع أنواع العنف ضد األطفال يمكن منعها».
2.عــدم االس ـت�ثناء – بحيــث اعتبــار «جميــع أشــكال العنــف ضــد األطفــال مرفوضــة مهمــا كانــت» وعــدم وجــوب تقويــض حــق
الطفــل المطلــق فــي الكرامــة واإلنســانية والســامة البدنيــة والنفســية بــأي شــكل مــن األشــكال ،وباألخــص عــدم جــواز
وصــف أي شــكل مــن أشــكال العنــف علــى أنــه «مقبــول قانوني ـ ًا أو اجتماعي ـ ًا أو ثقافي ـ ًا».

1األمم المتحدة( .الموقع الرسمي) .القضايا العالمية .تم االسرتداد من un.org: https://www.un.org/ar/global-issues/children
Ibid 2
3دائرة اإلحصائات العامة .)2018( .مسح السكان والصحة األسرية .تم االسرتداد من
www.dos.gov.jo: http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/linked-html/DHS2017.pdf
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الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

أشكال العنف ،تشمل على سبيل الذكر ال الحصر:
العنــف الجســدي :علــى أنــه أي عقــاب تســتخدم
فيــه القــوة الجســدية ويكــون الغــرض منــه إلحــاق
درجــة معينــة 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
العقــاب أيضـ ًا ،علــى ســبيل المثــال ،رفــس األطفــال
رجهــم أو رميهــم ،أو الخــدش أو القــرص أو
أو َّ
العــض أو نتــف الشــعر أو لكــم األذنــن أو الضــرب
بالعصــا أو إرغــام األطفــال علــى البقــاء فــي وضــع
غــر مريــ�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
دائم ـ ًا علــى ضــرر ،مثــل إشــعاره بأنــه عديــم القيمــة
أو غــر محبــوب أو مرغــوب فيــه أو بأنــه معــرض
للخطــر أو بــأال قيمــة لــه ســوى فــي تلبيــة احتياجــات
غــره؛
•الرتعيب والرتهيب والتهديد؛ واالســتغالل واإلفســاد؛
واالزدهــاء والنبــذ؛ والعــزل والتجاهل والتحيز؛
•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 وضع تســجيالت ســمعية
أو بصريــة لحــاالت االعتــداء عليهم جنســي ًا؛
•أي إيــذاء جنســي ال ُتســتخدم فيــه القــوة
الجســدية ،ومــع ذلــك فهــو يشــكل تعدي ـ ًا علــى
ذات اآلخــر ويقــوم علــى االســتغالل ويــ�ؤدي
إلــى الصدمــة
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•اإليــداع فــي الحبــس االنفــرادي أو العــزل أو االحتجــاز
فــي ظــروف مذلــة أو مهينــة؛
•تســلط البالغــن أو األطفــال اآلخري ـ�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»).

•اإلهمــال البدنــي :عــدم حمايــة الطفــل مــن
الضــرر ،ألســباب منهــا عــدم المراقبــة ،أو عــدم
تزويــد الطفــل 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 ،وعــدم
«حضــور مقدمــي الرعايــة نفســانيا» إذ ال
ينتبهــون إلــى العالمــات واإلشــارات الصــادرة
عــن الطفــل،
•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 قلقـ ًا كبــر ًا
ويمكــن أن تؤثــر فــي األطفــال أكــر مــن غريهــم،
وبخاصــة األطفــال ذوي اإلعاقــة فــي بعــض
المجتمعــات.

•االعتــداء الجنســي علــى األطفــال إلنتــاج تســجيالت
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؛
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اإلهمــال أو المعاملــة المنطويــة علــى إهمــال:
ُيقصــد باإلهمــال عــدم تلبيــة احتياجــات الطفــل
البدنيــة والنفســية أو عــدم حمايتــه مــن الخطــر أو
عــدم الحصــول 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:

الـعـنـــف االلــكــتـرونـــي :تشمـــل المخاطـــر المتعلقـــة
بحمايــة الطفــل فيمــا يتصــل بت�كنولوجيــات المعلومــات
واالتصــاالت المجــاالت المتداخلــة التاليــة:

•تعــرض األطفــال ،بوصفهــم متلقــن للمعلومــات،
إلعالنــات تجاريــة ورســائل إلكرتونيــة طفيليــة
وإعالنــات 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؛
•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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ةساردلا ةيجهنمو  ةيفلخ
تقــدر نســبة الســكان
يعتــر األردن مــن الــدول الفتيــة ســكاني ًا ،حيــث
ّ
دون الثامنــة عشــر مــن العمــر بأكــر مــن  %40مــن الســكان ،أي مــا
يزيــد عــن  4.221مليــون طفــل بحســب تقديــرات دائــرة اإلحصــاءات
األردنيــة.
يولــى األردن قطــاع الطفولــة االهميــة
البالغــة ويضعهــا ضمن اولوياته ،ســواء
كان ذلــك علــى مســتوى الخدمــات
المقدمــة لألطفــال ،او التشــريعات
التــي تؤكــد حقوقهــم وطــرق تلبيتهــا
او االليــات التــي تحمــي هــذه الحقــوق
وتضعهــا موضــع التنفيــذ ،الفتــا الــى ان
األردن مــن اوائــل الــدول التــي وقعــت
علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل واصــدر
قانونــا للمصادقــة علــى تلــك االتفاقية،
كمــا تضمنــت تشــريعاته الوطنيــة
النافــذة ،مــا يعــزز حمايــة الطفــل وي�ؤكــد
حقوقــه وي�راعــي شــؤونه .تــم ت�أســيس
المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة
عــام  ، 2001والعمــل بالنهج التشــاركي
فــي تنفيــذ الربامــج والمشــاريع
الوطنيــة مأسســة منظومــة الحمايــة
علــى المســتوى الوطنــي تحــت اشــراف
الفريـ�ق الوطنــي لحمايــة األســرة الــذي
يعمــل تحــت مظلــة المجلــس الوطنــي
لشــؤون األســرة ،ويضــم ممثلــن عــن
المؤسســات الوطنيــة الحكوميــة وغــر
الحكوميــة المعنيــة بحمايــة األســرة،
ويقــوم نهــج عمــل الفري ـ�ق علــى مبــدأ
تعزيــ�ز العمــل التشــاركي فــي رســم
السياســات الوطنيــة فــي مجــال حمايــة
األســرة ،وتحديــد اآلليــات والطــرق
واألدوار والمســؤوليات والعالقــة
التشــاركية بــن كافــة المؤسســات
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العاملــة فــي مجــال حمايــة األســرة ،
فــي عــام  2016صــدر نظــام الفريــ�ق
الوطنــي لحمايــة األســرة مــن العنــف
رقــم ( ،)33حيــث يتولــى الفريــ�ق
مهمــة االشــراف والرقابــة علــى تنفيــذ
التوجهــات والسياســات الوطنيــة
والخطــط االســراتيجية الخاصــة بحمايــة
األســرة ومــدى التــزام المؤسســات
الوطنيــة بهــا ،ومراقبــة التــزام
المؤسســات باســتخدام نظــام اتمتــة
اجــراءات التعامــل مــع حــاالت العنــف
االســري ،وتحديــد االولويــات الوطنيــة
فــي مجــال حمايــة األســرة ،واالشــراف
علــى تطبيــق وثيقــة االطــار الوطنــي
لحمايــة األســرة مــن العنــف ،ومعايــ�ي
االعتمــاد وضبــط الجــودة للخدمــات
المقدمــة لحــاالت العنــف االســري عنــد
التعامــل مــع حــاالت العنــف االســري،
ومــن مهامــه تقديــم الدعــم الفنــي
للمشــاريع الوطنيــة المنفــذة مــن قبــل
المجلــس او الجهــات الشــريكة ومتابعــة
تنفيــذ توصيــات المؤتمــرات العرب�يــة
واالقليميــة المتعلقــة بحمايــة األســرة>
الوطنــي بت�أســيس
وتج ّلــى االهتمــام
ّ
«إدارة حمايــة األســرة» التابعــة لمديريــة
األمــن العــام فــي العــام 1997التابعــة
لمديريــة األمــن العام ،لتعزيـ�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
ـ
يض
ـاركي
وطنيــة قائمــة علــى نهــج ٍ تشـ
ٍّ
ّ
ّ
واألهليــة
الرســمية
المؤسســات
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
ّ
ّ
ّ
المعنيــة بشــؤون األســرة والتنســيق
ّ
فيمــا بينهــا لتقديــم أفضــل الخدمــات
لجميــع األطــراف ،إضافــة إلــى الحــ ِّد مــن
ــري وقضايــا االعتــداءات
العنــف األس ّ
الجنســية مــن خــال بنــاء القــدرات
ّ
للمؤسســات العاملــة فــي
المؤسســية
ّ
ّ
هــذا المجــال ،واســتمر هــذا المشــروع
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
تحــت مظلــة المجلــس الوطنــي لشــؤون
المؤسســات العاملــة
األســرة لدعــم جهــد
ّ
فــي مجــال حمايــة األســرة؛ وتنســيقها؛
وتيســرها ،وجــرى وضــع األُســس التــي

هـــذه هـــي الدراســـة الوطنيـــة الثانيـــة
حـــول العنـــف ضـــد األطفـــال فـــي األردن
بعــد دراســة  ،2007وهي تشــمل دراســة
كميـــة علـــى المســـتوى
اســـتقصائية
ّ
الوطنــي لطــاب المــدارس الذيــن ت ـ�تاوح
عامـــا (بمجمـــوع
أعمارهـــم بـــن  8و17
ً
وطالبـــة)،
مشـــاركة  3,837طالبـــ ًا
ً
والشـــباب الذيـــن تـــ�تاوح أعمارهـــم بـــن
عامـــا (بمجمـــوع مشـــاركة 1,118
 18وً 24
شـــاب ًا وشـــابة) ،ومقدمـــي الرعايـــة
األســـرية  /غـــر النظاميـــة أو المهنيـــة
(بمجم ــوع مش ــاركة  1,706م ــن مقدم ــي
الرئيســـي�ي)؛
الرعايـــة
ومقدمـــات
باإلضافـــة إلـــى دراســـة اســـتطالعية
موجهـــة
نوعيـــة شـــملت مناقشـــات
ّ
ّ
عـــر  34مجموعـــة تركيـــز مـــع أطفـــال
ومقدم ــي رعاي ــة ،و 23مقابل ــة معمق ــة
ّ
مـــع متخصصـــن ومســـؤولني معنيـــ�ي
وناش ــطني ف ــي مج ــال حماي ــة األطف ــال.

وكانت دراســة  2007قد ســلطت الضوء
علــى عــدد مــن الوقائــع المتعلقــة بحالة
ضــد األطفــال فــي األردن ،حيــث
العنــف
ّ
ـدالت ممارســات
ـ
مع
ـاع
ـ
ارتف
ـى
ـ
إل
ـارت
أشـ
ّ
العنــف ضــد األطفــال .وبحســب الدراســة،
تعــرض  50فــي المائــة مــن
فقــد
ّ
األطفــال لإليــذاء الجســدي مــن قبــل
الوالديــن  /األوصيــاء القانونيــ�ي
واإلداريــ�ي
المــدارس
ومعلمــي
واألشــقاء ،بينمــا تعــرض حوالــي ثلثهــم
لإليــذاء الجســدي مــن قبــل البالغــن
وتعــرض طفــل
واألطفــال فــي الحــي؛
ّ
مــن بــن كل  1000طفــل للعنــف
الشــديد ممــا تطلــب تدخــل الســلطات
وقــد تزامــن مــع مرحلــة اعــداد هــذه
المســؤولة ،مثــل إدارة حمايــة األســرة
الدراســة انتشــار جائحــة كوفيــد-19
فــي مديريــة األمــن العــام.
والتــي كان لهــا تداعيــات ســلبية كثــرة
علــى االســر واالطفــال ،نتيجــة التحديــات
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الوطنيــة فــي
واألولويــات
اآلليــات
تحــدد
ّ
ّ
ّ
ّ
كل
�ر
ـ
تطوي
ـال
ـ
خ
ـن
ـ
م
ـرة
ـ
س
األ
ـة
ـ
حماي
ـال
مجـ
ٍّ
ـي لحمايــة األســرة مــن
مــن اإلطــار الوطنـ ّ
العنــف؛ والخطــة اإلســراتيجية لحمايــة
ــري؛
األســرة والوقايــة مــن العنــف األس ّ
وتنفيــذ العديــد مــن األنشــطة والربامــج
والخدماتيــة
التوعويــة
علــى المســتويات
ّ
ّ
ـريعية؛ ومشــروع الربــط االلكرتونــي
والتشـ
ّ
المع َّنفــن؛
لالســتماع لشــهادة األطفــال ُ
ومشــروع تطويــ�ر إجــراءات التعامــل مــع
لــكل مــن( :وزارات
ــري
حــاالت العنــف األس ّ
ٍّ
الصحــة؛ والرتب�يــة والتعليــم؛ والتنميــة
والمجلــس
والعــدل)؛
االجتماعيــة؛
ّ
متخصصــة
وحــدات
واســتحداث
القضائــي
ّ
ّ
كل منهــا لمتابعــة حــاالت العنــف
فــي ّ
ــري؛ وتنفيــذ العديــد مــن الربامــج
األس ّ
الوطنيــة
المؤسســات
�بيــة لكــوادر
ّ
التدري ّ
ّ
منهجيــات وإجــراءات التعامــل مــع
حــول
ّ
ــري؛ وإصــدار قانــون
حــاالت العنــف األس ّ
حمايــة األســرة مــن العنــف؛ وافت�تــاح دار
المع َّنفات
ـري إليواء النســاء ُ
الوفــاق األسـ ّ
االجتماعيــة.
التنميــة
التابعــة لــوزارة
ّ

وحيــث أنــه لــم ت�تبــع تلــك الدراســة أي
دراســات متخصصــة فــي مســألة العنــف
ضــد األطفــال ،نشــر أيضـ ًا إلــى مــا يرد في
دراســات مســح الســكان والصحة األســرية
( )DHSبخصــوص العنــف األســري .فقــد
وجــد المســح الديموغرافــي والصحــي
لعــام  2012أن  89.4فــي المائــة مــن
األطفــال الذيــن تــ�تاوح أعمارهــم بــن
عامــا قــد تعرضــوا لشــكل واحــد
2و 14
ً
علــى األقــل مــن العقــاب الت�أديبــي
العنيــف خــال الشــهر الســابق للمســح.
وقــد تراجعــت هــذه النســبة فــي مســح
عــام  ،2018الــذي أشــار إلــى أن 81
فــي المائــة مــن األطفــال الذيــن ت ـ�تاوح
عامــا قــد تعرضــوا
أعمارهــم بــن 1و 14
ً
ألســاليب ت�أديــب عنيفــة.

التــي واجههــا األطفــال وأســرهم
ســواء االنتقــال مــن التعلــم فــي
المدرســة إلــى التعلــم عــن بعــد ،اوالحــد
مــن إمكانيــة الوصــول إلــى آليــات اإلبــاغ
وتلقــي خدمــات الحمايــة مــن العنــف،
اوالعزلــة االجتماعيــة ،اوالضغــوط
االقتصاديــة .االمــر الــذي تطلــب القيــام
بتقي�يــم ســريع للبحــث فــي مــدى انتشــار
الت�أديــب العنيــف جســديا ونفســيا ضــد
األطفــال فــي األردن وقيــاس مــدى
انتشــاره منــذ بدايــة اجــراءات اإلغــاق
الخاصــة بكوفيــد -19فــي آذار .2020
وقــد تــم الخــروج بتوصيــات بشــأن
السياســات والربامــج المســتقبلية
التــي ســت�كون أكــر فعاليــة فــي
اســتهداف العنــف ضــد األطفــال .وقــد
اســتخدم التقي�يــم ثــاث طــرق بحثيــة
لجمــع المعلومــات تمثلــت بـــ  :دراســة
اســتطالعية مــع  900مــن مقدمــي
الرعايــة الذيــن شــاركوا فــي دراســة
العنــف ضــد األطفــال لعــام ،2019
وذلــك عــن طريــ�ق اختيــار طفــل بشــكل
عشــوائي وســؤال مقــدم الرعايــة عــن
كيفيــة التعامــل مــع ذلــك الطفــل مــن
قبــل أي شــخص بالــغ داخــل األســرة
المعنيــة .ومــن ثــم تــم عقــد مناقشــات
مــع مجموعــات الرتكيــز مــع بعــض
األطفــال أنفســهم ،للخــروج بفهــم
أفضــل لكيفيــة تصورهــم للتغــرات
فــي طبيعــة وت�كــرار العنــف ضدهــم
منــذ حلــول الجائحــة .وأخــرا ،تــم أجــرى
مقابــات مــع مقدمــي المعلومــات
الرئيس ـي�ي ( )KIIsللحصــول علــى فهــم
حــول التحديــات التــي تواجــه األطفــال
فــي األردن خــال فــرة انتشــار الجائحــة.
وتــم وضــع هــذا التقي�يــم كملحــق فــي
نهايــة هــذه الدراســة .
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الهدف
من الدراسة
ضــد
ان دراســات تقي�يــم حالــة العنــف
ّ
األطفــال هــي دراســات معياريــة تجريهــا
الجهــات الوطنيــة فــي مختلــف دول
العالــم بدعــم مــن منظمــة األمــم
المتحــدة للطفولــة (اليونيســف) ،لرصــد
معــدالت انتشــار مختلــف ممارســات
العنــف ضــد األطفــال وأشــكالها
ووتريتهــا ومرت�كبيهــا ،وتقي�يــم أي
تغيــ�ي فــي مثــل هــذه الممارســات،
خاصــة فــي الــدول التــي تعتمــد مناهــج
و إســراتيجيات وبرامــج خاصــة للحمايــة
مــن العنــف ،ومــن ضمنهــا األردن.
كمـــا أن تقي�يـــم الحالـــة الراهنـــة
ضـــد األطفـــال فـــي
لممارســـات العنـــف
ّ
األردن هـــو خطـــوة أولـــى أساســـية
فـــي مراجعـــة االســـراتيجيات واآلليـــات
ـد األطف ــال
ـد م ــن العن ــف ض ـ ّ
القائم ــة للح ـ ّ
وم ــدى إنفاذه ــا وفعاليته ــا ،واألس ــس
المطلوبـــة لتطويـــ�ر ذلـــك مـــن خـــال
محدث ــة تدع ــم
بين ــات وإحصائي ــات
ّ
توف ــر ّ
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لحـــدوث مثـــل هـــذه الممارســـات أو
تردعه ــا ،واآللي ــات المتاح ــة للمس ــاعدة،
وأنم ــاط اس ــتخدامها وم ــدى فاعليته ــا
مـــن وجهـــة نظـــر األطفـــال ومقدمـــي
الرعاي ــة الذي ــن تعرض ــوا لتج ــارب العن ــف.

عمليـــة صناعـــة القـــرار والسياســـات
ف ــي ه ــذا المج ــال .وتوف ــر نتائ ــج ه ــذه
دراس ــة للم ــرة األول ــى تقدي ــرات تص ــف
حجـــم وطبيعـــة المشـــكلة باعتمـــاد
منهجيـــة قابلـــة لإلســـقاط واالســـتنباط
والمقارنـــة ،وبمـــا يراعـــي خصائـــص
ويمكــن تحديــد اهــداف الدراســة بمــا
البيئـــة المحليـــة والفئـــات الســـكانية.
يلــي :
وتهـــدف هـــذه الدراســـة الـــى التعـــرف
•تقي�يــم الحالــة الراهنــة لممارســات
علـــى أشـــكال العنـــف األكـــر انتشـــار ًا
ضــد األطفــال فــي األردن .
العنــف
ّ
فـــي الســـياق المحلـــي األردنـــي
وتقي�يـــم مـــدى الوعـــي حـــول األشـــكال •تحديــد أشــكال العنــف األكــر انتشــار ًا
مـــن العنـــف ضـــد األطفـــال ،وأنماطهـــا
فــي الســياق المحلــي وتقي�يــم
انتشـــارها
ومـــدى
ووتريتهـــا
مــدى الوعــي حولهــا  ،وأنماطهــا
المرتبطـــة
والمخاطـــر
وممارســـتها،
ووتريتهــا وممارســتها
بهـــا ،باإلضافـــة إلـــى تحديـــد الجهـــات
التـــي ترت�كـــب مثـــل هـــذه الممارســـات •الخــروج بتوصيــات حــول أولويــات
العمــل علــى المســتوى الوطنــي
وأيـــة محـــددات خاصـــة بالســـياقات
للحــد مــن العنــف ضــد االطفــال
أو بالجهـــات المرت�كبـــة أو باألطفـــال
الضحيـــة لمثـــل هـــذه الممارســـات ،بمـــا
فـــي ذلـــك العوامـــل التـــي قـــد تدفـــع

ةساردلا ةنيع
اعتمدت الدراسة على االستقصاءات النوعية واالستطالعات الكمية ،حيث شملت:
•عينــة المــدارس علــى المســتوى الوطنــي :وشــملت  3281طفـاً مــن المــدارس
الحكوميــة والخاصــة ومــدارس وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئــن
الفلســطني�ي مــن مختلــف المحافظــات ومــن مختلــف الجنســيات؛ وهــي عينــة
عشــوائية تمثيليــة علــى مســتوى المملكــة.

أوالً:
استطالع األطفال 17-8
عام ًا و شمل أربعة عينات

طفــا – وهــي عينــة است�كشــافية
•عينــة دور الرعايــة والحمايــة :وشــملت 126
ُ
وليســت تمثيليــة .ودارت 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  134طف ـاً –وهــي عينــة است�كشــافية
وليســت تمثيليــة.

•وشــمل مقابــات ميدانيــة (عــر زيــارات منزليــة مــع عينــة مكونــة مــن  1,118شــاب ًا
وشــابة مــن الفئــة العمريــة  24-18عامـ ًا عينــة عنقوديــة عشــوائية ممثلــة علــى
المســتوى الوطنــي.

ثاني ًا:

استطالع الشباب 24-18
عام ًا
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•عينــة المــدارس فــي المخيمــات الســورية :وشــملت  296طفـ ُـا – مــن مخيمــي
الزعــري واألزرق :وهــي عينــة عشــوائية تمثيليــة علــى مســتوى مخيمــات
اللجــوء الســوري.
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•على المســتوى الوطني شــملت  1563مشــارك ومشــاركة من اآلباء واالمهات
ومقدمي الرعاية األســرية.
•علــى مســتوى المخيمــات الســورية شــملت  143مشــارك ومشــاركة مــن اآلبــاء
واالمهــات ومقدمــي الرعايــة األســرية.

ثالث ًا:

استطالع مقدمي الرعاية
األسرية

حيــث وفــي كل أســرة معيشــية ،اختــر طفل واحد عشــوائي ًا بوصفــه الطفل «البؤري»
أي الطفــل الــذي طرحــت عنــه األســئلة.ممع مقدمــي الرعايــة . .علــى ســبيل المثــال،
فــي الســؤال عــن بعــض الســلوكيات ،تمــت صياغــة األســئلة علــى النحــو التالــي« :في
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  10مجيبــن هــم أم الطفــل الــذي
يركــز علــى الرتكيــز

وشــملت  34مجموعــة تركيــز مــع أطفــال ومقدمــي رعايــة مــن المشــاركني فــي
العينــات أعالهــا و بعــدد إجمــال للمشــاركني  248مشــارك و مشــاركة.

رابع ًا:

مجموعات الرتكيز

وشــملت  23مقابلــة معمقــة مــع متخصصــن ومطلعــن وناشــطني فــي مجــال
حمايــة األطفــال ممــن رشــحتهم الجهــات الوطنيــة مــن كافــة الجهــات ذات العالقــة.

خامس ًا:

مقابالت معمقة

االطار الزمني لجمع البيانات
جرى جمع البيانات خالل الفرتة من كانون الثاني/يناير حتى تشري�ن األول /أكتوبر .2019
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ـم تصميــم األدوات بمنهجيــة تشــاركية بالتنســيق الوثيــق مــع الجهــات ذات العالقــة مــن خــال المجموعــة التــي ت�أسســت
تـ ّ
لغــرض توجيــه الدراســة .وقــد شــارك األشــخاص المعنيــون الرئيســيون الذيــن حددتهــم مجموعــة مراجعــة الدراســة فــي
تطويـ�ر المنهجيــة واألدوات واختيــار العينــة ،فــي مناقشــات وتــداوالت تحســينية اســتمرت حوالــي عشــرة أشــهر ،شــملت أيضـ ًا
ومطلعــن ،لتغذيــة عمليــة إعــداد أدوات الدراســة واألســئلة واإلجــراءات
ترتيــب مقابــات ومشــاورات مــع أشــخاص معنيــ�ي
ّ
االســتقصائية بمــا يناســب الســياق المحلــي وبمــا ســاهم فــي إضفــاء طابــع أكــر تشــاركية علــى الدراســة لت�كــون ذات صفــة
وطنيــة جامعــة وشــاملة ،مــا يعــزز أيض ـ ًا مــن أهميتهــا ونتائجهــا ومصداقيتهــا.
اســتندت أســئلة االســتقصاءات إلــى مرجعيــة أدوات المســح الخاصــة باإلســاءة لألطفــال والصــادرة عــن الجمعيــة الدوليــة
لمنــع اإلســاءة إلــى األطفــال وإهمالهــم (الجمعيــة الدوليــة لمنــع اإلســاءة إلــى األطفــال وإهمالهــم ،الموقــع الرســمي)،1
وهــي أدوات عاليــة الجــودة والموثوقيــة ،جــرى اعتمادهــا وتنفيذهــا فــي العديــد مــن الــدول وكذلــك فــي المســوحات
الوطنيــة فــي هــذا المجــال ،بمــا فيهــا مســح  2007الــذي نفذتــه اليونيســف فــي األردن .وتنقســم أداة االســتبيان إلــى
قســمني رئيسـي�ي ،األول عبــارة عــن أســئلة قصــرة ومباشــرة عــن الخصائــص الديمغرافيــة واالجتماعية واألســرية االقتصادية،
والثانــي –وهــو القســم األكــر ،ويشــمل مجموعــة شــاملة مــن األســئلة عــن مختلــف أنــواع العنــف.
عمــان وإربــد ،بهــدف اختبــار األدوات
كل مــن ّ
وقــد تضمنــت الدراســة تنفيــذ اســتقصاء تجري�بــي علــى عينــة مصغــرة فــي ّ
وتحســينها حيــث يلــزم ،وأيضــ ًا بهــدف تجربــة آليــة اختيــار العينــة العنقوديــة العشــوائية ،وكذلــك إجــراءات الدعــم ألي مــن
المشــاركني ممــن تعرضــوا ســابق ًا للعنــف أو كانــوا شــهود ًا لــه .وقــد كان لهــذه العينــة التجري�بيــة دور كبــر فــي إضفــاء بعــض
التحســينات ومــن ثــم اعتمــاد الصيغــة النهائيــة لــأدوات والعينــة.

1الجمعية الدولية لمنع اإلساءة إلى األطفال وإهمالهم( .الموقع الرسمي) .أدوات فحص إساءة معاملة األطفال .تم االسرتداد من
https://www.ispcan.org/learn/icast-abuse-screening-tools/?v=402f03a963ba ISPCAN.org:
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معاي�ي المهنية األخالقية

الدقة والموثوقية
جودة البيانات ومعامل
ّ

تــم اعتمــاد المعايــ�ي التــي ت�تبعهــا منظمــة
األمــم المتحــدة للطفولــة (اليونيســف) بخصــوص
المهنيــة األخالقيــة للدراســات الميدانيــة وســامة
المشــاركني فــي الدراســات االســتقصائية حــول
العنــف ضــد األطفــال ،باإلضافــة إلــى المبــادئ
التوجيهيــة والمعايــ�ي الخاصــة التــي توفرهــا
الجمعيــة الدوليــة لمنــع اإلســاءة إلــى األطفــال
وإهمالهــم فيمــا يتعلــق بتنفيــذ الدراســات
الميدانيــة فــي هــذا الشــأن.

تــم معالجــة ومراجعــة كافــة البيانــات والت�أكــد منهــا
لجهــة االكتمــال والدقــة والموثوقيــة .وتــم ت�كليــف
مشــرف ميدانــي باختيــار اســتبيانات مكتملــة بشــكل
عشــوائي مــن كل منطقــة مشــاركة فــي العينــة
ومراجعتهــا للت�أكــد مــن معامــل الدقــة والموثوقيــة
واالكتمــال ومعالجــة اي ثغــرات او فجــوات مكتشــفة.
وتضمنــت عمليــة ضمــان الجــودة إرســال الباحثــن
الميداني ـ�ي فــي زيــارات إضافيــة لجمــع أي معلومــات
ناقصــة أو غــر واضحــة أو تبــدو خاطئــة ،واس ـت�كمالها.

كمــا حــرص المعنيــون بتنفيــذ الدراســة الحصــول
علــى موافقــة الجهــات المتخصصــة فــي المراجعــة
المؤسســية المنهجيــة ألخالقيــات الدراســات
الميدانيــة وحقــوق وســامة المشــاركني لضمــان
ســامة كل مــا يتعلــق بإجــراءات الدراســة وأدواتهــا
مــن منظــور حقــوق وســامة المشــاركني ،حيــث
حصــل الباحثــون علــى الموافقــة المســبقة لجهــة
المراجعــة المؤسســية الدوليــة المختصــة لــدى
ا ليو نيســيف .
ولعــل مــن أبــرز التحديــات التــي توقعناهــا فــي
هــذا الجانــب مــا قــد يشــعر بــه بعــض المشــاركون
مــن حــزن أو غضــب أو ألــم أو أي مشــاعر أخــرى عنــد
اإلجابــة عــن أســئلة ت�تعلــق بالعنــف ،خاصــة في حال
كانــوا هــم مــن الناجــن مــن مثل هــذه المواقف أو
الممارســات أو شــهود ًا عليهــا .واألصعــب مــن هــذا
هــو فــي حــال كان المشــاركني ممــن يتعرضون في
وقــت إجابتهــم عــن األســئلة لمثــل هــذه المواقــف
أو الممارســات ويحتاجــون المســاعدة .لهــذا ،جــرى
تدريــب كافــة األفــراد الذيــن ينفــذون المقابــات
الميدانيــة علــى إجــراءات التقريــ�ر والتبليــغ عــن
أي اســاءة وعلــى كيفيــة اطــاع المشــاركني فــي
الدراســة بخصــوص هــذه االحتماليــة مــع الت�أكيــد
علــى ضمانــات الســرية والخصوصيــة والموثوقيــة
عنــد اســت�كمال االســتمارات .كمــا جــرى تدريــب
الباحثــن الميدانيــ�ي علــى كيفيــة التبليــغ عــن أي
معلومــات قــد يتلقونهــا أو يالحظونهــا خــال
عملهــم الميدانــي عــن ممارســات عنــف تســتدعي
تدخــاً أو إحالــة ،وذلــك باســتخدام نمــوذج آخــر
مســتقل ،يرفعــه الباحثــون الميدانيــون إلــى
الجهــة المنفــذة للدراســة الميدانيــة (مايندســت)
التــي ترفعــه بدورهــا إلــى اليونيســف ،وقــد تــم
توثيــق مــا مجموعــه  29حالــة رفعهــا الباحثــون
الميدانيــون إلــى الجهــات المختصــة لمتابعتهــا
والتحقــق منهــا.
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علــى المســتوى التقنــي ،جــرى جمــع البيانــات
باســتخدام نظــام برمجيــة  ODKوالتحليــل باســتخدام
برمجيــة ( SPSSاإلصــدار  ،)26وتــم حســاب جميــع
النتائــج باســتخدام أوزان العينــات كــي ت�كــون ممثلــة
للســكان علــى المســتوى الوطنــي.
وتــم اســتخدام معامــل دقــة بقيمــة )p-value( 0.05
فــي احتســاب الموثوقيــة وإعــداد كافــة الرســوم
البيانيــة المتضمنــة فــي هــذا التقريــ�ر ،أي بمعامــل
موثوقيــة  .%95وبالنظــر إلــى الطبيعــة المركبــة
للعينــة المشــاركة ،فقــد اســتخدمت حزمــة SPSS
 Complex Samplesالخاصــة بمثــل هــذه العينــات
فــي احتســاب هوامــش الخطــأ التقديريــة المحتملــة.
أمــا فيمــا يتعلــق ببيانــات الدراســة النوعيــة بمــا فــي
المعمقــة ،فــكان
ذلــك مجموعــات الرتكيــز والمقابــات
ّ
التحليل باســتخدام برنامج  Nvivoالمتخصص في دعم
تحليــل مثــل هــذه البيانــات ،وباعتمــاد منهجيــة الرتميــز
المباشــر  live codingوالتــي تقــوم علــى مراجعــة
البيانــات بشــكل ممنهــج الكتشــاف الموضوعــات
واألنمــاط المرتبطــة بأهــداف البحــث والتحقــق منهــا.

ةساردلا تاددحم
•طبيعــة الموضــوع نفســه بصفتــه موضوعــ ًا يمــس
الكثــر مــن الجوانــب الشــخصية والنفســية والعاطفيــة
والمجتمعيــة واألســرية المر ّكبــة ،وصعوبــة أو حساســية
الحديــث عنــه ومناقشــته ،خاصــة لمــن تعرضــوا لمثــل هــذه
الممارســات أو مــروا بهــا ،ســواء كمرت�كبــن أو كناجــن أو
ضحايــا أو كشــهود عليــه.
•مصطلحــات علــم البحــث الميدانــي بالتحيــز القائــم علــى
“توقعــات الرغبــة االجتماعيــة األوســع أو المثاليــة
الفضلــى» حيــث يؤثــر هــذا العمــل علــى كيفيــة إجابــة
المشــاركني علــى بعــض األســئلة بمــا يوافــق تقديراتهــم
لتوقعــات الباحــث أو المجتمــع أكــر مــا يوافــق واقــع
تجربتهــم ،خاصــة وأن هويــة المشــاركني لــم ت�كــن
مجهولــة بالكامــل للباحثــن ،وأنــه يتعــن علــى الباحثــن
إبــاغ الســلطات فــي حــاالت معينــة أو أنــواع معينــة مــن
العنــف ،أو فــي حــاالت خــوف الضحايــا مــن االنتقــام أو
التشــهري فــي حــال تحدثــوا بأريحيــة أو تفصيــل عــن العنــف
الــذي تعرضــوا لــه ،وهــذا كلــه يؤثــر فــي نتائــج الدراســة.
•العوامــل القائمــة بطبيعــة الحــال فــي مثــل هــذه
الدراســات والتــي يصعــب جــد ًا تحي�يدهــا بالكامــل إن لــم
يكــن مســتحيالً ،وهــذا يعنــي أن النتائــج هــي فــي أفضــل
األحــوال انعــكاس مخفــف للعنــف القائــم ،وتــرة وشــكالً
ونمطــ ًا وت�أثــر ًا ،خاصــة فــي الجانــب النوعــي.

يحــد كثــر ًا مــن القــدرة
•االعتمــاد علــى عينــة المــدارس
ّ
علــى الوصــول إلــى ظواهــر محــددة كعمالــة األطفــال
وزواج القاصريـ�ن والقاصــرات ،حيــث أن األطفــال العاملــن
والمتزوجــن غالبــ ًا مــا يكونــون خــارج إطــار المنظومــة
التعليميــة .لكــن هاتــن الظاهرتــن تحديــد ًا يوصــى
بدراســتهما مــن خــال دراســات مخصصــة ومتعمقــة
بأبعادهمــا وأشــكالهما وحيثياتهمــا ،وهنــاك بالفعــل
عــدد مــن الدراســات 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 اال أن جميــع هــذه العوامــل ال تقلــل
مــن أهميــة نتائــج هــذه الدراســة علــى اإلطــاق ،خاصــة
وأنهــا تبقــى الصــورة المتوفــرة األكــر صدقـ ًا وقربـ ًا للواقــع.

•تحيــز الذاكــرة فيمــا يتعلــق باألســئلة االســرجاعية التــي
يتضمنهــا االســتقصاء ،بمــا فــي ذلــك األســئلة الموجهــة
لفئــة الشــباب فــي الفئــة العمريــة  24-18عام ـ ًا.
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ـد مــن األخــذ بعــن االعتبــار محــددات الدراســة الميدانيــة
ال بـ ّ
عنــد مراجعــة النتائــج وتفســرها واســتنباطها أو تعميمهــا.
وقــد واجهــت الدراســة محــددات ارتبطــت بمــا يلــي:

توفــر األطــر اإلحصائيــة البيانيــة الختيــار عينــة
•عــدم
ّ
عشــوائية ممنهجــة مــن األطفــال ومقدمــي الرعايــة
فــي دور الرعايــة والحمايــة وفــي أوســاط األطفــال مــن
ذوي اإلعاقــة ،وبالتالــي االعتمــاد علــى العينــة التــي تــم
جمعهــا مــن خــال المــدارس ،بالتحديــد ألوالد المــدارس
الثانويــة وخاصــة الســوري�ي ،وهــذا يحــد مــن إمكانيــة
تعميــم النتائــج لهاتــن العينتــن الفرعيتــن ،ومــن القــدرة
علــى المقارنــة فــي هاتــن الفئ�تــن الفرعيتــن تحديــد ًا.
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الخصائص الديموغرافية لعينة لدراسة
خصائص عينة األطفال ( 17-8عام)
قســمت عينــة االطفــال بالتســاوي بــن الجنســن ( 52فــي المائــة مــن الذكــور و  48فــي المائــة مــن اإلنــاث فــي المتوســط).
وكان هــذا التقســيم حســب تصميــم العينــة .وتــم أخــذ العينــات مــن أعــداد متســاوية مــن اإلنــاث والذكــور مــن كل فئــة عمريــة
مــن أجــل ضمــان وجــود عينــات كافيــة مــن كال الجنســن .حيــث تــم تحليــل البيانــات بشــكل منفصــل للذكــور واإلنــاث.
وتراوحــت اعمــار االطفــال الشــاركني فــي هــذه الدراســة بــن  8ســنوات و  17ســنة ،بغــض النظــر عــن صفهــم الحالــي .وعلــى
الرغــم مــن أن التوزيــع العمــري للطــاب يتفــاوت بــن المجموعــات ،فقــد تــم تمثيــل جميــع األعمــار المســتهدفة .وفــي العينة
الوطنيــة ،كان  33فــي المائــة مــن األطفــال تـ�تاوح أعمارهــم بــن  8و  10ســنوات ،و  29فــي المائــة تـ�تاوح أعمارهــم بــن
 11و  13ســنة ،و  38فــي المائــة تـ�تاوح أعمارهــم بــن  14و  17ســنة.
وكان مــا يقــرب ثمانيــة مــن كل عشــرة مجيبــن فــي العينــة الوطنيــة مــن طــاب المــدارس االبتدائيــة .وكان ذلــك نتيجــة طبيعية
لتصميــم العينــة ،حيــث اســتهدفت الدراســة االســتقصائية الطــاب الذيــن ت�تاوحاعمارهــم بــن  8ســنوات و  17ســنة فقــط.
وكان ثالثــة أربــاع األطفــال ( 75فــي المائــة) فــي العينــة الوطنيــة يذهبــون إلــى المــدارس الحكوميــة؛ وكان  19.3فــي
المائــة منهــم يذهبــون إلــى المــدارس الخاصــة و  5.6فــي المائــة منهــم يذهبــون إلــى مــدارس األونــروا .كان األطفــال مــن
المخيمــات الســورية يذهبــون إلــى المــدارس الحكوميــة فقــط.
امــا علــى مســتوى التعليمــي االبــاء وامهــات االطفــال المشــاركني فــي الدراســة ،فــان آبــاء األطفــال فــي العينــات الوطنيــة
أكــر تعليمــا بكثــر مــن آبــاء األطفــال فــي عينــة المخيمــات الســورية ،وفــي حــن أن أكــر مــن نصــف اآلبــاء ( 56فــي المائــة)
مــن اآلبــاء األطفــال فــي العينــة الوطنيــة حصلــوا علــى تعليــم ثانــوي ومــا فــوق ،فــإن  20فــي المائــة فقــط مــن اآلبــاء
األطفــال فــي المخيمــات الســورية حصلــوا علــى تعليــم مماثــل.
و أمــا عــن أمهــات األطفــال المشــاركني فــي الدراســة ،فــان أمهــات األطفــال فــي العينــات الوطنيــة أكــر تعليمــا بكثــر مــن
أمهــات األطفــال فــي عينــة المخيمــات الســورية ،وفــي حــن أن أكــر مــن نصــف األمهــات ( 64فــي المائــة) مــن أمهــات
األطفــال فــي العينــة الوطنيــة حصلــوا علــى تعليــم ثانــوي ومــا فــوق ،فــإن  14فــي المائــة فقــط مــن أمهــات األطفــال فــي
المخيمــات الســورية حصلــوا علــى تعليــم مماثــل.
وكان حوالــي  9مــن كل عشــرة أطفــال ( 88.9فــي المائــة) مــن األطفــال فــي العينــة الوطنيــة أردني ـ�ي ،و 6.7فــي المائــة
ســوري�ي ،و 2.3فــي المائــة فلســطيني�ي ،و 2فــي المائــة الباقــون مــن جنســيات أخــرى.
ويعيــش تســعة مــن كل عشــرة أطفــال مــن العينــة الوطنيــة ( 91.8فــي المائــة) مــع والديهــم فــي المنــزل .وكانــت النســبة
بــن أطفــال الالجئــن الســوري�ي أقــل حيــث كان ثمانيــة مــن كل عشــرة أطفــال ( 84فــي المائــة) يعيشــون مــع كال الوالديــن.
وأما عن الإلقامة مع أحد الوالدين كانت النسب في عينة المخيمات السورية أعلى حيث:
• %13.8من عينة أطفال المخيمات السورية يقيمون مع األم فقط ،و  %1يقيمون مع األب فقط
• %6.7من أطفال العينة الوطنية يقيمون مع األم فقط ،و  %1يقيمون مع األب فقط.
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وقــد كان توزيــع العينــة الوطنيــة فــي المحافظــات معتمــد علــى
االنتشــار الســكاني و الكثافــة الســكانة فــي المملكــة حيــث كان مــن
ضمــن محافظــة العاصمــة عمــان  %38.9مــن عينــة األطفــال ثــم اربــد
 %18.4و يليهــم الزرقــاء .%12.2

عينة ذوي اإلعاقة

عينة دور الرعاية والحماية

عينة المخيمات السورية

العينة الوطنية

(ن = )134

(ن = )126

(ن = )296

(ن = )3281

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

الجدول :1خصائص المجيبني في عينة األطفال

الجنس
ذكر

%51.5

%54.0

%54.3

%52.2

أنثى

%48.5

%46.0

%45.7

%47.8

العمر
من  8إلى 10

%27.6

%11.1

%43.3

%32.7

من  11إلى 13

%48.5

%31.7

%24.8

%29.1

من  14إلى 17

%23.9

%57.1

%31.9

%38.2

الصف

المدرسة
االبتدائية

المدرسة
الثانوية

الصف الثالث

-

-

%17.0

%10.9

الصف الرابع

-

-

%28.9

%11.4

الصف الخامس

-

-

%12.8

%14.4

الصف السادس

-

-

%5.5

%11.5

الصف السابع

-

-

%7.2

%7.7

الصف الثامن

-

-

%0.0

%9.8

الصف التاسع

-

-

%0.3

%9.2

الصف العاشر

-

-

%3.4

%10.4

الصف الحادي عشر

-

-

%9.7

%11.0

الصف الثاني عشر

-

-

%15.2

%3.8

%100.0

%100.0

-

-

(خارج مسح المدرسة)
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نوع المدارس /المؤسسات
المدارس الحكومية

%0.0

%0.0

%100.0

%75.0

المدارس الخاصة

%0.0

%0.0

%0.0

%19.3

االونروا

%0.0

%0.0

%0.0

%5.7

الحاالت الخاصة  -المقابالت
التي أجريت في المنزل

%24.6

%0.0

%0.0

%0.0

وزارة التنمية االجتماعية -
(دور الرعاية و الحماية)

%75.4

%100.0

%0.0

%0.0

تعليم األب
%41.0

%57.9

%12.7

%19.9

ال يعرف تعليم األب

%1.5

%2.4

%2.7

%1.1

%22.4

%16.7

%64.7

%22.9

التعليم الثانوي

%21.6

%15.9

%9.5

%30.2

ي
� ِّأم ّ
أقل من الثانوي
دبلوم ما بعد المرحلة
الثانوية

%3.0

%0.8

%2.5

%5.3

الجامعة أو أعلى

%10.4

%6.3

%8.0

%20.6

تعليم األم
ال يعرف تعليم األم

%35.8

%57.1

%9.0

%13.7

ي
� ِّأم ّ
أقل من الثانوي

%1.5

%1.6

%6.5

%1.2

%23.9

%16.7

%70.0

%20.0

التعليم الثانوي

%22.4

%15.1

%9.0

%34.4

دبلوم ما بعد المرحلة
الثانوية

%6.7

%0.0

%0.6

%8.0

الجامعة أو أعلى

%9.7

%9.5

%4.8

%22.7

الجنسية
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أردني

%75.4

%89.7

-

%88.9

سوري

%18.7

%1.6

%98.3

%6.9

فلسطيني

%4.5

%5.6

-

%2.3

عراقي

%0.0

%0.0

-

%0.4

مصري

%0.7

%0.0

-

%0.9

آخر

%0.7

%0.8

-

%0.2

(ال يعرف الجنسية)

%0.0

%2.4

%1.7

%0.2

االقامة االسرية
يعيش مع كال الوالدين

%91.0

%0.0

%84.1

%91.8

يعيش مع األم فقط

%8.2

%1.6

%13.8

%6.7

يعيش مع األب فقط

%0.7

%2.4

%1.0

%1.0

يعيش مع أقارب آخري�ن

%0.0

%1.0

%0.5

يعيش بعيدا عن األسرة
الخاصة مع األطفال
والبالغني اآلخري�ن

%0.0

%0.0

%0.0

%96.0

عمان

%61.9

%58.7

%0.0

%38.9

اربد

%16.4

%20.6

%0.0

%18.4

الزرقاء

%18.7

%20.6

%16.3

%12.2

البلقاء

%0.0

%0.0

%0.0

%6.0

المفرق

%0.0

%0.0

%83.7

%5.9

جرش

%3.0

%0.0

%0.0

%4.3

معان

%0.0

%0.0

%0.0

%3.4

مادبا

%0.0

%0.0

%0.0

%3.2

الكرك

%0.0

%0.0

%0.0

%3.0

عجلون

%0.0

%0.0

%0.0

%1.8

العقبة

%0.0

%0.0

%0.0

%1.7

الطفيلة

%0.0

%0.0

%0.0

%1.3

خصائص عينة الشباب ( 24-18عام)
وقــد تــم اختيــار الشــباب المشــاركني بشــكل عشــوائي مــن ضمــن الفئــات العمريــة  24-18عامـ ًا مــن كل أســرة معيشــية مختــارة
علــى مســتوى المملكــة .وكان هنــاك تمثيــل كاف مــن جميــع هــذه الفئــات العمريــة لتصبــح عينــة ممثلــة احصائيـ ًا.
ورغــم أن العينــة كانــت متحيــزة لإلنــاث ،الالتــي يمثلــن  62.9فــي المائــة مــن عينــة الشــباب ،فــإن جميــع النتائــج المســتخلصة
مــن الدراســة االســتقصائية للشــباب مصنفــة حســب نــوع الجنــس ،ممــا يحــد مــن أثــر التحيــز وفقــا للجنــس.
وعلــى المســتوى التعليمــي للشــباب المشــاركني فــي عينــة الدراســة ،فقــد كان أكــر مــن  7مــن كل  10شــباب ( 74فــي
المائــة) ممــن هــم فــي مرحلــة التعليــم الثانــوي أو مــا بعــده 2 .مــن كل  10شــباب ( 22فــي المائــة) يعملــون فــي مهــن،
ســواء كانــوا متفرغــن أو غــر متفرغــن أو موســمي�ي.
وكان ثمانيــة مــن كل عشــرة مــن الشــباب المجيبــن ( 85.5فــي المائــة) أردنيـ�ي ،و  10فــي المائــة ســوري�ي ،و 2.7فــي المائــة
فلســطيني�ي ،و 2فــي المائــة مــن جنســيات أخرى.
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الجدول  :2خصائص المجيبني في عينة فئة الشباب  24-18عام
الجنس
ذكر

%37.1

أنثى

%62.9

العمر
18

%16.1

19

%17.0

20

%13.7

21

%14.8

22

%13.9

23

%13.3

24

%11.2

أردني

%85.5

سوري

%10.0

فلسطيني

%2.7

مصري

%1.3

الجنسية

عراقي

%0.3

سوداني

%0.2

آخر

%0.1

التعليم
ال تعليم

%0.7

ابتدائي

%25.6

ثانوي

%37.9

دبلوم متوسط

%5.7

بكالوري�وس

%29.1

ماجستري

%0.9

العمل بدوام كامل

%10.2

العمل بدوام جزئي

%6.3

يعمل موسميا

%2.4

متقطعة ،يوما بعد يوم،
عقد أو العمل جزئي

%3.2

ال يعمل ،ولكن يبحث عن عمل

%23.8

ال يعمل ،وال يبحث عن عمل

%54.1

حالة العمل

24

اربد

%17.6

الزرقاء

%13.1

مفرق

%7.1

البلقاء

%6.0

الكرك

%4.1

العقبة

%3.4

جرش

%3.0

معان

%2.2

مادبا

%1.7

عجلون

%1.6

الطفيلة

%1.2

خصائـص عينـة مقـدمي الرعـايـة
كان مقدمــي الرعايــة المشــاركني فــي الدراســة أشــخاص ًا
بالغــن ومقدمــي رعايــة لألطفــال فــي األســر المعيشــية
المختــارة .وفــي كل أســرة معيشــية ،اختــر طفــل واحــد
عشــوائي ًا بوصفــه الطفــل «البــؤري» أي الطفــل الــذي طرحــت
عنــه األســئلة مــع مقدمــي الرعايــة . .علــى ســبيل المثال ،في
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  10مجيبــن هــم أم الطفــل
الــذي يركــز علــى الســؤال ،كمــا هــو مبــن فــي الجــدول  3حيــث
أن  85.1فــي المائــة مــن مقدمــي الرعايــة الذيــن تــم طــرح
هــذه األســئلة عليهــم إنــاث فــي العينــة الوطنيــة ،و87.3
فــي المائــة فــي عينــة المخيمــات.

وكان  88.3فــي المائــة مــن مقدمــي الرعايــة فــي
العينةالوطنيــة أردنيــ�ي؛ و  8.9فــي المائــة مــن الســوري�ي
و 1.5فــي المائــة فلســطيني�ي و  1.5فــي المائــة مــن
جنســيات أخــرى.
وعلــى المســتوى التعليمــي لمقدمــي الرعايــة ،فقــد كان
 37فــي المائــة مــن مقدمــي الرعايــة فــي العينــة الوطنيــة
مســتواهم التعليمــي أقــل مــن التعليــم الثانــوي؛ 35.3
فــي المائــة حصلــوا علــى شــهادة الثانويــة العامــة؛ و28
فــي المائــة حصلــوا علــى شــكل مــن أشــكال التعليــم مــا
بعــد الثانــوي .أمــا مقدمــو الرعايــة فــي المخيمــات ،فهــم
حاصلــون علــى مســتوى تعليمي ـ ًا أقــل مــن مقدمــي الرعايــة
فــي العينــة الوطنيــة ،حيــث  13فــي المائــة لــم يتلقــوا أي
تعليــم علــى اإلطــاق 67.1 ،فــي المائــة تلقــوا تعليم ـ ًا قبــل
الثانــوي ،و 11.9فــي المائــة تلقــوا تعليم ـ ًا ثانوي ـ ًا ،و 7.7فــي
المائــة فقــط تلقــوا تعليــم مــا بعــد الثانــوي.

وفــي المتوســط ،كان مقدمــو الرعايــة المشــاركني فــي
الدراســة يرعــون ثالثــة أطفــال ،فــي حــن كان مقدمــو
الرعايــة فــي المخيمــات يرعــون بأربعــة أطفــال .جنــس الطفــل
«البــؤري» الــذي تــم طــرح األســئلة عنــة كان تقري�بــا متســاوي
حيــث كان  54.5فــي المائــة مــن األطفــال ذكــور و 45.6إنــاث
فــي العينــة الوطنيــة ،و 57.2فــي المائــة ذكــور و42.8
فــي المائــة إناثــا فــي عينــة المخيمــات .أمــا بالنســبة ألعمــار
األطفــال ،فكانــت موزعــة بــن جميــع الفئــات العمريــة.

25

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

المحافظة
عمان

%38.9

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

وأمــا بخصــوص الحالــة االقتصاديــة لمقــدم الرعايــة الــذي تــم نعبئــة االســتبيان معــه مــع األخــذ بعــن االعتبــار أن  85.1فــي
المائــة فــي العينــة الوطنيــة المســتجيب كانــت أنثــى و  87.3فــي المائــة فــي عينــة المخيمــات ،كانــت حالــة  67.8فــي المائــة
فــي العينــة الوطنيــة ال يعمــل ،وال يبحــث عــن عمــل و  64.1فــي المائــة فــي عينــة المخيمــات ال يعمــل ،وال يبحــث عــن عمــل.
وأمــا عــن التوزيــع الجغرافــي لعينــة مقدمــي الرعايــة فــي عينــة المخيمــات كانــت مقســومة بــن المخيمــن بنســبة 50.2
فــي المائــة داخــل مخيــم األزرق و  49.8فــي المائــة داخــل مخيــم الزعــري .و بخصــوص العينــة الوطنيــة أيضــا تــم االعتمــاد
علــى الكثافــة الســكانية للمملكــة حيــث أنهــا عينــة ممثلــة إحصائي ـ ًا مــن كآفــة محافظــات المملكــة.

الجدول  :3خصائص المجيبني في عينة مقدمي الرعاية
العينة الوطنية

عينة المخيمات السورية

(ن = )1563

(ن = )143

جنس مقدم الرعاية
ذكر
أنثى

%14.9

%12.7

%85.1

%87.3

جنس الطفل البؤري
ذكر

%54.4

%57.2

أنثى

%45.6

%42.8

 2 - 0سنة

%11.5

%26.9

 5 - 3سنوات

%16.3

%23.8

 8 - 6سنوات

%14.9

%16.6

 11 - 9سنة

%16.9

%12.3

 14 - 12سنة

%22.6

%13.3

 17 - 15سنة

%17.8

%7.2

عمر الطفل البؤري

عالقة مقدم الرعاية بالطفل
أم

%82.9

%85.5

أب

%14.8

%12.7

زوجه االب

%0.4

%0.7

جدة

%1.4

%0.7

االخوه

%0.2

%0.4

زوجة أخيها

%0.1

-

مة
َع َّ

%0.3

-

1

%20.0

%12.4

2

%24.0

%14.2

3

%24.3

%19.5

4

%18.3

%22.6

5

%8.5

%14.0

6

%3.1

%9.4

 7أو أكرث

%1.8

%7.9

عدد األطفال الذين يتلقون الرعاية من مقدم الرعاية
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جنسية مقدم الرعاية
أردني

%88.3

-

سوري

%8.9

%100.0

فلسطيني

%1.5

-

مصري

%0.5

-

عراقي

%0.3

-

آخر

%0.5

-

تعليم مقدم الرعاية
ال يمكن القراءة أو الكتابة

%3.2

%12.6

يمكن القراءة والكتابة (ولكن ال توجد شهادة)

%1.2

%0.7

ابتدائي

%32.5

%67.1

ثانوي

%35.3

%11.9

دبلوم متوسط

%10.8

%4.2

بكالوري�وس

%16.0

%3.5

%1.0

%0.0

%0.2

%0.0

ماجستري
الدكتوراه
العمل بدوام كامل

%14.1

%3.2

العمل بدوام جزئي

%2.8

%3.7

يعمل موسميا

%1.7

%1.4

العمل المتقطع أو اليومي أو التعاقدي أو العرضي

%1.5

%1.9

ال يعمل ،ولكن البحث عن عمل

%12.0

%25.7

ال يعمل ،وال يبحث عن عمل

%67.8

%64.1

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

حالة العمل لمقدم الرعاية

المحافظة
عمان

%41.8

اربد

%20.3

الزرقاء

%12.6

البلقاء

%5.8

الكرك

%3.8

العقبة

%2.7

جرش

%2.6

مادبا

%2.6

مفرق

%2.4

عجلون

%2.2

معان

%1.9

الطفيلة

%1.3

%50.2

%49.8
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خصائص عينة المشاركني في مجموعات الرتكيز

تمــت االســتقصاءات النوعيــة عــر مجموعــات تركيــز
لعــدة فئــات فقــد كان عــدد حضــور مجموعــات
الرتكيــز لفئــات األطفــال  17-8عــام  133طفــل
و كانــت هــذه الجلســات منتشــرة علــى مســتوى
المملكــة و تضــم عينــة األطفــال الســوري�ن داخــل
المخيمــات باإلضافــة الــى جلســة حواريــة مــع
أطفــال عاملــون متوســط عمرهــم  15.9عــام.

وأيضــا تــم اجــراء جلســات حواريــة مــع مقدمــي رعايــة
لألطفــال حيــث حضــر  26ســيدة مــن األمهــات األردنيــات
بمتوســط عمــر  41.8عــام ،و شــارك  15أب أردنــي
بجلســات حواريــة بمتوســط عمــر  48.2عــام ،و أمــا
عــن جلســات عينــة المخيمــات فقــد شــاركت  10ســيدات
بمتوســط عمــر  43.9عــام و شــارك  10آبــاء بمتوســط
عمــر  45عــام.
وأمــا عــن باقــي الجلســات فقــد تمــت مــع معلمــن و
معلمــات و مــع مقدمــي خدمــات داخــل دور الرعايــة و
الحمايــة باإلضافــة الــى أربــاب العمــل بمجمــل عــدد 51
مشــارك و مشــاركة.

الجدول  :4خصائص عينة المشاركني في مجموعات الرتكيز
عدد المشاركني لكل مجموعة
مستهدفة

متوسط العمر

الفتيات األردنيات اللواتي ت�تاوح أعمارهن بني  6و 12عاما

32

10.2

األوالد األردنيون الذين ت�تاوح أعمارهم بني  6و 12سنة

19

10.1

الفتيات األردنيات اللواتي ت�تاوح أعمارهن بني  13و 17عاما

29

15.2

األوالد األردنيون الذين ت�تاوح أعمارهم بني  13و 17عاما

23

15.4

المجموعة المستهدفة
األطفال

صبية سوري�ون ت�تاوح أعمارهم بني  6و 12سنة

11

9.3

صبية سوري�ون ت�تاوح أعمارهم بني  13و 17عاما

11

15.4

األوالد العاملون

8

15.9

مقدمو الرعاية
األمهات  -أردني

26

41.8

اآلباء  -أردني

15

48.2

األمهات  -السورية

10

43.9

اآلباء  -سوري

10

45.0

المهني�ي
معلمة

22

معلم

18

مقدم الخدمة في دور الرعاية

9

أرباب عمل األطفال

5

إجمالي عدد المشاركني في مجموعة الرتكيز
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248

ةساردلا جئاتن مها نع صخلم
العنف الجسدي

%74.6

%69.9

%55.2

مــن االطفــال فــي العينــة الوطنيــة فــي
الفئــة العمريــة  17-8عامــ ًا تعرضــوا
لشــكل واحــد علــى األقــل مــن أشــكال
العنــف الجســدي فــي حياتهــم (%79.2
فــي أوســاط الذكــور مقابــل  %69.7فــي
أوســاط اإلنــاث).

مـــن االطفـــال فـــي عينـــة المخيمـــات
الســورية فــي الفئــة العمريــة  17-8عام ـ ًا
تعرضـــوا لشـــكل واحـــد علـــى األقـــل مـــن
أشـــكال العنـــف الجســـدي فـــي حياتهـــم
( %76.5فـــي أوســـاط الذكـــور مقابـــل
 %62.1فـــي أوســـاط اإلنـــاث).

مـــن االطفـــال ذوي االعاقـــة فـــي الفئـــة
العمري ــة  17-8عام ـ ًا تعرض ــوا لش ــكل واح ــد
عل ــى األق ــل م ــن أش ــكال العن ــف الجس ــدي
فـــي حياتهـــم ( %58.0فـــي أوســـاط
الذكـــور مقابـــل  %52.3فـــي أوســـاط
اإلنـــاث).

معدل ممارسة مقدمي الرعاية للعنف على اطفالهم منخفض في األعمار المبكرة ألطفالهم ،ولكنه يستمر باالرتفاع
عاما ،ومن ثم يعود لالنخفاض نسبيا في الفئة العمرية االكرب.
ليصل الذروة للفئة العمرية 14-9
ً

استخدام مقدمي الرعاية االسرية العنف الجسدي مع األطفال كوسيلة ت�أديبية

%73.9

%63.6

مــن مقدمــي الرعايــة االســرية فــي العينــة الوطنيــة مارســوا
العنــف كوســيلة تاديبيــة لألطفــال مــا دون ال 18مــن العمــر علــى
األقــل مــرة واحــدة فــي حياتهــم.

مــن مقدمــي الرعايــة االســرية فــي عينــة المخيمــات الســورية
مارســوا العنــف كوســيلة تاديبيــة لالطفــال مــا دون ال 18مــن
العمــر علــى األقــل مــرة واحــدة فــي حياتهــم.

أشكال العنف الجسدي ضد األطفال
توزعت نســب اشــكال العنف الجســدي االكرث شــيوعا على االطفال
فــي الفئــة العمريــة  17-8فــي العينــة الوطنيــة كمــا يلــي:

توزعــت نســب اشــكال العنــف الجســدي االكــر شــيوعا الممــارس
علــى االطفــال فــي الفئــة العمريــة  17-8عامــ ًا فــي عينــة
المخيمــات الســوريةكما يلــي:

الصفــع علــى الوجــه أو مؤخــرة الــرأس بنســبة  ،%22.9الــركل
لــي األذن بنســبة
شــد الشــعر بنســبة ،%19.9
بنســبة ،%20.8
ّ
ّ
 ،%18.9والقــرص بنســبة .%14.2

الصفــع علــى الوجــه أو مؤخــرة الــرأس بنســبة  ،%24.4الضــرب
ضربــا]
بشــكل مت�كــرر باســتخدام أداة أو بقبضــة اليــد [أوســعك
ً
ـي األذن بنســبة  ،%16.8الضــرب علــى مــكان آخــر
بنســبة  ،%18.9لـ ّ
[غــر المؤخــرة] باســتخدام أداة [مثــل عصــا أو مكنســة أو عــكاز أو
شــد الشــعر بنســبة .%14.9
حــزام] .%17.5
ّ
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الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

مرت�كبو العنف الجسدي ضد االطفال
توزعــت نســب مرت�كبــي العنــف الجســدي ضــد األطفــال فــي الفئــة
العمريــة  17-8عام ـ ًا فــي العينــة الوطنيــة كمــا يلــي:

توزعــت نســب مرت�كبــي العنــف الجســدي ضــد األطفــال فــي الفئــة
العمريــة  17-8عام ـ ًا فــي عينــة المخيمــات الســورية كمــا يلــي:

 %47.1مــن قبــل األهــل ،و  %44.1مــن قبــل اإلخــوة %39.6 ،مــن
قبــل األقــران ،و  %27.4مــن قبــل المعلمــن والمعلمــات.

 %41.8مــن قبــل األهــل %43.9 ،مــن قبــل اإلخــوة ،و %36.5مــن
قبــل األقــران ،و  %39.5مــن قبــل المعلمــات أو المعلمــن.

تربي�ر و دوافع مقدمي الرعاية االسرية لممارسة العنف الجسدي
ســألت الدراســة (افرتاضيــا) عــن متــى يكــون العنــف الجســدي
مــررا مــع األطفــال .توزعــت المــررات (االفرتاضيــة) مــن مقدمــي
الرعايــة االســرية حــول اســتخدام العنــف الجســدي مــع األطفــال
فــي العينــة الوطنيــة كمــا يلــي:

توزعــت نســب المــررات (االفرتاضيــة) مــن مقدمــي الرعايــة
االســرية حــول اســتخدام العنــف الجســدي مــع األطفــال فــي عينــة
المخيمــات الســورية كمــا يلــي:

 %67.7فــي حــال ســرقة أي شــيء مــن اآلخريــ�ن .و  %56.9فــي
حــال ســرقة شــيء فــي المدرســة %55.4 ،إن خــرج األطفــال مــن
البيــت مــن دون علــم أهلهــم %55.0 ،إن وضــع األطفــال أنفســهم
فــي موقــف خطــر قــد يعرضهــم لــأذى.

 %72.4فــي حــال ســرقة أي شــيء مــن اآلخريــ�ن .و  %63.5فــي
حــال ســرقة شــيء فــي المدرســة %58.9 ،إن خــرج األطفــال مــن
البيــت مــن دون علــم أهلهــم %47.5 ،إن وضــع األطفــال أنفســهم
فــي موقــف خطــر قــد يعرضهــم لــأذى.

موقف مقدمي الرعاية األسرية حول استخدام اساليب التعامل االيجابي
توزعــت نســب مواقــف مقدمــي الرعايــة االســرية حــول اســتخدام
اســاليب التعامــل االيجابــي (التاديــب االيجابــي) مــع اطفالهــم فــي
العينــة الوطنيــة كمــا يلــي:

توزعــت نســب مواقــف مقدمــي الرعايــة االســرية حــول اســتخدام
اســاليب التعامــل االيجابــي (التاديــب االيجابــي) مــع اطفالهــم فــي
عينــة المخيمــات الســورية كمــا يلــي:

 %91.0قــد بينــوا أنــه يجــب التوضيــح للطفــل لمــاذا ُيعتــر مــا فعله/
فعلتــه خاطئًــا ،و  %81.0ذكــروا وجــوب مكافــأة الطفــل علــى
التصــرف بشــكل جيــد %73.0 ،إعطــاء الطفــل شــيئًا آخــر يفعلــه/
تفعلــه للتوقــف عــن سلوكه/ســلوكها أو تغيــ�يه.

 %85.0قــد بينــوا أنــه يجــب التوضيــح للطفــل لمــاذا ُيعتــر مــا
فعله/فعلتــه خاطئًــا ،و  %71.0ذكــروا وجــوب مكافــأة الطفــل
علــى التصــرف بشــكل جيــد %61.0 ،إعطــاء الطفــل شــيئًا آخــر
يفعله/تفعلــه للتوقــف عــن سلوكه/ســلوكها أو تغيــ�يه.

موقف مقدمي الرعاية األسرية من العنف الجسدي
توزعــت نســب مواقــف مقدمــي الرعايــة األســرية بخصــوص
فعاليــة العقــاب الجســدي فــي العينــة الوطنيــة كمــا يلــي:

توزعــت نســب مواقــف مقدمــي الرعاية األســرية بخصــوص فعالية
العقــاب الجســدي فــي عينــة المخيمــات الســورية كمــا يلي:

 %60.0ليــس فعــاال ابــد ًا % %24.2،ليــس فعــاالً فــي معظــم
األحيــان %15.2 ،إنــه فعــال فــي معظــم األحيــان و %0.7فعــال
دائمــا.

 %68.3ليــس فعــاال ابــد ًا %19.6 ،ليــس فعــاالً فــي معظــم األحيــان،
 %10.9إنــه فعــال فــي معظــم األحيــان و %1.2فعــال دائمــا.
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%58.3

%58.0

%51.5

مــن االطفــال فــي العينــة الوطنيــة فــي
الفئــة العمريــة  17-8عامــ ًا تعرضــوا
لشــكل واحــد علــى األقــل مــن أشــكال
العنــف النفســي فــي حياتهــم ( %57.2
فــي أوســاط الذكــور مقابــل  %59.6فــي
أوســاط اإلنــاث).

مــن االطفــال فــي عينــة المخيمــات
الســورية فــي الفئــة العمريــة  17-8عام ـ ًا
تعرضــوا لشــكل واحــد علــى األقــل مــن
أشــكال العنــف النفســي فــي حياتهــم
( %63.0فــي أوســاط الذكــور مقابــل
 %51.0فــي أوســاط اإلنــاث).

مــن االطفــال ذوي االعاقــة فــي الفئــة
العمريــة  17-8عام ـ ًا تعرضــوا لشــكل واحــد
علــى األقــل مــن أشــكال العنــف النفســي
فــي حياتهــم ( %55.1فــي أوســاط الذكــور
مقابــل  %47.7فــي أوســاط اإلنــاث).

%65.2

%51.3

مــن مقدمــي الرعايــة االســرية فــي العينــة الوطنيــة مارســوا
العنــف النفســي كوســيلة تاديبيــة لالطفــال فــي الفئــة العمريــة
ما دون ال 18عاما على األقل مرة واحدة في حياتهم.

مــن مقدمــي الرعايــة االســرية فــي عينــة المخيمــات الســورية
مارســوا العنــف النفســي كوســيلة تاديبيــة لالطفــال فــي الفئــة
العمريــة مــا دون ال 18علــى األقــل مــرة واحــدة فــي حياتهــم

مرت�كبو العنف النفسي ضد االطفال
توزعــت نســب مرت�كبــي العنــف النفســي ضــد األطفــال فــي الفئــة
العمريــة  17-8عامـ ًا فــي العينــة الوطنيــة كمــا يلــي:

توزعــت نســب مرت�كبــي العنــف النفســي ضــد األطفــال فــي الفئــة
العمريــة  17-8عامـ ًا فــي عينــة المخيمــات الســورية كمــا يلــي:

 %27.9مــن قبــل األهــل ،و  %37.1مــن قبــل اإلخــوة %67.2 ،مــن
قبــل األقــران ،و  %5.7مــن قبــل المعلمــن والمعلمــات.

 %19.8مــن قبــل األهــل %32.4 ،مــن قبــل اإلخــوة ،و %77.1مــن
قبــل األقــران ،و  %12.7مــن قبــل المعلمــات أو المعلمــن.

أشكال العنف النفسي ضد األطفال
توزعــت نســب اشــكال العنــف النفســي االكــر شــيوعا علــى
االطفــال فــي الفئــة العمريــة  17-8عامــ ًا فــي العينــة الوطنيــة
كمــا يلــي:

توزعــت نســب اشــكال العنــف النفســي االكــر شــيوعا علــى
االطفــال فــي الفئــة العمريــة  17-8عامــ ًا فــي عينــة المخيمــات
الســوريةكما يلــي:

القيــام بالصــراخ أو الصيــاح بصــوت مرتفــع  ،%40.0الســب أو اللعــن
 ،%26.0اإلهانــة مــن خــال المنــاداة بنعــوت مثــل غبــي ،كســول أو
صفــات ســلبية كهــذه  ،%22.7ورفــض التحــدث مــع الطفــل لفــرة
طويلــة  .%21.8لــوم الطفــل علــى أشــياء ســيئة حصلــت فــي
الحيــاة بالرغــم مــن أن الطفــل لــم يكــن لــه دخــل بھــا .%19.7

القيــام بالصــراخ أو الصيــاح بصــوت مرتفــع  ،%32.0الســب أو اللعــن
 ،%33.0اإلهانــة مــن خــال المنــاداة بنعــوت مثــل غبــي ،كســول أو
صفــات ســلبية كهــذه  ،%27.0ورفــض التحــدث مــع الطفــل لفــرة
طويلــة ،%22.0و تھدیــد الطفــل أنــه سريســب بمــواد المدرســية
أو يخصــم عالمــات منــه (مــن األســاتذة) .%21.0

31

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

استخدام مقدمي الرعاية االسرية العنف النفسي مع األطفال كوسيلة ت�أديبية

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

امهإلا
أشكال اإلهمال:
حسب افادة االطفال:
توزعــت نســب اشــكال االهمــال االكــر شــيوعا علــى االطفــال فــي
الفئــة العمريــة  17-8عام ـ ًا فــي العينــة الوطنيــة كمــا يلــي:

توزعــت نســب اشــكال العنــف النفســي االكــر شــيوعا علــى
االطفــال فــي الفئــة العمريــة  17-8عامــ ًا فــي عينــة المخيمــات
الســورية كمــا يلــي :

اصابــة الطفــل او تعرضــه لــأذى بســبب غيــاب اإلشــراف مــن شــخص
كبــر  ،%16.2عــرض ســيجارة أو مــواد أخــرى علــى الطفــل قابلــة
للتدخــن  ،%9.1عــدم شــعور الطفــل بالرعايــة  ،%8.3معاملــة
الطفــل بشــكل جعلــه يشــعر بعــدم الفائــدة .%8.2

اصابــة الطفــل او تعرضــه لــأذى بســبب غيــاب اإلشــراف مــن شــخص
كبــر  ،%25.0معاملــة الطفــل بشــكل جعلــه يشــعر بعــدم الفائــدة
 ،%7.9اشــعار الطفــل بأنــه غــر مهــم ،%7.6عــدم شــعور الطفــل
بالرعايــة .%7.5

حسب افادة مقدمي الرعاية االسرية:
توزعــت نســب اشــكال االهمــال االكــر شــيوعا علــى االطفــال مــا
دون ال 18مــن العمــر علــى األقــل مــرة واحــدة فــي حياتهــم فــي
العينــة الوطنيــة كمــا يلــي:

توزعــت نســب اشــكال العنــف النفســي االكــر شــيوعا علــى
األطفــال مــا دون ال 18عامــا مــن العمــر علــى األقــل مــرة واحــدة
فــي حياتهــم فــي العينــة الوطنيــة كمــا يلــي :

اصابــة الطفــل او تعرضــه لــأذى بســبب غيــاب اإلشــراف مــن شــخص
كبــر  ،%9.4عــدم تلقــي الطفــل للعــاج اثنــاء مرضــه  ،%5.5عــدم
توفــر مــكان امــن للطفــل .%2.5

عــدم تلقــي الطفــل للعــاج اثنــاء مرضــه  ،%7.0عــدم توفــر مــكان
امــن للطفــل  ،%6.0اصابــة الطفــل او تعرضــه لــأذى بســبب غيــاب
اإلشــراف مــن شــخص كبــر ،%5.9
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( )%27.3مــن االطفــال فــي العينــة الوطنيــة فــي الفئــة العمريــة
 17-8عامــ ًا تعرضــوا لشــكل واحــد علــى األقــل مــن أشــكال العنــف
الجنســي فــي حياتهــم ( %31.2فــي أوســاط الذكــور مقابــل %23.2
في أوســاط اإلناث) – وتوزعت اشــكال العنف الجنســي التي تعرض

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

لهــا االطفــال لمــرة واحــدة علــى االقــل فــي حياتهــم مــا يلــي:

جعل الطفل يشاهد فيديو جنسي أو ينظر إلى صورة جنسية :%4.8

 %5.8من الذكور

 %3.7من االناث

جعل الطفل ينظر الى اعضائهم الحساسة او أرادوا ان ينظروا الى أعضاء الطفل الحساسة :%1.1

 %0.6من الذكور

 %1.6من االناث

لمس األعضاء الحساسة بطريقة جنسية أو الطلب من الطفل لمس األعضاء الحساسة (%2.8

 %2.0من الذكور

 %3.7من االناث
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التقاط صورا او صنع فيديو خادش للحياء للطفل :%1.0

 %1.5من الذكور

 %0.7من االناث

استخدام ،أو إطالق كالم بذيء ،أو مخجل ،أو خادش للحياء أمام الطفل :%24.2

 %29.1من الذكور

 %18.8من اإلناث

( )%24.0مــن االطفــال فــي عينــة المخيمــات الســورية فــي الفئــة
العمريــة  17-8عامــ ًا تعرضــوا لشــكل واحــد علــى األقــل مــن أشــكال
العنــف الجنســي فــي حياتهــم ( %29.7فــي أوســاط الذكــور مقابــل
 %17.3فــي أوســاط اإلنــاث) وتوزعــت اشــكال العنــف الجنســي التــي
تعــرض لهــا االطفــال لمــرة واحــدة علــى االقــل فــي حياتهــم مــا يلــي:

جعل الطفل يشاهد فيديو جنسي أو ينظر إلى صورة جنسية :%4.2

 %5.3من الذكور

 %3.0من االناث

جعل الطفل ينظر الى اعضائهم الحساسة او أرادوا ان ينظروا الى أعضاء الطفل الحساسة :%0.6

 %1.1من الذكور فقط
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لمس األعضاء الحساسة بطريقة جنسية أو الطلب من الطفل لمس األعضاء الحساسة %1.0

 %1.1من الذكور

 %0.8من اإلناث

التقاط صورا او صنع فيديو خادش للحياء للطفل بنسبة ()%0
استخدام ،أو إطالق كالم بذيء ،أو مخجل ،أو خادش للحياء أمام الطفل :%22.4

 %1.0مــن مقدمــي الرعايــة األســرية فــي العينــة الوطنيــة و%0.6
مــن مقدمــي الرعايــة االســرية فــي عينــة المخيمــات الســورية
افــادوا بــأن أطفالهــم تعرضــوا للمالمســة فــي ســياق جنســي مــن
ِقبــل شــخص بالــغ خــال  12شــهر الســابقة للدراســة.
مرت�كبو العنف الجنسي االطفال.
توزعــت نســب مرت�كبــي العنــف الجنســي ضــد األطفــال فــي الفئــة العمريــة  17-8عامـ ًا  %48.3مــن قبــل االقــران ،و  %37.0مــن
قبــل الغربــاء %14.4 ،مــن قبــل الجــران ،و  %10.6مــن قبــل االقــارب الكبــار.

35

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

 %27.9من الذكور

 %15.8من اإلناث

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

ورتكلالا )رمنتلا( فنعلا
انتشار العنف اإللكرتوني

%13.2

مــن االطفــال فــي العينــة الوطنيــة فــي الفئــة
العمريــة  17-8عامــ ًا تعرضــوا لشــكل واحــد علــى
األقــل مــن أشــكال العنــف ااالكرتونــي فــي حياتهــم
( %11.0فــي أوســاط الذكــور مقابــل  %15.5فــي
أوســاط اإلنــاث).

%5.1

مــن االطفــال فــي عينــة المخيمــات الســورية فــي
الفئــة العمريــة  17-8عام ـ ًا تعرضــوا لشــكل واحــد علــى
األقــل مــن أشــكال العنــف االكرتونــي فــي حياتهــم
( %9.5فــي أوســاط الذكــور مقابــل  %0.0فــي
أوســاط اإلنــاث).

معرفة األطفال لمعنى أو وجود العنف اإللكرتوني

%34.0

مــن االطفــال فــي العينــة الوطنيــة فــي الفئــة العمريــة  17-8عامــ ًا علــى معرفــة بمعنــى أو بوجــود العنــف
اإللكرتونــي (التنمــر) )%27.5( ،مــن االطفــال فــي عينــة المخيمــات الســورية.

علم مقدمي الرعاية بتعرض أطفالهم للعنف اإللكرتوني حسب العينة

%31.0

مــن مقدمــي الرعايــة فــي العينــة الوطنيــة و ( )%8.3مــن عينــة المخيمــات الســورية علــى معرفــة بمعنــى أو
بوجــود العنــف اإللكرتونــي .

أشكال العنف االكرتوني ضد األطفال
توزعــت نســب اشــكال العنــف االكرتونــي االكــر شــيوعا ضــد االطفــال فــي الفئــة العمريــة  17-8عام ـ ًا حســب افــادة االطفــال
المســتخدمني لالنرتنــت كمــا يلــي:
المضايقــة :القيــام 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 و ارســال محتــوى غــر الئــق مــن حســاب الطفــل دون علمــه  ،%7.7أن يصــل الطفــل محتــوى جنســي .%6.6
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توزعــت نســب معرفــة االطفــال فــي الفئــة العمريــة ( 17-8عــام) بالجهــات المقدمــة للخدمــة والتــي مــن الممكــن أن يلجــؤوا
لهــا لطلــب المســاعدة فــي العينــة الوطنيــة علــى النحــو التالــي:

%61.5

%27.2

%10.1

الشرطة

إدارة حماية األسرة

وحدة الجرائم االلكرتونية التابعة لألمن
العام

توزعــت نســب معرفــة االطفــال فــي الفئــة العمريــة ( 17-8عــام) بالجهــات المقدمــة للخدمــة والتــي مــن الممكــن أن يلجــؤوا
لهــا لطلــب المســاعدة فــي عينــة المخيمــات الســورية علــى النحــو التالــي:

%56.2

%20.4

%17.5

الشرطة

إدارة حماية األسرة

منظمة األمم المتحدة للطفولة
(اليونيسف)
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معرفة االطفال بقنوات
التبليغ و الربامج المساندة

تايصوتلا

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 أمان لهم كالمنزل والمدرســة .ويتفاقم األمر
مــع اســتمرار وجــود ثقافــة تربيــ�ر العنــف لــدى البعــض،
خاصــة كوســيلة ت�أديبيــة.
وقــد بنيــت توصيــات هــذه الدراســة وفقــا لحزمــة اإلســراتيجيات الســبع إلنهــاء العنــف ضــد األطفــال
البينــات فعاليتهــا فــي
( )INSPIREوالتــي ت�تضمــن إطــار عمــل عــر ســبع إســراتيجيات رئيســية أثبتــت ّ
ـد األطفــال ،وعلــى النحــو التالــي:
ـد مــن العنــف ضـ ّ
الحـ ّ

تطبيق القوانني ونفاذها
•اصــدار 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 تطويــ�ر التشــريعات لتشــمل
االهمــال كنــوع مــن أنــواع العنــف ضــد األطفــال.
•الغاء 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 لتغيــ�ي التقبــل
المجتمعــي للعنــف ضــد األطفــال أو تربيــ�ره.
•اعتمــاد نهــج أكــر تشــاركية وأقــل مركزيــة فــي التوعيــة ،والرتكيــز بشــكل خــاص علــى المؤثريــ�ن
وعلــى تعزيــ�ز مشــاركة المجتمعــات المحليــة فــي مكافحــة العنــف ،بمــا فــي ذلــك:
•تعزي�ز مفاهيم الرعاية والحماية والمسؤولية االجتماعية
ـص
•أهميــة إشــراكالرجال والشــباب واألطفــال فــي إدارة التغيـ�ي للمفاهيــم المغلوطــة فيمــا يخـ ّ
بتقبــل وتربي�رالعنــف ضــد األطفــال.
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يخصتقبل وتربي�رالعنف ضد األطفال.
•أهمية إشراك المؤسسات الدينية في إدارة التغي�ي للمفاهيم المغلوطة فيما
ّ
•تفعيــل دور اإلعــام فــي مكافحــة العنــف والســياقات الثقافيــة التــي تــرره أو ت�تقبلــه ،و .وتشــجيع اتباعاخالقيــات
العمــل اإلعالمــي المعتمــدة وطنيــا فــي تــداول قضايــا العنــف االطفــال.
•العمل على تغي�ي االتجاهات نحو عدم التساهل مع قضايا العنف ضد األطفال والتبيلغ عنه للجهات المعنية .ا

•تطويــ�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 اســرية مت�كاملــة وشــمولية وعــدم الرتكيــز علــى الطفــل العنــف فقــط.
(وجــود برامــج دعــم للطفــل المع ّنــف واســرته)
•تدريب الكوادر الطبية والرتبوية على اليات اكتشاف العنف والت�أكيد على أهمية الكشف المبكر والبليغ عنها.

•حشد مزيد من الدعم واالهتمام لربامج االسر الراعية البديلة وأطر الرعاية األسرية والدور المجتمعي في الرعاية
•مأسســة برنامــج معـ ًا نحــو بيئــة مدرســية امنــة وتعميمــه علــى كافــة المــدارس لحمايــة األطفال مــن العنف فــي المدارس
ومــن التنمــر وكافــة اشــكال العنــف األخــرى .مــن العنــف ضــد األطفــال توفــر أماكــن ومســاحات لعــب آمنــة لألطفــال وفــي
جميــع المحافظــات والمناطق.
•التغطيــة المتوازنــة لجميــع مــا ســبق مــن مقرتحــات وتدخــات ،فــي مختلــف المحافظــات ولمختلــف الشــرائح الســكانية،
وباألخــص للفئــات األكــر فقــر ًا وتهميشــ ً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
•تطبيق برامج لتعزي�ز الرتب�ية اإليجابية والمساواة الجندرية داخل العائلة ،واالنتباه بشكل خاص إلى العنف من اإلخوة.
•إعــداد برامــج خاصــة لدعــم األمهــات وحمايتهــن ،وباألخــص االمهــات األكــر عرضــة للعنــف أنفســهن ،لتعزي ـ�ز دورهــن فــي
حمايــة األطفــال.
•إعــداد برامــج خاصــة لآلبــاء أيضـ ًا عــن دورهــم فــي حمايــة األطفــال وفــي ت�ثقيــف أقرانهــم ونظرائهــم مــن الذكــور ،وت�كريس
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 االكــر فقــرا،
لمــا تلعبــه هــذه العوامــل مــن دور فــي تقليــل تعــرض األطفــال للعنــف
•تعزي�ز المفاهيم االيجابية وبدائل طرق الت�أديب وتعزي�زها سواء في اإلعالم أو خطب الجمعة أو الورش والدورات التدري�بية.
•زيادة الوعي عند مقدمي الرعاية والخدمات المتاحة ونوعها وأهمية الرقابة والتقي�يم لهذه الخدمات وبشكل دوري.
•الزيارات المنزلية والمتابعة الدورية للحاالت وتدريب المزيد من الكوادر على آليات الحماية والكشف عن حاالت العنف

39

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

•توفري مساقات تعليمية متخصصة عن العنف ضد األطفال في التعليم المهني والجامعي لمختلف االتخصصات ذات الصلة
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تحسني الدخل وتعزي�ز الوضع االقتصادي
•دعــم اســتمرار وتوســيع المســاعدات الوطنيــة الحاليــة وسياســات الحمايــة االجتماعيــة ،والربــط مــا أمكــن بــن برامــج الدعم
االجتماعــي وبرامــج الحمايــة مــن العنــف ،وبــن برامــج الدعــم االقتصادي والمســاعدات المادية والمعيشــية
•التمكــن االقتصــادي وتوفــر الدعــم المــادي لالســر المعرضــة للخطــر ( االســر التــي لديهــا أطفــال معرضــن للــزواج المبكــر
أو عمالــة األطفــال).
•اجراء دراسات معمقة حول سبل العيش وتقي�يمات الهشاشة ،مع الرتكيز على ربطها بقابلية تعرض األطفال للعنف.
•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.
•التطويـ�ر المســتمر لربامــج االســتجابة والدعــم متعــددة القطاعــات للناجــن مــن ممارســات العنــف وبرامــج عــادة الت�أهيــل
لمرت�كبــي العنــف.
•ايجدا قاعدة بيانات وطنية ت�تضمن كافة الجهات مقدمة والخدمات المقدمة محدثة بشكل مستمر.
•تطوي ـ�ر اليــات متابعــة وتقي�يــم لضمــان جــودة الخدمــات المقدمــة لحــات العنــف ضــد األطفــال .اأهميــة 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
و للمؤ سســا ت ) .
•االست�ثمار في تدريب وتخصيص الكوادر البشرية الالزمة لدى الجهات مقدمة الخدمة.
•رصد مزيد من الموارد المالية ضمن الموازنة العامة لتنفيذ الربامج المتعلقة بحماية الطفل وضمان استمراريتها.
•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 االلكرتونية واألتمتةلضمان جودة الخدمات وفعاليتها.
•توفري مراكز خدمات حماية مت�كاملة و شاملة ت�توفر فيها كافة الخدمات للمعنفني واسرهم
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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 ومؤاتيه.
•تضمني المناهج المدرسية مزيد ًا عن مفاهيم وجوانب وتبعات العنف والنوع االجتماعي.

اإلجراءات متعددة القطاعات والتنسيق
•تعزي�ز االلتزام المؤسسي بالعنف ضد الطفل ومكافحته كأولوية وطنية ومؤسسية
•اعتمــاد مصفوفــة اولويــات تعزيـ�ز منظومــة حمايــة األســرة على المســتوى الوطني كاحد وثائق 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 التمويــ�ل الخارجــي والمنظمــات الدوليــة
•اجراء دراسات منتظمة لكافة الربامج ذات العالقة لتقي�يم االثر وتحديد مدى فعاليتها واولويات العمل. .
•الرصــد والتقي�يــم المســتمر مــن خــال تحســن البيانــات الدوريــة وتحليلهــا وتعميمهــا واســتخدامها فــي اطــاع السياســات
العامــة وخدمــات االســتجابة والدعــم ،خاصــة فــي تحديــد الفئــات األكــر عرضــة للعنــف واألســاليب األكــر فعاليــة فــي
القضــاء علــى العنــف.
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و باإلضافــة الــى توصيــات هــذه الدراســة وفقــا لحزمــة اإلســراتيجيات الســبع إلنهــاء العنــف ضــد األطفــال ()INSPIREتــم
اســتنتاج مــا يلــي وتمــت إضافتــه ألهميتــه( .اإلجــراءات متعــددة القطاعــات والتنســيق)

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن


 ةساردلا جئاتن
سيتناول هذه المحور عرض نتائج الدراسة وفق ًا للمحاور التالية:

أوالً:

يعــرف العنــف الجســدي بأنــه أي عمــل متعمــد يقصــد بــه إيقــاع األذى أو األلــم
لشــخص آخــر بــأي طريقــة مــن طــرق االتصــال الجســدي.

العنف الجسدي

وقد قمنا بتغطية هذا النوع من أنواع العنف بالطرق البحثية التالية:
•االســتقصاء الكمــي لعينــة األطفــال (وتشــمل العينــة الوطنيــة ،عينــة المخيمــات
الســوية ،عينــة دور الرعايــة والحمايــة وعينــة األطفــال ذوي االعاقــة)
•االستقصاء الكمي لعينة الشباب (وتشمل العينة الوطنية فقط)
•االســتقصاء الكمــي لمقدمــي الرعايــة األســرية (وتشــمل العينــة الوطنيــة و
عينــة المخيمــات الســوية)
•االستقصاء النوعي لعينة األطفال
•االستقصاء النوعي لمقدمي الرعاية األسرية

خــال دراســة العنــف الجســدي تــم دراســة أســاليب العنــف و قيــاس المخرجــات و تحليلهــا قياسـ ًا للســنة الســابقة لالســتقصاء
أو فــي حــال حدوثهــا قبــل ذلــك .أســاليب العنــف الجســدي المدروســة هــي التاليــة:
•الركل

•الخنق لمنعك من التنفس

•الهز العنيف أو العدواني

الكي بأداة ساخنة
•الحرق بالنار أو بالماء المغلي أو
ّ

•الصفع على الوجه أو في مؤخرة الرأس

•وضــع الفلفــل الحــار أو الصابــون أو الطعــام الحــار
فــي فمــك للتســبب لــك باأللــم

•الضرب على الرأس بقبضة اليد
•الصفع على مؤخرتك باليد المجردة
•الضــرب علــى مؤخرتــك باســتخدام أداة [مثــل
عصــا أو مكنســة أو عــكاز أو حــزام]
•الضــرب علــى مــكان آخــر [غــر المؤخــرة]
باســتخدام أداة [مثــل عصــا أو مكنســة أو عــكاز
أو حــزام]
•الضــرب بشــكل مت�كــرر باســتخدام أداة أو بقبضــة
ضربــا]
اليــد [أوســعك
ً
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•الحبس أو بمحاولة تقي�يد الحركة
•لوي األذن
شد الشعر
• ّ
•القرص بهدف التسبب باأللم
•اإلجبــار علــى الوقــوف أو الجلــوس أو الركــوع فــي
وضعيــة تســببت األلــم
•منع وجبة طعام كنوع من العقاب.

ثم تحديد من هو الشخص الذي قام بالتعنيف من األشخاص التالي�ي:

•أحد الوالدين أو كالهما
•األخوة /األخوات
•المعلم /المعلمني
أشخاص تعمل معهم
•
ٌ
•غرباء

•قريب (أقارب) بالغني آخري�ن
•صديق أو نظري تعرفه
•جريان
•أطفــال اخريــ�ن يعيشــون فــي نفــس المنــزل غــر
اإلخــوة و األخــوات.
•صاحب العمل.

بنــاء علــى نتائــج البحــث و االســتقصاء
وســيتم بهــذا القســم توضيــح المخرجــات التاليــة أينمــا تــم تغطيتهــا فــي الدراســة
ً
الكمــي مدعمــ ًا باالســتقصاء النوعــي:

انتشار العنف الجسدي
أشكال العنف الجسدي
مرت�كبو العنف الجسدي
أثر العنف الجسدي
تربي�ر و دوافع العنف الجسدي
استخدام وسائل الت�أديب اإليجابي
موقف مقدمي الرعاية األسرية من العنف الجسدي
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ولقــد قمنــا مــن خــال اســتقصاء مقدمــي الرعايــة االستفســار عــن األســاليب و الممارســات التــي يتبعوهــا مــع األطفــال الذيــن
تحــت وصايتهــم و عــن أشــكال العنــف الجســدي المطبقــة مــن قبلهــم ســواء كانــوا يعتربونهــا أســاليب تربويــة أو أحــد أشــكال
العنــف و بغــض النظــر عــن شــدتها و ت�كــرار تطبيقهــا.

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

مكلا ءاصقتسالا جئاتن :يدسجلا فنعلا راشتنا
تعرض األطفال لشكل واحد على األقل من العنف الجسدي في حياتهم
الشــكل ( )1الموجــود باألســفل يوضــح معــدالت تعــرض األطفــال الذكــور و اإلنــاث مجتمعــن فــي الفئــة العمريــة  17-8عام ـ ًا
لشــكل واحــد علــى األقــل مــن أشــكال العنــف الجســدي فــي حياتهــم ،حيــث أنــه يبــن أن أعلــى نســبة تعــرض األطفــال للعنــف
الجســدي فــي حياتهــم كانــت فــي دور الرعايــة والحمايــة ،وذلــك بنســبة  .%85.7هنــا ناكــد أن البيانــات الكليــة التــي تــم
جمعهــا كانــت علــى مســتوى تعرضهــم للعنــف خــال فــرة حياتهــم كاملــة ،وليســت فقــط داخــل دور الرعايــة والحمايــة ،ولكــن
النســبة األعلــى للعنــف كانــت فــي هــذه الــدور ،وت�تبعهــا النســبة الثانيــة األعلــى للعنــف ضــد األطفالوهــي للعينــة الوطنيــة
(.)%74.6

اﻟﺸﻜﻞ  :1ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻌﺮض اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻛﻮر و اﻹﻧﺎث ﻣﺠﺘﻤﻌﲔ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  17-8ﻋﺎﻣ ًﺎ
ﻟﺸﻜﻞ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ
74.6%

69.9%

85.7%

55.2%

اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ

ﻋﻴﻨﺔ ﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
)ﻋﻴﻨﺔ ﻏﲑ ﻣﻤﺜﻠﺔ(

ﻋﻴﻨﺔ
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
)ﻋﻴﻨﺔ ﻏﲑ ﻣﻤﺜﻠﺔ(
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الشــكل ( )2يوضــح معــدالت تعــرض األطفــال فــي الفئــة العمريــة  17-8عامــ ًا لشــكل واحــد علــى األقــل مــن أشــكال العنــف
الجســدي فــي حياتهــم ،وقــد تفاوتــت هــذه المعــدالت ضمــن هــذه الفئــة العمريــة .كانــت معــدالت العنــف الجســدي األعلــى
فــي أوســاط األطفــال فــي دور الرعايــة والحمايــة  ،حيــث كانــت النســب  %77.6لإلنــاث و %92.6للذكــور .أمــا النســب األقــل،
فكانــت فــي أوســاط األطفــال ذوي اإلعاقــة بمعــدل  %52.3لإلنــاث و %58للذكــور .تفاوتــت النســب بشــكل ملحــوظ بحســب
الجنــس ،حيــث كانــت األطفــال أعلــى بشــكل ملحــوظ لــدى الذكــور مقابــل اإلنــاث فــي جميــع العينــات الفرعيــة األربعــة:
•على مستوى العينة الوطنية :نسبة انتشار العنف  %79.2في أوساط الذكور مقابل  %69.7في أوساط اإلناث
•على مستوى المخيمات السورية :نسبة انتشار العنف  %76.5في أوساط الذكور مقابل  %62.1في أوساط اإلناث
•علــى مســتوى دور الرعايــة والحمايــة :نســبة انتشــار العنــف  %92.6فــي أوســاط الذكــور مقابــل  %77.6فــي أوســاط
اإلنــاث
•علــى مســتوى األطفــال ذوي اإلعاقــة :نســبة انتشــار العنــف  %58فــي أوســاط الذكــور مقابــل  %52.3فــي أوســاط
اإلنــاث.
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اﻟﺸﻜﻞ  :2ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻌﺮض اﻷﻃﻔﺎل اﻹﻧﺎث واﻟﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  17-8ﻋﺎﻣﺎ
ﻣﻨﻔﺼﻠﲔ ﻟﺸﻜﻞ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ
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اﻹﻧﺎث

اﻟﺬﻛﻮر

تعرض األطفال للعنف الجسدي في آخر  12شهرا
الشــكل ( )3يوضــح معــدالت تعــرض األطفــال الذكــور و اإلنــاث مجتمعــن فــي الفئــة العمريــة  17-8عام ـ ًا لشــكل واحــد علــى
األقــل مــن أشــكال العنــف الجســدي فــي فــرة  12شــهر ًا الســابقة لتاريـ�خ جمــع البيانــات ،حيــث أنــه يبــن أن أعلــى نســبة تعــرض
األطفــال للعنــف الجســدي فــي فــرة  12شــهر الســابقة كانــت فــي دور الرعايــة والحمايــة بمعــدل  ،%59.5يتبعهــا نســبة
%55لألطفــال فــي العينــة الوطنيــة
الشــكل  :3معــدالت تعــرض األطفــال الذكــور و اإلنــاث مجتمعــن فــي الفئــة العمريــة  17-8عامـ ًا لشــكل واحــد علــى األقــل مــن
أشــكال العنــف الجســدي فــي فــرة  12شــهر ًا الســابقة لتاريـ�خ جمــع البيانــات

اﻟﺸﻜﻞ  :3ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻌﺮض اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻛﻮر و اﻹﻧﺎث ﻣﺠﺘﻤﻌﲔ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  17-8ﻋﺎﻣ ًﺎ
ﻟﺸﻜﻞ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي ﻓﻲ ﻓﱰة  12ﺷﻬﺮ ًا اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
41.8%

59.5%

50.3%

55%

ﻋﻴﻨﺔ
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
)ﻋﻴﻨﺔ ﻏﲑ ﻣﻤﺜﻠﺔ(
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)ﻋﻴﻨﺔ ﻏﲑ ﻣﻤﺜﻠﺔ(
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ﻋﻴﻨﻴﺔ
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
)ﻋﻴﻨﺔ ﻏﲑ ﻣﻤﺜﻠﺔ(

ﻋﻴﻨﺔ
دور اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
)ﻋﻴﻨﺔ ﻏﲑ ﻣﻤﺜﻠﺔ(

ﻋﻴﻨﺔ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ

اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

أمــا الشــكل ( ،)4فيبــن معــدالت تعــرض األطفــال للعنــف الجســدي خــال الفــرة االثنــي عشــر شــهر ًا التــي ســبقت تاريـ�خ جمــع
البيانــات ،و الجديــر بالذكــر هــو أن معــدالت التعــرض للعنــف خــال فــرة االثنــي عشــر شــهر ًا الماضيــة كانــت أقــل مــن معــدالت
التعــرض العامــة لطيلــة فــرة حيــاة الطفــل وعلــى الشــكل التالــي:
•على مستوى العينة الوطنية :نسبة انتشار العنف  %59.7في أوساط الذكور مقابل  %50.2في أوساط اإلناث
•على مستوى المخيمات السورية :نسبة انتشار العنف  %59.6في أوساط الذكور مقابل  %39.2في أوساط اإلناث
•على مستوى دور الرعاية والحماية :نسبة انتشار العنف  %73.5في أوساط الذكور مقابل  %43.1في أوساط اإلناث
•علــى مســتوى األطفــال ذوي اإلعاقــة :نســبة انتشــار العنــف  %52.2فــي أوســاط الذكــور مقابــل  %30.8فــي أوســاط
اإلنــاث.

ـد نوعـ ًا مــا مــن التفــاوت مــا بــن العينــات الفرعيــة،
نالحــظ أن هــذا االنخفــاض لــم يغــر مــن التفــاوت مــا بــن الجنســن ،ولكنــه حـ ّ
التعــرض للعنــف خــال فــرة االثنــي عشــر شــهر ًا الســابقة لتاريــ�خ جمــع البيانــات لــدى الذكــور فــي
فنجــد مثــاً أن معــدالت
ّ
العينتــن الفرعيــة األولــى والثانيــة (وهمــا العينتــان الممثلتــان علــى المســتوى الوطنــي وعلــى مســتوى المخيمــات) كانــت
متقاربــة جــد ًا.

اﻟﺸﻜﻞ  :4ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻌﺮض اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  17-8ﻋﺎﻣ ًﺎ
ﻟﺸﻜﻞ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي ﻓﻲ ﻓﱰة  12ﺷﻬﺮ ًا اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
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ﻋﻴﻨﻴﺔ
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
)ﻋﻴﻨﺔ ﻏﲑ ﻣﻤﺜﻠﺔ(

ﻋﻴﻨﺔ
دور اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
)ﻋﻴﻨﺔ ﻏﲑ ﻣﻤﺜﻠﺔ(

اﻹﻧﺎث

ﻋﻴﻨﺔ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ

اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﺬﻛﻮر

بنــاء علــى الفئــات العمريــة المشــاركة بالدراســة و االســتقصاء الكمــي لعينــة األطفــال (17-8
عنــد دراســة هــذه الظاهــرة
ً
عــام) ،ت�تــوزع معــدالت انتشــار العنــف الجســدي بحســب العمــر:
•من  8إلى  11عام
•من  12إلى  14عام
•من  15إلى  17عام
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ومقســمة مــا بــن الذكــور و اإلنــاث و علــى مســتوى العينــة الوطنيــة و مســتوى عينــة المخيمــات الســورية للمقارنــة بشــكل
شامل.
كمــا هــو مبــن فــي الشــكل ( ،)5كانــت أعلــى نســبة انتشــار علــى المســتوى الوطنــي بــن الذكــور فــي الفئــة العمريــة 14-12
بنســبة %63.6؛ أمــا علــى مســتوى المخيمــات الســورية فكانــت األعلــى بــن الذكــور فــي الفئــة العمريــة  11-8عامـ ًا بنســبة
.%70.6

اﻟﺸﻜﻞ  :5ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺮض اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي ﺧﻼل ﻓﱰة اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮ ًا اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ واﻟﺠﻨﺲ
57.30% 50.70%

63.60% 52.00%

61.20% 48.10%

70.60% 8.50%

62.70% 42.30%

32.80% 38.50%
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ﻣﻦ  17-15ﻋﺎم
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ﻋﻴﻨﺔ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ

اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻹﻧﺎث

اﻟﺬﻛﻮر

تعرض الشباب للعنف الجسدي في طفولتهم
فــي عينــة الشــباب ،بينــت النتائــج أن تعــرض الشــباب للعنــف الجســدي كان فــي أوجــه فــي المرحلــة العمريــة  16-14عامــ ًا
ـد هنــا مــن التنويــه بــأن هــذه النتائــج خاضعــة لمســتوى
لــدى الذكــور ،وفــي المرحلــة العمريــة  14-12عام ـ ًا لــدى اإلنــاث (ال بـ ّ
عــال ٍ مــن تحيــز الذاكــرة ،حيــث كان المســتجيبون يــوردون هــذه األرقــام بالرجــوع إلــى الذاكــرة ،بعــد عــدة ســنوات مــن التعــرض
للتجربــة أو الممارســة).
و مــن خــال االســتقصاء الكمــي الــذي تــم مــع عينــة الشــباب فــي الفئــة العمريــة مــا بــن  24-18عامـ ًا حــول معــدل تعرضهــم
للعنــف الجســدي خــال فــرة طفولتهــم ،وجــد أن النســبة الكليــة التــي تشــمل الذكــور واإلنــاث هــي .%56.2 :يبــن الشــكل ()6
هــذه المعــدالت لتعــرض الشــباب للعنــف الجســدي خــال طفولتهــم مقســمة بحســب الجنــس ،حيــث أفــاد  %70.2مــن الذكــور
المســتطلعني أنهــم تعرضــوا للعنــف خــال طفولتهــم ،وكانــت النســبة أقــل بشــكل ملحــوظ بــن اإلنــاث حيــث ســجلت .%47.9
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اﻟﺸﻜﻞ  :6ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻌﺮض اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  24-18ﻋﺎﻣ ًﺎ
ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
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اﻹﻧﺎث

اﻟﺬﻛﻮر

عنــد المقارنــة بــن مخرجــات االســتقصاء الكمــي لممارســات العنــف علــى فئــة األطفــال مــن العينــة الوطنيــة ( 17-8عامـ ًا) مــع
ذلــك لممارســات العنــف علــى فئــة الشــباب ( 24-18عامـ ًا) فــي فــرة طفولتهــم ،تبــن مــا يلــي:
•هنــاك تقــارب بالنتائــج بنســبة  %9لــدى عينــات الذكــور ،حيــث أن  %70.2مــن الشــباب ( 24-18عامـ ًا) قــد تمــت ممارســة أحــد
أشــكال العنــف عليهــم و  %79.2ل مــن فئــة األطفــال ( 17-8عامـ ًا) الذكــور مــن العينــة الوطنيــة كذلــك.
•الفــرق بــن الفئ�تــن العمريتــن ذاتيهمــا لإلنــاث هــو ،%21.8حيــث أن  %47.9مــن اإلنــاث مــن فئــة الشــابات ( 24-18عام ـ ًا)
أخربونــا أنهــم تعرضــوا ألحــد أشــكال العنــف فــي فــرة طفولتهــم مقابــل  %69.7لألطفــال ( 17-8عامـ ًا) مــن العينــة الوطنيــة.

استخدام العنف الجسدي مع األطفال كوسيلة ت�أديبية
فقــد تبينــت نســب ممارســات مقدمــي الرعايــة للعنــف كوســيلة ت�أديبيــة ســواء طــوال فــرة حيــاة الطفــل أو خــال  12شــهر
الماضيــة كمــا يلــي وكمــا بالشــكل(:)7
•العينة الوطنية طوال فرتة حياة األطفال %73.9 :نسبة ممارستهم للعنف كوسيلة ت�أديبية.
•عينة المخيمات السورية طوال فرتة حياة األطفال %63.6 :نسبة ممارستهم للعنف كوسيلة ت�أديبية.
•العينة الوطنية خالل  12شهر الماضية %70.8 :نسبة ممارستهم للعنف كوسيلة ت�أديبية.
•عينة المخيمات السورية خالل  12شهر الماضية %60.9 :نسبة ممارستهم للعنف كوسيلة ت�أديبية.
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اﻟﺸﻜﻞ  :7ﻣﻌﺪﻻت اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ
ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄدﻳﺐ
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ﺧﻼل اﻟـ  12ﺷﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻴﲔ

ﻃﻮال ﻓﱰة ﺣﻴﺎة اﻟﻄﻔﻞ

يوضــح الشــكل ( )8معــدالت اســتخدام مقدمــي الرعايــة األســرية للعنــف الجســدي كوســيلة للت�أديــب التــي بينتهــا نتائــج افادات
مقدمــي الرعايــة االســرية كالتالــي :فــي المخيمــات %59.4 ،مــن اإلنــاث و %63.2مــن الذكــور مــن األطفــال يتــم اســتخدام
وســائل ت�أديــب جســدية معهــم .وفــي العينــة الوطنيــة %73.2 ،مــن األطفــال اإلنــاث و %74.5مــن األطفــال الذكــور يتعرضــون
للعنــف الجســدي كوســيلة ت�أديــب كذلــك

اﻟﺸﻜﻞ  :8ﻣﻌﺪﻻت اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ
ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄدﻳﺐ
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ﻋﻴﻨﺔ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ
اﻟﻄﻔﻼت اﻟﻺﻧﺎث

اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻛﻮر
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ﻋﻴﻨﺔ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ

اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

العنف الجسدي ضد األطفال وفقا للمرحلة العمرية
يوضــح الجــدول ( )5توزيــع ممارســات العنــف الجســدي ضــد األطفــال حســب المرحلــة العمريــة علــى المســتوى الوطنــي وفــي
المخيمــات الســورية ،كمــا يتوافــق مــع النتائــج المحصلــة مــن عينــة مقدمــي الرعايــة حــول ذلــك ،حيــث بينــت هــذه النتائــج أن
معــدل ممارســة مقدمــي الرعايــة للعنــف علــى اطفالهــم منخفــض فــي األعمــار المبكــرة ألطفالهــم ،ولكنــه يســتمر باالرتفاع
عامــا ،والتــي يعــود بعدهــا ،لالنخفــاض نســبيا.
ليصــل الــذروة للفئــة العمريــة -14 9
ً

الجــدول  :5معــدالت توزيــع ممارســة مقدمــي الرعايــة االســرية للعنــف الجســدي ضــد اطفالهــم بحســب الفئــة العمريــة
للطفــل (األرقــام فــي الجــدول هــي نســب بالمئــة)
المرحلة العمرية للطفل

المخيمات السورية

على المستوى الوطني
الذكور

اإلناث

الذكور

اإلناث

 2-0عام ًا

40.0

46.1

48.0

33.3

 5-3أعوام

85.6

80.5

76.2

76.9

 8-6أعوام

86.6

87.9

50.0

69.2

 11-9عام ًا

86.3

77.5

80.0

87.5

 14-12عام ًا

70.4

71.3

70.0

50.0

 17-15عام ًا

58.6

47.3

66.7

0.0

نتائج االستقصاء النوعي:
أتت نتائج االستقصاء النوعي كت�أكيد لنتائج االستقصاء الكمي بأن العنف الجسدي منتشر بشكل واسع وقيد الممارسة.
فقــد كشــفت مجموعــات الرتكيــز مــع األطفــال عــن انتشــار العنــف بشــكل ملحــوظ علــى األطفــال المشــاركني الذيــن اعتــروا
عــدد ًا مــن الممارســات «عاديــة جــد ًا» .وقــد اســتخدمت مجموعــات الرتكيــز لهــذا الغــرض أســلوب القصــص ،حيــث يســرد ميســر
الجلســة قصــة متخيلــة لولــد اســمه يــزن (لمجموعــات األطفــال الذكــور) وفتــاة اســمها ليلــى (لمجموعــات األطفــال اإلنــاث)
بحيــث تشــكل حالــة الطفلــن المتخيلــن مســاحة آمنــة للمســتجيبني ليتمكنــوا مــن التعليــق بأريحيــة أكــر دون االضطرار للكشــف
عــن تفاصيــل مــن حياتهــم الخاصــة.
وت�تمثــل قصــة يــزن فــي ولــد رســب فــي امتحــان فــي المدرســة وتعــرض بســبب ذلــك للتوبيــخ مــن أمــه ومــن ثــم للضــرب مــن
أبــوه عندمــا عــاد مــن العمــل .أمــا قصــة ليلــى ،فت�تعــرض ليلــى فيهــا للضــرب ألنهــا خالفــت كلمــة أمهــا وخرجــت للعــب خــارج
المنــزل.
تقبل ممارسات العنف هذه في حياتهم.
كانت استجابة األطفال للقصة
ً
مؤشرا على مدى انتشار أو ّ
فيما يلي مقتطفات من الحوار من إحدى مجموعات األطفال الذكور (الفئة العمرية  12-8عام ًا) في محافظة المفرق:

ميسر الجلسة:

كثريا
المشارك :1
ً

كثريا
المشارك :4
ً

هل قصة يزن شائعة
الحدوث في حياتنا

كثريا
المشارك :2
ً

المشارك  :5شائعة ،نعم

كثريا
المشارك :3
ً

كثريا
المشارك :6
ً
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مؤشــر آخــر علــى مــدى تفشــي العنــف كان الطريقــة التــي اقرتحهــا األطفــال إلتمــام للقصــة عندمــا ســألهم المدراء عــن ت�كملتها،
وهــي تقنيــة اســتخدمها مــدراء الجلســات أيض ـ ًا الســتطالع واقــع المشــاركني مــن األطفــال بصــورة غــر مباشــرة ،والــذي يتمثــل
فيمــا يلــي فــي مقتطفــات مــن الحــوار مــن إحــدى مجموعــات األطفــال الذكــور (الفئــة العمريــة  12-6عامـ ًا) فــي محافظــة اربــد:

ميسر الجلسة:

ميسر الجلسة (للمشاركني اآلخري�ن):
ماذا فعل

المشاركون :ضربه

أبــدى المشــاركون مــن األطفــال ،الذكــور واإلنــاث علــى حــد ســواء ،توقع ـ ًا بــأن يضــرب األب يــزن أو ليلــى بعــد أن قامــت األم
ـال بعــد التوبيــخ .ولــم يقــرح أحــد
بتوبيخهــم فــي وقــت ســابق مــن اليــوم .بمعنــى آخــر ،كان الضــرب هــو الخطــوة األكــر احتمـ ً
مــن المشــاركني خيــارات أخــرى مثــل النصيحــة أو المســاعدة .بــل أعــرب بعــض المشــاركون عــن تعرضهــم لمواقــف مشــابهة.
فيمــا يلــي مقتطفــات مــن الحــوار مــن إحــدى مجموعــات األطفــال الذكــور (الفئــة العمريــة  12-6عام ـ ًا) فــي محافظــة اربــد:

ميسر الجلسة:
هل واجه أي منكم نفس الموقف الذي واجهه
يزن

المشــارك « :6نعــم ،أنــا ،حــن حصلــت علــى عالمــة متدنيــة
في المدرســة»

ولــم يختلــف األمــر فــي مجموعــات الرتكيــز الخاصــة بمقدمــي الرعايــة األســرية .فيمــا يلــي مقتطــف مــن إحــدى مجموعــات
الرتكيــز ألمهــات مــن محافظــة المفــرق:

ميسرة الجلسة:
منكن لم تضرب
من
ّ
أطفالها قط

المشاركات« :مستحيل ،وال واحدة»

دائما»
جدا ،ليس
المشاركة :6
«نادرا ً
ً
ً

لكــن هــذا ال يعنــي التعميــم الشــامل ،حيــث ليــس جميــع األهالــي عنيفــن ،فقــد بــن االســتقصاء الكمــي أن  %30مــن األهالــي
ال يمارســون أي شــكل مــن أشــكال العنــف الجســدي مــع أبنائهــم كوســيلة للت�أديــب .وبالمثــل ،كان هنــاك أهال ٍ فــي مجموعات
الرتكيــز ممــن أعربــوا عــن تجنبهــم لوســائل الت�أديــب باســتخدام العنــف الجســدي لحــل المشــاكل مــع األطفــال فــي رعايتهــم.
فيمــا يلــي مقتطــف مــن إحــدى مجموعــات الرتكيــز ألمهــات مــن محافظــة الزرقــاء:
•«الضرب ال يحل المشكلة .لو كسر أطفالي قطعة أثاث ألنهم كانوا يركضون
•في البيت فإن ضربهم لن يصلح األثاث المكسور .إن اتخاذ
•موقف (غري عنيف) تجاه حادثة كهذه سيكون أكرث فاعلية «.
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الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

ماذا فعل والد يزن حني عرف بعالمته السيئة
في االمتحان

المشارك  :6ضربه (يضحك)

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

ويتبــن معنــا مــن خــال االســتقصاء النوعــي داخــل المخيمــات أنــه يوجــد تعاطــف مــن مقدمــي الرعايــة اتجــاه األطفــال الذيــن
تحــت وصايتهــم بســبب ظــروف اللجــوء وكونهــم ضيوفـ ًا فــي دولــة غــر دولتهــم ،ممــا يؤثــر علــى تطبيــق العنــف و أســاليبه.
و فيمــا يلــي مقتطفــات مــن جلســات مختلفــة مــع مقدمــي الرعايــة فــي المخيمــات الســورية:
ال يمكننا ضربهم هنا .الوضع ليس كما في سوريا

المشارك :1

حيث كانت لديهم مساحتهم الخاصة .هنا نحاول اسرتضائهم؛
فهم محصورون ومقيدون ،لذلك نتعاطف معهم».
أحد اآلباء ،مجموعة تركيز لمقدمي الرعاية األسرية في المخيمات السورية

المشارك :3

المشارك :3

أيضا
“أنا أشفق عليهم .إنهم ال يخرجون .وتريد ضربهم ً
ال ،بل تريد أن ترفع معنوياتهم “.
إحدى األمهات ،مجموعة تركيز لمقدمي الرعاية األسرية في المخيمات السورية

«المرء ضيف هنا وال يريد المشاكل».
أحد اآلباء ،مجموعة تركيز لمقدمي الرعاية األسرية في المخيمات السورية

وعـ ّـر عــدد مــن اآلبــاء واألمهــات بصراحــة علــى اعتبارهــم «العنــف الجســدي «مقبــوالً حــن يكــون الهــدف هــو ت�أديــب الطفــل»
و فيمــا يلــي مقتطفــات مــن جلســات مجموعــات الرتكيــز ألمهــات مــن محافظــة الكــرك:
«(للضرب) فوائد ،نعم.

المشاركة :1

لقد تعرضت للضرب وأنا طفلة كي ال أكرر نفس األخطاء،
وحني كربت أدركت أنني كنت أتعرض للضرب
من أجل مصلحتي ،كي أتجنب الغلط».

المشاركة :2

«عدم ضرب األطفال يجعلهم غري منضبطني».

ولــم يختلــف األمــر فــي أوســاط مقدمــي الرعايــة األســرية فــي العينــة الســورية ،حيــث اعتــر البعــض أن العنــف قــد يكــون
ضروري ـ ًا لضمــان حســن ســلوك أطفالهــم فــي األماكــن العامــة وأمــام العامــة ،تجنب ـ ًا لتبعــات قــد ت�كــون أكــر فداحــة مثــل
الرتحيــل .و فيمــا يلــي مقتطفــات مــن جلســات مختلفــة مــع مقدمــي الرعايــة فــي المخيمــات الســورية:
•«إننا نستخدم العنف مع أطفالنا لحمايتهم
•وتجنب أي سوء تفاهم أو مشاكل مع الجماعات
•والعائالت األخرى في األردن»
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وي�وضــح بعــض األطفــال أن ت�كــرار العــادات الســابقة لطفولــه أباءهــم هــي الســبب فــي ممارســات العنــف الحاليــة اتجاههــم.
وفيمــا يلــي مقتطــف مــن إحــدى مجموعــات الرتكيــز ألطفــال مــن مادبــا:
•«يجب أال نلوم أمهاتنا وآباءنا على عنفهم ضدنا.
ٍ
ومؤذ من العنف الجسدي،
•قالت لي أمي إنها تعرضت لنوع صعب
•وهو أكرث قسوة بكثري مقارنة باألساليب التي يستخدمونها معنا.
سابقا»
•إن أهالينا يكررون ما كان يحدث لهم
ً

«الحقيقــة هــي أننــي أنــا مــن النــاس الذيــن كانــوا يقولــون أنــه ال يوجــد لدينــا عنــف ضــد األطفــال فــي األردن عندمــا بدأنــا
هــذا العمــل أوال ربمــا فــي عــام  1997أو  ،وكنــا نقــول أن مجتمعنــا مجتمــع خالــي مــن العنــف ال يوجــد فيــه عنــف خاصــة ضــد
األطفــال ،فبعــد مــا ت�أسســت حمايــة األســرة فــي األمــن العــام وكانــت وزارة التنميــة االجتماعيــة شــريك اســراتيجي فــي
الموضــوع وكان لهــم مكتــب هنــاك وبدأنــا فــي الســنة األولــى ،ى كان لدينــا ربمــا  29حالــة ســجلت فــي آخــر ســنه ،1997
أنــا أتذكــر الرقــم لغايــة اآلن .فــي الســنة الثانيــة بــدأت تظهــر علــى العلــن حمايــة األســرة اإلدارة والتنميــة علــى أنهــا تقــدم
خدمــات اجتماعيــة وأنهــا تســاعد ضحايــا العنــف .وبــدأت كل الجهــات المعنيــة بهــذا الموضــوع تظهــر الخدمــات وهــذا الجهــد
الــذي يشــغل عليــه ،وانتشــرت التوعيــة وقانــون الحمايــة مــن العنــف األســري  .بــدأت الحــاالت ت�تزايــد ،أتذكــر أنــه فــي بعــض
الســنوات وصلــت لدينــا الحــاالت ل  5000حالــة عنــف أســري مســجلة وموثقــة جميعهــا ســواء كانــت ألطفــال أو نســاء .وبــدأت
مــن ذلــك الوقــت حتــى أن توســعت االدارة بشــكل كبــر جــدا .بمــا معناهـــ عندمــا حصــل توعيــة فــي هــذا المجــال ،تبــن أنــه
بالفعــل هنالــك عنــف لدينــا ولربمــا العنــف المخفــي أكــر مــن الظاهــر أو المبلــغ عنــه».
لكــن يمكــن أيضـ ًا ربــط التبايــن فــي النتائــج بالربامــج الخاصــة بالالجئــن الســوري�ي التــي تقدمها المنظمــات الدوليــة والتنموية،
حيــث ذكــر األطفــال علــى ســبيل المثــال أنهــم حصلــوا علــى تدريــب علــى مهــارات الحيــاة فــي مراكــز «مكانــي» التــي تدعمهــا
منظمــة األمــم المتحــدة للطفولة (اليونيســف).
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فيمــا يلــي رأي مــن جــزء مــن مشــاركة أحــد مســؤولي وزارة التنميــة عــن انتشــار ظاهــرة العنــف ضــد
األطفــال

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

يدسجلا فنعلا لاكشأ
نتائج االستقصاء الكمي:
أشكال العنف الجسدي الممارسة على األطفال
فيمــا يتعلــق بأشــكال العنــف الجســدي يبــن الجــدول ( )6الموجــود باألســفل معــدالت انتشــار أشــكال العنــف الجســدي األكــر
شــيوع ًا بــن أوســاط الفئــة العمريــة  17-8عامــ ًا للعينتــن الوطنيــة والمخيمــات الســورية بحســب فــرات ممارســته ســواء
طــوال فــرة حيــاة الطفــل أو خــال  12شــهر الماضيــة ،و تقســيمها بحســب جنــس الطفــل.
و قــد أبــرزت النتائــج تفاوتـ ًا مــا بــن العينتــن الممثلتــن (العينــة علــى المســتوى الوطنــي والعينــة علــى مســتوى المخيمــات
الســورية) ومــا بــن الذكــور واإلنــاث .فعلــى الرغــم مــن أن معــدالت انتشــار العنــف فــي أوســاط األطفــال فــي المخيمــات
الســورية كانــت أقــل مــن نظريهــا علــى المســتوى الوطنــي ،إال أن أشــكال العنــف المنتشــرة فــي المخيمــات كانــت أكــر حــدة
وقســوة مــن تلــك علــى المســتوى الوطنــي.
كمــا يبــن الجــزء األخــر مــن الجــدول ( )6نتائــج االســتقصاء الكمــي عــن طريـ�ق الســؤال غــر المباشــر لألطفــال علــى المســتوى
الوطنــي فقــط.
و يمكن استخراج ما يلي أيض ًا:
•علــى المســتوى الوطنــي :تــرز األشــكال الخمــس التاليــة بصفتهــا األكــر شــيوعا علــى مســتوى حيــاة الطفــل :الصفــع
ـي األذن بنســبة ،%18.9
علــى الوجــه أو مؤخــرة الــرأس بنســبة  ،%22.9الــركل بنســبة  ،%20.8شـ ّ
ـد الشــعر بنســبة  ،%19.9لـ ّ
ـد الشــعر مثـاً بصــورة أكــر لــدى اإلنــاث بنســبة %24.6
والقــرص بنســبة  .%14.2ويختلــف الرتتيــب بحســب الجنــس ،فيــرز شـ ّ
فــي حــن يــرز الــركل والصفــع لــدى الذكــور بصــورة أكــر بنســبة  %26.7و  %26.3علــى التوالــي.
•علــى مســتوى المخيمــات الســورية :تــرز ممارســات عنــف أكــر حــدة علــى مســتوى حيــاة الطفــل خاصــة فــي أوســاط
الذكــور :إذ ســجل تعــرض  %33.5مــن األطفــال الذكــور لممارســة الصفــع علــى الوجــه أو مؤخــرة الــرأس ،وتعــرض %23.3
مــن الفئــة نفســها لممارســة الضــرب بعصــا أو عــكاز أو مكنســة أو حــزام ،و %20.2لممارســة الضــرب المت�كــرر –الضــرب مــرار ًا
وت�كــرار ًا -بــأداة أو بقبضــة اليــد.

وبمــا يتعلــق بواحــد أو أكــر مــن الممارســات المســتخدمة التــي تــم اســتقصائها مــن خــال الســؤال غــر المباشــر ،نجــد بــأن
الممارســات فــي أوســاط الذكــور ســواء علــى المســتوى الوطنــي أو علــى مســتوى المخيمــات الســورية نســبتها أعلــى
مــن الممارســات التــي ت�تــم علــى اإلنــاث.
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18

منع وجبة طعام عنك كنوع من العقاب

الحبس أو محاولة تقي�يد الحركة

الكي بأداة
الحرق بالنار أو بالماء المغلي أو
ّ
ساخنة

وضع الفلفل الحار أو الصابون أو الطعام
الحار في فمك للتسبب لك باأللم

واحد أو أكرث من الممارسات أعاله أو من
خالل السؤال غري المباشر

التعرض لممارسات العنف مدى الحياة
ّ
(السؤال غري المباشر)

واحد أو أكرث من الممارسات أعاله

17

16

15

14

12

الصفع على مؤخرتك باليد المجردة

13

الضرب على مؤخرتك باستخدام أداة [مثل
عصا أو مكنسة أو عكاز أو حزام]

إجبارك على الوقوف أو الجلوس أو الركوع
في وضعية تسببت باأللم

الضرب على مكان آخر [غري المؤخرة]
باستخدام أداة [مثل عصا أو مكنسة أو عكاز
أو حزام]

الهز العنيف أو العدواني

الضرب بشكل مت�كرر باستخدام أداة أو بقبضة
ضربا]
اليد [أوسعك
ً

القرص بهدف التسبب باأللم

الخنق لمنعك من التنفس

3

الضرب على الرأس بقبضة اليد

11

10

9

8

7

6

5

4

لي األذن
ّ

الركل
شد الشعر
ّ

2

1

الصفع على الوجه أو مؤخرة الرأس

السؤال :هل تعرضت إلى ....في حال نعم :متى

79.2

65.7

64.5

1.0

2.2

2.5

5.9

5.3

5.1

10.4

12.8

12.2

16.2

11.4

13.1

14.0

21.4

15.5

26.7

26.3

الذكور

69.7

55.2

53.6

0.7

1.5

1.1

4.6

2.6

2.2

5.8

6.9

6.1

6.8

10.2

11.2

14.4

16.3

24.6

14.3

19.2

اإلناث

74.6

60.7

59.2

0.9

1.9

1.9

5.3

4.0

3.7

8.2

9.9

9.3

11.7

10.8

12.2

14.2

18.9

19.9

20.8

22.9

المجموع

التعرض فرتة الحياة

-

-

59.7

1.0

1.4

1.9

3.4

4.5

5.0

9.2

10.2

11.7

13.9

11.0

11.6

13.5

18.0

14.0

25.0

24.1

الذكور

-

-

50.2

0.7

0.9

0.8

2.3

2.3

2.0

5.0

5.3

5.7

6.1

9.6

9.4

14.1

14.5

23.7

14.0

17.7

اإلناث

-

-

55.0

0.8

1.2

1.4

2.9

3.5

3.6

7.2

7.8

8.9

10.2

10.4

10.6

13.8

16.3

18.6

19.8

21.1

المجموع

خالل 12شهر ًا السابقة

على المستوى الوطني

76.5

61.5

62.4

2.8

4.1

3.0

2.3

9.5

7.5

11.1

22.7

7.5

23.3

11.6

20.2

18.5

22.6

12.9

18.6

33.5

الذكور

62.1

47.7

43.7

0.8

0.8

2.3

3.0

1.5

3.0

5.3

9.8

3.8

10.5

3.8

17.3

9.8

9.9

17.3

6.8

13.5

اإلناث

6.8

11.1

-

-

39.2

0.8

0.8

1.5

3.0

1.5

3.0

4.5

8.3

3.8

9.0

3.8

12.8

9.8

9.1

17.3

6.0

-

-

69.9

1.6

2.1

2.3

2.6

5.8

5.1

8.1

15.1

5.8

15.4

8.0

16.2

14.2

16.1

14.9

12.1

69.9

55.2

53.9

1.9

2.5

2.7

2.6

5.8

5.4

-

-

59.6

2.2

3.3

3.0

2.3

9.5

20.8

8.4

16.8

5.8

20.7

11.6

19.1

17.9

22.0

12.9

17.2

33.5

الذكور

12.8

اإلناث

24.1

المجموع

7.5

17.5

8.0

18.9

14.5

16.8

14.9

13.2

24.4

المجموع

التعرض فرتة الحياة

خالل 12شهر ًا السابقة

على مستوى المخيمات السورية

الجدول  :6معدالت انتشار أشكال العنف الجسدي األكرث انتشار ًا بني أوساط الفئة العمرية  17-8عام ًا (األرقام في الجدول هي نسب بالمئة)
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أشكال العنف الجسدي الممارسة على الشباب في طفولتهم
أمــا بالنســبة لتحليــل إجابــات عينــة الشــباب فــي الفئــة العمريــة  24-18عامـ ًا ،فــإن ممارســات العنــف األكــر شــيوع ًا المطبقــة
عليهــم فــي فــرة طفولتهــم هــي الضــرب أو اللكــم بقــوة بنســبة  ،%37.4و الضــرب بقــوة بــأداة كالعصــا أو الســوط أو
تعرضــن لــه مــن ممارســات
الحــزام أو الحــذاء أو العقــال بنســبة  %37.0والــركل بقــوة بنســبة  %21.9؛ أمــا اإلنــاث ،فــكان أكــر مــا ّ
الضــرب بقــوة هــو بــأداة كالعصــا أو الســوط أو الحــزام أو الحــذاء أو العقــال بنســبة  ،%18.2و الضــرب أو اللكــم بقــوة بنســبة
 ،%17.9و الهــز بقــوة بنســبة  %14.1كمــا هــو مبــن فــي الجــدول ( .)7و الجديــر بالذكــر أن فئــة الشــباب الذيــن تــم شــملهم
هــم ضمــن العينــة الوطنيــة فقــط و لــم يتــم مقابلــة شــبابا داخــل المخيمــات الســورية.

الجــدول  :7معــدالت أشــكال العنــف الجســدي التــي تعــرض لهــا الشــباب فــي الفئــة العمريــة  24-18عام ـ ًا خــال طفولتهــم
(األرقــام فــي الجــدول هــي نســب بالمئــة)
ٍ
شخص بـ.
قبل أن تبلغ سن  18عام ُا ،هل قام أي

اإلناث

الذكور
نعم

كال

ال أتذكر

نعم

كال

ال أتذكر

37.4

61.8

0.7

17.9

81.4

0.7

74.7

3.4

8.8

90.8

0.4

1

ضربك أو لكمك بقوة

2

ٍ
بقوة
ركلك

21.9

3

ٍ
بقوة بأداة كالعصا أو السوط أو الحزام أو الحذاء أو
ضربك
العقال

37.0

62.6

0.5

18.2

80.9

0.9

4

ٍ
بقوة
هزك

21.7

75.7

2.7

14.1

83.6

2.3

5

ٍ
ٍ
حادة
أداة
طعنك أو جرحك بسكني ٍ أو

3.9

96.1

0.0

0.9

99.0

0.1

أي من التصرفات المذكورة أعاله ()5-1
6

لدى العديد من األطفال تجارب حيث قام أحدهم بأذية
جسدهم عن عمد عن طري�ق الضرب أو القيام بأفعال اخرى.
كيف تنظر لذلك اآلن

63.0
48.8

أي من التصرفات المذكورة أعاله ( + )5-1السؤال غري
المباشر ()6

51.2
70.2

37.9
-

39.0

61.0

-

47.9

أشكال العنف الجسدي ضد األطفال من قبل مقدمي الرعاية
وفيمــا يتعلــق بمــا أقــر مقدمــي الرعايــة األســرية بممارســته مــن أشــكال العنــف الجســدي ضــد األطفــال ،فــكان أكرثهــا
ممارســة كأســلوب للت�أديــب مــا يلــي ،والموضــح أيضــا فــي الجــدول (:)8
الهــز بشــكل عدوانــي بنســبة  %44.7علــى مســتوى العينــة الوطنيــة خــال فــرة حيــاة الطفــل ،وبنســبة  %35.4علــى
مســتوى عينــة المخيمــات الســورية خــال فــرة حيــاة الطفــل .
الصفــع علــى أجــزاء مختلفــة مــن الجســم بنســبة  %44.4علــى مســتوى العينــة الوطنيــة خــال فــرة حيــاة الطفــل ،وبنســبة
 %35.9علــى مســتوى عينــة المخيمــات الســورية خــال فــرة حيــاة الطفــل ،و مــن ثــم الضــرب باســتخدام أداة بنســبة %32.0
علــى مســتوى العينــة الوطنيــة خــال فــرة حيــاة الطفــل وبنســبة .%15.6علــى مســتوى عينــة المخيمــات الســورية خــال
فــرة حيــاة الطفــل.
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18

9

حرقه/ها أو لسعه بأشياء ساخنة

استخدام اليد أو الوسادة لحبس نفسه/ها

حرمانه/ها من الطعام والشراب

إجباره/ها على الوقوف أو االنحناء في وضع يسبب
ألم ًا

خنقه/ها بوضع اليدين حول رقبته

ضرب رأسه/ها بقبضة اليد وهي مغلقة

وضع مذاق سيء أو حاد من النوع الذي يحدث ألم ًا
في الفم

عضه/ها

أي شكل من أشكال العنف الجسدي

17

16

15

14

13

12

11

10

شد شعره/ها

ركله/ها بالقدم

8

صفعته على وجهه أو مؤخرة الرأس

ضربته بشكل مت�كرر (“طعميته قتلة”) باليد أو بأداة

قرص أذنه/ها

ضربه/ها بأي شيء مثل الحزام ،المنفضة،
المسطرة ،الحذاء

صفع أجزاء من جسمه/ها باستخدام اليد (وهي
مفتوحة) بقوة

قرصته/ها لتسبب ألم ًا
ضربه/ها على أسفل الظهر باليد

7

6

5

4

3

2

1

هزه/ها لكي يسمعك أو بقصد ت�أديبه او لكي
يستجيب لألوامر

هل سبق واستخدمت اي من االشكال التالية لتعديل
سلوك الطفل

74.5

0.4

0.4

0.9

1.0

2.3

5.3

6.7

8.3

13.3

12.9

17.2

21.6

18.7

27.9

30.9

33.4

45.2

45.0

ذكر

73.2

0.4

1.0

0.4

2.7

1.5

6.8

5.6

7.1

8.6

12.2

16.9

18.9

26.1

21.5

20.6

30.2

43.5

44.4

أنثى

73.9

0.4

0.7

0.7

1.8

1.9

6.0

6.2

7.7

11.2

12.6

17.1

20.4

22.1

25.0

26.3

32.0

44.4

44.7

مجموع

التعرض فرتة الحياة

71.6

0.3

0.4

0.9

0.7

1.9

5.0

4.6

6.5

11.6

12.1

16.2

20.5

17.4

24.9

28.9

31.5

43.1

43.4

ذكر

69.9

0.0

0.9

0.4

1.8

1.1

6.6

3.2

5.7

8.3

11.8

15.8

17.8

23.6

18.9

19.8

26.1

41.0

43.2

أنثى

70.8

0.1

0.6

0.7

1.2

1.5

5.7

4.0

6.1

10.1

11.9

16.1

19.2

20.2

22.2

24.8

29.1

42.1

43.3

مجموع

خالل 12شهر ًا السابقة

العينة الممثلة على المستوى الوطني

64.5

3.6

2.6

3.5

5.2

3.1

5.5

6.3

8.3

10.8

15.7

7.8

13.8

12.7

15.3

18.2

17.7

37.1

37.5

ذكر

62.3

2.6

3.2

3.6

4.0

2.0

5.8

4.3

7.3

7.7

8.1

10.6

15.9

15.5

20.5

11.5

12.8

34.2

32.5

أنثى

14.8

10.8

10.4

9.5

12.4

0.0

0.0

6.8

12.7

4.7

58.5

0.5

0.5

1.0

0.7

0.0

2.7

2.0

3.9

5.9

4.5

7.3

60.9

0.2

0.2

0.7

1.0

0.0

1.1

1.1

3.8

6.4

9.2

5.8

63.6

3.2

2.9

3.6

4.7

2.6

5.7

5.5

7.9

9.0

14.7

13.3

62.8

0.5

1.3

0.0

0.0

0.4

3.7

9.4

12.0

12.3

12.0

34.0

10.1

13.9

7.7

12.5

17.9

8.9

8.3

33.4

33.7

34.0

30.2

32.4

ذكر

أنثى

مجموع

10.5

17.5

15.3

15.6

35.9

35.4

مجموع

التعرض فرتة الحياة

خالل 12شهر ًا السابقة

العينة الممثلة على مستوى المخيمات السورية

الجدول  :8معدالت اشكال العنف الجسدي التي مارسها مقدمي الرعاية األسرية كأسلوب للت�أديب (األرقام في الجدول هي نسب بالمئة)
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نتائج االستقصاء النوعي:
بالمقابــل فــي االســتقصاء النوعــي ،أظهــرت مناقشــات مجموعــات الرتكيــز لألطفــال أن “الصفــع علــى أجــزاء مختلفــة مــن
الجســم» كان األكــر تــداوالً وإشــارة لــه مــن بــن مختلــف ممارســات وأشــكال العنــف الجســدي.فيما يلــي مقتطــف مــن إحــدى
مجموعــات الرتكيــز لألطفــال اإلنــاث مــن جــرش:

ميسرة الجلسة:

المشاركة :4من الممكن أن تضربني على يدي

كيف يضربوك؟

مقتطف من إحدى مجموعات الرتكيز لألطفال اإلناث من عمان ،على الصفع على وجهه أو مؤخرة الرأس:

المشارك :2

مرة وانا في الروضة كنت أتعلم كتابة الهمزة وأنا لست فاهمتها جيدا ...فجلس أبي
ليفهمني إياها وأنا لست فاهمة كثريا فضربني .اليوم التالي عندما ذهبت للروضة،
سألتني المديرة لماذا كنت أبكي ولماذا كان وجهي يبدو كذلك ميسرة

ميسرة الجلسة:
كيف كان يبدو وجهك؟

المشــاركة:2كان أحمــر مــن شــدة الصفــع ...أبــي ضربنــي
ثالثــة كفــوف ...فقلــت لهــا أبــي ضربنــي!

مقتطف من إحدى مجموعات الرتكيز لألطفال لذكور من مخيم الزعرتي ،على الصفع على أجزاء مختلفة من الجسم:

ميسرة الجلسة:
طيب « المشارك»4؟ ما رأيك؟

ميسرة الجلسة:
معتاد على الضرب؟ أين تنضرب؟

المشارك :4أنا معتاد على الضرب

المشارك :4في كل مكان أنضرب

ميسرة الجلسة:
في كل مكان ...نعم ،حسن ما أصعب مكان
شعرت أنه أوجعك عندما ضربوك؟!
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المشارك :4عندما أنضرب على رجلي

مقتطــف مــن إحــدى مجموعــات الرتكيــز لألطفــال لذكــور مــن دار رعايــة األطفــال ،علــى الضــرب علــى مــكان آخــر [غــر المؤخــرة]
باســتخدام أداة [مثــل عصــا أو مكنســة أو عــكاز أو حــزام]:

المشارك :1

«نعم ،ابوي ضربني و كسر  3عصي علي و ما بحب احكي معه

وكما أشار أحد األشخاص األكرث اطالعا و أخصائية الطب الشرعي
يتخيله المرء ،قد رأيته :كوي بآالت معدنية وسوائل ساخنة ،ت�كسري من الجمجمة للصدر حتى األطراف ،حرمان
كل ما يمكن أن
ّ
من الطعام والشراب حتى الموت .رأيت أطفاالً وضعوا في غرف باردة ،وصلت حالة بعضهم لإلصابة بالغرغرينا من جراء الربد
القارس ،أدى لبرت القدمني ،رأيت جثث أطفال توفوا بسبب إصابتهم بالجفاف بعد حرمانهم من الطعام والشراب ،لمست آثار
غز باستخدام أدوات حادة لتعذيبهم ،ورأيت نزف ًا لشراي�ي في الجمجمة بفعل الضرب العشوائي.
ٍّ
كل ذلك موجود وليس من الخيال».

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

بحسب ما ذكرته مديرة احدى المستشفيات الحكومية
مربره أنه لم يكن يتوقع أن يموت
«في إحدى الحاالت ،يع ّذب أب ابنه بسلك كهرباء حتى الموت ،وعند التحقيق مع األب ،يكون ّ
ولم يقصد قتله ،أو عندما يضربه بأداة حادة على رأسه ويكون مربره أنه لم يقصد قتله ...ومعروف للصغري قبل الكبري ما هي
مخاطر التعرض للكهرباء أو الضرب على الرأس ،ومن ناحية أخرى يتم تصديقه وقبول مربراته من وجهة نظر القضاء»

بحسب ما ذكر مستشار اول في الطب الشرعي طبيب شرعي شارك في ت�أسيس قسم حماية األسرة 1998
«طفلة عمرها  14عام ًا مارس والدها معها الجنس دون إدخال ولكنه خرج براءة ،وبعد أن عاد إلى البيت قام بتزوي�جها في
العراق لرجل يعمل بالدعارة وعادت إلى األردن ليجري القبض عليها مجدد ًا كونها طفلة تمارس الدعارة ...يجب أن نراجع مثل
هذه الحاالت ونعالج الثغرات التي تحول دون حماية هؤالء األطفال في الوقت المناسب»
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��������������������
نتائج االستقصاء الكمي:
توزيع مرت�كبي العنف ضد األطفال لألطفال ما بني  17-8عام

يبني الجدول رقم ( )9توزيع مرت�كبي العنف الجسدي ضد األطفال في الفئة العمرية  17-8عام ًا ،كما يلي:
•علــى مســتوى العينــة الوطنيــة أشــار  %47.3مــن األطفــال أنهــم تعرضــوا لممارســة عنــف واحــدة علــى األقــل مــن قبــل
األهــل ،و  %44.2مــن قبــل اإلخــوة %39.1 ،مــن قبــل األقــران ،و  %28.0مــن قبــل المعلمــن والمعلمــات ،و  %21.8مــن
جهــات أخــرى أو أفــراد آخري ـ�ن.
•علــى مســتوى عينــة المخيمــات الســورية أشــار  %42.2مــن األطفــال إلــى أنهــم تعرضــوا لممارســة عنــف واحــدة علــى
األقــل مــن األهــل %43.5 ،مــن اإلخــوة و %36.6مــن األقــران و  %40.4مــن المعلمــات أو المعلمــن و %23.0مــن جهــات
أخــرى أو أفــراد آخري ـ�ن.
•و بالحديــث علــى مســتوى دور الرعايــة و الحمايــة ،نجــد أغلــب مرت�كبــي العنــف ضــد األطفــال هــم مــن األهــل بنســبة ،%49.4
باإلضافــة إلــى مــن األفــراد اآلخــرون (عــدا عــن األهــل و اإلخــوة و المعلمــون و األقــران) بنســبة  ،%59.6وتنخفــض نســبة
ارتـ�كاب المعلمــن للعنــف فــي أوســاط هــذه الفئــة تحديــد ًا لت�كــون األقــل بــن كافــة العينــات الفرعيــة  %24.7وهــذا مؤشــر
إي�جابــي نســبي ًا.

كمــا نالحــظ علــى مســتوى األطفــال ذوو اإلعاقــة أن معــدالت التعــرض للعنــف مــن قبــل األهــل هــي األقــل بــن جميــع عينــات
األطفــال (المســتوى الوطنــي ،و المخيمــات و دور الرعايــة و الحمايــة)  %34.9وإن كانــت ليســت علــى هــذا القــدر مــن
االنخفــاض ،أي أن واحــد ًا مــن كل ثالثــة أطفــال مــن ذوي اإلعاقــة يتعــرض للعنــف أو تعــرض لممارســة عنــف واحــدة علــى األقــل
مــن قبــل أهلــه؛ مــع اإلشــارة إلــى أن تعــرض األطفــال مــن هــذه الفئــة للعنــف مــن قبــل اإلخــوة نســبته  %42.9و مــن قبــل
المعلمــن  %39.7و هــذا يعتــر مرتفــع نســبي ًا.
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الجــدول  :9توزيــع مرت�كبــي العنــف الجســدي ضــد األطفــال فــي الفئــة العمريــة  17-8عامـ ًا وفقـ ًا للعينــات الفرعيــة (األرقــام
فــي الجــدول هــي نســب بالمئــة)
على المستوى
الوطني

المخيمات السورية

دور الرعاية والحماية

األطفال ذوو اإلعاقة

األهل

47.3

42.2

49.4

34.9

اإلخوة

44.2

43.5

24.7

42.9

المعلمون

28.0

40.4

24.7

39.7

األقران

39.1

36.6

29.2

31.7

أفراد آخري�ن (عدا عن األهل و اإلخوة
و المعلمون و األقران)

21.8

مرت�كبي العنف ضد األطفال من قبل

23.0

59.6

23.8

توزيع مرت�كبي العنف ضد األطفال حسب الجنس الطفل

•علــى مســتوى العينــة الوطنيــة لقــد أجــاب األطفــال اإلنــاث أنهــم يتعرضــون للعنــف مــن قبــل األخــوة بنســبة  ،%62.5بينمــا
األطفــال الذكــور فقــد أجابــوا بأنهــم يتعرضــون للعنــف مــن قبــل أقرانهــم بنســبة  ،%50.0امــا بخصــوص العنــف المطبــق
مــن قبــل المعلمــون و المعلمــات فتعــرض األطفــال الذكــور للعنــف الجســدي أكــر مــن اإلنــاث ،بنســب  %37.1علــى الذكــور
و  %14.7علــى اإلنــاث.
•علــى مســتوى عينــة المخيمــات الســورية ،نجــد أن األطفــال اإلنــاث قــد ذكــروا أن نســبة تعرضهــم للعنــف مــن قبــل األخــوة
هــو  ،%53.5بينمــا األطفــال الذكــور قــد ذكــروا بــأن العنــف المطبــق مــن قبــل المعلمــون و المعلمــات عليهــم نســبته
 ،%50.5امــا بخصــوص العنــف مــن قبــل األهــل فت�تعــرض اإلنــاث للعنــف الجســدي بشــكل أكــر و نســبة هــذا العنــف هــو%48.2
حيــث أن األطفــال الذكــور نســبة تعرضهــم للعنــف مــن قبــل األهــل هــي .%38.0

الجــدول  :10توزيــع مرت�كبــي العنــف الجســدي ضــد األطفــال حســب جنــس األطفــال فــي الفئــة العمريــة  17-8عام ـ ًا (األرقــام
فــي الجــدول هــي نســب بالمئــة)
مرت�كبي العنف ضد األطفال من قبل
األهل  /اآلباء

العينة الممثلة على المستوى الوطني

العينة الممثلة على مستوى المخيمات
السورية

ذكور

إناث

ذكور

إناث

44.3

50.6

38.0

48.2

اإلخوة

30.1

62.5

38.3

53.5

المعلمون والمعلمات

37.1

14.7

50.5

20.7

األقران

50.0

25.9

45.8

20.7

أفراد آخري�ن (عدا عن األهل و اإلخوة
و المعلمون و األقران)

28.4

13.5

29.1

15.5
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بالنظــر إلــى مرت�كبــي العنــف الجســدي ضــد األطفــال ،نجــد أن ثمــة فــوارق ملحوظــة مــا بــن اإلنــاث والذكــور ،ومــا بــن العينتــن
علــى المســتوى الوطنــي وعلــى مســتوى المخيمــات الســورية .بشــكل عــام اظهــرت النتائــج فــي الجــدول (:)10

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

توزيع مرت�كبي العنف ضد األطفال للشباب ( 24-18عام) في طفولتهم
ولــم يختلــف األمــر فــي عينــة الشــباب ( 24-18عــام) مــن حيــث توزيــع مرت�كبــي العنــف عليهــم فــي مرحلــة طفولتهــم ،كمــا
يبــن الجــدول ( ،)11نتائــج و فــوارق العنــف المطبــق مــا بــن الشــباب أثنــاء طفولتهــم ،و تعتــر هــذه النتائــج متقاربــة مــع عينــة
األطفــال الحاليــ�ي ( 17-8عــام).
و يبــن الجــدول ( )11أن أكــر مرت�كبــي ممارســات العنــف ضــد اإلنــاث خــال طفولتهــن كان األهــل (األب /األم) بنســبة %46.7
ومــن ثــم اإلخــوة بنســبة  ،%27.7وفيمــا يتعلــق بالذكــور فقــد تشــابهت النتائــج لفئــة الشــباب ( 24-18عــام) مــع عينــة األطفــال
الذكــور ( 17-8عــام) ،حيــث كان األقــران والمعلمــن األكــر ارت�كاب ـ ًا للعنــف عليهــم بمرحلــة طفولتهــم حيــث أن نســبة األقــران
هــي  %49.5ونســبة المعلمــن هــي .%32.5

الجــدول  :11توزيــع مرت�كبــي العنــف الجســدي علــى عينــة الشــباب فــي الفئــة العمريــة  24-18فــي طفولتهــم (األرقــام فــي
الجــدول هــي نســب بالمئــة)
مرت�كب العنف

الذكور

اإلناث

المشغلون /الزمالء في العمل

0.30

0.00

شخص آخر في المنزل

0.80

2.20

آخرون (عدا عن األفراد المذكوري�ن في الجدول)

2.30

3.50

الجريان

8.60

1.70

بالغون آخرون في المنز

8.70

9.20

األشقاء

11.20

27.70

الغرباء

24.60

5.20

الوالدين

31.50

46.70

المعلمون

32.50

19.50

األقران

49.50

17.70

االستقصاء النوعي
يواجــه األطفــال فــي المخيمــات الســورية مخاطــر التعــرض للعنــف فــي المدرســة ،بحســب إفاداتهــم .فيمــا يلــي مقتطــف مــن
إحــدى مجموعــات الرتكيــز األطفــال ،عــن ممارســة العنــف ضــد األطفــال مــن قبــل المعلمــن فــي المدرســة:

ميسر الجلسة:

المشارك  :1نعم ،هناك ضرب

أيضا
هل هناك ضرب في المدرسة ً

المشارك  :2نعم ،هناك ضرب
المشــارك  :4كان أســتاذ اإلنجليزية يذبحني .كان يضربني
بســلك كهرباء.
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ميسر الجلسة:

المشارك  :4ال!

خرطوم أم سلك

المشارك  :2سلك ،سلك

سلك .أين كان يضربك

ميسر الجلسة:
على يدك.

المشارك  :4كان يضربني عشر مرات

لــم يكــن العنــف الجســدي ضــد األطفــال والمتمثــل فــي الضــرب حالــة اســت�ثنائية لمدرســة دون غريهــا فــي مــدارس فــي
المخيمــات الســورية ،وفيمــا يلــي مقتطــف مــن إحــدى مجموعــات الرتكيــز األطفــال مــن المخيمــات الســورية:

ميسر الجلسة:
أنتم في مدرسة أخرى ،هل يضرب معلموك
أيضا.
ً

المشارك  :1نعم

ميسر الجلسة:

المشارك  :1كلهم يضربون

أيهم يفعل ذلك.

المشارك  :3كلهم يضربون
المشارك  :2ال ،ال يا أستاذ ،ليس كل المعلمون يضربون
المشارك  :1بلى يا أستاذ ،كلهم يضربون

أن المعلمــات والمعلمــن هــم األكــر اطالع ـ ًا علــى الكثــر مــن ممارســات العنــف بــن األقــران (العنــف الممــارس مــن
وحيــث ّ
ـب منهــم فــي مجموعــات الرتكيــز الخاصــة بهــم التعبــر عــن مــدى انتشــار العنــف بــن األقــران،
األطفــال ضــد األطفــال) ،فقــد ُطلـ َ
وفيمــا يلــي مقتطــف مــن إحــدى مجموعــات الرتكيــز للمعلمــن:
«الكثري ،الكثري .في ملعب المدرسة نشاهد العديد من األمور .يكون أحد الطالب أو الطالبات يتمشون ،يأتي أحد زمالء الصف
ويأخذ منه او منها سندويشته (طعامه) ويأكله أو ت�أكله ،وتبدأ المشاجرة وتبادل الكلمات واأللفاظ العنيفة والنابية ما
بينهم».
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ميسر الجلسة:

على يدي

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

أمــا األهالــي بصفتهــم مقدمــي الرعايــة األســرية ،فبعضهــم يــرر ممارســته للعنــف ضــد اطفــال كنــوع مــن الت�كــرار لممارســات
اعتــادوا عليهــا فــي اســرهم ،إذ كانــوا قــد تعرضــوا للعنــف الجســدي خــال طفولتهــم ،وتعــززت لديهــم بعــض األفــكار
المجتمعيــة الخاطئــة التــي توارثوهــا مــن اســرهم حــول قبــول ممارســة العنــف ضــد األطفــال للت�أديــب وتعديــل الســلوك،
وفيمــا يلــي مقتطــف مــن إحــدى مجموعــات الرتكيــز اآلبــاء
«سأتحدث عن نفسي .لقد تعرضنا للعقاب الجسدي ونحن أطفال.
من يرت�كب خطأ في البيت يتعرض للضرب.
ٍ
قاس يمكن أن يضرب أطفاله».
تعلمنا أن الرجل الشرقي هكذا :رجل

ونؤكــد فــي هــذا الســياق أن ممارســة العنــف الجســدي ضــد األطفــال لــم يكــن حكــر ًا علــى الذكــور منــه عــن االنــاث مــن مقدمــي
الرعايــة األســرية ،بمــا فــي ذلــك ممارســة أشــكال العنــف الجســدي الشــديد ضــد األطفــال .وفيمــا يلــي مقتطــف مــن إحــدى
مجموعــات الرتكيــز األمهــات أنهــا توقفــت عــن ضــرب أطفالهــا ،وحــن ســألتها ميســرة الجلســة عــن الســبب قالــت:

المشارك :1

«حني بدأت أبكي بشكل هستريي على أمرية ،التي فقدت الوعي بعد تعرضها للضرب»

ميسرة الجلسة:
كم كان عمر أمرية وقت ٍ
�ئذ

المشاركة  5 :1أو 6

إحــدى األمهــات األخريــات قالــت أيض ـ ًا أنهــا تشــعر بالذنــب والنــدم دائم ـ ًا عندمــا تضــرب طفلهــا .وكان الشــعور بالنــدم ضمــن
إجابــات األمهــات فــي محافظــات اربــد والكــرك والمفــرق.

ميسر الجلسة:
ما شعوركم كأمهات بعد ضرب االبن أو االبنة؟
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المشاركة « :12ندم كبري»

يدسجلا فنعلا رثأ
نتائج االستقصاء الكمي:
بينــت النتائــج وفقــا للجــدول ( )12أن أثــر العنــف علــى اإلنــاث ،ضعــف أثــره علــى الذكــور تقري ً�بــا فيمــا يتعلــق بثالثــة أشــكال مــن
ممارســات العنــف وهــي:
•الضرب
•الركل

حيــث كانــت نســبة أثــر هــذه األشــكال مــن العنــف علــى االنــاث أكــر بكثــر منــه علــى الذكــور .النســب التاليــة هــي ألثــر كل شــكل
مــن العنــف علــى اإلنــاث مقابــل أثــره علــى الذكــور بالتوالــي ، :الضــرب  %47.7مقابــل  ،%25.7الــركل  %40.5مقابــل ،%25.4
الضــرب المــرح  %35.2مقابــل %34
الجــدول  :12معــدالت أثــر العنــف الجســدي الممــارس علــى الفئــة العمريــة  24-18عامــ ًا خــال طفولتهــم (األرقــام فــي
الجــدول هــي نســب بالمئــة)
الذكور
الممارسة

اإلناث

لم يؤثر عل
االطالق

خفيف

شديد

شديد جد ًا

لم يؤثر عل
االطالق

خفيف

شديد

شديد جد ًا

الضرب أو اللكم الشديد
جدا

42.70

7.10

23.90

25.90

22.20

18.30

11.90

47.70

الركل الشديد جد ًا

38.60

7.70

28.70

25.40

25.90

16.20

16.20

40.50

الضرب الشديد جد ًا بأداة
مثل العصا أو السوط او
الحزام

38.50

11.80

16.30

34.00

27.30

10.90

26.60

35.20

الهز العنيف جد ًا

34.60

31.20

21.90

12.30

45.10

14.20

18.30

22.50
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•الضرب المربح

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

نتائج االستقصاء النوعي:
تؤثــر مواقــف الكبــار تجــاه العنــف علــى آراء أطفالهــم ،وبالتالــي ت�كــون لهــا تداعيــات علــى األجيــال القادمــة .فقــد أفــاد العديد
مــن األطفــال فــي مجموعــات الرتكيــز أنهــم  -وبرغــم تعرضهــم للمعانــاة علــى أيــدي والديهــم ،ومــع أنهــم يعارضــون العنــف،
إال أنهــم مــا زالــوا يعتقــدون أن الضــرب كان لمصلحتهــم .وفيمــا يلــي مقتطــف مــن إحــدى مجموعــات الرتكيــز األطفــال اإلنــاث
مــن العقبة:
�يا طوي�ل األمد في سلوك الطفل،
«مع أن العنف لن يحدث تغي ً
إال أنه سيسبب األلم وحني يشعر الطفل باأللم فسيتذكر غلطته
أبدا.
ولن يكررها ً
مجددا فستضربني،
نفسها
الغلطة
كررت
إن
إنني
أمي
قالت لي
ً
فعلت».
وقد
ْ

ـال قالــوا إن أهلهــم يجــب أال يشــعروا بالذنــب
حتــى أن بعــض األطفــال شــعروا بأنهــم كانــوا «يســتحقون» العقــاب ،بــل أن أطفـ ً
الســتخدام العنــف ألنهــم يفعلــون ذلــك بدافــع الحــب .وفيمــا يلــي مقتطــف مــن إحــدى مجموعــات الرتكيــز األطفــال الذكــور
مــن المخيمــات الســورية:
«عندما يضرب األب أطفاله ،فذلك ليس ألن األب يريد ذلك،
بل ألنه في مصلحة الطفل»
تربي�ر و دوافع العنف الجسدي
نتائج االستقصاء الكمي:

مختلفــا .بهــدف
موقفــا
ـررا فــي 19
فقــد
ً
ً
ّ
تضمــن اســتقصاء مقدمــي الرعايــة األســرية ســؤاالً عمــا إذا كان العنــف الجســدي مـ ً
ـد األطفــال ،وي�بــن الجــدول ( )13اإلجابــات عــن هــذه األســئلة
رصــد الثقافــة المجتمعيــة الســائدة لتطبيــع ممارســات العنــف ضـ ّ
و أتــت كمــا يلــي:
•علــى مســتوى العينــة الوطنيــة تبــن أن  %67.7مــن مقدمــي الرعايــة األســرية قــد بــرروا جــواز اســتخدام العنــف الجســدي
مــع األطفــال فــي حــال ســرقة أي شــيء مــن اآلخريـ�ن .و أن  %56.9فــي حــال ســرقة شــيء فــي المدرســة.
•علــى مســتوى عينــة المخيمــات الســورية تبــن أن  %72.4مــن مقدمــي الرعايــة األســرية قــد بــرروا جــواز اســتخدام العنــف
الجســدي مــع األطفــال فــي حــال ســرقة أي شــيء مــن اآلخريـ�ن .و أن  %63.5فــي حــال ســرقة شــيء فــي المدرســة.
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مربرا ()%
الجدول  :13إجابات مقدمي الرعاية األسرية عن الحاالت التي قد يكون العنف الجسدي فيها بحق الطفل
ً

إن سرق األطفال شيئًا من اآلخري�ن

نعم

ال

ال أعلم

نعم

ال

ال أعلم

67.7

31.8

0.4

72.4

27.2

0.4

إن سرق األطفال شيئًا (في المدرسة)

56.9

42.7

0.4

63.5

35.2

1.2

إن وضع األطفال أنفسهم في موقف خطر قد يعرضهم لألذى

55.0

44.4

0.6

58.9

40.8

0.2

إن خرج األطفال من البيت من دون علم أهلهم

50.4

49.2

0.4

47.5

52.5

0.0

إن خرج األطفال من الصف من دون إذن المعلم/المعلمة

46.1

53.5

0.3

47.3

51.7

1.0

إن عصى األطفال المعلم/المعلمة

43.5

55.5

1.0

47.3

51.0

1.7

إن رفض األطفال أداء فروضهم المدرسية

39.5

59.8

0.6

38.7

60.3

1.1

إن كان األطفال غري مطيعني للكبار

36.0

63.5

0.5

39.4

59.4

1.1

كثريا مع إخوتهم
إن كان األطفال مشاكسني ويتشاجرون
ً

28.5

70.8

0.6

29.4

70.6

0.0

إن تشاجر طفل مع طفل آخر

20.1

79.2

0.8

19.6

78.0

2.4

إن تشاجر طفل مع طفل آخر في الحي

19.5

80.1

0.4

21.0

78.6

0.4

إن نسي األطفال جلب أحد كتبهم

19.3

79.4

1.3

23.1

76.0

0.9

إن تحدث طفل إلى طفل آخر خالل الحصة

18.4

80.9

0.7

18.1

81.5

0.4

إن رفض األطفال أداء مهمة أعطيت لهم

17.5

81.5

1.0

12.9

87.1

0.0

إن ت�أخر األطفال على الحصة

16.3

82.8

0.9

18.3

81.1

0.7

ضعيفا في المدرسة
إن كان أداء األطفال األكاديمي
ً

11.7

87.8

0.5

12.7

86.7

0.6

إن كان األطفال يتحركون بشكل مفرط

9.8

89.7

0.5

14.1

85.9

0.0

إن نام األطفال في الصف

9.4

90.1

0.5

14.8

85.2

0.0

ضعيفا
إن كان أداء األطفال في االمتحان
ً

6.7

92.7

0.6

12.5

86.9

0.6

وأمــا عــن تفصيــل هــذه الممارســات و المعتقــدات يبــن الجــدول ( )14مــدى الموافقــة مــع كل عبــارة مــن العبــارات و علــى
النحــو التالــي:
•علــى مســتوى العينــة الوطنيــة %55.0 :قــد وافقــوا بشــدة علــى إرادتهــم نجــاح أطفالهــم ولــو كان ذلــك يعنــي إيذائــه/
إيذاءهــا أحيا ًنــا %37.8 ،قــد وافقــوا بعــض الشــيء علــى أهميــة اســتخدام العقــاب الجســدي فــي ت�أديــب األطفــال ،لكــن هذا
ال يمنــع وجــود نســبة  %53.5اختــاف بشــدة بمــا يتعلــق بجملــة « االســتخدام الســليم للعقوبــة الجســدية لــه أثــر إي�جابــي
فــي ترب�يــة األبنــاء»
•علــى مســتوى عينــة المخيمــات الســورية %64.5 :قــد وافقــوا بشــدة علــى إرادتهــم نجــاح أطفالهــم ولــو كان ذلــك يعني
إيذائه/إيذاءهــا أحيا ًنــا %34.3 ،قــد وافقــوا بعــض الشــيء علــى أهميــة اســتخدام العقــاب الجســدي فــي ت�أديــب األطفــال.
لكــن هــذا ال يمنــع وجــود نســبة  %60.3اختــاف بشــدة بمــا يتعلــق بجملــة « االســتخدام الســليم للعقوبــة الجســدية لــه أثــر
إي�جابــي فــي ترب�يــة األبنــاء»
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العينة الممثلة على
المستوى الوطني

العينة الممثلة على مستوى
المخيمات السورية

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

الجدول  :14مواقف مقدمي الرعاية األسرية بخصوص ممارسات الت�أديب الجسدي في المنزل ()%
عينة المخيمات السورية

العينة الوطنية

أوافق
بعض
الشيء

أوافق
بشدة

رفض
االجابة

معظم األطفال هذه األيام
ال يحرتمون أهاليهم

16.0

5.0

42.1

36.9

0.0

18.0

3.8

32.8

45.0

0.4

معظم مشاكل انضباط
األطفال يمكن حلها بالحوار

3.7

4.4

31.4

60.4

0.1

5.2

3.0

32.0

59.8

0.0

االستخدام السليم للعقوبة
الجسدية له أثر إي�جابي في
ترب�ية األبناء

53.5

9.4

22.9

14.1

0.0

60.3

10.4

20.2

8.9

0.2

من المهم استخدام العقاب
الجسدي في ت�أديب األطفال

34.6

10.7

37.8

16.9

0.1

48.5

7.7

34.3

9.4

0.0

احرتام الطفل لألب/األم أهم
من حبه له/لها

38.8

11.3

18.3

31.5

0.2

37.8

7.8

17.4

37.1

0.0

أريد النجاح لطفلي ولو كان
ذلك يعني أن على إيذائه/
إيذاءها أحيا ًنا

16.2

4.4

24.3

55.0

0.1

11.6

4.0

20.0

64.5

0.0

أختلف
بشدة

أختلف
نوعا ما
ً

أوافق
بعض
الشيء

أوافق
بشدة

رفض
االجابة

أختلف
بشدة

أختلف
نوعا ما
ً

نتائج االستقصاء النوعي:
أكــر الحــاالت تربي ـ�ر ًا لممارســات العنــف ضــد األطفــال كانــت حــاالت الســرقة وتعريــض الطفــل نفســه لــأذى؛ مــن دون إغفــال
حــاالت أخــرى مثــل خــروج األطفــال مــن البيــت دون علــم أهلهــم أو مــن الصــف دون إذن المعلــم أو المعلــم أو عصيــان
المعلــم أو المعلمة.وقــد ناقشــت مجموعــات الرتكيــز هــذا الجانــب أيض ـ ًا حيــث اعتــر بعــض األهالــي أن اســتخدامهم للعنــف
ناتــج عــن حبهــم واهتمامهــم بســامة أطفالهــم  .وفيمــا يلــي مقتطــف مــن إحــدى مجموعــات الرتكيــز األمهــات مــن الكــرك
«كنت أضرب ابنتي حني كانت طفلة وهي اآلن امرأة رائعة ومتزوجة»

وفيما يلي مقتطف من إحدى مجموعات الرتكيز األمهات من المخيمات السورية
علي إيذاءه/إيذاءها أحيا ًنا».
«أريد النجاح لطفلي ولو كان ذلك يعني أن
ّ

وفيما يلي مقتطف من إحدى مجموعات الرتكيز األمهات من الكرك
(للضرب) فوائد ،نعم.
لقد تعرضت للضرب وأنا طفلة كي ال أكرر نفس األخطاء،
وحني كربت أدركت أنني كنت أتعرض للضرب
من أجل مصلحتي ،كي أتجنب الغلط».
«عدم ضرب األطفال يجعلهم غري منضبطني».
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إن ت�أثــر األطفــال بهــذه اآلراء ناجــم ليــس فقــط عــن ت�أثرهــم بأهلهــم ،بــل بتعزي ـ�ز مــن بعــض المعلمــن والمختصــن ،الذيــن
يعتقــدون أن العنــف يمكــن أن يكــون جــزء ًا مــن «عمليــة التعلــم» وأنــه يســاعد األطفــال علــى التعلــم« ،خاصــة إن تــم اللجــوء
إليــه كخيــار أخــر فقــط» .وفيمــا يلــي مقتطــف مــن إحــدى مجموعــات الرتكيــز المعلمــن والمرشــدين االجتماعي ـ�ي:

مشاركة :2

الضرب جزء من دائرة العالج».

»أستخدم العصا في حصصي لتهديد الفتيات فقط».

بــرزت مســألة البيئــات اآلمنــة فــي العديــد الجلســات الحواريــة ،حيــث تبــن أن األطفــال معرضــون للعنــف فــي مختلــف األماكــن
التــي يرتادونهــا ،كالمنــزل والمدرســة والحــي .كمــا عـ ّـر األطفــال ومقدمــو الرعايــة عــن حاجــة األطفــال لمســاحات آمنــة للعــب.
وفيمــا يلــي مقتطفــات مــن احــدى مجموعــات اآلبــاء مــن العقبــة
«أطفالنا محرومون من أشياء كثرية،
على سبيل المثال ،المالعب ومساحات الرتفيه
واألماكن التي يمكنهم فيها تفريغ طاقتهم.
أين يمكنهم تفريغها؟ لديهم الكثري من الطاقة.
حرفيا! (يضحك)».
يمكنهم المشي على جدار
ً

استخدام وسائل الت�أديب اإليجابي
نتائج االستقصاء الكمي:
مــن بــن األســئلة التــي تضمنهــا أيضــا اســتقصاء مقدمــي الرعايــة األســرية ،مجموعــة مــن األســئلة حــول الموقــف مــن
أســاليب الت�أديــب اإليجابــي ومــدى فعاليتهــا فــي حــل تحديــات االنضبــاط والســلوك لــدى األطفــال .وي�بــن الجــدول ( )15نتائــج
هــذه األســئلة:
•علــى مســتوى العينــة الوطنيــة %91.0 :قــد بينــوا أنــه يجــب التوضيــح للطفــل لمــاذا ُيعتــر مــا فعله/فعلتــه خاط ًئــا ،و
 %81.0ذكــروا وجــوب مكافــأة الطفــل علــى التصــرف بشــكل جيــد،
•علــى مســتوى عينــة المخيمــات الســورية %85.0 :قــد بينــوا أنــه يجــب التوضيــح للطفــل لمــاذا ُيعتــر مــا فعله/فعلتــه
خاط ًئــا ،و  %71.0ذكــروا وجــوب مكافــأة الطفــل علــى التصــرف بشــكل جيــد.
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مشاركة :1

«نبدأ بالنقاش ثم نضربهم إن كرروا الغلط نفسه.
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الجدول  :15استخدام مقدمي الرعاية األسرية ألساليب الت�أديب اإليجابي
العينة الوطنية

عينة المخيمات السورية

التوضيح للطفل لماذا ُيعترب ما فعله/فعلته خاطئًا

91

85

الممارسة أو السلوك الت�أديبي اإليجابي
إعطاء الطفل شيئًا آخر يفعله/تفعله للتوقف عن سلوكه/سلوكها أو تغي�يه

73

61

التجريد من االمتيازات أو النقود

28

19

مكافأة الطفل على التصرف بشكل جيد

81

71

معاقبة الطفل بعزله/عزلها

29

18

منع الطفل من الخروج

34

26

القول للطفل أن يتوقف/ت�توقف عن فعل شيء أو أن يفعل/تفعل شيئًا

61

43

موقف مقدمي الرعاية األسرية من العنف الجسدي
نتائج االستقصاء الكمي:
يبــن الجــدول ( )16رأي مقدمــي الرعايــة األســرية اتجــاه فعاليــة العقــاب الجســدي مــع األطفــال وبنــاء عليــه نجــد أن %70.0
فعــال أبــد ًا.
مــن العينــة الوطنيــة و  %68.3مــن عينــة المخيمــات الســوري�ن قــد أجابــوا بــأن العقــاب الجســدي ليــس ّ

الجدول  :16مواقف مقدمي الرعاية األسرية بخصوص فعالية العقاب الجسدي
مدى الفعالية

العينة الوطنية

عينة المخيمات السورية

ال ليس فعاالً أبد ًا
ليس فعاالً في معظم األحيان

70

68.3

24.2

19.6

إنه فعال في معظم األحيان

15.2

10.9

نعم انه فعال دائم ًا

0.7

1.2

نتائج االستقصاء النوعي:
عــر بعــض األهالــي عــن مواقــف واضحــة ضــد العنــف و أثــره عليهــم و وعيهــم بالمســائلة القانونيــة اتجــاه العنــف
لقــد ّ
الجســدي .« .وفيمــا يلــي مقتطــف مــن إحــدى مجموعــات الرتكيــز اآلبــاء مــن اربــد:
إن كانت هناك مشكلة فال تضرب الطفل ،تحدث إليه( ،بل حتى) قم بتخويفه ،لكن الضرب ،ال».
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واصفــا إيــاه بالحلقــة المفرغــة ،وفيمــا يلــي مقتطــف مــن إحــدى
عــر أب آخــر عــن اعرتاضــه علــى العنــف (الشــديد)،
ً
كمــا ّ
مجموعــات الرتكيــز اآلبــاء مــن الطفيلــة:
«إن ضربت طفلي بشدة فسأحول العنف األسري إلى عنف على مستوى المجتمع.
أفرادا عنيفني بسبب ترب�يتهم».
نرى في مجتمعنا اليوم
ً

كمــا انعكســت مثــل هــذه المواقــف والمعتقــدات اإليجابيــة لــدى عــدد مــن األطفــال ،ممــن يؤمنــون بــأن العنــف غــر ناجــع وجــزء
مــن حلقــة مفرغــة .وفيمــا يلــي مقتطــف مــن إحــدى مجموعــات الرتكيــز ألطفــال مــن المخيمــات الســورية:
ضروريا للتعامل مع األطفال .يجب أن يستخدموا الحوار ،وإال أصبح العنف عادة
«أيضا يا آنسة ،العنف ليس
ً
ً
أيضا مع أبنائهم وبناتهم»
حني يكربون سيصبحون عنيفني ً

«العنف الجسدي يؤدي إلى الكراهية بني أفراد العائلة».

لمحــة عــن نتائــج مســح الســكان والصحــة األســرية  2018و نتائج دراســة
العنــف ضــد األطفال فــي األردن 2007
نتائج مسح السكان والصحة األسرية 2018
يتضمــن مســح الســكان والصحــة األســرية  2018تقديــر ًا لنســبة
األطفــال فــي الفئــة العمريــة ( )14-1عامــ ًا ممــن تعرضــوا لت�أديــب
بدنــي مــن مقدمــي الرعايــة االســرية ،و قــد بلغــت هــذه النســب:
•حوالــي ( )%59.8مــن األطفــال يتعرضــون لإلســاءة البدنيــة مــن
قبــل األهــل فــي العينــة الوطنيــة
•حوالــي ( )%59.7مــن األطفــال يتعرضــون لإلســاءة البدنيــة مــن
قبــل األهــل فــي العينــة المخيمــات الســورية
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وفيما يلي مقتطف من إحدى مجموعات الرتكيز ألطفال من اربد:
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نتائج دراسة العنف ضد األطفال في األردن 2007
أمــا دراســة  2007عــن العنــف ضــد األطفــال فقــد أظهــرت أن معــدالت التعــرض لإلســاءة البدنيــة بكافــة أشــكالها هــي األعلــى
فــي الفئــات العمريــة  12-8عام ـ ًا ،وأقــل فــي الفئــات العمريــة الالحقــة .وهــذا يتفــق أيض ـ ًا مــع نتائــج هــذه الدراســة التــي
بينــت أن التعــرض للعنــف هــو األعلــى فــي أوســاط الفئــة العمريــة  14-12للذكــور واإلنــاث فــي العينــة الوطنيــة ،ولإلنــاث فــي
العينــة الســورية ،وفــي الفئــة العمريــة  11-8لــدى الذكــور فــي العينــة الســورية.
أيض ًا ،أظهرت دراسة  2007أن:
•حوالي ( )%53من األطفال يتعرضون لإلساءة البدنية الطفيفة من األهل
•حوالي ( )%49من األطفال يتعرضون لإلساءة البدنية الطفيفة من قبل اإلخوة.
•حوالي ( )%50من األطفال يتعرضون لإلساءة البدنية الطفيفة من قبل المعلمني واإلدارة
•حوالي ( )%40من األطفال يتعرضون لإلساءة البدنية الطفيفة من قبل األقران
•حوالي ( )%34من األطفال يتعرضون لإلساءة البدنية الشديدة من قبل األهل
•حوالي ( )%26من األطفال يتعرضون لإلساءة البدنية الشديدة من قبل اإلخوة
•حوالي ( )%57من األطفال يتعرضون لإلساءة البدنية الشديدة من قبل المعلمني واإلدارة
•حوالي ( )%18من األطفال يتعرضون لإلساءة البدنية الشديدة من قبل األقران
•حوالي ( )%32من األطفال يتعرضون لإلساءة البدنية متوسطة الشدة من قبل اإلخوة
•حوالي ( )%21من األطفال يتعرضون لإلساءة البدنية متوسطة الشدة من قبل األقران

و مــن بــاب المقارنــة مــع هــذه الدراســة و مــع العلــم أننــا لــم نتطــرق فــي هــذه الدراســة إلــى تقديــرات حــدة العنــف (طفيــف،
متوســط أو شــديد) ،فــإن النتائــج ت�تقــارب حيــث:
•حوالي ( )%47من األطفال يتعرضون لإلساءة البدنية من قبل األهل في العينة الوطنية
•حوالي ( )%44من األطفال يتعرضون لإلساءة البدنية من قبل اإلخوة في العينة الوطنية
•حوالي ( )%28من األطفال يتعرضون لإلساءة البدنية من قبل المعلمني في العينة الوطنية
•حوالي ( )%42من األطفال يتعرضون لإلساءة البدنية من قبل األهل في العينة المخيمات السورية
•حوالي ( )%44من األطفال يتعرضون لإلساءة البدنية من قبل اإلخوة في العينة المخيمات السورية
•حوالي ( )%40من األطفال يتعرضون لإلساءة البدنية من قبل المعلمني في العينة المخيمات السورية

72

ثاني ًا:

العنف النفسي

ُيعــرف العنــف النفســي كشــكل مــن أشــكال اإلســاءة وســوء المعاملــة يوســم بــه
الشــخص الــذي ُيخضــع غــره بســلوك قــد يتســبب لــه بصدمــات نفســية عــن طريــ�ق
أفعــال (لفظيــة أو جســدية) أو االمتنــاع عــن الســلوك االيجابــي بشــكل مت�كــرر عــر
ويحتمــل بشــكل كبــر أن ت ـ�تك آثــار ًا ســلبية علــى الصحــة النفســية أو النمــاء
الزمــنُ ،
الجســدي أو النفســي أو الروحــي أو المعنــوي أو االجتماعــي للطفــل.
وقد قمنا بتغطية هذا النوع من أنواع العنف بالطرق البحثية التالية:
•االســتقصاء الكمــي لعينــة األطفــال (وتشــمل العينــة الوطنيــة ،عينــة المخيمــات
الســوية ،عينــة دور الرعايــة والحمايــة وعينــة األطفــال ذوي االعاقــة)
•االستقصاء الكمي لعينة الشباب (وتشمل العينة الوطنية فقط)
•االســتقصاء الكمــي لمقدمــي الرعايــة األســرية (وتشــمل العينــة الوطنيــة و
عينــة المخيمــات الســوية)
•االستقصاء النوعي لعينة األطفال

خــال دراســة العنــف النفســي تــم دراســة األســاليب العنــف و قيــاس المخرجــات و تحليلها قياسـ ًا للســنة الســابقة لالســتقصاء
أو فــي حــال حدوثهــا قبــل ذلــك .أســاليب العنــف النفســي المدروســة هــي التالية:

•اإلهانــة مــن خــال المنــاداة بنعــوت مثــل غبــي،
كســول أو صفــات لعــن
•رفض الحديث مع األطفال لفرتة طويلة
•اللــوم علــى أشــياء ســيئة حصلــت فــي حيــات
مقــدم الرعايــة بالرغــم مــن أن الطفــل لــم يكــن
لــه دخــل بهــا
•اإلحراج أمام اآلخري�ن
•التمني أن الطفل لو كان ميت ًا أو لم يولد
•التهديد بالرتك أو الهجر

•الطرد خارج المنزل
•التهديــد بجعــل األشــباح أو الجــن أو األنــاس األشــرار
يــؤذون األطفــال
•التهديد باإليذاء أو القتل
•محاولــة اإلحــراج بســبب كــون الطفــل يتيم ـ ًا (ألن أحــد
األبوي ـ�ن أو كالهمــا متوف ـيٍ).
•المنــع مــن أن يكــون الطفــل مــع األطفــال اآلخريــ�ن
حتــى يشــعر بالوحــدة
•التعامــل بطريقــة تشــعر الطفــل بأنــه غــر ذو فائــدة
أو قيمــة
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•االستقصاء النوعي لمقدمي الرعاية األسرية

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

ثم تحديد الشخص الذي قام بالتعنيف من األشخاص التالي�ي:

•أحد الوالدين أو كالهما
•األخوة /األخوات
•المعلم /المعلمني
أشخاص تعمل معهم
•
ٌ
•غرباء

•قريب (أقارب) بالغني آخري�ن
•صديق أو نظري تعرفه
•جريان
•أطفــال اخريــ�ن يعيشــون فــي نفــس المنــزل غــر
اإلخــوة و األخــوات.
•صاحب العمل

و لقــد قمنــا مــن خــال اســتقصاء مقدمــي الرعايــة باالستفســار عــن األســاليب والممارســات التــي يتبعونهــا مــع األطفــال
الذيــن تحــت وصايتهــم و عــن أشــكال العنــف النفســي المطبقــة مــن قبلهــم ســواء كانــوا يعتربونهــا أســاليب تربويــة أو أحــد
أشــكال العنــف و بغــض النظــر عــن شــدتها و ت�كــرار تطبيقهــا.
بناء على نتائج البحث و االستقصاء الكمي مدعم ًا باالستقصاء النوعي:
وسيتم بهذا القسم توضيح المخرجات التالية
ً

انتشار العنف النفسي
انتشار العنف النفسي
أشكال العنف النفسي
مرت�كبو العنف النفسي
أثر العنف النفسي
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يمكلا ءاصقتسالا جئاتن
تعرض األطفال ( 17-8عام) للعنف النفسي في حياتهم
الشــكل ( )9يوضــح معــدالت تعــرض األطفــال الذكــور و اإلنــاث مجتمعــن فــي الفئــة العمريــة  17-8عام ـ ًا لشــكل واحــد علــى
األقــل مــن أشــكال العنــف النفســي فــي حياتهــم ،فيبــن أن أعلــى نســبة عنــف نفســي ( )%74.1كانــت فــي عينــة دور الرعايــة
والحمايــة (عينــة غــر ممثلــة)

اﻟﺸﻜﻞ  :9ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻌﺮض اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻛﻮر و اﻹﻧﺎث ﻣﺠﺘﻤﻌﲔ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  17-8ﻋﺎﻣ ًﺎ
ﻟﺸﻜﻞ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ
51.40%

74.10%

57%

58.40%

ﻋﻴﻨﺔ
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
)ﻋﻴﻨﺔ ﻏﲑ ﻣﻤﺜﻠﺔ(

ﻋﻴﻨﺔ
دور اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ و اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
)ﻋﻴﻨﺔ ﻏﲑ ﻣﻤﺜﻠﺔ(

ﻋﻴﻨﺔ
اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ

اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
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وأمــا الشــكل ( )10يوضــح تعـ ّـرض األطفــال فــي الفئــة العمريــة  17-8عامـ ًا للعنــف بشــكل عــام طيلــة حياتهــم موزعــة بحســب
أماكــن الرعايــة و اإلقامــة .وقــد تفاوتــت هــذه المعــدالت بحســب الفئــة العمريــة و أماكــن الرعايــة و اإلقامــة ،فكانــت األعلــى
فــي أوســاط األطفــال فــي دور الرعايــة والحمايــة واألقــل فــي أوســاط األطفــال ذوي اإلعاقــة .كمــا تفاوتــت النســبة بحســب
الجنــس فــي جميــع العينــات الفرعيــة األربعــة:
•علــى مســتوى العينــة الوطنيــة فأتــت نســبة انتشــار العنــف  %57.2فــي أوســاط الذكــور مقابــل  %59.6فــي أوســاط
اإلنــاث
•على مستوى المخيمات السورية نسبة انتشار العنف  %63.4في أوساط الذكور مقابل  %50.5في أوساط اإلناث
•علــى مســتوى دور الرعايــة والحمايــة نســبة انتشــار العنــف  %70.6فــي أوســاط الذكــور مقابــل  %77.6فــي أوســاط
اإلنــاث
•علــى مســتوى األطفــال ذوي اإلعاقــة نســبة انتشــار العنــف  %55.1فــي أوســاط الذكــور مقابــل  %47.7فــي أوســاط
اإلنــاث.
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اﻟﺸﻜﻞ  :10ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻌﺮض اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  17-8ﻋﺎﻣ ًﺎ
ﻟﺸﻜﻞ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ
59.6%

57.2%

50.5%

63.4%

77.6%

70.6%

47.7%
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اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻋﻴﻨﺔ
اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ

اﻹﻧﺎث

ﻋﻴﻨﺔ ﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻋﻴﻨﺔ
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ

اﻟﺬﻛﻮر

تعرض األطفال ( 17-8عام) للعنف النفسي في  12شهر الماضي�ي
يبــن الشــكل ( )11معــدالت تعــرض األطفــال للعنــف النفســي خــال فــرة االثنــي عشــر شــهر ًا التــي ســبقت تاريـ�خ جمــع البيانــات.
حيــث أنــه يبــن أن أعلــى نســبة كانــت لعينــة دور الرعايــة والحمايــة (عينــة غــر ممثلــة) .%69.0

اﻟﺸﻜﻞ  :11ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻌﺮض اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺧﻼل ﻓﱰة  12ﺷﻬﺮ ًا
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ واﻟﺠﻨﺲ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
56.80%

55.90%

69.00%

47.70%

اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ

ﻋﻴﻨﺔ ﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
)ﻋﻴﻨﺔ ﻏﲑ ﻣﻤﺜﻠﺔ(

ﻋﻴﻨﺔ
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
)ﻋﻴﻨﺔ ﻏﲑ ﻣﻤﺜﻠﺔ(
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تظهــر النتائــج فــي الشــكل ( )12معــدالت منخفضــة بالمقارنــة بــن االثنــي عشــر شــهر ًا األخــرة والتعــرض المطلــق ،فلــم ت�كــن
هنــاك فروقــات ذات داللــة إحصائيــة بــن معــدالت التعــرض للعنــف النفســي فــي أي فــرة مــن الطفولــة وبــن معــدالت
التعــرض للعنــف النفســي خــال فــرة االثنــي عشــر شــهر ًا الســابقة للمســح ،مــا يؤكــد علــى الطبيعــة المت�كــررة والعابــرة
للزمــن عــادة لممارســات العنــف النفســي.
•على مستوى العينة الوطنية :نسبة انتشار العنف  %55.4في أوساط الذكور مقابل  %58.1في أوساط اإلناث
•على مستوى المخيمات السورية :نسبة انتشار العنف  %62.8في أوساط الذكور مقابل  %49.0في أوساط اإلناث
•علــى مســتوى دور الرعايــة والحمايــة :نســبة انتشــار العنــف  %69.1فــي أوســاط الذكــور مقابــل  %69.0فــي أوســاط
اإلنــاث
•علــى مســتوى األطفــال ذوي اإلعاقــة :نســبة انتشــار العنــف  %50.7فــي أوســاط الذكــور مقابــل  %44.6فــي أوســاط
اإلنــاث.

اﻟﺸﻜﻞ  :12ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻌﺮض اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺧﻼل ﻓﱰة  12ﺷﻬﺮ ًا
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ واﻟﺠﻨﺲ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
58.1%

55.4%

49.0%

62.8%

69.0%

69.1%

44.6%

50.7%
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اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻋﻴﻨﺔ
اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ

اﻹﻧﺎث

ﻋﻴﻨﺔ ﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻋﻴﻨﺔ
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ

اﻟﺬﻛﻮر

العنف النفسي ضد األطفال حسب الفئة العمرية والجنس
ـاء علــى الفئــات العمريــة المشــاركة بالدراســة و االســتقصاء الكمــي لعينــة األطفــال (17-8
و عنــد دراســة هــذه الظاهــرة بنـ ً
عــام) ،ت�تــوزع معــدالت انتشــار العنــف النفســي بحســب العمــر كمــا هــو مبــن فــي الشــكل ( )13ومقســم كالتالــي:
•من  8إلى  11عام
•من  12إلى  14عام
•من  15إلى  17عام
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مقســمة مــا بــن الذكــور و اإلنــاث و علــى مســتوى العينــة الوطنيــة و مســتوى عينــة المخيمــات الســورية حيــث يــزداد
تعرضهــم للعنــف النفســي بشــكل ملحــوظ فــي العينــة الوطنيــة للمرحلــة العمريــة ( 17-15عامــ ًا) فــي حــن يرتفــع بشــكل
ملحــوظ فــي المرحلــة العمريــة ( 11-8عامــ ًا) فــي العينــة الســورية.
اﻟﺸﻜﻞ  :13ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺮض اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﻨﻔﺴﻲ
ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ واﻟﺠﻨﺲ
53.10% 53.00%

49.90% 59.50%

65.60% 62.10%

74.40% 47.70%

57.10% 50.00%

39.70% 50.50%

ﻣﻦ  11-8ﻋﺎم

ﻣﻦ  14-12ﻋﺎم

ﻣﻦ  17-15ﻋﺎم

ﻣﻦ  11-8ﻋﺎم

ﻣﻦ  14-12ﻋﺎم

ﻣﻦ  17-15ﻋﺎم
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ﻋﻴﻨﺔ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ

اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻹﻧﺎث

اﻟﺬﻛﻮر

تعرض الشباب ( 24-18عام) للعنف النفسي في طفولتهم
و مــن خــال االســتقصاء الكمــي الــذي تــم مــع عينــة الشــباب فــي الفئــات العمريــة مــا بــن  24-18عام ـ ًا ،يبــن الشــكل ()14
معــدالت تعــرض الشــباب للعنــف النفســي خــال طفولتهــم ،فقــد أفــاد  %46.1مــن الذكــور المســتطلعني أنهــم تعرضــوا
للعنــف خــال طفولتهــم ،وكانــت النســبة لإلنــاث  ،%49.6والنســبة الكليــة للجنســن ي .%47.9

اﻟﺸﻜﻞ  :14ﺗﻌﺮض اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  24-18ﻋﺎﻣ ًﺎ
ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺧﻼل اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
49.6%

46.1%

اﻹﻧﺎث

اﻟﺬﻛﻮر
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استخدام مقدمي الرعاية للعنف النفسي ضد األطفال كوسيلة للت�أديب
ومــن خــال دراســة المعلومــات المقدمــة مــن مقدمــي الرعايــة األســرية داخــل المخيمــات الســورية (األزرق و الزعــري) و
العينــة الوطنيــة يبــن الشــكل ( )15معــدالت اســتخدام مقدمــي الرعايــة األســرية للعنــف النفســي كوســيلة للت�أديــب ،وقــد
تفاوتــت هــذه النســبة بــن العينتــن الوطنيــة والســورية ،فكانــت  %64فــي العينــة الوطنيــة و %52فــي عينــة المخيمــات
الســورية.
ولم يكن هناك فارق في هذه الممارسة على أساس الجنس للطفل (أي الذكور مقابل اإلناث) حيث كانت النسب:
•على مستوى العينة الوطنية :نسبة انتشار العنف  %64.6في أوساط الذكور مقابل  %63.1في أوساط اإلناث.
•على مستوى المخيمات السورية:نسبة انتشار العنف  %52.7في أوساط الذكور مقابل  %51.8في أوساط اإلناث

اﻟﺸﻜﻞ  :15ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ
ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ اﻟﻄﻔﻞ
51.8%

63.1%

52.7%

64.6%
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اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻋﻴﻨﺔ اﻟﻤﺨﻴﻢ
اﻹﻧﺎث

اﻟﺬﻛﻮر

نتائج االستقصاء النوعي:
أتت نتائج االستقصاء النوعي كت�أكيد لنتائج االستقصاء الكمي بأن العنف النفسي منتشر بشكل واسع وقيد الممارسة.
بينــت النتائــج فــي هــذا الجانــب أن الكثــر مــن أشــكال وممارســات العنــف النفســي ضــد األطفــال تعتــر مــن الممارســات
فقــد ّ
«المطبعــة» (أي تعتــر طبيعيــة) فــي أغلبيــة المجتمعــات المحليــة والمخيمــات الســورية فــي األردن ،بحــق
«المقبولــة» و
ّ
األطفــال ذكــور ًا واناثـ ًا .فيمــا يلــي مقتطفــات مــن الحــوار مــن إحــدى مجموعــات األطفــال اإلنــاث (الفئــة العمريــة  12-8عامـ ًا)
فــي مخيــم الزعــري:
جدا لنا نحن البنات» (يسود الضحك)
«اإلساءة اللفظية شيء عادي ً
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وانعكــس هــذا القبــول االجتماعــي لممارســة العنــف النفســي ضــد األطفــال لدرجــة أنهــم لــم يدركــوا تلقائيــا بــأن األلفــاظ
غــر الالئقــة وإســاءة المعاملــة اللفظيــة والنفســية هــي شــكل مــن أشــكال العنــف ،وإن كانــوا مدركــن لضــرر مثــل هــذه
صحيحــا بشــكل خــاص
الممارســات علــى حالتهــم العاطفيــة وإحساســهم بذواتهــم وحياتهــم الحاليــة والمســتقبلية .كان ذلــك
ً
موجهــا مــن الكبــار فــي حياتهــم فــي البيــت والمدرســة .وفيمــا يلــي مقتطفــات مــن
فــي الحــاالت التــي كان العنــف فيهــا
ً
الحــوار مــن إحــدى مجموعــات األطفــال اإلنــاث (الفئــة العمريــة  12-8عام ـ ًا) فــي محتفظــة العقبــة
«أكره سماع الكلمات السيئة من أمي مثل «حيوانة ،غبية».
«قالت لي معلمتي إنني «مثل سيارة بال وقود ،نحن نملكك لكن ال يمكننا االستفادة منك».

وقــد بينــت الدراســة االســتقصائية أن األطفــال يواجهــون ممارســات العنــف النفســي فــي جميــع األماكــن :فــي البيــت
والمدرســة والشــارع وأماكــن ومســاحات اللعــب.
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يمكلا ءاصقتسالا جئاتن
نتائج االستقصاء الكمي:
أشكال العنف النفسي األكرث انتشارا حسب إفادات األطفال  17-8عام

علــى الرغــم مــن تقــارب معــدالت التعــرض للعنــف النفســي بــن
اإلنــاث والذكــور فــي العينــة الوطنيــة وعينــة المخيمــات الســورية،
األطفــال نجــد فــوارق ملحوظــة بــن مــا يتعــرض لــه اإلنــاث مقابــل
الذكــور .وي�بــن الجــدول ( )17تعــدد ممارســات العنــف النفســي التــي
يوجههــا األطفــال ويتعرضــون لهــا ،مــع وجــود ممارســات تنتشــر أكــر
بحــق الذكــور مقارنــة باإلنــاث .ومــن الملفــت أن هــذا التفــاوت لم يكن
نفســه بــن الجنســية فــي العينتــن ،باسـت�ثناء فــي حــاالت محــدودة.

و يمكن استخراج ما يلي أيض ًا:
•علــى المســتوى الوطنــي :تــرز أشــكال العنــف النفســي التاليــة بصفتهــا األكــر شــيوعا علــى مســتوى حيــاة الطفــل:
القيــام بالصــراخ أو الصيــاح بصــوت مرتفــع  ،%40.0الســب أو اللعــن  ،%26.0اإلهانــة مــن خــال المنــاداة بنعــوت مثــل غبــي،
كســول أو صفــات ســلبية كهــذه  ،%22.7ورفــض التحــدث مــع الطفــل لفــرة طويلــة .%21.8
•وعلــى مســتوى المخيمــات الســورية :تــرز ممارســات عنــف أكــر حــدة علــى مســتوى حيــاة الطفــل خاصــة فــي أوســاط
الذكــور :إذ ســجل تعــرض  %38.0مــن األطفــال الذكــور للســب أو اللعــن ،كمــا تعــرض  %36.0مــن الفئــة نفســها للصــراخ أو
الصيــاح بصــوت مرتفــع.
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إال أنــه بالنظــر إلــى أشــكال هــذه الممارســات التــي يتعــرض لهــا
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1

محاولة إحراجه كونه یتیم ًا (ألن أحد األبوي�ن أو
كالهما متوفيٍ)

الحبس خارج المنزل

حبس الطفل داخل غرفة أو مكان مغلق حيث
ال يستطع الخروج من المكان

التهديد بأن يؤذيك أو يقتلك

التهديد بالرتك أو الهجر

تھدید الطفل بجعل األشباح أو الجن أو األناس
األشرار يؤذونه

التعامل بطريقة تشعره بأنه غیر ذو فائدة أو
قیمة

تمني الموت أو أنه لم يولد

التحدث عن لون ،دین ،جنسیة ،جنس الطفل
ٍ
مؤذ
بشكل

تھدید الطفل أنه سريسب بمواد المدرسية
أو يخصم عالمات منه (من األساتذة)

إحراج الطفل أمام اآلخري�ن

لوم الطفل على أشياء سيئة حصلت في
الحياة بالرغم من أن الطفل لم يكنله دخل بھا

رفض التحدث مع الطفل لفرتة طويلة

اإلهانة من خالل المناداة بنعوت مثل غبي،
كسول أو صفات سلبية كهذه

أي من السلوكيات -12-11-10-9-6-5-4-3-2
( 16-15-13التعريف المعتمد في دراسات
العنف ضد األطفال)

أي من السلوكيات أعاله باست�ثناء رقم “”1
(الصياح /الصراخ)

أي من السلوكيات المذكورة أعاله

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

السب أو اللعن

القيام بالصراخ أو الصياح بصوت مرتفع

#

السؤال :هل سبق ألحد أن  ...في حال نعم،
متى؟

57.2

62.6

70.5

1.3

2.6

5.8

3.9

4.0

9.5

5.6

6.2

9.7

17.7

15.5

16.9

21.8

21.1

27.7

41.4

الذكور

59.6

63.9

70.2

0.7

1.2

2.3

3.5

6.1

8.6

11.1

12.4

14.0

16.5

21.7

22.8

21.8

24.6

24.0

38.4

اإلناث

58.3

63.2

70.3

1.0

1.9

4.1

3.7

5.0

9.0

8.2

9.1

11.7

17.1

18.4

19.7

21.8

22.7

26.0

40.0

المجموع

التعرض فرتة الحياة

55.4

60.1

68.9

1.2

2.3

4.4

3.7

3.9

6.4

5.1

6.2

9.3

15.2

15.2

16.4

20.4

20.2

27.0

40.9

الذكور

58.1

62.2

68.8

0.7

1.1

1.8

3.3

5.9

5.7

10.8

12.2

13.5

15.2

21.4

22.1

20.4

23.9

23.7

37.6

اإلناث

56.7

61.1

68.9

0.9

1.7

3.2

3.5

4.8

6.1

7.9

9.1

11.3

15.2

18.2

19.1

20.4

22.0

25.4

39.3

المجموع

خالل 12شهر ًا السابقة

على المستوى الوطني

63.0

71.0

75.0

3.0

3.0

4.0

15.0

4.0

7.0

5.0

10.0

14.0

25.0

21.0

16.0

22.0

31.0

39.0

36.0

الذكور

32.0

51.0

57.0

61.0

2.0

3.0

0.0

8.0

3.0

5.0

8.0

58.0

64.0

69.0

2.0

3.0

2.0

11.0

4.0

6.0

11.0

11.0

13.0

21.0

20.0

15.0

22.0

27.0

33.0

10.0

12.0

17.0

20.0

14.0

22.0

22.0

26.0

27.0

اإلناث

المجموع

التعرض فرتة الحياة

63.0

69.0

74.0

3.0

3.0

3.0

15.0

4.0

7.0

5.0

10.0

14.0

23.0

19.0

16.0

21.0

31.0

38.0

36.0

الذكور

49.0

54.0

58.0

2.0

2.0

0.0

7.0

2.0

5.0

11.0

11.0

11.0

17.0

20.0

14.0

20.0

22.0

23.0

25.0

57.0

62.0

67.0

2.0

3.0

2.0

11.0

3.0

6.0

8.0

10.0

13.0

21.0

20.0

15.0

21.0

27.0

31.0

31.0

اإلناث

المجموع

خالل 12شهر ًا السابقة

على مستوى المخيمات السورية

الجدول  :17معدالت توزيع أشكال العنف النفسي التي تعرض لها األطفال في الفئة العمرية  17-8عام ًا بحسب إفاداتهم (األرقام في الجدول هي نسب بالمئة)
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أشكال العنف النفسي األكرث انتشارا حسب إفادات الشباب  24-18عام عن طفولتهم
وبالنظر إلى أكرث أشــكال العنف النفســي انتشــار ًا بحســب إفادات الشــباب ( 24-18عام ًا ) عن طفولتهم ،نجد أكرث الممارســات
انتشــار ًا ممارســات اإلهانــة واالنتقــاد ،وتمنــي المــوت لألطفــال ((قالــوا) إنهــم يتمنــون لــو أنــك لــم ُتولد/تولــدي) ،والتعبــر
عــن الكــره وعــدم الرغبــة ((قالــوا) إنــك غــر محبوب/محبوبــة)؛ والممارســتان األولــى والثانيــة كانــت واســعة انتشــار ًا بحســب
إفــادات الذكــور واإلنــاث علــى حــد ســواء ،أم الثالثــة فاقتصــرت بشــكل أكــر علــى اإلنــاث.
وي�بــن الجــدول ( )18إفــادات الشــباب عــن أشــكال العنــف التــي تعرضــوا لهــا فــي طفولتهــم ،ويعكــس نوعـ ًا مــن التقــارب مــع
إفــادات األطفــال ،بالرغــم مــن اختــاف األســئلة نظــر ًا ألن المســتجيبني هــم مــن مرحلــة عمريــة أكــر .فمثــاً ،اإلجابــة األكــر
�كــررا لــدى
شــيوعا ً
ً
أيضــا هــي «التعــرض لإلهانــة واالنتقــاد» ،والتــي هــي األقــرب إلــى «(التعــرض) ل ّلعــن» ،اإلجابــة األكــر ت ً
األطفــال.
الجــدول  :18معــدالت توزيــع أشــكال العنــف النفســي التــي تعــرض لهــا الشــباب فــي الفئــة العمريــة  24-18عامــ ًا فــي
طفولتهــم (األرقــام فــي الجــدول هــي نســب بالمئــة)
الذكور

#

اإلناث

24.4

71.5

4.1

29.6

68.8

1.6

8.2

91.1

0.7

13.4

86.4

0.1

13.7

86.0

0.2

13.4

86.0

0.6

4

ٍ
بشدة أو قتلك
تم تهديدك شخصي ًا بأنه ست�تم أذيتك

9.7

90.3

0.0

5.3

94.6

0.1

5

أحد بالتخلي عنك أو رفضوا السماح لك بالعيش
هددك
ٌ
في المنزل بعد اآلن

4.3

1
2
3

أحد بإهانتك وانتقادك ليجعلك تشعر بأنك سيء أو
قام
ٌ
غبي أو ال قيمة لك
قال أحدهم أنك لم ت�كن محبوب ًا أو أنك ال تستحق أن ت�كون
محبوب ًا
قال أحدهم أنه يتمنى أنك لم تولد قط ،أو لو أنك ميت ،أو
تمنى لو أنك ميت

أي من التصرفات المذكورة أعاله ()5-1
6

يتعرض العديد من األطفال لإلهانة أو التهديد في بعض
األوقات خالل حياتهم .وربما حدث هذا لك أيضا .بشكل ٍ عام،
كيف تنظر إلى طفولتك اآلن؟
أي من التصرفات المذكورة أعاله ( + )5-1السؤال غري
المباشر ()6

95.7

0.0

1.7

34.5
33.6

66.4
46.1

98.3

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

نعم

كال

ال أتذكر

نعم

كال

ال أتذكر

0.0

38.6
-

35.0

65.0

-

49.6

أشكال العنف النفسي األكرث انتشارا حسب إفادات مقدمي الرعاية
أمــا علــى مســتوى مقدمــي الرعايــة األســرية ،وكمــا يبــن الجــدول ( ،)19فــإن أكــر أشــكال العنــف النفســي الممــارس مــن
قبلهــم بحــق األطفــال هــو:
•الصــراخ أو الصيــاح بنســبة  %87فــي العينــة الوطنيــة و %73فــي العينــة الســورية ،لكــن حيــث أن الصيــاح أو الصــراخ ال يدخــل
ضمــن المؤشــر المركــب الــذي تعتمــده الدراســات االســتقصائية لممارســات العنــف ضــد األطفــال فيمــا يتعلــق بالعنــف
النفســي ،تعتــر ممارســة اللعــن وشــتم الطفــل هــي األكــر انتشــار ًا وفــق هــذا التصنيــف.
•ثم اللعن وشتم الطفل ،بنسبة تقارب  %44في العينة الوطنية و %30في عينة المخيمات السورية؛
•ثــم نعــت الطفــل بأنــه غبــي أو كســول أو غريهــا مــن الصفــات لمهينــة بنســبة  %37فــي العينــة الوطنيــة و %28فــي
العينــة الســورية.
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7

أي من التصرفات المذكورة أعاله عدا رقم
( 12الصراخ) – حسب التعريف المتبنى من
قبل دراسة العنف ضد األطفال في األردن
2019

أي من التصرفات المذكورة أعاله

وصفه بألقاب سلبية مثل كسول أو غبي أو
غريهما

سبه/ها ولعنه/ها

الصراخ عليه/ها

حبسه/ها او تقي�يده/ها لمنعه/ها من
التحرك

أخربته/ها أنك ت�تمنى لو أنه لم يولد أو لو
أنه يموت

لمته/ها على سوء حظك

66.0

90.2

37.6

45.0

88.5

2.3

11.1

16.6

2.4

10.0

1.0

0.5

10.4

8.2

7.5

24.4

ذكور

64.2

87.1

36.6

42.5

84.2

0.8

13.3

13.5

0.4

7.3

0.2

0.6

7.3

4.1

6.3

19.2

إناث

65.2

88.8

37.1

43.9

86.5

1.6

12.1

15.2

1.5

8.8

0.6

0.6

9.0

6.4

6.9

22.1

مجموع

64.6

89.7

36.8

44.2

88.2

1.3

10.2

16.3

2.3

8.8

0.9

0.4

9.4

7.5

6.6

23.3

ذكور

63.1

86.5

35.6

42.3

83.8

0.5

12.4

13.3

0.4

5.6

0.2

0.5

6.3

4.0

5.7

18.2

إناث

63.9

88.2

36.2

43.4

86.2

0.9

11.2

14.9

1.4

7.4

0.6

0.4

8.0

5.9

6.2

20.9

مجموع

54.8

77.6

27.9

29.7

73.6

3.0

8.8

11.7

4.8

10.0

3.0

3.9

5.9

7.9

10.8

22.4

ذكور

53.6

80.1

27.2

31.2

73.1

2.5

12.3

8.5

3.7

10.0

1.5

2.1

5.0

5.4

10.3

18.3

إناث

54.3

78.6

27.6

30.3

73.4

2.8

7.6

52.7

77.6

24.3

27.5

73.1

0.5

10.3

10.3

2.3

6.4

0.0

51.8

78.3

25.7

28.2

71.3

0.5

10.9

5.3

1.1

6.9

0.0

2.3

52.3

77.9

24.9

27.8

72.3

0.5

9.0

7.5

1.8

6.6

0.0

3.3

0.6

0.0

2.9

4.4

7.1

0.4

4.8

3.9

7.6

7.3

18.2

16.0

17.2

9.1

4.4

10.0

2.4

3.1

5.5

6.8

10.6

20.7

مجموع

ذكور

إناث

مجموع

لكــن حيــث أن الصيــاح أو الصــراخ ال يدخــل ضمــن المؤشــر المركــب الــذي تعتمــده الدراســات االســتقصائية لممارســات العنــف ضــد األطفــال فيمــا يتعلــق بالعنف النفســي
(ومــن ضمنهــا هــذه الدراســة – انظــر خانــة أفقيــة رقــم  16فــي جــدول  ،)16تعتــر ممارســة اللعــن وشــتم الطفــل هــي األكــر انتشــار ًا وفــق هــذا التصنيــف.

16

15

14

13

12

11

10

9

8

حبسه/ها في المنزل

حبسته/ها خارج المنزل

حبسه/ها في مكان مظلم

تهديده/ها بالسكني أو السالح

تهديده/ها بطرده أو إبقاءه خارج البيت
لفرتة طويلة

تهديده/ها برتكه أو التخلي عن رعايته

إذالله/ها وإهانته في مواقف امام اآلخري�ن

6

5

4

3

2

1

تهديده/ها باألشباح واألرواح الشري�رة أو
الناس األشرار او الجن

هل سبق واستخدمت اي من االشكال التالية
لتعديل سلوك الطفل

التعرض فرتة الحياة

العينة الممثلة على المستوى الوطني
خالل 12شهر ًا السابقة

التعرض فرتة الحياة

خالل 12شهر ًا السابقة

العينة الممثلة على مستوى المخيمات السورية

الجدول  :19معدالت توزيع اشكال العنف النفسي التي مارسها مقدمي الرعاية االسرية على اطفالهم (األرقام في الجدول هي نسب بالمئة)

والمالحظ أنه على الرغم من اختالف النسب بني العينتني الوطنية والسورية فإن ترتيب اشكال العنف النفسي الممارس كان جد ًا متشابه.
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نتائج االستقصاء النوعي:
يظهــر العنــف النفســي ضــد األطفــال فــي عــدة مواقــف و لفئــات األطفــال جميعهــا وفيمــا يلــي مقتطفــات مــن الحــوار مــن
إحــدى مجموعــات األطفــال اإلنــاث فــي مخيــم الزعــري (ذوي اإلعاقــة)

ميسرة الجلسة:

المشاركة « :4عنف لفظي».

حسنا ،ما نوع العنف الذي يقع على األطفال
مثل أنفسكم الذين يعانون من إعاقة؟

المشــاركة“ :3لفظــي وجســدي ،هاتــان االثنتــان أكــر،
لكــن األكــر هــو اللفظــي “

ميسرة الجلسة:

مرت�كبي العنف النفسي
نتائج االستقصاء الكمي:
توزيع مرت�كبي العنف النفسي ضد األطفال ( 17-8عام)

بالنظــر إلــى مرت�كبــي العنــف النفســي ضــد األطفــال ،وكمــا يبــن الجــدول ( ،)20فــإن اكــر الفئــات الممارســة للعنــف النفســي
التنمــر ،ونجــد أن احتمــال تعــرض اإلنــاث للعنــف النفســي مــن اإلخــوة
علــى األطفــال هــم األقــران (ويقــع ضمــن هــذا الســياق
ّ
كان أعلــى بمرتــن مــن احتمــال تعــرض الذكــور لــه ( %48.8لإلنــاث مقابــل  %26.0للذكــور).
الجــدول  :20معــدالت توزيــع مرت�كبــي العنــف النفســي ضــد األطفــال فــي الفئــة العمريــة  17-8عامـ ًا (األرقــام فــي الجــدول
هــي نســب بالمئــة)
العينة الممثلة على المستوى الوطني
مرت�كبي العنف ضد األطفال من قبل

العينة الممثلة على مستوى المخيمات
السورية

ذكور

إناث

النسبة
العامة

ذكور

إناث

النسبة
العامة

األهل  /اآلباء

24.5

31.4

27.9

18.0

22.5

19.8

اإلخوة

26.0

48.8

37.1

27.1

40.4

32.4

المعلمون والمعلمات

6.4

4.9

5.7

13.2

11.9

12.7

األقران

73.4

60.6

67.2

79.9

73.0

77.1

أفراد آخري�ن (عدا عن األهل واإلخوة
والمعلمون واألقران)

29.7

27.4

28.6

41.7

34.3

38.7
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حسنا ،حسنا ،من أكرث ناس يتعرضون دائم ًا
للتوبيخ؟ البنات أو األوالد؟

المشاركات“ :البنات “

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

توزيع مرت�كبي العنف النفسي ضد الشباب ( 24-18عام) في طفولتهم
وعلــى مســتوى عينــة الشــباب ،أبــرزت األســئلة الخاصــة بالجهــات المرت�كبــة لممارســات العنــف النفســي تفاوتـ ًا فــي طبيعــة
هــذه الجهــات مــا بــن الذكــور واإلنــاث .وعلــى الرغــم مــن أن الجهــات األكــر ارت�كابـ ًا لممارســات العنــف النفســي بحــق اإلنــاث
والذكــور فــي طفولتهــن كانــت األم/األب واألقــران علــى حــد ســواء لــدى الجنســن ،إال أن نســب التعــرض أتــت مختلفــة بفــارق
ـيوعا
ـيوعا بحــق اإلنــاث) والغربــاء (أكــر شـ ً
ملحــوظ بــن اإلنــاث والذكــور لجهــة التعــرض للعنــف النفســي مــن اإلخــوة (أكــر شـ ً
بحــق الذكــور) – كمــا يبــن الجــدول (.)21

الجــدول  :21التعــرض لممارســات العنــف النفســي بحســب الجهــة المرتبكــة  -إفــادات الشــباب فــي الفئــة العمريــة 24-18
عام ـ ًا (األرقــام فــي الجــدول هــي نســب بالمئــة)
مرت�كب العنف

الذكور

اإلناث

المشغلون /الزمالء في العمل

%3.0

%0.00

شخص آخر في المنزل

%1.9

%1.4

آخرون (عدا عن األفراد المذكوري�ن في الجدول)

%2.5

%5.0

الجريان

%9.8

%4.5

بالغون آخرون في المنزل

%25.5

%30.6

األشقاء

%10.3

%23.9

الغرباء

%26.0

%13.5

الوالدين

%38.0

%34.4

المعلمون

%19.2

%17.8

األقران

%36.7

%32.7

االستقصاء النوعي
فيمــا يلــي مقتطفــات مــن الحــوار مــن إحــدى مجموعــات األطفــال الذكــور فــي الكــرك ،التــي توضــح بــأن الذكــور يتعرضــون
للعنــف النفســي مــن قبــل أقرانهــم و الوالديــن
في المدرسة األطفال الذين يشتمونني يفعلون ذلك بدون أي شيء شتائم غري مؤدبة
وفي المنزل يقولون لي باستمرار «اذهب ارم القمامة» »،اذهب اشرت» هكذا يجعلونني خادم
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يسفنلا فنعلا رثأ
نتائج االستقصاء الكمي:
ت�أثر األطفال بأشكال العنف النفسي حسب الجنس

وي�بــن الجــدول ( )22أن االنــاث أكــر ت�أثــرا بالعنــف النفســي مــن الذكــور ،و وت�توضــح أشــكال العنــف النفســي التــي تركــت أثــر
بمــا يلــي مــن أمثلــة:
أحد بإهانتك وانتقادك ليجعلك تشعر بأنك سيء أو غبي أو ال قيمة لك
•قام
ٌ
•قال أحدهم أنك لم ت�كن محبوب ًا أو أنك ال تستحق أن ت�كون محبوب ًا
•قال أحدهم أنه يتمنى أنك لم تولد قط ،أو لو أنك ميت ،أو تمنى لو أنك ميت

و حيــث يبــن الجــدول ( )22ان معــدل ت�أثــر اإلنــاث بالتهديــد باإليــذاء أكــر بكثــر مقارنــة بالذكــور ،حيــث  %66مــن اإلنــاث ت�أثــرن
بشــكل كبــر مقارنــة بـــ  %29مــن الذكــور ،وباإلهانــة  %59مــن اإلنــاث ت�أثــرن بشــكل كبــر مقابــل  %46مــن ذكــور ،وبتمنــي
المــوت أو تمنــي عــدم وجودهــم أو والدتهــم  %60إنــاث ت�أثــرن بشــكل كبــر مقابــل  %49ذكــور؛ فــي حــن ت�أثــر الذكــور بشــكل
أكــر بالعنــف النفســي المتمثــل بالتعبــر عــن عــدم الحــب أو عــدم اســتحقاق الحــب ،حيــث  %49مــن الذكــور ت�أثــروا بشــكل كبــر
مقارنــة بـــ  %40مــن اإلنــاث المت�أثريـ�ن.

الجــدول  :22معــدالت أثــر العنــف النفســي الممــارس علــى الفئــة العمريــة  24-18عامــ ًا خــال طفولتهــم (األرقــام فــي
الجــدول هــي نســب بالمئــة)
الممارسة

الذكور

اإلناث

قام احدهم بإهانتك و انتقادك ليجعلك تشعر بأنك سيء أو غبي أو ال قيمة لك

%24.5

%29.6

قال احدهم أنك لم ت�كن محبوب ًا أو انك ال تستحق أن ت�كون محبوب ًا
قال أحدهم أنه يتمنى أنك لم تولد قط ،أو انك مت ،أو تمنى لك الموت

%8.2

%13.4

%13.7

%13.4

تم تهديدك شخصي ًا بأنه سيتم أذيتك بشدة أو قتلك

%9.7

%5.2

تم تهديدك بالتخلي عنك ،أو عدم تقبل وجودك بالمنزل

%4.2

%1.7
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ٍ
بشدة أو قتلك
•تم تهديدك شخصي ًا بأنه ست�تم أذيتك

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

االستقصاء النوعي
ممــن جــرت مقابلتهــم ضمــن الدراســة النوعيــة وعيـ ًا كبــر ًا باألثــر الســلبي
أبــدى بعــض المتخصصــون واألشــخاص األكــر اطالعـ ًا ّ
للعنــف النفســي علــى األطفــال ،خاصــة مقارنــة بمقدمــي الرعايــة األســرية؛ حيــث عــروا بشــكل واع ٍ وســليم عــن مخاطــر مثــل
هــذه الممارســات وعواقبهــا علــى تقديــر األطفــال لذاتهــم وأضــراره علــى نفســيتهم ،خاصــة حــن ت�كــون مرت�كبــة مــن الكبــار.
واعتــر المتخصصــون أن هــذا النــوع مــن العنــف يبــدأ فــي البيــت ،وأنــه يمتــد إلــى المــدارس واالماكــن العامــة .وتجــدر اإلشــارة
ـدا لــم ُيعــط األهميــة نفســها التــي ُتعطــى للعنــف الجســدي أو الجنســي بــن كل المســتجيبني،
إلــى أن العنــف اللفظــي تحديـ ً
يعتــد بــه أو غــر جــدي مــن أشــكال العنــف ضــد األطفــال ،مــن دون
ال
كشــكل
إليــه
نظــر
ي
كان
الحــاالت
وأنــه فــي العديــد مــن
ّ
ُ
ـد لهــا بجديــة.
اعتبــاره أمــر ًا مقلق ـ ًا أو ظاهــرة اجتماعيــة يجــب وضــع حـ ّ

فيما يلي مقتطف من إحدى المقابالت المعمقة لألفراد األكرث اطالع ًا
عنفا ضد األطفال.
إن صرخ أحد على طفل فهذا ليس
ً
جسديا فال يمكن أن نعتربه ظاهرة.
عنفا
إن لم يكن األمر يتضمن
ً
ً

وعلــى مســتوى األهالــي ومقدمــي الرعايــة األســرية ،اعتــر معظــم هــؤالء أن العنــف اللفظــي والعاطفــي الــذي يمارســه
أقــران أطفالهــم فــي المــدارس هــو مشــكلة ،لكنــه ليــس مشــكلة حقيقيــة فــي البيــت.
كمــا ســاهمت نقاشــات مجموعــات الرتكيــز فــي تعبــر األطفــال بشــكل أكــر عــن اآلثــار التــي يمكــن أن يحدثهــا العنــف النفســي
عليهــم ،وفيمــا يلــي مقتطفــات مــن الحــوار مــن إحــدى مجموعــات األطفــال الفتيــات فــي محافظــة العقبــة:
مجددا.
«يمكن للعنف أن يدمر الطفل .لن ينهض
ً
قد يهرب من البيت ،قد يقتل نفسه أو يقتل والديه.
موجودا في هذا العالم.
سيشعر بالسوء وسيكره نفسه ويتمنى لو لم يكن
ً
لن يستطيع التواصل مع اآلخري�ن
وحيدا».
وسيكون
ً

مقتطفات من الحوار من إحدى مجموعات األطفال الفتيات في مخيم الزعرتي:
«اإلساءة اللفظية شيء عادي جد ًا لنا نحن البنات»
(يسوط الضحك).

مقتطف من إحدى المقابالت المعمقة لألفراد األكرث اطالع ًا:
« إن صرخ أحد على طفل فهذا ليس عنف ضد األطفال.
إن لم يكن األمر يتضمن عنف ًا جسدي ًا فال يمكن أن نعتربه ظاهرة
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مقتطف من مقابلة مديرة إدارة الفئات األكرث حاجة للحماية في المركز الوطني لحقوق اإلنسان:
«في حال أخطأت كيف تريد والدك أن يتعامل معك؟» ،سؤال طرحته في إحدى محاضراتي لطفل ،فأجابني« :ينزل لمستوى
عمري ،ليست لدي خربة في الحياة بعد ،وأقول له ال تعاملني هكذا ،أنا أصغر منك!».
ال يوجد مفر للمع ِّنف الذي يعترب أن القانون ال يعاقبه على تعذيب طفله ،وال مربر لحججه بأنه «يربي طفله على طريقته»،
فالدستور واالتفاقيات الدولية التي تسمو على التشريعات الوطنية ،تجرم فعله.

لمحة عن نتائج مسح السكان والصحة األسرية  2018و نتائج دراسة العنف ضد األطفال في األردن 2007
•نتائج مسح السكان والصحة األسرية ( 2018دائرة اإلحصائات العامة)2018 ،

بالعــودة إلــى مســح الســكان والصحــة األســرية  ،2018نجــد مؤشــر ًا واحــد ًا يتعلــق بالعنــف النفســي ضــد األطفــال وهــو مؤشــر
« األطفــال فــي الفئــة العمريــة ( )14-1عام ـ ًا ممــن تعرضــوا العتــداء نفســي غــر جســدي مــن بــاب الت�أديــب مــن قبــل اآلبــاء أو
مقدمــي الرعايــة األســرية» ،وإي�جاداتــه كالتالــي:

•حوالي ()%77.4من األطفال يتعرضون لإلساءة النفسية من قبل األهل في عينة السوري�ن

نتائج دراسة العنف ضد األطفال في األردن ( 2007بينهريو)2006 ،

1

أما دراسة  2007عن العنف ضد األطفال فقد أظهرت أن معدالت التعرض لإلساءة النفسية ،كما يلي:
•حوالي ( )%70من األطفال يتعرضون لإلساءة اللفظية من األهل
•حوالي ()%49من األطفال يتعرضون لإلساءة اللفظية من قبل اإلخوة.
•حوالي ()%71من األطفال يتعرضون لإلساءة اللفظية من قبل المعلمني واإلدارة
•حوالــي ()%41.1مــن األطفــال يتعرضــون لإلســاءة اللفظيــة مــن قبــل األقــران ،وي�رتفــع المعــدل لــدى الذكــور ()%45.6
مقارنــة باإلنــاث ( )%37.1بمــا يتوافــق مــع النتائــج أعــاه ومــع التوجهــات العالميــة التــي تبــن أن الذكــور أكــر تعرض ـ ًا مــن
اإلنــاث لهــذا النــوع مــن العنــف.

كما بينت دراسة  2007أن أكرث من ثلث األطفال يتعرضون إلساءة لفظية من البالغني وأطفال آخري�ن ،خاصة في الحي؛
•ويتعرض حوالي ( )%71لإلساءة اللفظية من المعلمني واإلداري�ي،
•ويتعرض حوالي ( )%10لإلساءة اللفظية من عمال التنظيف والصيانة.
و لــم نتمكــن مــن إتمــام المقارنــة بــن الدراســة الســابقة للعنــف ضــد األطفــال  2007بســبب اختــاف معاي ـ�ي البحــث لهــذا
الشــكل مــن أشــكال العنــف.

1باولو سريجيو بينهريو .)2006( .دراسة العنف ضد األطفال .الجمعية العامة لألمم المتحدة .تم االسرتداد من
www.onchr.org: https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crc/study/pages/studyviolencechildren.aspx
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•حوالي ()%76.2من األطفال يتعرضون لإلساءة النفسية من قبل األهل في عينة األردني�ي
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ثالث ًا:
اإلهمال

اإلهمــال شــكل مــن أشــكال اإلســاءة لألطفــال ،وهــو التقصــر المتعمــد أو غــر
المتعمــد فــي توفــر األساســيات مــن مقــدم الرعايــة – أي شــخص أو جهــة أو
مؤسســة (بمــا فــي ذلــك الدولــة) ذوي مســؤولية واضحــة عــن ســامة الطفــل-
لحمايــة الطفــل مــن األذى الفعلــي أو المحتمــل أو لتحقيــق حــق الطفــل فــي
الســامة.
وقد قمنا بتغطية هذا النوع من أنواع العنف بالطرق البحثية التالية:
•االســتقصاء الكمــي لعينــة األطفــال (وتشــمل العينــة الوطنيــة ،عينــة المخيمــات
الســوية ،عينــة دور الرعايــة والحمايــة وعينــة األطفــال ذوي االعاقــة)
•االستقصاء الكمي لعينة الشباب (وتشمل العينة الوطنية فقط)
•االســتقصاء الكمــي لمقدمــي الرعايــة األســرية (وتشــمل العينــة الوطنيــة وعينــة
المخيمات الســوية)
•االستقصاء النوعي لعينة األطفال
•االستقصاء النوعي لمقدمي الرعاية األسرية

وقــد تضمنــت هــذه الدراســة اســئلة خاصــة بممارســات اإلهمــال فــي االســتطالعات الكميــة والنوعيــة لــكل مــن األطفــال
والشــباب ومقدمــي الرعايــة األســرية ،وتضمنــت:
•عرض سيجارة أو مواد أخرى قابلة للتدخني
•التعامــل بشــكل يجعــل الطفــل يشــعر بعــدم
الفائــدة
•إرغام الطفل على ترك المدرسة
•إجبــار الطفــل علــى إعطــاء نقــود كســبها مــن
عملــه
ٍ
كاف [اإلحســاس بالجــوع]
•عــدم تقديــم طعــام
أو عــدم تقديــم شــراب كافــي [اإلحســاس
با لعطــش ]
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•االضطــرار إلــى ارتــداء مالبــس متســخة أو ممزقــة أو
غــر مالئمــة للموســم
•عدم تلق العناية أثناء المرض أو اإلصابة
•التعــرض لــأذى بســبب غيــاب اإلشــراف مــن شــخص
كبــر
•عدم الشعور بالرعاية
•الشعور بعدم األهمية

ثم تحديد من هو الشخص الذي قام بممارسة اإلهمال من األشخاص التالي�ي:

•أحد الوالدين أو كالهما
•األخوة /األخوات
•المعلم /المعلمني
أشخاص تعمل معهم
•
ٌ
•غرباء

•قريب (أقارب) بالغني آخري�ن
•صديق أو نظري تعرفه
•جريان
•أطفــال اخريــ�ن يعيشــون فــي نفــس المنــزل غــر
اإلخــوة و األخــوات.
•صاحب العمل

و لقــد قمنــا مــن خــال اســتقصاء مقدمــي الرعايــة االستفســار عــن األســاليب و الممارســات التــي يتبعوهــا مــع األطفــال
الذيــن تحــت وصايتهــم و عــن أشــكال اإلهمــال المطبــق مــن قبلهــم ســواء كانــوا يعتربونهــا أســاليب تربويــة أو أحــد أشــكال
اإلهمــال و بغــض النظــر عــن شــدتها و ت�كــرار تطبيقهــا.

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

بناء على نتائج البحث و االستقصاء الكمي مدعم ًا باالستقصاء النوعي:
وسيتم بهذا القسم توضيح المخرجات التالية
ً

أشكال اإلهمال
ت�أثر أشكال اإلهمال للشباب ( 24-18عام) في طفولتهم بالظروف االقتصادية
تعرض الشباب ( 24-18عام) في طفولتهم لإلهمال مقارنة باآلخري�ن
ممارسة مقدمي الرعاية لإلهمال مع األطفال
نتائج االستقصاء النوعي
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يمكلا ءاصقتسالا جئاتن
أشكال اإلهمال األكرث انتشارا لألطفال ( 17-8عام)
بحســب إفــادات األطفــال فــي الفئــة العمريــة  17-8عامــ ًا ،فــإن جــدول ( )24يوضــح أكــر أشــكال اإلهمــال شــيوع ًا بحســب
العينــات التــي شــملتها الدراســة حيــث:
•العينة الوطنية تظهر أن  %16.2من األطفال قد تعرضوا لإلصابة أو األذى بسبب غياب اإلشراف من شخص بالغ.
•أما عن عينة المخيمات السورية فإن  %25من األطفال قد تعرضوا لإلصابة أو األذى بسبب غياب اإلشراف من شخص بالغ.
•و بخصــوص عينــة دور الرعايــة والحمايــة أن أكــر أشــكال اإلهمــال شــيوع ًا ضمــن هــذه الفئــة هــو عــدم الشــعور بالرعايــة
بنســبة %36.5
•و أخري ًا عينة ذوي اإلعاقة فأظهرت بأن  %9من األطفال قد تعرضوا لإلصابة أو األذى بسبب غياب اإلشراف من شخص بالغ.

الجــدول  :23معــدالت توزيــع أشــكال اإلهمــال التــي تعــرض لهــا األطفــال فــي الفئــة العمريــة  17-8عامـ ًا فــي حياتهــم بحســب
إفاداتهــم (األرقــام فــي الجــدول هــي نســب بالمئة)
العينة الوطنية

عينة المخيمات
السورية

عينة دور الرعاية
والحماية
(عينة غري ممثلة)

عينة ذوي
اإلعاقة
عينة غري ممثلة)

ُعرض عليك سيجارة أو مواد أخرى قابلة للتدخني

9.1

7.0

18.3

6.0

تمت معاملتك بشكل جعلك تشعر بعدم الفائدة

8.2

7.9

19.0

5.2

شكل اإلهمال

تم إرغامك على ترك المدرسة

1.4

2.3

15.9

0.7

تم إجبارك على إعطاء نقود كسبتها من عملك

0.1

0.3

8.7

0.0

لم ُيقدم لك طعام ٍ
جائعا] أو لم ُيقدم لك
كاف [كنت
ً
شراب ٍ
عطشا]
كاف [كنت
ً

1.8

1.3

13.5

0.7

اضطررت إلى ارتداء مالبس متسخة أو ممزقة أو غري
مالئمة للموسم

0.8

1.6

10.3

0.7

لم ت�تلق العناية أثناء المرض أو اإلصابة

2.2

1.6

18.3

0.0

أصبت أو تعرضت لألذى بسبب غياب اإلشراف من
شخص كبري

16.2

25.0

22.2

9.0

لم تشعر بالرعاية

8.3

7.5

36.5

6.0

جعلوك تشعر بأنك غري مهم

6.5

7.6

23.0

4.5

و أما الجدول ( )24يضم أكرث أشكال اإلهمال شيوع ًا للعينة الوطنية بحسب جنس الطفل وما يلي بعض النسب:
•فــي أوســاط الذكــور كانــت أكــر األشــكال شــيوع ًا عــرض ســيجارة أو مــواد أخــرى قابلــة للتدخــن بنســبة  %71.5باإلضافــة
الــى اإلصابــة أو األذى بســبب غيــاب اإلشــراف مــن شــخص بالــغ بنفــس النســبة %71.5
•فــي أوســاط اإلنــاث كانــت أكــر األشــكال شــيوع ًا اضطــررت إلــى ارتــداء مالبــس متســخة أو ممزقــة أو غــر مالئمــة للموســم
بنســبة  %72ومــن ثــم عــدم تلقــي العنايــة أثنــاء المــرض أو اإلصابــة بنفــس النســبة . %70
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الجــدول  :24معــدالت توزيــع أشــكال االهمــال التــي تعــرض لهــا األطفــال فــي الفئــة العمريــة  17-8عام ـ ًا بحســب إفاداتهــم
فــي العينــة الوطنيــة (األرقــام فــي الجــدول هــي نســب بالمئــة)
الذكور

اإلناث

شكل اإلهمال
ُعرض عليك سيجارة أو مواد أخرى قابلة للتدخني

71.5

28.5

تمت معاملتك بشكل جعلك تشعر بعدم الفائدة

35.6

64.4

تم إرغامك على ترك المدرسة

67.5

32.5

تم إجبارك على إعطاء نقود كسبتها من عملك

70.5

29.5

جائعا] أو لم ُيقدم لك شراب ٍ
لم ُيقدم لك طعام ٍ
عطشا]
كاف [كنت
كاف [كنت
ً
ً

58.8

41.2

اضطررت إلى ارتداء مالبس متسخة أو ممزقة أو غري مالئمة للموسم

28.0

72.0

لم ت�تلق العناية أثناء المرض أو اإلصابة

30.0

70.0

أصبت أو تعرضت لألذى بسبب غياب اإلشراف من شخص بالغ

71.5

28.5

لم تشعر بالرعاية

35.6

64.4

جعلوك تشعر بأنك غري مهم

67.5

32.5

أشكال اإلهمال األكرث انتشارا للشباب ( 24-18عام) في طفولتهم
يبــن الشــكل ( )16اإلهمــال التــي عانــى منهــا الشــباب أثنــاء طفولتهــم .وتبــن أن اإلصابــة أو األذى بســبب غيــاب اإلشــراف مــن
شــخص بالــغ هــو أكــر أشــكال االهمــال شــيوع ًا ونســبته لفئــة الشــباب  %14.85لــكال الجنســن.

اﻟﺸﻜﻞ  :16أﺷﻜﺎل اﻹﻫﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺸﺒﺎب ) 24-18ﻋﺎم( أﺛﻨﺎء ﻃﻔﻮﻟﺘﻬﻢ
0.75%

14.85%

1%

ﻟـــﻢ ﻳﻮﻓـــﺮ اﻟﻮاﻟـــﺪان أو
أﺣﺪﻫﻤـــﺎ أو ﻏﲑﻫﻤـــﺎ ﻣﻦ
اﻟﻜﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﲔ ﻣﻜﺎﻧ ًﺎ
آﻣﻨـــ ًﺎ ﻟﻠﻌﻴـــﺶ داﺋﻤـــ ًﺎ ﻣﻊ
أﻧـــﻪ ﻛﺎن ﻳﻤﻜﻨﻬـــﻢ ﺗﺤﻤﻞ
ﻧﻔﻘﺎت ذﻟﻚ

ﺗــﻌـــــــــــــــــﺮﺿـــــــــﺖ ﻟﻸذى أو
اﻷﺻﺎﺑﺎت ﻟﻐﻴﺎب اﻷﺷﺮاف
ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻛﺒﲑ

أﺟﱪت ﻋﻠـــﻰ ارﺗــــــــــــــــــــﺪاء
ﻣﻼﺑــــــــﺲ ﻣﺘﺴــــــــــــــﺨﺔ أو
ﻣﻤﺰﻗـــﺔ أو ﻏـــﲑ ﻣﻼﺋﻤـــﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ ﻣﻊ ان واﻟﺪﻳﻚ
أو أﺣﺪﻫﻤـــﺎ أو ﻏﲑﻫﻤـــﺎ
ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆﻟﲔ ﻛﺎن
ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺗﺤﻤﻞ ذﻟﻚ

0.95%

2.75%
20%

15%

10%

5%

0%

ﻟﻢ ﻳﻘـــﺪم ﻟﻚ اﻟﻄﻌﺎم و -
أو اﻟﺸـــــــــــــــــــﺮاب ﻣـــــــــﻊ أن
اﻟﻮاﻟﺪﻳـــﻦ أة أﺣﺪﻫﻤـــﺎ أو
ﻏﲑﻫﻤــــــــــــــــﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺒـــــــــــﺎر
اﻟﻤﺴﺆوﻟﲔ ﻛﺎن ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ
ﺗـﺤــــﻤﻞ ﻧﻔﻘــــــــــــــــﺎت ذﻟـــﻚ

ﻟـــﻢ ﺗ»ﺘﻠـــﻖ اﻟﺮﻋﺎﻳـــﺔ ﻣـــﻦ
اﻟﻮاﻟـــﺪان أو أﺣﺪﻫﻤـــﺎ أو
ﻏﲑﻫﻤـــــــــــــﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺒـــــــــــــــﺎر
اﻟﻤﺴـــﺆوﻟﲔ ﻋﻨـــﺪ ﻣﺮﺿﻚ
أو ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴـــــــــــــــــﺘﻄﻴﻌﻮن
ﺗـﺤــــﻤﻞ ﻧﻔﻘــــــــــــــــﺎت ذﻟـــﻚ
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وأمــا عينــة المخيمــات الســورية ،فــكان يرتكــز اإلهمــال الــذي يعانــي منــه كال الجنســن باإلصابــة أو األذى بســبب غياب اإلشــراف
مــن شــخص بالــغ حيــث أن نســبته للذكــور  %58.7و لإلنــاث .%41.3

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

أمــا الجــدول ( ،)25فيوضــح تجربــة فئــة الشــباب ( 24-18عــام) مــع اإلهمــال فــي طفولتهــم بحســب جنــس الطفــل ،والمتمثلــة
بمــا يلــي:
•على مستوى الذكور فإن  %16.7قد تعرضوا لألذى أو اإلصابة لغياب اإلشراف من شخص بالغ
•على مستوى اإلناث فإن  %13قد تعرضوا لألذى أو اإلصابة لغياب اإلشراف من شخص بالغ

الجــدول  :25معــدالت توزيــع أشــكال اإلهمــال التــي تعــرض لهــا الشــباب فــي الفئــة العمريــة  24-18عامــ ًا فــي الطفولــة
حســب الجنــس
ذكور

إناث

لم ت�تلق الرعاية من الوالدين أو أحدهما أو غريهما من الكبار المسؤولني عند
مرضك أو تعرضك لإلصابة مع أنهم كانوا يستطيعون تحمل نفقات ذلك

2.5

3.0

لم ُيقدم لك الطعام و-أو الشراب ،مع أن الوالدين أو أحدهما أو غريهما من الكبار
المسؤولني كان يمكنهم تحمل نفقات ذلك

0.9

1.0

أجربت على ارتداء مالبس متسخة أو ممزقة أو غري مالئمة للموسم مع أن والديك
أو أحدهما أو غريهما من الكبار المسؤولني كان يمكنهم تحمل نفقات ذلك

1.0

1.0

تعرضت لألذى أو اإلصابة لغياب اإلشراف من شخص كبري

16.7

13.0

لم يوفر الوالدان أو أحدهما أو غريهما من الكبار المسؤولني مكا ًنا آم ًنا للعيش
دائما مع أنه كان يمكنهم تحمل نفقات ذلك
ً

0.9

0.6

ت�أثر أشكال اإلهمال للشباب ( 24-18عام) في طفولتهم بالظروف االقتصادية
هــذا و يبــن الشــكل ( )17مــدى ت�أثــر نقــص المــال فــي عــدم تقديــم الرعايــة الطبيــة أو الطعــام أو المالبــس أو اإلشــراف علــى
فئــة الشــباب ( 24-18عــام) أثنــاء طفولتهــم حيــث أن  %9.6منهــم قــد أفــادوا بــأن الظــروف االقتصاديــة خــال طفولتهــم
أدت إلــى شــعورهم بالحرمــان مــن أساســيات العيــش بشــكل كبــر وهنــا تشــمل أساســيات العيــش (الرعايــة الطبيــة ،و/أو
توفــر الطعــام ،و/أو المالبــس المناســبة ،و/أو اإلشــراف الــذي قــد يــؤدي غيابــه لــأذى).

اﻟﺸﻜﻞ  :17ﺗﺄﺛﺮ أﺷﻜﺎل اﻹﻫﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺸﺒﺎب ) 24-18ﻋﺎم(
أﺛﻨﺎء ﻃﻔﻮﻟﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
9.6%

12.0%

10.2%

ﻛﺜﲑ ًا

ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺘﺪل

ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺊ

16.4%

51.8%

ﻗﻠﻴﻼً

اﻃﻼﻗ ًﺎ

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
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وأمــا الشــكل ( )18فيبــن مــدى ت�أثــر نقــص المــال فــي عــدم تقديــم الرعايــة الطبيــة أو الطعــام أو المالبــس أو اإلشــراف علــى
فئــة الشــباب ( 24-18عــام) أثنــاء طفولتهــم بحســب الجنــس حيــث أنــه:
•علــى مســتوى الذكــور فــإن  %52.2قــد أفــادوا بأنهــم لــم يت�أثــروا و لــم يشــعروا بالحرمــان علــى اإلطــاق و  %10منهــم
قــد ت�أثــروا كثــر ًا بســبب الظــروف االقتصاديــة خــال طفولــة فئــة الشــباب ( 24-18عــام) و أثرهــا علــى حرمانهــم مــن
أساســيات العيــش بشــكل كبــر وهنــا تشــمل أساســيات العيــش (الرعايــة الطبيــة ،و/أو توفــر الطعــام ،و/أو المالبــس
المناســبة ،و/أو اإلشــراف الــذي قــد يــؤدي غيابــه لــأذى).
•علــى مســتوى اإلنــاث فــإن  %51.4قــد أفــادوا بأنهــم لــم يت�أثــروا و لــم يشــعروا بالحرمــان على اإلطــاق و  %9.1منهم قد
ت�أثــروا كثــر ًا بســبب الظــروف االقتصاديــة خــال طفولــة فئــة الشــباب ( 24-18عــام) و أثرهــا علــى حرمانهــم مــن أساســيات
العيــش بشــكل كبــر وهنــا تشــمل أساســيات العيــش (الرعايــة الطبيــة ،و/أو توفــر الطعــام ،و/أو المالبــس المناســبة ،و/
أو اإلشــراف الــذي قــد يــؤدي غيابــه لــأذى).

اﻟﺸﻜﻞ  :18ﺗﻮزﻳﻊ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ) (24-18ﻋﻠﻰ ﺳﺆال
"ﻛﻢ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻗﻠﺔ اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ أو اﻟﻄﻌﺎم أو اﻟﻤﻼﺑﺲ أو اﻹﺷﺮاف ﺧﻼل اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ؟"
9.1%

10.0%

11.9%

12.1%

10.4%

10.1%

17.1%

15.6%

51.4%

52.2%
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ﻛﺜﲑ ًا

ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺘﺪل

ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺊ

اﻹﻧﺎث

ﻗﻠﻴﻼً

اﻃﻼﻗ ًﺎ

اﻟﺬﻛﻮر

تضمــن اســتقصاء عينــة الشــباب مــن الفئــة العمريــة ( )24-18ســؤاالً يربــط الظــروف االقتصاديــة بالرعايــة والحالــة
كمــا
ّ
العاطفيــة والنفســية حيــث تــم اســتخالص مــا يلــي (والمتبــن فــي الشــكل (:)19
دائما الرعاية الالزمة من قبل الوالدين في طفولتهم
• %84.7من الشباب قد تلقوا
ً
• %13.6مــن الشــباب عندمــا لــم يحصلــوا علــى الرعايــة الالزمــة مــن قبــل الوالديــن فــي طفولتهــم ،كان ذلــك مــرر ًا بســبب
الفقــر وســوء الظــروف االقتصاديــة.
• %1.7عندمــا لــم يحصلــوا علــى رعايــة مــن قبــل الوالديــن فــي طفولتهــم ،لــم يكــن ذلــك مــرر ًا ألنــه كان مــن الممكــن
الحصــول عليهــا.
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اﻟﺸﻜﻞ  :19ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ )(24-18
أﺛﺮ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
1.70%

13.60%

84.70%

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ
رﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ،
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﻣﱪر ًا ﻷﻧﻪ ﻛﺎن
ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ،
ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﱪر ًا ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﻘﺮ
وﺳﻮء اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

داﺋﻤﺎ
ﺗﻠﻘﻮا
ً
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
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تضمــن عينــة الشــباب (24-18عــام ) وأثــر الظــروف االقتصاديــة بالرعايــة والحالــة العاطفيــة والنفســية حيــث
أمــا الشــكل (،)20
ّ
تــم اســتخالص مــا يلــي بحســب الجنــس.
دائمــا الرعايــة الالزمــة
•علــى مســتوى الذكــور مــن عينــة الشــباب  24-18عــام فــإن  %87.2قــد أفــادوا بأنهــم قــد تلقــوا
ً
مــن قبــل الوالديــن أثنــاء طفولتهــم
دائمــا الرعايــة الالزمــة مــن
•علــى مســتوى اإلنــاث مــن عينــة الشــباب  24-18عــام فــإن  %82.3قــد أفــادوا بأنهــن قــد تلقتــن
ً
قبــل الوالديــن أثنــاء طفولتهــم.

اﻟﺸﻜﻞ  :20ﻧﺴﺐ ﺗﺄﺛﺮ أﺷﻜﺎل اﻹﻫﻤﺎل ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﺗﱪﻳﺮ ﺗﺄﺛﺮﻫﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ ﻟﻠﺸﺒﺎب ) (24-18ﻓﻲ ﻃﻔﻮﻟﺘﻬﻢ
2.2%

1.2%

15.5%

82.3%

11.7%

87.2%
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ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻢ أﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ
رﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ،
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﻣﱪر ًا ﻷﻧﻪ ﻛﺎن
ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ
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ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻢ أﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ،
ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﱪر ًا ﻷﻧﻨﺎ ﻛﻨﺎ ﻓﻘﺮاء

اﻹﻧﺎث

اﻟﺬﻛﻮر

داﺋﻤﺎ
ﻟﻘﺪ ﺗﻠﻘﻴﺖ
ً
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ واﻟﺪي

تعرض الشباب ( 24-18عام) في طفولتهم لإلهمال مقارنة باآلخري�ن
وضمــن االســتقصاء الكمــي لنفــس الفئــة ،تــم ســؤال الشــباب ( 24-18عــام) بــأن يقومــوا بمقارنــة ت�كــرار المــرات التــي لــم
مقارنــة باألطفــال اآلخريــ�ن الذيــن بلغــوا أعمارهــم فــي ذلــك
تعطــى فيهــا الرعايــة الجســدية أو العاطفيــة الالزمــة لهــم
ً
الوقــت  .يبــن الشــكل ( )21أن  %54.5مــن الشــباب أفــادوا بأنهــم قــد تلقــوا نفــس مســتوى الرعايــة بالمقارنــة مــع أقرانهــم،
مقارنــة ب  %20.5تلقــوا رعايــة أقــل بكثــر مــن األطفــال اآلخري ـ�ن مــن أعمارهــم فــي ذلــك الوقــت

اﻟﺸﻜﻞ  :21ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ) (24-18ﺗﻜﺮار اﻟﻤﺮات اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﻄﻰ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﻮا أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ أو اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ
ً
9.3%

7.8%

54.5%

أﻛﱶ ﺑﻜﺜﲑ
ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻃﻔﺎل

أﻛﱶ ﺑﻘﻠﻴﻞ
ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻃﻔﺎل

ﻧﻔﺲ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

7.9%

20.5%
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أﻗﻞ ﺑﻘﻠﻴﻞ
ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻃﻔﺎل

أﻗﻞ ﺑﻜﺜﲑ
ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻃﻔﺎل

و إذا نظرنا إلى تفصيل هذه المقارنات في الشكل ( )22فسنجد أن:
• %21.8من الذكور أفادوا بتلقيهم رعاية جسدية أو عاطفية أقل بكثري مقارنة بمعظم األطفال.
• %19.2من اإلناث أفادوا بتلقيهم رعاية جسدية أو عاطفية أقل بكثري مقارنة بمعظم األطفال.
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اﻟﺸﻜﻞ  :22إﺟﺎﺑﺎت اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺳﺆال
ﻋﺎﻣﺎ ،ﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ
"ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻗﺒﻞ أن ﺗﺒﻠﻎ اﻟـ 18
ً
أو اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل اﻵﺧﺮﻳﻦ؟"
10.5%

8.1%

6.8%

8.7%

55.6%

53.5%

7.9%
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أﻛﱶ ﺑﻜﺜﲑ
ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻃﻔﺎل

أﻛﱶ ﺑﻘﻠﻴﻞ
ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻃﻔﺎل

ﻧﻔﺲ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

اﻹﻧﺎث

أﻗﻞ ﺑﻘﻠﻴﻞ
ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻃﻔﺎل

أﻗﻞ ﺑﻜﺜﲑ
ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻃﻔﺎل

اﻟﺬﻛﻮر

ممارسة مقدمي الرعاية لإلهمال مع األطفال
عنــد ســؤال مقدمــي الرعايــة عــن أشــكال اإلهمــال التــي قــد مارســوها خــال  12شــهر الماضيـ�ي ،وكمــا يتبــن بحســب الجــدول
( ،)26فــإن:
•أكــر أشــكال اإلهمــال شــيوع ًا ضمــن العينــة الوطنيــة هــي اإلصابــة أو األذى بســبب غيــاب اإلشــراف مــن شــخص بالــغ بنســبة
.%9.4
•أكــر أشــكال اإلهمــال شــيوع ًا ضمــن عينــة المخيمــات الســورية هــي معانــاة األطفــال مــن أمــراض وعــدم تلقيهــم للعــاج
المناســب بنســبة .%7

الجدول  :26أشكال اإلهمال الممارس من قبل مقدمي الرعاية األسرية على أطفالهم خالل  12شهر الماضي
العينة الممثلة على
المستوى الوطني

العينة الممثلة على
مستوى المخيمات السورية

خالل العام الماضي ،مرض الطفل ولم يتلقى عالج

5.5

7.0

خالل العام الماضي ،لم يتناول الطفل الطعام و الشراب بالشكل
المناسب لعمره (كان أقل من العادة)

1.1

1.0

خالل العام الماضي ،تعرض األطفال الذين تحت رعايتهم لألذى أو
اإلصابة لغياب اإلشراف من شخص بالغ

9.4

5.9

خالل العام الماضي ،لم يتوفر للطفل مكان آمن للعيش بشكل دائم

2.5

6.0
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االستقصاء النوعي
وأبــدى بعــض المتخصصــون واألفــراد األكــر اطالعـ ًا آرائهــم العمليــة بمــا يتعلــق باإلهمــال ،حيــث أوضحــوا أن بعــض التصرفــات
قــد ال تعــد مــن أشــكال اإلهمــال و العنــف المعــرف بــه مــن قبــل المجتمــع ،و أن هــذه التصرفــات المس ـت�ثناة هــي ظاهــرة و
يجــب االعــراف بــأن اإلهمــال يعتــر أحــد أشــكال العنــف.

فيما يلي مقتطف من إحدى المقابالت المعمقة لألفراد األكرث اطالع ًا من وزارة التنمية االجتماعية:
“واهلل في حاالت عنف و بعض السلوكيات ال يعتربها الناس وال يعدوها مثال اهمال او إساءة،
كثري يعني في حاالت ال بأس فيها يعني يرتقي الى مستوى ظاهرة ألنه االعداد كل سنه قاعدة بت�تزايد وخصوصا على
االطفال وصغار السن دون ست سنوات

وقــد بــن احــد األفــراد األكــر اطالع ـ ًا مشــاهدات ت�تــم داخــل مراكــز االمومــة والطفولــة التابعــة لــوزارة الصحــة والتــي تعتــر
مــن أشــكال اإلهمــال التــي يمارســها مقدمــي الرعايــة االســرية والتــي تــدل علــى قلــة الوعــي والمعرفــة بهــذا النــوع مــن
العنــف ،وفيمــا يلــي مقتطــف مــن هــذه المشــاهدات لألفــراد األكــر اطالع ـ ًا مــن وزارة الصحــة
“اإلهمال نراه أحيانا عندما يأتينا األطفال مع أمهاتهم على مراكز األمومة  .اإلهمال يعني عندما يكون فصل الشتاء في
أشده وت�كون األم لم تقم بإلباس طفاها ما يدفيه ،عندما ت�كون أظافر الطفل طويلة غري مقصوصة وهو رضيع عمره
باألشهر ،عندما ت�كون الرضاعة التي معه إن شممتهما تلقاها فاسدة .حمل األطفال بطريقة غري صحيحة ،وأحيانا األطفال
بعمر أربع سنوات قد تقول أمه أنه وقع من الشرفة – كيف من الممكن أن يقع من الشرفة؛ أين والدته منه ،ووالده؟ بالطبع
أنا أت�كلم عن كليهما ،أقول بأنها مسؤولية الطرفني أي يقع ويسبب ذلك له مشكلة؛ هذا إهمال من الطرفني”.

و عن انتشار اإلهمال و الدراية بأشكاله ،أفاد أحد األفراد األكرث اطالع ًا من المجلس الوطني لشؤون األسرة:
“اإلهمال منتشر بكرثة ولكن الناس ال تعتربه عنف ًا”
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واالهمال من األسرة بنعكس كلو على االطفال وبالنهاية همه الضحية وهي الظاهرة انا بعتقد انها موجودة عنا باألردن
رغم الشغل والمجهود الكبري الي نبذل رغم القانون الوطني لحماية األسرة وعندك الفري�ق الوطني لحماية األسرة ببذل كل
الجهود الكبرية للحد من هي الظاهرة”.

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

وعنــد ســؤال إحــدى األفــراد األكــر اطالع ـ ًا وهــي اختصاصيــة الطــب الشــرعي و مديــرة مستشــفى «مــا هــي أخطــر أشــكال
العنــف مــن حيــث العواقــب المرتتبــة عليــه (العنــف الجنســي ،العنــف النفســي ،العنــف الجســدي ،العنــف االقتصــادي ،اإلهمــال،
التنمــر ،العنــف و االجــرام االلكرتونــي ومــا إلــى ذلــك) ،ولمــاذا؟» ،أجابــت بــأن اإلهمــال اصعبهــم:
“اإلهمال؛ وذلك ألنه صعب قياسه وتوثيقه وحتى هذه اللحظة لم تصل أيا حالة إهمال إلى القضاء على الرغم من وجود
مادة تعاقب مرت�كبي اإلهمال ضد الطفل”.
“صعوبة الفصل بني اإلهمال المقصود واإلهمال غري المقصود” هل سقوط الطفل في سطل ماء  -وهي حاالت مت�كررة
بكرثة  -هل هو إهمال مقصود أم غري مقصود؟”

أمــا عــن آراء األطفــال عــن أشــكال العنــف ،فقــد تبــن بــأن اإلهمــال أقســاها ،و أن عــدم األخــذ بآرائهــم هــو أحــد أشــكال اإلهمــال
مــن وجهــة نظرهــم ،وفيمــا يلــي مقتطــف مــن إحــدى مجموعــات األطفــال الذكــور فــي دور رعايــة فــي محافظــة العقبــة:
“العنف ليس شرطا أن يكون ضرب ،هنالك اصعب من الضرب الكثري من األشياء :المعاملة ،األسلوب ،التعامل ،واإلهمال
و ال يوجد أي ردة فعل حقيقية من اإلدارة؛ على العكس ،عدم االكرتاث وتحوي�ل مشاكلنا إلى اإلدارة و هذا برود ألنهم
موظفني وليسوا آباء او مرب�ي�ي حقيقني أو (أهالي) ،مثال :كان عندنا عم (اسم الشخص) وكنا كلنا نحبه وكان يخاف علينا و
يساعدنا و يدعمنا ،وألنه محرتم أخرجوه من القرية وليسوا مهتمني لرأينا و نحنا نتمنى أن يرجع إلينا ،و هو أمان و داعم واب
و اخ و كل اشيء حلو ”.

األطفــال هــم مــن فئــة االيتــام و التفــكك االســري و فاقــدي الســند و هــم يعيشــون فــي دار االيتــام منــذ ســنوات نتيجــة
خالفــات و مشــاكل اســرية متعــددة ،تعــرض البعــض منهــم لمشــاكل مــع األهــل ،أدت إلــى إيداعهــم فــي دور الرعايــة،
ولكنهــم مــع كل هــذه الظــروف لديهــم شــوق و لهفــه لألهل.فيمــا يلــي مقتطــف مــن إحــدى مجموعــات األطفــال الذكــور
فــي دور رعايــة فــي محافظــة عمــان:
قال احد األطفال“ :أريد أن أذهب ألرى أهلي ،وعندما أذهب أشعر بالملل وأرى مشاكل في المنزل والحارة ،وعندما أرجع
للمركز أستغرب لماذا هم في جهة وأنا في أخرى“ .

و عــن إمكانيــة تعــرض األطفــال لــأذى أو اإلصابــة لغيــاب اإلشــراف مــن شــخص بالــغ فقــد تــم إعطــاء أمثلــة عــن الكثــر مــن
الحــوادث التــي حصلــت مــع األطفــال .فيمــا يلــي مقتطــف مــن إحــدى مجموعــات األطفــال اإلنــاث:

المشاركة :9

ميسرة الجلسة:
سبحوا في الخزانات؟
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“يا آنسة ،ذات مرة كنا في بيت جدي وطلع أخي واألوالد اآلخرون إلى السطح وسبحوا
في خزانات المياه”.

المشــاركة “ :9نعــم يــا آنســة ،وقــد أخــرت أمــي أبــي
فوبخــت أمــي أخــي”.
بذلــك
ّ
“ كان مــن الممكــن أن يغــرق! كمــا أن المــاء كان للشــرب
واالغتســال”.

لمحــة عــن نتائــج مســح الســكان والصحــة األســرية  2018و نتائج دراســة
العنــف ضــد األطفال فــي األردن 2007
نتائج مسح السكان والصحة األسرية 2018
تضمــن مســح الســكان والصحــة األســرية  2018مؤشــر ًا عــن اإلهمــال ،و هــذا المؤشــر هــو أن األطفــال دون الخامســة مــن
العمــر الذيــن تركــوا بمفردهــم أو برعايــة أطفــال دون العاشــرة مــن العمــر لمــدة ســاعة أو أكــر بلغــت نســبتهم  %16.4وال
يوجــد تفــاوت ملحــوظ بــن الذكــور واإلنــاث ،وهــو معــدل مرتفــع نســبي ًا.

نتائج دراسة العنف ضد األطفال في األردن 2007

ومــن بــاب المقارنــة مــع هــذه الدراســة الحاليــة ،فــإن نســبة األطفــال الذيــن أفــادوا عــن إصابتهــم أو تعرضهــم ألذى بســبب
غيــاب اإلشــراف أو الرقابــة مــن أشــخاص بالغــن ،بمعــدل ( )%16.2للعينــة الوطنيــة.

رابع ًا:

العنف الجنسي

ُيعــرف العنــف الجنســي بأنــه يشــمل كل أشــكال إســاءة المعاملــة الجنســية
واالســتغالل الجنســي لألطفــال ،وهــذا يتضمــن مجموعــة مــن األفعــال ،بمــا فيهــا
األفعــال الجنســية المكتملــة (أي االغتصــاب) ،والشــروع فــي األفعــال الجنســية،
والمالمســة الجنســية المســيئة (أي اللمــس غــر المرغــوب فيــه) ،واإلســاءة
الجنســية مــن غــر مالمســة (مثــل التهديــد بالعنــف الجنســي ،التعــري ،التحــرش
الجنســي بالــكالم) .فــي هــذه الدراســة ،تــم قيــاس العنــف الجنســي باســتخدام
الطــرق البحثيــة التاليــة:
•االســتقصاء الكمــي لعينــة األطفــال (وتشــمل العينــة الوطنيــة ،عينــة المخيمــات
الســورية ،عينــة دور الرعايــة والحمايــة وعينــة األطفــال ذوي االعاقــة)
•االستقصاء الكمي لعينة الشباب (وتشمل العينة الوطنية فقط)
•االســتقصاء الكمــي لمقدمــي الرعايــة األســرية (وتشــمل العينــة الوطنيــة و
عينــة المخيمــات الســوية)
•االستقصاء النوعي لعينة األطفال
•االستقصاء النوعي لمقدمي الرعاية األسرية
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كمــا تضمنــت دراســة العنــف ضــد األطفــال  2007أســئلة عــن النقــص فــي غــذاء الطفــل أو عالجــه أو مرضــه (إلــخ) ،وأجــاب %97
مــن األهالــي بعــدم حــدوث هــذا النقــص, ،أمــا باقــي العينــة  %2.94فأكــدوا تعــرض الطفــل للمــرض واألذى وعــدم حصولــه
علــى العــاج الــازم.

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

خــال دراســة العنــف الجنســي تــم دراســة أســاليب العنــف الجنســي و قيــاس المخرجــات و تحليلهــا قياس ـ ًا للســنة الســابقة
لالســتقصاء أو فــي حــال حدوثهــا قبــل ذلــك ،واألســاليب المدروســة كانــت التاليــة:

ألفاظا نابية أو نكا ًتا بذيئة
•استخدم
ً
•مشــاهدة فيديــو جنســي أو النظــر إلــى صــورة
جنســية
•النظــر إلــى األعضــاء الخاصــة أو طلــب النظــر إلــى
األعضــاء الخاصــة للطفل

•لمــس األعضــاء الخاصــة بطريقــة جنســية أو الطلــب
مــن الطفــل لمــس األعضــاء الحساســة
ـورا لألطفــال ســواء
•صنــع فيديــو جنسـ ًـيا أو التقــاط صـ ً
لوحدهــم أو مــع أشــخاص آخريــ�ن وهــم يقومــون
بأفعــال جنســية

وقد تم تصنيف االشخاص المعنفني في األسئلة التي تم طرحها في الدراسة على النحو التالي:
•أحد الوالدين أو كالهما (اآلباء)

•صديق أو نظري تعرفه

•األخوة /األخوات

•جريان

•المعلم /المعلمني

•أطفــال اخريــ�ن يعيشــون فــي نفــس المنــزل غــر
اإلخــوة و األخــوات.

أشخاص تعمل معهم (األقران)
•
ٌ
•غرباء

•صاحب العمل

•قريب (أقارب) بالغني آخري�ن

•«أشخاص آخرون» لم يتم تحديدهم

أن الحديــث حــول الجنــس بشــكل عــام ال يــزال مســألة حساســة ويصعــب علــى األفــراد الحديــث عنهــا علــى مســتوى
وحيــث ّ
المجتمــع األردنــي  ،حتــى فــي ســياق صحــي أو علمــي ،فقــد اضطررنــا بنــاء علــى توصيــة المعني ـ�ي والمجموعــة الدراســية
المرجعيــة مــن الجهــات الوطنيــة ذات العالقــة إلــى حــذف األســئلة حــول بعــض األفعــال الجنســية أو اعــادة صياغتهــا بطريقــة
ت�توافــق مــع الســياق الثقافــي واالجتماعــي للمجتمــع األردنــي.
بناء على نتائج البحث و االستقصاء الكمي مدعم ًا باالستقصاء النوعي:
وسيتم بهذا القسم توضيح المخرجات التالية
ً

انتشار العنف الجنسي
أشكال العنف الجنسي على األطفال ( 17-8عام)
أشكال العنف الجنسي على الشباب ( 24-18عام) في طفولتهم
مرت�كبو العنف الجنسي
ممارسة العنف الجنسي على األطفال حسب إفادة مقدمي الرعاية
نتائج االستقصاء النوعي
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يمكلا ءاصقتسالا جئاتن
انتشار العنف الجنسي ضد األطفال
الجدول  :27التعرض لشكل واحد على األقل من أشكال العنف الجنسي في حياتهم حسب العينة بني الذكور واإلناث
النسبة العامة

الذكور

اإلناث

في العينة الوطنية

27.3

31.2

23.2

التعرض لشكل واحد على األقل من أشكال العنف الجنسي في حياتهم
في عينة المخيمات السورية

24.0

29.7

17.3

وكمــا يبــن الجــدول ((27أ)) إن  %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.

الجــدول (27أ) اشــكال العنــف الجنســي التــي تعــرض لهــا االطفــال لمــرة واحــدة علــى االقــل فــي حياتهــم مــن قبــل مقدمــي
الرعايــة األســرية
اشكال العنف الجنسي التي تعرض لها االطفال لمرة واحدة على االقل في حياتهم

من مقدمي الرعاية األسرية

في العينة الوطنية

1.0

في عينة المخيمات السورية

0.6

أشكال العنف الجنسي على األطفال ( 17-8عام)
تناولت الدراسة أشكاله العنف الجنسي التي تعرض لها األطفال في الفئة العمرية ( 17-8عام) على النحو التالي:
•قيام أحدهم باستخدام أو إطالق كالم بذيء أو مخجل أو خادش للحياء أمامك
•مشاهدة فيديو جنسي أو النظر إلى صورة جنسية
•النظر إلى األعضاء الخاصة أو طلب النظر إلى األعضاء الخاصة للطفل
•لمس األعضاء الخاصة بطريقة جنسية أو الطلب من الطفل لمس األعضاء الحساسة
صورا لألطفال سواء لوحدهم أو مع أشخاص آخري�ن وهم يقومون بأفعال جنسية.
جنسيا أو التقاط
•صنع فيديو
ً
ً
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يبــن الجــدول رقــم  27بــان ( )%27.3مــن االطفــال فــي العينــة الوطنيــة فــي الفئــة العمريــة  17-8عامـ ًا تعرضــوا لشــكل واحــد
علــى األقــل مــن أشــكال العنــف الجنســي فــي حياتهــم ( %31.2فــي أوســاط الذكــور مقابــل  %23.2فــي أوســاط اإلنــاث) ،
كمــا تعــرض ( )%24.0مــن االطفــال فــي عينــة المخيمــات الســورية فــي الفئــة العمريــة  17-8عامـ ًا تعرضــوا لشــكل واحــد علــى
األقــل مــن أشــكال العنــف الجنســي فــي حياتهــم ( %29.7فــي أوســاط الذكــور مقابــل  %17.3فــي أوســاط اإلنــاث).

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

وي�بــن الجــدول ( )28أدنــاه توزيــع نســب التعــرض لهــذه األشــكال حســب عينــة األطفــال ( 17-8عــام) وبحســب إفاداتهــم
نســتخلص مــا يلــي:
•علــى مســتوى العينــة الوطنيــة :تبــن أن نســبة  %24.2قــد قــام أحــد األشــخاص باســتخدام أو إطــاق كالم بــذيء أو مخجــل
أو خــادش للحيــاء أمامهــم و يليــه  %4.8جعلهــم أحدهــم مشــاهدة فيديــو جنســي أو النظــر إلــى صــورة جنســية
•علــى مســتوى عينــة المخيمــات الســورية :تبــن أن نســبة  %22.4قــد قــام أحــد األشــخاص باســتخدام أو إطــاق كالم بــذيء
أو مخجــل أو خــادش للحيــاء أمامهــم ويليــه  %4.2جعلهــم أحدهــم مشــاهدة فيديــو جنســي أو النظــر إلــى صــورة جنســية
•علــى مســتوى عينــة دور الرعايــة والحمايــة :تبــن أن نســبة  %33.3قــد قــام أحــد األشــخاص باســتخدام أو إطــاق كالم بــذيء
أو مخجــل أو خــادش للحيــاء أمامهــم و يليــه  %7.9جعلهــم أحدهــم مشــاهدة فيديــو جنســي أو النظــر إلــى صــورة جنســية
•علــى مســتوى عينــة األطفــال ذوي اإلعاقــة :تبــن أن نســبة  %21.6قــد قــام أحــد األشــخاص باســتخدام أو إطــاق كالم بــذيء
أو مخجــل أو خــادش للحيــاء أمامهــم و يليــه  %3.7جعلهــم أحدهــم مشــاهدة فيديــو جنســي أو النظــر إلــى صــورة جنســية

الجــدول  :28معــدالت ممارســات العنــف الجنســي علــى األطفــال ( 17-8عــام) فــي حياتهــم حســب العينــة (األرقــام فــي
الشــكل هــي نســب بالمئــة)
قام أحدهم
باستخدام أو إطالق
كالم بذيء أو مخجل
أو خادش للحياء
أمامك

جعلك أحدهم
تشاهد فيديو
جنسي أو تنظر
إلى صورة
جنسية

جعلك أحدهم
تنظر إلى
أعضائهم الخاصة
وأرادوا النظر
إلى أعضائك

لمس األعضاء
الخاصة بطريقة
جنسية أو الطلب
من الطفل
لمس األعضاء
الحساسة

جنسيا أو
صنع فيديو
ً
صورا لألطفال
التقاط
ً
سواء لوحدهم أو
مع أشخاص آخري�ن
وهم يقومون
بأفعال جنسية

األطفال ذوي اإلعاقة

21.60

3.70

1.50

1.50

0.70

دور الرعاية والحماية

33.30

7.90

5.60

5.60

0.80

العينة

العينة الممثلة على
مستوى المخيمات
السورية

22.40

4.20

0.60

1

0.00

العينة الممثلة على
المستوى الوطني

24.20

4.80

1.10

2.80

0.20

أمــا بمقارنــة النســب لــدى الجنســن ،فــكان أكــر أشــكال العنــف الجنســي المتعــرض لــه مــن قبــل األطفــال ( 17-8عــام) بحســب
إفاداتهــم علــى النحــو التالــي كمــا بالجــدول (:)29
•علــى مســتوى العينــة الوطنيــة :تبــن أن  %29.1مــن الذكــور قــد قــام أحــد األشــخاص باســتخدام أو إطــاق كالم بــذيء أو
مخجــل أو خــادش للحيــاء أمامهــم و  %18.8مــن اإلنــاث قــد قــام أحــد األشــخاص باســتخدام أو إطــاق كالم بــذيء أو مخجــل
أو خــادش للحيــاء أمامهــم
•علــى مســتوى عينــة المخيمــات الســورية :تبــن أن  %27.9مــن الذكــور قــد قــام أحــد األشــخاص باســتخدام أو إطــاق كالم
بــذيء أو مخجــل أو خــادش للحيــاء أمامهــم و  %15.8مــن اإلنــاث قــد قــام أحــد األشــخاص باســتخدام أو إطــاق كالم بــذيء
أو مخجــل أو خــادش للحيــاء أمامهــم
•علــى مســتوى عينــة دور الرعايــة والحمايــة :تبــن أن  %33.8مــن الذكــور قــد قــام أحــد األشــخاص باســتخدام أو إطــاق
كالم بــذيء أو مخجــل أو خــادش للحيــاء أمامهــم و  %32.8مــن اإلنــاث قــد قــام أحــد األشــخاص باســتخدام أو إطــاق كالم
بــذيء أو مخجــل أو خــادش للحيــاء أمامهــم
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•علــى مســتوى عينــة األطفــال ذوي اإلعاقــة :تبــن أن  %27.5مــن الذكــور قــد قــام أحــد األشــخاص باســتخدام أو إطــاق
كالم بــذيء أو مخجــل أو خــادش للحيــاء أمامهــم و  %15.4مــن اإلنــاث قــد قــام أحــد األشــخاص باســتخدام أو إطــاق كالم
بــذيء أو مخجــل أو خــادش للحيــاء أمامهــم

العينة

األطفال ذوي
اإلعاقة
دور الرعاية
والحماية
العينة الممثلة
على مستوى
المخيمات السورية
العينة الممثلة
على المستوى
الوطني

الجنس

قام أحدهم
باستخدام أو إطالق
كالم بذيء أو مخجل
أو خادش للحياء
أمامك

جعلك أحدهم
تشاهد فيديو
جنسي أو تنظر
إلى صورة
جنسية

جعلك أحدهم
تنظر إلى
أعضائهم الخاصة
وأرادوا النظر
إلى أعضائك

لمس األعضاء
الخاصة بطريقة
جنسية أو
الطلب من
الطفل لمس
األعضاء
الحساسة

صنع فيديو
جنسيا أو
ً
صورا
التقاط
ً
لألطفال سواء
لوحدهم أو مع
أشخاص آخري�ن
وهم يقومون
بأفعال جنسية

ذكور

27.5

4.3

0.0

0.0

0.0

إناث

15.4

3.1

3.1

3.1

1.5

ذكور

33.8

7.4

1.5

1.5

0.0

إناث

32.8

8.6

10.3

10.3

1.7

ذكور

27.9

5.2

1.1

1.1

0.0

إناث

15.8

3.0

0.0

0.8

0.0

ذكور

29.1

5.8

0.6

2.0

0.2

إناث

18.8

3.7

1.6

3.7

0.1

أشكال العنف الجنسي على الشباب ( 24-18عام) في طفولتهم

1

أمــا علــى مســتوى عينــة الشــباب ( 24-18عــام) ،وفيمــا يتعلــق بتجاربهــم خــال الطفولــة و التعــرض للعنــف الجنســي ،فقــد
ـن؛
أفــاد  %6.3مــن الذكــور و %4.3مــن اإلنــاث بتعرضهــم لطلــب النظــر إلــى األعضــاء الخاصــة أو الجنســية ألحدهــم أو إحداهـ ّ
كمــا أفــاد حوالــي  %6مــن الذكــور واإلنــاث بتعرضهــم لممارســات التحــرش اللفظــي أو العبــارات الجنســية النابيــة أو الخادشــة
شــفهي ًا أو كتابيــ ًا بســياق جنســي .أمــا ممارســات العنــف الجنســي األكــر مباشــرة مثــل المالمســة غــر المرغــوب بهــا أو
التصويـ�ر فرتاوحــت نســب التعـ ّـرض لهــا بــن  %1و  .%3يبــن الجــدول ( )30نســب ممارســات العنــف الجنســي التــي تعــرض لهــا
الشــباب فــي طفولتهــم حســب الجنــس:

1تم إزالة إحدى األسئلة المتعلقة بالعنف الجنسي بسبب حساسية السؤال وتسببه إلى تحديات في جمع البيانات:
“أجربت على ممارسة الجنس أو حاول ممارسة الجنس معك عندما لم ترغب في ذلك؟”
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الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

الجــدول  :29معــدالت ممارســات العنــف الجنســي علــى األطفــال ( 17-8عــام) حســب العينــة والجنــس (األرقــام فــي الجــدول
هــي نســب بالمئــة)

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

الجــدول  :30العنــف الجنســي الــذي تعــرض لــه الشــباب فــي الفئــة العمريــة  24-18عامــا فــي طفولتهــم (األرقــام فــي
الجــدول هــي نســب بالمئــة)
النسبة للذكور

النسبة لإلناث

الممارسة
حني كنت صغري ًا و كان عمرك أقل من  18عام ،هل جعلك أحد تنظر إلى أعضائه الخاصة أو أراد النظر
إلى أعضائك الخاصة وانت ال تريد ذلك؟

6.3

4.3

هل صنع أحد فيديو جنسي ًا أو التقط صور ًا لك وحدك أو مع أشخاص آخري�ن وانت تقوم بأفعال
جنسية وانت ال تريد ذلك

1.0

1.2

هل لمس أعضائك الخاصة بطريقة جنسية أو جعلك تلمس أعضاءه الخاصة وانت ال تريد

2.1

2.5

هل آثار أحد استيائك بالتحدث اليك بشكل جنسي أو كتابة أشياء جنسية عنك وانت ال تريد ذلك

5.9

6.0

مرت�كبو العنف الجنسي
يبــن الجــدول (30أ)توزيــع مرت�كبــو العنــف الجنســي ضــد االطفــال وتبــن أن األقــران هــم األكــر ارتـ�كاب للعنــف الجنســي علــى
األطفــال بنســبة  48.3فــي المائــة .يليهــم الغربــاء ( 37فــي المائــة) والجــران ( )%14.4واألقــارب الكبــار ( )%10.6كمــا هــو
مبــن فــي الجــدول.
الجدول (30أ) :مرت�كبو العنف الجنسي على األطفال ( 17-8عام) (األرقام في الجدول هي نسب بالمئة)
مرت�كبو العنف الجنسي

النسبة العامة

األقران

48.3

الغرباء

37.0

الجريان

14.4

األقارب الكبار

10.6

إخوة

5.0

آباء

3.4

صاحب العمل

0.5

معلمون

0.3

أطفال آخرون في المنزل

0.3

اصدقاء العمل

0.2

أشخاص آخرون

5.3
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أشكال العنف الجنسي على األطفال حسب إفادات مقدمي الرعاية
أمــا علــى مســتوى مقدمــي الرعايــة األســرية فــي االســتقصاء الكمــي فقــد ذكــر حوالــي  %1مــن مقدمــي الرعايــة األســرية
فــي العينــة الممثلــة علــى المســتوى الوطنــي و %0.6مــن األهالــي فــي العينــة الممثلــة علــى مســتوى المخيمــات
الســورية أن أطفالهــم تعرضــوا للمالمســة فــي ســياق جنســي مــن ِقبــل شــخص بالــغ خــال فــرة االثني عشــر شــهر ًا الســابقة
للمســح ،كمــا هــو مبــن فــي الشــكل (:)23

اﻟﺸﻜﻞ  :23إﻓﺎدات ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺮض اﻷﻃﻔﺎل
0.60%

1%

ﻋﻴﻨﺔ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ

اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺗﻌﺮض اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻠﻤﻼﻣﺴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ ﺧﻼل آﺧﺮ  12ﺷﻬﺮ

االستقصاء النوعي
بينــت نتائــج مجموعــات الرتكيــز مــع األطفــال أن العنــف الجنســي بحــق األطفــال منتشــر .حيث ذكــر األطفال الذكور أنهــم يتعرضون
لمثــل هــذه الممارســات فــي المــدارس والشــوارع ،وغالبـ ًا مــا ت�كــون مــن األقــران .وأمــا اإلنــاث ،فقــد أكــدوا تعرضهــم لمثــل هــذه
األشــكال مــن قبــل الغربــاء .فيمــا يلــي مقتطفــات مــن الحــوار مــن إحــدى مجموعــات األطفــال الفتيــات فــي مخيــم الزعــري:

ميسرة الجلسة:
في الشارع...كيف يتحرشون بكن؟!

المشــاركة  :2يــا آنســة ،يبــدأوا بقــول كالم يــا آنســة....
يقولــوا «يــا حلوة»...مــا هــذا األحمــر الــذي ترتدينــه»....
وهكــذا يقولــون أمــور مــن هــذا القبيــل

مقتطفات من الحوار من إحدى مجموعات األطفال الفتيات في جرش

ميسرة الجلسة:

المشاركات :نعم ،نعم

برأيكم ،هل هناك بنات سواء بالكتة أو بساكب
بعمركم اقرتب منهم أحد عند هذه المناطق؟

المشــاركة  :8ابنــة جرياننــا عمرهــا تقري�بــ ًا  ،8قــدم
وقتهــا ولــد ال أدري إذا كان يقــرب لهــا ،اقــرب منهــا و
مــن ثــم قــام بأمــور ليســت جيــدة..
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وعنــد ســؤالنا األطفــال الذكــور عــن قصــة قصــي «هــل يتعــرض األطفــال فــي عمــر قصــي فــي طريقهــم إلــى المدرســة
للمضايقــات التــي يتعــرض لهــا قصــي؟ ومــن هــم؟» كانــت اإلجابــات مختلفــة ،و منهــم مــن ذكــر التحــرش .مــا يلــي مقتطــف مــن
الحــوار مــن إحــدى مجموعــات األطفــال الذكــور فــي البلقــاء:

المشارك :1

تحرشوا به.

ميسرة الجلسة:
تحرش  -كيف يتحرش؟

المشارك :1يعني يضايقونه

وهنالــك عــدد ًا مــن األهالــي والمعلمــن والمعلمــات وأربــاب العمــل ومقدمــي خدمــات الرعايــة واألفــراد األكــر اطالعـ ًا مــن
الخــراء أفــادوا بــأن األطفــال معرضــون لمخاطــر العنــف الجنســي مــن قبــل األفــراد البالغــن فــي المــدارس والمنــازل وفــي
األماكــن العامــة وفــي ســوق العمــل ،و قــد أفــادوا قصــور امكانياتهــم بكيفيــة التعامــل بهــذه المواضيــع و هــذا النــوع مــن
العنــف .يمــا يلــي مقتطــف مــن الحــوار مــن إحــدى مجموعــات المعلمــات فــي عجلــون:
ال نعرف كيف نتعامل مع األطفال والعالقة بني الفتيان والفتيات
نحتاج إلى مرشدين أخصائي�ي للعمل معنا،
ونفتقد إلى التدريب المتخصص لنا كمعلمني
على كيفية التعامل مع مواضيع كهذه

و أمــا عــن آثــر العنــف الجنســي نجــد ارتباطــه باألثــر النفســي بشــكل واضــح لــدى مقدمــي الرعايــة .فيمــا يلــي مقتطفــات مــن
الحــوار مــن إحــدى مجموعــات المعلمــات فــي عجلــون:
المشاركات :الجنسي أكرث شيء

ميسرة الجلسة:
طيب لو حكينا عن اآلثار األكرث أثر خطورة....
للطفل...العنف النفسي اللفظي الجنسي
الجسدي
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المشــاركة  :9كلــه لكــن الجنســي أكــر شــيء ألنــه ينقــل
أمــراض ...يؤثــر مســتقبال
المشاركة  :1للمستقبل ،الحياة االجتماعية والزوجية
المشــاركة  :10أي طفــل مــن الممكــن أن يتعــرض لالعتــداء
الجنســي ال يمكــن أن يكــون طفــل ســليم نفســي ًا حتــى لــو
أصبــح كبــرا ليــس فقــط أنــه ينقــل هــذا األمــر لنــاس آخريـ�ن،
ال ،بــل هــو نفســه صعــب جــد ًا إال إذا تعــرض لعــاج نفســي
كثيــف

لمحــة عــن نتائــج مســح الســكان والصحــة األســرية  2018و نتائج دراســة
العنــف ضــد األطفال فــي األردن 2007
نتائج مسح السكان والصحة األسرية 2018
يتضمــن مســح الســكان والصحــة األســرية 2018تقديــر ًا لنســبة الفتيــات فــي الفئــة العمريــة  17-15عامـ ًا ممــن تعرضــوا للعنــف
ـدرت بحوالــي .%2.7
الجنســي ،حيــث قـ ّ

نتائج دراسة العنف ضد األطفال في األردن 2007
أظهرت دراسة  2007أن:
•حوالي ( )%3من األطفال يتعرضون لإلساءة الجنسية الطفيفة من األهل

•حوالي ()%2من األطفال يتعرضون لإلساءة الجنسية الطفيفة من قبل األقارب.
•حوالي ()%1من األطفال يتعرضون لإلساءة الجنسية الطفيفة من قبل اآلخري�ن.
•حوالي ()%7من األطفال يتعرضون لإلساءة الجنسية الطفيفة من قبل المعلمني واإلدارة.
•حوالي ()%28من األطفال يتعرضون لإلساءة الجنسية الطفيفة من قبل األقران.

وأشــارت الدراســة إلــى أن اإلســاءة الجنســية الطفيفــة ت�تزايــد مــع تقــدم الطفــل فــي العمــر عندمــا يكــون المســيء أحــد
الوالديــن /أوليــاء األمــور ،وت�تناقــص عندمــا يكــون المســيء أحــد األقــارب أو األطفــال اآلخريــ�ن.
•حوالي ()%1من األطفال يتعرضون لإلساءة الجنسية متوسطة الشدة من قبل المعلمني واإلدارة.
•حوالي ()%1من األطفال يتعرضون لإلساءة الجنسية الشديدة من قبل عمال التنظيف والصيانة بالمدرسة.

و مــن بــاب المقارنــة مــع هــذه الدراســة اذا مــا اس ـت�ثنينا اســتخدام األلفــاظ الخادشــة أو البذيئــة (اعتربناهــا ضمــن اإلســاءة
اللفظيــة ،حيــث تعتمــد دراســة  2007تبوي�بــات مختلفــة ألبــواب العنــف عــن الدراســة الحاليــة) ،فــإن نتائــج هــذه الدراســة
متشــابهة مــع نتائــج دراســة  2007فيمــا يتعلــق بتقي�يــم حالــة ممارســات العنــف الجنســي ،وعــدم الرغبــة بالتحــدث عــن
اإلســاءات أو أعمــال العنــف الجنســي بالغــة الشــدة ،واالكتفــاء باإلشــارة إلــى ممارســات العنــف الجنســي األقــل حــدة.
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•حوالي ()%6من األطفال يتعرضون لإلساءة الجنسية الطفيفة من قبل اإلخوة.
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خامس ًا:

العنف االلكرتوني

ُيعـ ّـرف العنــف االلكرتونــي ضــد األطفــال علــى أنــه اســتخدام الوســائل االلكرتونيــة
الحديثــة بمــا فيهــا مواقــع التواصــل االجتماعــي لغــرض التســبب بالعنــف أو
تســهيله أو التهديــد بــه ضــد طفــل .ويمكــن أن ت�تضمــن أفعــال العنــف االلكرتونــي
ـكال مختلفــة مــن التحــرش واإلحــراج (بمــا فــي ذلــك التنمــر) وانتهــاك الخصوصيــة
أشـ ً
وإســاءة المعاملــة الجنســية واالســتغالل الجنســي والتهديــدات المباشــرة بالعنــف
الجســدي( .المجلــس األوروبــي)2020 ،
ويــ�ؤدي العنــف االلكرتونــي (التنمــر) طويــ�ل األمــد أو المت�كــرر إلــى جعــل الضحايــا
عرضــة لخطــر التوتــر والقلــق والخــوف واالكت�ئــاب واالرتبــاك والغضــب وانعــدام
الشــعور باألمــن وانخفــاض الثقــة بالنفــس والشــعور بالعــار واالضطرابــات المرتبطــة
بالكــرب وقــد يصــل ذلــك لالنتحــار .وشــدة العواقــب أيضــا تعتمــد بشــكل غــر مباشــر
علــى مرونــة الطفــل و قدرتــه علــى مواجهــة الشــدائد.
وقــد تــم التطــرق لــه و الســتخدام االنرتنــت عموم ـ ًا مــن قبــل األطفــال عــر أشــكال
البحــث التاليــة:
•االســتقصاء الكمــي لعينــة األطفــال (وتشــمل العينــة الوطنيــة ،عينــة المخيمــات
الســوية ،عينــة دور الرعايــة والحمايــة وعينــة االطفــال ذوي االعاقــة)
•االســتقصاء الكمــي لمقدمــي الرعايــة األســرية (وتشــمل العينــة الوطنيــة و
عينــة المخيمــات الســوية)
•االستقصاء النوعي لعينة األطفال
•االستقصاء النوعي لمقدمي الرعاية األسرية

خــال دراســة العنــف االلكرتونــي تــم دراســة األســاليب و قيــاس المخرجــات و تحليلهــا قياس ـ ًا فــي حــال حدوثهــا قبــل ذلــك،
حيــث كانــت األســاليب المدروســة هــي التاليــة:
•استعمال االنرتنت
•التعرض لموقف على االنرتنت جعل الطفل يشعر بالحزن ،أو الخوف  ،أو تسبب له باألذى.
•المواقف التي تعرض لها األطفال:
•االقصاء :عندما يقوم أناس يعرفهم الطفل بتجاهله و إقصائه بشكل متعمد من التفاعل االلكرتوني االجتماعي.
•المضايقة :القيام بإرسال رسائل و تعليقات مسيئة للطفل أو تهديدات.
•إهانة الطفل في العلن.
•المالحقة و الرتصد و التعقب االلكرتوني.
•نشر و ارسال محتوى غري الئق من حساب الطفل دون علمه.
•المضايقات من حسابات وهمية.
•خداع الطفل ليقوم بمشاركة محتوى أو معلومات أو صور خاصة عن أنفسهم.
•السخرية العلنية باألطفال والقيام باستخدامهم كمادة فكاهية.
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•سرقة حسابات الطفل االلكرتونية.
•اإلغــواء االلكرتونــي :عندمــا يقــوم شــخص غريــب عــن الطفــل ببنــاء عالقــة عاطفيــة مــع الطفــل لكســب ثقتــه بقصــد
اســتغالله جنســي ًا.
•التشجيع على أذى النفس.
•أن يصل الطفل محتوى جنسي.

ثم تم تحديد من هو الشخص الذي قام الطفل بإخباره عن هذه الحادثة من األشخاص التالي�ي:

•األب
•األخوة و األخوات
•صديق

•المعلم أو المرشد الرتبوي أو المدير
•أو أي شخص آخر
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•األم

•السلطات (وحدة الجرائم االلكرتونية مثاال)

بناء على نتائج البحث و االستقصاء الكمي مدعم ًا باالستقصاء النوعي:
وسيتم بهذا القسم توضيح المخرجات التالية
ً

وسائط استخدام اإلنتزنت لدى األطفال ( 17-8عام)
العنف اإللكرتوني المعرض له األطفال ( 17-8عام)
العنف اإللكرتوني المعرض له األطفال ( 17-8عام) حسب إفادات مقدمي الرعاية
نتائج االستقصاء النوعي
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يمكلا ءاصقتسالا جئاتن
وسائط استخدام اإلنرتنت لدى األطفال ( 17-8عام)
تضمنــت الدراســة ســؤاالً لألطفــال فــي الفئــة العمريــة  17-8عامــ ًا عــن اســتخدامهم
لفهــم ســياق العنــف االلكرتونــي،
ّ
اإلنرتنــت ،و لقــد تبــن كمــا هــو موضــح بالشــكل ( )24أن  %71مــن األطفــال يســتخدمون اإلنرتنــت.

اﻟﺸﻜﻞ  :24اﺗﺼﺎل اﻷﻃﻔﺎل ) 17-8ﻋﺎم( ﺑﺎﻹﻧﱰﻧﺖ

29%

71%
ﻣﺘﺼﻠﻮن ﺑﺎﻹﻧﱰﻧﺖ

ﻏﲑ ﻣﺘﺼﻠﻮن ﺑﺎﻹﻧﱰﻧﺖ

وبتفصيــل البيانــات عــن مســتخدمي االنرتنــت يظهــر بالشــكل ( )25أن نســبة األطفــال ( 17-8عــام) فــي العينــة الوطنيــة الذيــن
يســتخدمون االنرتنــت تصــل لغايــة  ،%75.7و أمــا فــي عينــة المخيمــات الســورية فهــي .%35.6
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اﻟﺸﻜﻞ  :25ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ) 17-8ﻋﺎم( ﺑﺎﻹﻧﱰﻧﺖ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻴﻨﺔ
53.7%

47.6%

35.6%

75.7%

ﻋﻴﻨﺔ اﻷﻃﻔﺎل
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ

ﻋﻴﻨﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻋﻴﻨﺔ
اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ

اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

وأمــا الشــكل ( )26فيبــن كيفيــة االتصــال باإلنرتنــت لهــؤالء األطفــال ،حيــث  %84.2منهــم يســتخدمون اإلنرتنــت مــن خــال
صعبــا.
أجهــزة نقالــة أو محمولــة ،مــا يجعــل رقابــة الكبــار أمـ ًـرا
ً

اﻟﺸﻜﻞ  :26وﺳﺎﺋﻂ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ) 17-8ﻋﺎم(

0.04%

0.3%

0.5%

4.9%

10.0%

84.2%

ﻣﻘﻬﻰ اﻹﻧﱰﻧﺖ

اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن

ﻏﲑ ذﻟﻚ

ﺣﺎﺳﻮب

ﺟﻬﺎز ﻟﻮﺣﻲ

ﺟﻬﺎز ﺧﻠﻮي
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أمــا توزيــع وســائط اســتخدام األطفــال لالنرتنــت حســب العينــة ،فتوزعــت نســب اســتعمال كل مــن هــذه الوســائط كمــا يبينــه
الجــدول ( ،)31حيــث أن الوســائط األكــر اســتخدام مــن قبــل األطفــال ( 17-8عــام) هــي األجهــزة الخلويــة وحســب النســب
الموزعــة ادنــاه حســب العينــات:
•عينة ذوي اإلعاقة بنسبة %81.9
•عينة دور الرعاية والحماية بنسبة %68.3
•عينة المخيم السوري بنسبة %91.6
•العينة الوطنية بنسبة %84.3

الجدول  :31وسائط استخدام اإلنرتنت لدى األطفال ( 17-8عام) حسب العينة
جهاز خلوي

جهاز لوحي

حاسوب

تلفزي�ون

مقهى انرتنت

غري ذلك

العينة
عينة ذوي اإلعاقة

81.90

12.50

4.20

1.40

0

0

عينة دور الرعاية والحماية

68.30

23.30

6.70

0

1.70

0

عينة المخيم السوري

91.60

0.90

5.70

0

0

1.80

العينة الوطنية

84.30

10

4.90

0.20

0

0.50

لم يتم قياس توزيع نسب استعمال الوسائط من قبل أطفال العينات على مستوى الجنس بسبب صغر حجم العينة.
تــم أيضــا مــن خــال االســتقصاء الكمــي الســؤال عــن المواقــع األكــر اســتخدام ًا بــن األطفــال المشــاركني للتصفــح علــى
اإلنرتنــت ،لت�كــون اربعــة مواقــع هــي :يوتيــوب  Youtubeبنســبة  ،%86.9يليــه فيســبوك  ،%Facebook 56.7و سنابشــات
 ،%Snapchat 43.0و التويــر  Twitterبنســبة  ،%6.5وذلــك مــن بــن قائمــة واســعة مــن المواقــع التــي عرضناهــا عليهــم.
يبــن الشــكل ( )27التوزيــع المذكــور:

اﻟﺸﻜﻞ  :27اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻷﻛﱶ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﺑﲔ اﻷﻃﻔﺎل ) 17-8ﻋﺎم(
6.5%

43.0%

56.7%

86.9%

ﺗﻮﻳﱰ Twitter

ﺳﻨﺎﺑﺸﺎت Snapchat

ﻓﻴﺴﺒﻮك Facebook

ﻳﻮﺗﻴﻮب Youtube
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أمـ�ا الجـ�دول( ( ،)32فيبــن نســب اســتعمال هــذه المواقــع مــن قبــل األطفــال ( 17-8عــام) حســب العينــة حيــث أن يوتيــوب �You
 tubeهــو الموقــع األكــر اســتخدام ًا فــي جميــع أواســط العينــات ،و مــا يلــي النســب
•عينة ذوي اإلعاقة بنسبة %84.7
•عينة دور الرعاية والحماية بنسبة %85.0
•عينة المخيم السوري بنسبة %80.7
•العينة الوطنية بنسبة %87.2

تويرتTwitter

سنابشتات�Snap
chat

فيسبو ك �Face
book

يوتيوب Youtube

عينة ذوي اإلعاقة

1.4

30.6

51.4

84.7

عينة دور الرعاية والحماية

16.7

55.0

75.0

85.0

عينة المخيم السوري

6.0

26.7

46.8

80.7

العينة الوطنية

6.4

43.6

56.7

87.2

العينة

لم يتم قياس توزيع نسب استعمال المواقع من قبل أطفال العينات على مستوى الجنس بسبب صغر حجم العينة.

العنف االلكرتوني المعرض له األطفال ( 17-8عام)
و مــن خــال الســؤال الــذي تــم طرحــه علــى األطفــال ( 17-8عــام) الذيــن يســتخدمون االنرتنــت عــن أشــكال العنــف الذيــن تعرضــوا
لــه ،كانــت العينــة الوطنيــة األكــر تفاع ـاً مــع هــذا الســؤال نســبة لكــر عــدد مســتخدمي االنرتنــت فيهــا .يبــن الجــدول ()33
نســب األطفــال الذيــن قــد أجابــوا أنهــم تعرضــوا لشــكل واحــد علــى األقــل مــن أشــكال العنــف االلكرتونــي ،وتوزيعهــم علــى
أشــكال العنــف االلكرتونــي ،حيــث نجــد أن  %41.4قــد تعرضــوا لمضايقــة «القيــام بإرســال رســائل و تعليقــات مســيئة للطفــل
أو تهديــدات» ،و يليــه  %18.7مــن األطفــال كان العنــف المعرضــن لــه هــو التشــجيع علــى أذى النفــس.

115

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

الجدول  :32المواقع األكرث استخداما بني األطفال ( 17-8عام) حسب العينة

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

الجدول  :33نسب األطفال المعرضني ألشكال العنف االلكرتوني (األرقام في الجدول هي نسب بالمئة)
شكل العنف

نسبة التعرض من النسبة الكلية لألطفال
الذين تعرضوا لشكل واحد على األقل من
أشكال العنف االلكرتوني

االقصاء :عندما يقوم أناس يعرفهم الطفل بتجاهله و إقصائه بشكل متعمد من التفاعل
االلكرتوني االجتماعي

3.0

المضايقة :القيام بإرسال رسائل و تعليقات مسيئة للطفل أو تهديدات

41.4

إهانة الطفل في العلن

10.7

نشر و ارسال محتوى غري الئق من حساب الطفل دون علمه

7.7

المالحقة و الرتصد و التعقب االلكرتوني

6.3

المضايقات من حسابات وهمية

8.1

خداع الطفل ليقوم بمشاركة محتوى أو معلومات أو صور خاصة عن أنفسهم

2.6

سرقة حسابات الطفل االلكرتونية

12.4

السخرية العلنية باألطفال والقيام باستخدامهم كمادة فكاهية

6.2

اإلغواء االلكرتوني :عندما يقوم شخص غريب عن الطفل ببناء عالقة عاطفية مع الطفل
لكسب ثقته بقصد استغالله جنسي ًا

1.4

أن يصل الطفل محتوى جنسي

6.6

تشجيع الطفل على ايذاء أنفسهم

18.7

أمــا توزيــع اشــكال العنــف االلكرتونــي التــي يتعــرض لهــا األطفــال موزعــة حســب العينــة ،فتنقســم هــذه النســب كمــا يبينهــا
الشــكل ( ،)28وعلــى النحــو التالــي:
•على مستوى العينة الوطنية  %13.2من األطفال تعرضوا للعنف االلكرتوني
•على مستوى عينة المخيمات السورية  %5.1من األطفال تعرضوا للعنف االلكرتوني
•على مستوى عينة دور الرعاية و الحماية  %20من األطفال تعرضوا للعنف االلكرتوني
•على مستوى عينة ذوي اإلعاقة  %11.1من األطفال تعرضوا للعنف االلكرتوني
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اﻟﺸﻜﻞ  :28ﻧﺴﺐ اﻷﻃﻔﺎل ) 17-8ﻋﺎﻣﺎ( اﻟﻤﻌﺮﺿﲔ ﻷﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻴﻨﺔ
13.20%

5.10%

20%

11.10%

اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻋﻴﻨﺔ
اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ

ﻋﻴﻨﺔ
دور اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

ﻋﻴﻨﺔ
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ

20%

15%

10%

5%

وتقســم هــذه النســب للعينــات علــى مســتوى الجنــس أيضــا كمــا فــي الشــكل ( ،)29حيــث يبــن أن  %15.8مــن اإلنــاث فــي عينــة
دور الرعايــة و الحمايــة تعرضــن ألحــد أشــكال العنــف االلكرتونــي ،و ان  %15.5مــن اإلنــاث فــي العينــة الوطنيــة تعرضــن ألحــد
أشــكال العنــف االلكرتونــي.
ويمــا يخــص الذكــور ،تعــرض  %22منهــم فــي عينــة دور الرعايــة و الحمايــة ألحــد أشــكال العنــف االلكرتونــي ،و تعــرض %11.0
مــن الذكــور فــي العينــة الوطنيــة ألحــد أشــكال العنــف االلكرتونــي

اﻟﺸﻜﻞ  :29ﻧﺴﺐ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﻌﺮﺿﲔ ﻷﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻴﻨﺔ واﻟﺠﻨﺲ
15.50%

11%

0%

9.50%

15.80%

22%

11.40%

10.80%
30%

20%

15%

10%

0%

اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻋﻴﻨﺔ
اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ

اﻹﻧﺎث

ﻋﻴﻨﺔ
دور اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

ﻋﻴﻨﺔ
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ

اﻟﺬﻛﻮر
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وعلــى الرغــم مــن تجريــم قانــون العنــف االلكرتونــي األردنــي لبعــض ممارســات العنــف االلكرتونــي ،إال إن معرفــة األطفــال
بمعنــى أو بوجــود العنــف االلكرتونــي (التنمــر) موزعــة حســب العينــات قليلــه كمــا تبينهــا النتائــج فــي الشــكل ( )30و حيــث
جــاء توزيــع النســب علــى النحــو التالــي:
•العينة الوطنية  %34من األطفال
•عينة المخيمات السورية  %27.5من األطفال
•عينة دور الرعاية والحماية%23.3عينة ذوي االعاقة.%29.2

اﻟﺸﻜﻞ  :30ﻧﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻤﻌﻨﻰ
أو وﺟﻮد اﻟﻌﻨﻒ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻲ )اﻟﺘﻨﻤﺮ( ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻴﻨﺔ
29.20%

23.30%

27.50%

34%

ﻋﻴﻨﺔ
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ

ﻋﻴﻨﺔ
دور اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

ﻋﻴﻨﺔ
اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ

اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

40%

30%

20%

10%

0%

لم يتم قياس توزيع معرفة أطفال العينات بوجود العنف االلكرتوني على مستوى الجنس بسبب صغر حجم العينة.

العنف االلكرتوني المعرض له األطفال ( 17-8عام) حسب إفادات فئة الشباب
لم يتم تغطية فئة الشباب في هذا القسم من الدراسة.

العنف االلكرتوني المعرض له األطفال ( 17-8عام) حسب إفادات مقدمي الرعاية
مــن خــال ســؤال مقدمــي الرعايــة عــن علمهــم بتعــرض أطفالهــم للعنــف االلكرتونــي ،أجــاب  %31مــن العينــة الوطنيــة و
 %8.3مــن عينــة المخيمــات الســورية بمعرفتهــم بتعــرض أطفالهــم لحــوادث عنــف إلكرتونــي ،كمــا هــو مبــن فــي الشــكل
( )31أدنــاه:
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اﻟﺸﻜﻞ  :31ﻋﻠﻢ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﺘﻌﺮض أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ
8.30%

31%

ﻋﻴﻨﺔ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ

اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

االستقصاء النوعي
اظهــرت نتائــج االســتقصاء النوعــي أن العنــف االلكرتونــي هــو مــن أشــكال العنــف األحدث التــي يواجهها األطفــال في األردن،
وهــو جديــد علــى مقدمــي الرعايــة األســرية وعلــى بعــض المتخصصــن والعاملــن فــي دور الرعايــة والحمايــة والمعلمــن
وغريهــم ،بحســب أقوالهــم؛ حيــث أفــاد الكثــر منهــم أنهــم يجــدون صعوبــة فــي التعامــل معــه .فيمــا يلــي مقتطفــات مــن
الحــوار مــن إحــدى مجموعــات األمهــات فــي المفــرق:
سلبيا،
أثرا
ً
أعرف أن لمواقع التواصل االجتماعي ً
لكننا ال نعرف كيف نتحكم باستخدام أطفالنا لهذه األدوات.

مقتطفات من الحوار من إحدى مجموعات األمهات في الكرك:
“ انا أوالدي بدخلون على اليوتيوب لكنني ال أرى ما يشاهدونه

119

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻴﻨﺔ
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وأمــا عــن آراء مقدمــي الرعايــة بالعنــف االلكرتونــي ،و درايتهــم باإلســاءة لألطفــال وإغراؤهــم عــر اإلنرتنت مــن قبل األطفال
أو البالغــن اآلخري ـ�ن فقــد ذكــروا عــدد مــن األلعــاب و القوانــن الموجــودة ببعــض الــدول للحــد مــن خطــورة هــذا الشــكل مــن
العنــف ،فيمــا يلــي مقتطفــات مــن الحــوار مــن إحــدى مجموعــات المعلمــن فــي الطفيلــة:
كل لعبة من األلعاب يظهر من خاللها صور جنسية
“الحوت االبيض ها هو حصل فيها جرائم قتل”
“ خطورتها كبرية جدا ،إذا كان في سن المراهقة من الممكن أن تنمي لديه أو ت�أخذه إلى أماكن أخرى مثل الجماعات
اإلرهابية من خالل ألعاب ومحادثات”
“ أنا ذهبت إلى الصني وكان على مستوى الصني كاملة ال يوجد فيس بوك لديهم ،ال يوجد قنوات مفتوحة ،لديهم 21قناة
متابعة فقط ،قنوات األطفال ،االخبار ،أما نحن اآلن فنستطيع الولوج لكل شيء».
يجب أن ت�تدخل الدولة ويكون هناك فلرتة لربامج الطفولة اكرث
وجب أن يزيدوا من تفعيل القوانني والتشريعات اكرث

فيما يلي مقتطفات من الحوار مع مدير برامج إلحدى المنظمات الدولية:
الجرائم االلكرتوني هي قضية على مستوى العالم وأصبحت ت�أخذ اهتمام عالمي نظرا لصعوبة ضبطها والسيطرة عليها؛

مــن المخــاوف األخــرى التــي عــر عنهــا بعــض األهــل ومقدمــي الرعايــة األســرية والمتخصصــن فــي هــذا المجــال هــو الخــوف
مــن تعـ ّـرض األطفــال لالســتغالل علــى يــد آخري ـ�ن مــن أجــل متــع جنســية ،إضافــة إلــى الخــوف مــن اســتغالل بعــض المنظمــات
المتطرفــة أو منظمــات االتجــار بالبشــر لألطفــال بشــكل عــام .وفيمــا يلــي مقتطفــات مــن الحــوار مــن احــدى مجموعــات اآلبــاء
مــن البلقــاء:
العنف االلكرتوني فيه استغالل للذكور واالناث وتهديد لهم عن طري�ق تهكري حساباتهم أو سحب صور لهم وتركيبها بطرق
غري صحيحة ،أو من خالل المحادثات مع أشخاص غرباء مثل ان ت�ت�كلم الفتاة مع شاب ويتم استدراجها لمحادثات مباشرة.

ومن جلستنا الحوارية مع قسم األطفال المستغلني جنسيا في إدارة حماية األسرة المقتطف التالي:
نسبة كبرية من الحاالت التي يتم فيها االساءة لألطفال عرب االنرتنت ،يكون سببها جهل األهالي بالشبكة العنكبوتية وشبكات
التواصل .وفي حاالت كثرية ،يكون لدى األطفال العديد من األصدقاء على شبكات التواصل ليسوا على معرفة حقيقية بهم،
حيث يعمل هؤالء االشخاص الوهميون على استغالل األطفال الحقا ....واالستغالل ال يعني فقط االعتداءات الجنسية ،إنما
كذلك االبتزاز وتداول الصور وغريها من السلوكيات غري المقبولة.
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المتغريات المساهمة في تعرض األطفال للعنف
تشــر العديــد مــن الدراســات الميدانيــة فــي مناطــق ودول مختلفــة حــول العالــم إلــى وجــود متغــرات و مؤثــرات ترتبــط
ببعــض أنــواع العنــف التــي مــن الممكــن أن يتعــرض لهــا األطفــال و مــا يلــي بعــض المؤثــرات التــي تــم توضيحهــا مــن خــال
هــذه الدراســة:

تزامن أشكال العنف
جنس الطفل
عدد افراد األسرة

التحصيل العلمي لمقدمي الرعاية األسرية

تزامن أشكال العنف
الطفــل الــذي يتعــرض ألحــد أنــواع العنــف يكــون أكــر عرضــة للتعــرض ألنــواع أخــرى مــن العنــف أيضـ ًا ،بحيــث يكــون عامــل التعــرض
لشــكل مــن أشــكال العنــف عامـاً مســاهم ًا فــي زيــادة احتمــاالت خطــر التعــرض ألشــكال أخــرى مــن العنــف واإلســاءة .وعــادة ما
ت�تخــذ هــذه الممارســات أو االنتهــاكات المرت� ّكبــة بحــق الطفــل شــكالً مــن اثنــن :فهــي إمــا تحــدث بصــورة متزامنــة ،كأن يتعــرض
الطفــل لإلســاءة الجســدية والعاطفيــة فــي الوقــت نفســه؛ أو تحــدث بحــق الطفــل نفســه لكــن فــي مراحــل عمريــة أو زمنيــة
1
مختلفــة (اليونيســف.)2007 ،
و مــن خــال تحليــل بيانــات الدراســة و االســتقصاءات الكميــة التــي تــم العمــل عليهــا مــع األطفــال ( 17-8عــام) ،نجــد بالشــكل
( )32مثــال علــى تزامــن بعــض أشــكال العنــف حيــث تشــر مؤشــرات علــى وجــود ترابــط قــوي بــن أنــواع العنــف التــي يتعــرض
لهــا األطفــال المشــاركون فــي هــذه الدراســة:
• %52من ألطفال قد تعرضوا للعنف النفسي و الجسدي مع ًا
• %22من األطفال قد تعرضوا للعنف الجسدي فقط
• %6من األطفال قد تعرضوا للعنف النفسي فقط
• %20من األطفال لم يتعرضوا ألي شكل من أشكال العنف

 1اليونيسف .)2007( .القضاء على العنف ضد األطفال كتيب للربلماني�ي .تم االسرتداد من
www.unicef.org: https://www.unicef.org/documents/eliminating-violence-against-children
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اﻟﺸﻜﻞ  :32ﺗﻮزﻳﻊ ﻷﻧﻮاع اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي و اﻟﻨﻔﺴﻲ
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﱰاﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ

0

10

20

30

40

50

60

52%

اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺠﺴﺪي

22%

اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي ﻓﻘﻂ

20%

ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮا ﻷي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ

6%

اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻘﻂ

70

80

90

100

جنس الطفل
غالبــا مــا يتداخــل العنــف اللفظــي والنفســي مــع العنف الجســدي ،ويكــون الالحق
العالقــة بــن جنــس الطفــل و تعرضــه للعنــف
ً
مؤشـ ًـرا علــى الســابق .ومــع أن األطفــال مــن كال الجنســن يواجهــان العنــف اللفظــي والنفســي والجســدي ،إال أن األطفــال
الذكــور معرضــون بنســبة أكــر لمخاطــر العنــف الجســدي بمختلــف ممارســاته وأشــكاله.
وقــد أظهــرت نتائــج االســتطالع الكمــي التفــاوت بــن الذكــور و اإلنــاث بخصــوص مــدى تعــرض الطفــل للعنــف الجســدي ،و تــم
اإلشــارة للنتائــج بالشــكل( )1فــي قســم العنــف الجســدي حيــث أن النســب أعلــى بشــكل ملحــوظ لــدى الذكــور مقابــل اإلنــاث فــي
جميــع العينــات الفرعيــة األربعــة:
•على مستوى العينة الوطنية :نسبة انتشار العنف  %79.2في أوساط الذكور مقابل  %69.7في أوساط اإلناث
•على مستوى المخيمات السورية :نسبة انتشار العنف  %76.5في أوساط الذكور مقابل  %62.1في أوساط اإلناث
•علــى مســتوى دور الرعايــة والحمايــة :نســبة انتشــار العنــف  %92.6فــي أوســاط الذكــور مقابــل  %77.6فــي أوســاط
اإلنــاث
•علــى مســتوى األطفــال ذوي اإلعاقــة :نســبة انتشــار العنــف  %58فــي أوســاط الذكــور مقابــل  %52.3فــي أوســاط
اإلنــاث.
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عدد افراد األسرة
أظهــرت نتائــج االســتقصاء الكمــي لعينــة مقدمــي الرعايــة االســرية فــي هــذه الدراســة وجــود ارتبــاط بــن عــدد أفــراد األســرة
ومــدى ممارســة أشــكال العنــف ضــد األطفــال داخــل األســرة ،مــع أن ذلــك ال يعنــي بالضــرورة ارتباط ـ ًا ســببي ًا مباشــر ًا ( مراكــز
الســيطرة علــى األمــراض والوقايــة منهــا.1)2016 ،
وعنــد اســتعراض البيانــات مــن نتائــج عينــة مقدمــي الرعاية األســرية كما يبينها الشــكل ( ، )33وبمقارنة عــدد األخوة واألخوات
للطفــل مــع مــدى تعرضــه للعنــف .أظهــر التحليــل وجــود عالقــة بــن عــدد اإلخــوة (بغــض النظــر عــن جنســهم) وتعــرض األطفــال
للعنــف الجســدي .اظهــرت النتائــج كلمــا زاد عــدد االخــوة واالخــوات فــي األســر يــزداد فرصــة تعــرض الطفــل للعنــف الجســدي،
حيــث كانــت معــدالت تعــرض األطفــال الذكــور للعنــف الجســدي ممــن ليــس لديهــم أي إخــوة أو أخــوات ( ،)%51ومــن لديهــم أخ
او أخــت واحــدة علــى األقــل ( ، )%68اســتمرت النســبة باالرتفــاع مــع ارتفــاع عــدد اإلخــوة.
امــا بالنســبة لألطفــال االنــاث ،فــكان هنــاك اختــاف فــي العالقــة مــا بــن عــدد االخــوة ومــدى تعــرض األطفــال االنــاث للعنــف
الجســدي ،حيــث كانــت النســب  %49.0ممــن ليــس لديهــم أي إخــوة أو أخــوات و %74.2ومــن لديهــم أخ او أخــت واحــدة ،و
 %69.1مــن لديهــم  3أخــوة و أكــر.

اﻟﺸﻜﻞ  :33اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻋﺪد اﻻﺧﻮة واﻻﺧﻮات وﺗﻌﺮض اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي
68.3%

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

69.1%

76.0%

74.2%

49.0%

51.0%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

 3إﺧﻮة أو أﺧﻮات أﻛﱶ

 2-1إﺧﻮة أو أﺧﻮات

اﻹﻧﺎث

 0إﺧﻮة أو أﺧﻮات
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1مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها .)2016( .مسح العنف ضد األطفال والشباب .تم االسرتداد من
https://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/vacs/index.html
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وجود اإلعاقة للطفل
أيضـ ًا مــن العوامــل التــي أثبتــت الدراســات واألدبيــات مســاهمتها فــي زيــادة احتمــاالت خطــر تعــرض الطفــل للعنــف ،أن يكــون
1
لــدى الطفــل إعاقــة جســدية أو ذهنيــة ( مراكــز الســيطرة علــى األمــراض والوقايــة منهــا.)2016 ،
بينــت نتائــج عينــة مقدمــي الرعايــة األســرية علــى المســتوى الوطنــي وعلــى مســتوى المخيمــات الســورية فــي الشــكل
( ،)34مقارنــة بــن تعــرض أطفالهــم الذيــن لديهــم إعاقــة وظيفيــة واحــدة علــى األقــل للعنــف الجســدي بالمقارنــة مــع
األطفــال األصحــاء (بــدون أي إعاقــة وظيفيــة) و كان هــذا الفــرق بحوالــي  %4بــن العينتــن حيــث أن  %82.0هــي نســبة تعــرض
األطفــال الذيــن لديهــم إعاقــة وظيفيــة واحــدة علــى األقــل للعنــف الجســدي ،و  %78.2هــي نســبة تعــرض األطفــال األصحــاء.

اﻟﺸﻜﻞ  :34اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑ وﺟﻮد اﻋﺎﻗﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ وﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﻌﻨﻒ
82.0%

78.2%

إﻋﺎﻗﺔ واﺣﺪة أو أﻛﱶ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ إﻋﺎﻗﺔ

التحصيل العلمي لمقدمي الرعاية األسرية
اظهــرت البيانــات فــي االســتقصاء الكمــي لعينــة مقدمــي الرعايــة األســرية علــى المســتوى الوطنــي وعلــى مســتوى
المخيمــات الســورية فــي الشــكل ( )35الــى وجــود ارتبــاط عكســي ملحــوظ بــن المســتوى التعليمــي لمقدمــي الرعايــة
األســرية وبــن تعــرض األطفــال الذيــن فــي وصايتهــم للعنــف ( مراكــز الســيطرة علــى األمــراض والوقايــة منهــا.2)2016 ،
فبالمقارنــة بــن مســتوى التحصيــل العلمــي لمقــدم الرعايــة و مــدى تعــرض الطفــل للعنــف تبــن أن نســبة ممارســة العنــف
ضــد األطفــال مــن قبــل مقدمــي الرعايــة األســرية والحاصلــن علــى تعليــم ثانــوي فأقــل هــو  %80.2و هــي نســبة أكــر
بالمقارنــة مــع ممارســة العنــف ضــد األطفــال مــن قبــل مقدمــي الرعايــة األســرية والحاصلــن علــى شــهادة البكالوري ـ�وس
وأعلــى و نســبتها .%73.4

1مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها .)2016( .مسح العنف ضد األطفال والشباب .تم االسرتداد من
https://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/vacs/index.html
2مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها .)2016( .مسح العنف ضد األطفال والشباب .تم االسرتداد من
https://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/vacs/index.html
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اﻟﺸﻜﻞ  :35اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺳﺮﻳﺔ

73.4%

80.2%

ﺷﻬﺎدة ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس

ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﺎﻧﻮي

أو أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ

أو أﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ

معرفة األطفال بقنوات التبليغ و الربامج المساندة
مــن حــق جميــع األطفــال طلــب المســاعدة لحمايــة انفســهم مــن العنــف الواقــع عليهــم مــن أي شــخص فــي حياتهــم –
ســواء كان الوالديــن أو المعلمــن أو اإلخــوة أو األقــران أو الغربــاء .ولكــن قــد تحــول دون ذلــك عــدم معرفتهــم بطــرق طلــب
المســاعدة والجهــات المقدمــة للخدمــة .وقــد اظهــرت نتائــج االســتقصاء الكمــي إلــى أن حوالــي نصــف األطفــال ( 17-8عــام)
 ،وتحديــد ًا  %54منهــم علــى درايــة كافيــة مــن أيــن يطلبــون المســاعدة فــي حــال تعرضهــم للعنــف.

و يبــن الجــدول ( )34توزيــع معرفــة األطفــال بالجهــات المقدمــة للخدمــة والتــي مــن الممكــن أن يلجــؤوا لهــا لطلــب
المســاعدة وقــد أتــت علــى النحــو التالــي:
•على مستوى العينة الوطنية:
•أوال الشرطة بنسبة %61.5
•ثاني ًا إدارة حماية األسرة بنسبة %27.2
•ثالث ًا وحدة الجرائم االلكرتونية التابعة لألمن العام بنسبة %10.1

•على مستوى عينة المخيمات السورية:
•أوال الشرطة بنسبة %56.2
•ثاني ًا إدارة حماية األسرة بنسبة %20.4
•ثالث ًا منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بنسبة %17.5
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وﺗﻌﺮض اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﺗﻬﻢ ﻟﻠﻌﻨﻒ
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الجــدول  :34معــدالت توزيــع معرفــة األطفــال الفئــة العمريــة  17-8عامــ ًا بالجهــات التــي ممكــن ان يلجــوا لهــا لطلــب
المســاعدة عنــد تعرضهــم للعنــف
العينة

العينة الوطنية

عينة المخيمات السورية

الشرطة

61.5

56.2

إدارة حماية األسرة

27.2

20.4

الجرائم االلكرتونية

10.1

0.0

مستشار/مرشد اجتماعي

7.4

5.1

والدان

4.4

0.0

مدير المدرسة

3.0

2.9

خط اليونيسف الساخن

0.8

17.5

مؤسسة نهر األردن

0.1

2.9

منظمة “انقذوا األطفال”

0.0

10.2

المفوضية السامية لشؤون الالجئني

0.0

2.2

نتائج االستقصاء النوعي
طلب المساعدة والدعم من داخل العائلة
االســتقصاء النوعــي ألحــد األطفــال ذوي اإلعاقــة يبــن وجهــة النظــر بالتبليــغ واللجــوء للدعــم و أنــه ليــس باإلجــراء األول
الــذي يتــم التفكــر بــه .وفيمــا يلــي مقتطفــات مــن الحــوار مــن احــدى المقابــات المعمقــة مــن اربــد

الميسر:
طيب بدي أسئلك سؤال لو أتت ليلى التي
بالقصة لطلب النصيحة منك بسبب تعرضها
للعنف من أفراد أسرتها ،شو بتنصحيها؟

الميسر:
وعادي إنهم يضلهم يضربوها؟
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المشاركة“ :بحكي لها أن ت�توكل على اهلل وخلص”

المشــاركة“ :تقــرأ قــرأن تحبــس حالهــا بالغرفــة وتقــرا
قــرأن”

الميسر:

المشاركة “ :أو إنها تحكي ...تدافع عن حالها”

تقرأ قران طيب وبس ؟

الميسر:
كيف ممكن تدافع عن حالها لمني ممكن
تشكي؟

المشــاركة “ :إلــى مــا يكــون فــي حــدا مقــرب منهــا مــن
العيلــة”

غالبية المشاركات:

نعم أطفالنا يتعرضون للعنف الجسدي في البيت من األب ومن األم من خالل الرفس
والخض والقرص والعض والشتم وغريها،

الميسرة:
هل يتم التبليغ لحماية األسرة

المشــاركة :ألن العنــف قضيــة اســرية ونحــن مجتمــع
عشــائري وحمايــة األســرة بالنســبة لهــذه الفئــة هــم الجــد
والجــدة ،حيــث يلجــأ الطفــل لهــم لحمايتــه مــن والديــة
المشــاركة :ال يجــوز اللجــوء الدارة حمايــة األســرة ألنــه
هــذا يــؤدي إلــى خــرق خصوصيــة األســرة وتقويــة األبنــاء
علــى والديهــم إلــى جانــب انــه ســيؤدي إلــى محاربتهــم
ألســرهم ”.
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و بالمقابــل ذكــر المشــاركون البالغــن مــن اإلنــاث فــي مجموعــات الرتكيــز بأنــه ال يجــب التبليــغ عــن حــاالت العنــف وي�جــب
اللجــوء فقــط للعائلــة والعشــرة لطلــب المســاعدة والحمايــة مــن العنــف ،وذلــك الن العنــف داخــل األســرة شــأن ًا عائليـ ًا خاصـ ًا،
وبالتالــي ال يمكــن لألطفــال أو اآلبــاء واالمهــات طلــب الدعــم والمســاعدة بخصوصــه مــن خــارج األطــر العائليــة والعشــائرية.
وفيمــا يلــي مقتطفــات مــن الحــوار مــن احــدى مجموعــات األمهــات مــن الكــرك
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طلب المساعدة والدعم من حماية األسرة و الشرطة
بالرغــم مــن إفــادة غالبيــة األطفــال الذيــن يعرفــون جهــات طلــب المســاعدة بأنهــم ســيطلبونها مــن إدارة حمايــة األســرة و
الشــرطة ،إال أن األفــراد األكــر اطالع ـ ًا والخــراء أفــادوا فــي مقابالتهــم بــأن األعــراف الثقافيــة الســائدة تحــول دون ســعي
بعــض األهالــي واألطفــال إلــى طلــب المســاعدة مــن حمايــة األســرة و الشــرطة .وذكــر مشــاركون باالســتناد إلــى تجــارب
شــخصية فــي التواصــل مــع إدارة حمايــة األســرة أن الشــرطة تســتطيع إنقــاذ األطفــال مــن الخطــر المباشــر فــي البيــت ،إال
انهــم بينــوا انــه فــي حــال عــدم متابعــة اإلدارة لألطفــال عنــد عودتهــم للبيــت غالب ـ ًا مــا يــؤدي إلــى تعــرض األطفــال الــى
المزيــد مــن العنــف الحق ـ ًا .فيمــا يلــي مقتطفــات مــن الحــوار مــع رئيــس قســم الرعايــة والحمايــة:
“من تجربتي انا كمقدم خدمة اذا اتى أطفال ُمساء لهم من قبل والدهم وهو فعلي ًا مسيء لهم وتم تحويلهم للدور
الرعاية وأخذ تعهدات عليه كمسيء بعدها بإسبوع أو إسبوعني برجع األب كما كان ويعود الى تعنيفهم”.

فيما يلي مقتطفات من الحوار من احدى مجموعات األطفال اإلناث الزرقاء:
“المصدر هو حماية األسرة ،وقد لجأنا إليها ولكن لم ت�كن النتيجة فعالة ألنه عدت إلى البيت وت�كرر الضرب ولكنني خفت بعد
ذلك أن اشت�كي”

فيما يلي مقتطفات من الحوار من احدى مجموعات األطفال اإلناث من العقبة:
“يمكن يتصلوا بالشرطة ،األطفال ال يعرفون حماية األسرة ،األطفال يعرفون الشرطة أو الدفاع المدني او 199و ،911
والنجدة“

طلب المساعدة والدعم من المعلمني
بحســب إفــادات األطفــال ( 17-8عــام) فــي االســتقصاء النوعــي ،إن بعضهــم بإمكانــه التواصــل مــع المعلمــن والمرشــدين
فــي المــدارس .لكــن األطفــال ،علــى اختــاف جنســهم وأعمارهــم ،أعربــوا عــن شــعورهم بــأن المرشــدين االجتماعيـ�ي ليســوا
قادريــ�ن علــى مســاعدة األطفــال المت�أثريــ�ن بالعنــف ،وال يملكــون األدوات الالزمــة للتعامــل مــع األطفــال الذيــن يعانــون
مــن مشــاكل كهــذه .وبــرز هــذا فــي ســياق حــاالت التعــرض للعنــف فــي المنــزل وكذلــك فيمــا يتعلــق بشــكاوى الطــاب ضــد
المعلمــن اآلخري ـ�ن أو زمالئهــم مــن الطــاب .فيمــا يلــي مقتطفــات مــن الحــوار مــن احــدى مجموعــات األطفــال الذكــور مــن
العقبــة:
فعال ولن يحل المشكلة”.
“يمكننا تقديم شكوى إلى المرشد االجتماعي في المدرسة ،لكن دوره غري ّ

فيما يلي مقتطفات من الحوار من احدى مجموعات األطفال اإلناث من الزرقاء:
“بالعادة يتم التبليغ للمعلمة او المرشدة في المدرسة”
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مواقــف مقدمــي الخدمــات مــن التعامــل مــع حــاالت العنــف والتبليــغ
عنهــا
النتائج من االستقصاءات النوعية
التعامل مع حاالت العنف

“يوجد بروتوكول يوضح ألية عمل المجلس ورؤيته وفلسفته بالعمل ،ولدينا انظمة تحدد طبيعة العمل ،والحقوق للعاملني
وتركز على الحماية والت�أهيل والثقة ،ويتم تدريب الموظفني على كل ما يتعلق بربوتوكوالت وقيم المنظمة”

فيما يلي مقتطفات من الحوار مع األمني العام للمجلس الوطني لشؤون األسرة
« نعم يوجد تشريعات وي�وجد معاي�ي في المؤسسات للتعامل مع العنف ضد الطفل بدءا باإلطار الوطني واالجراءات الداخلية
للمؤسسات ومعاي�ي الخدمة”

التبليغ عن الحاالت
وعلــى المســتوى المجتمعــي ،ت�توفــر قنــوات مختلفــة ومتعــددة للتبليــغ وطلــب المســاعدة ،تشــمل الخطــوط الســاخنة،
والمواقــع االلكرتونيــة وصفحــات التواصــل االجتماعــي ،باإلضافــة الــى التبليــغ وطلــب المســاعدة بشــكل مباشــر أي شــخصي ًا
مــن قبــل الحــاالت .وهنــاك العديــد مــن الجهــات التــي تقــدم خدمــات حمايــة لحــاالت العنــف ضــد األطفــال والنســاء و وفــي
طليعتهــا ادارة حمايــة األســرة/األمن العــام ،وجمعيــة ضحايــا العنــف األســري ،والمنظمــات الدوليــة ،واللجنــة الوطنيــة
لشــؤون المــرأة ،واتحــاد المــرأة األردنيــة ،وجميــع هــذه القنــوات متاحــة للتبليــغ او طلــب المســاعدة ، ،وخاصــة إدارة حمايــة
األســرة واألمــن العــام .911
عمــا إذا كان يتــم التبليــغ عــن العنــف عنــد اكتشــافهم لحــاالت عنــف فــي المنــزل أو المدرســة
وعنــد ســؤال مقدمــي الخدمــات ّ
أو المؤسســات ،أشــاروا إلــى أنــه تصلهــم بعــض الحــاالت ،لكــن هنــاك نــوع مــن التخــوف بشــكل عــام مــن التبليــغ مــن طــرف
الجــران أو المعلمــن أو األطبــاء أو العاملــن فــي المؤسســات المعنيــة ،وهنالــك حاجــة إلــى مزيــد مــن الضمانــات لحمايــة
وتشــجيع المبلغــن ،حيــث أن التبليــغ ال يــزال دون المســتوى المطلــوب .فيمــا يلــي مقتطفــات مــن الحــوار مــع نائــب مديــر
ادارة حمايــة األســرة ومديــر وحــدة المعلومــات.
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عنــد دراســة المخرجــات لالســتقصاءات النوعيــة التــي تمــت مــع األشــخاص األكــر اطالعــا و مــع مقدمــي الخدمــات مثــل
المعلمــن و المرشــدين أشــار أغلبيــة المشــاركني إلــى وجــود بروتوكــول ثابــت ويتــم العمــل بــه فــي مؤسســاتهم فيمــا
يتعلــق بالتعامــل مــع حــاالت العنــف ضــد األطفــال والتبليــغ عنهــا ،وإلــى وجــود فريـ�ق متخصــص علــى مســتوى عــال ٍ مــن الخربة
والكفــاءة بمــا يحــول دون ايــة مخالفــات قانونيــة او اجتماعيــة ،وكذلــك إلــى وجــود معايـ�ي وخطــط وسياســات معمــول بهــا
فــي مجــال التعامــل مــع الحــاالت علــى مســتوى المؤسســة ،مــع تلقــي األفــراد المعنيـ�ي للتدري�بــات المتخصصــة والمناســبة
فــي مجــاالت الحمايــة وإدارة الحــاالت والرعايــة .فيمــا يلــي مقتطفــات مــن الحــوار مــع مديــر شــؤون األســرة
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“نعم ،يصلنا حاالت ولكن ليس الكل يبلغ فهناك الكثري من الحاالت ال يبلغ عنها ال من قبل الجريان او حتى العاملني في
المؤسسات”.

فيما يلي مقتطفات من الحوار مع األمني العام للمجلس الوطني لشؤون األسرة
“حماية األسرة ت�تعامل مع كل حالة على أنها شكوى ،وهنا في اجراءات واضحة هنا الناس عم تبلغ ام ال الناس عم تخاف ،وال
هناك الزامية في التبليغ ،ووهنا في الفرتة األخرية  10حاالت وصلتنا من حماية األسرة على الرغم أنه وزارة الصحة من أهم
الجهات التي ت�تعامل مع العنف الواقع على الطفل”

وهــذا الضعــف فــي التبليــغ بحســب المشــاركني والمطلعــن ،ال يعــود إلــى عــدم الوعــي بقنــوات التبليــغ بقــدر مــا هــو مرتبــط
باألعــراف االجتماعيــة والثقافيــة الســائدة ،واعتبــار العنــف شــأن ًا أســري ًا خاصــا ،أو اعتبــار التبليــغ شــأن ًا معيب ـ ًا ،وعــدم صــدور
نظــام حمايــة المبلغــن والشــهود المعــد مــن قبــل المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة والمرســل للحكومــة إلصــداره وفقـ ًا
االجــراءات التشــريعية الالزمــة .فيمــا يلــي مقتطفــات مــن الحــوار مــع رئيــس قســم الصحــة والتغذيــة فــي إحــدى المؤسســات
الدوليــة.
“عدم تطبيق نظام حماية المبلغني الصادر عن المجلس الوطني لشؤون األسرة ثقافة العيب والخوف من األهل ال تزال
هناك ثقافة عيب حول تقديم الشكوى اهمية وجود نظام رعاية بديله وت�أهيل لألطفال في دور الرعاية وتزويدهم
بمهارات مختلفة تمكنهم من الحصول على فرصة عمل”

وكذلــك كنــوع مــن القلــق بشــأن اثــار اجتماعيــة بعــد التبليــغ واالحالــة ،خاصــة فــي المناطــق والحــاالت المرتبطــة بطابــع
عشــائري او ثقافــي معــن .كمــا يــرى الكثــرون –بحســب المطلعــن ،أن الثقافــة االجتماعيــة الســائدة تعتــر بقــاء الطفــل
المع ّنــف فــي أســرته بوجــود التعنيــف أفضــل لــه مــن ايداعــه فــي دور الرعايــة والحمايــة.
نبــه بعــض المشــاركني مــن الثغــرات القانونيــة الموجــودة بالمــادة  62فــي القانــون األردني و وجوب إزالتهــا وأن القوانني
و ّ
لــن ت�كــون كافيــة لحمايــة الطفــل بوجــود هــذه المــادة و ما يلــي نصها:
وتنــص الفقــرة (أ) مــن المــادة «62-عقوبــات» علــى أنــه «يجيــز القانــون أنــواع الت�أديــب التــي يوقعهــا الوالــدان بأوالدهــم
علــى نحــو ال يســبب إيــذاء أو ضــرر ًا لهــم وفــق مــا يبيحــه العــرف».

فيمــا يلــي مقتطفــات مــن الحــوار مــع المستشــار األول فــي الطــب الشــرعي طبيــب شــرعي شــارك فــي ت�أســيس قســم
حمايــة األســرة 1998
“هي ليست كافية خاصة بوجود مادة  62وي�جب االلتزام بحقوق الطفل في جنيف وي�جب وضع قانون يعاقب على معاقبة
الطفل ،يجب الغاء هذا النص في مادة  62وي�جب أضافة نص يعاقب على الضرب ،وكثري من مواد اسقاط الحق الشخصي،
والطفل الذي قتل ابوه بالكهرباء سيسقط عنه الحق الشخصي ،يجب إلغاء قانون الحق الشخصي واسقاطه في كل القضايا
الخاصة بكل قضايا العنف ضد الطفل”.
“المشكلة في المادة  62وعلى الرغم من العديد من المحاوالت إللغاء هذه المادة التي تعطي الضوء االخضر إللغاء هذه
المادة ولكن دون نتيجة .المادة هذه ضوء اخضر الرت�كاب العنف ضد األطفال .والقناعة انه الضرب الجسدي لألطفال بقصد
ت�أديبهم  %85وهو مسبب للعنف ب  %85من حاالت العنف الشديد”
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فيما يلي مقتطفات من الحوار مع أحد الصحفي�ي األردني�ي المتلقني لتدري�بات من منظمات دولية.
“ليست كافية ،الغاء مادة  62الضرب المفضي إلى الموت ،الغاء التوصيات بقانون الجنسية ،الطفل غري الشرعي ،قانون
االحداث بحاجة لبعض التعديالت فيما يتعلق بالعقوبات البديلة للحدث ،الغاء الحق الشخصي يجب إلغاؤها”

فيما يلي مقتطفات من الحوار مع األمني العام للمجلس الوطني لشؤون األسرة
“ثغرة مادة  62ضروب الت�أديب هي وصمة عار في القانون األردني يجب أن يزال”

محددات تطبيق القوانني و التشريعات

«أغلب القضاة على درجة عالية من الكفاءة والمهنية إال أن هناك ضغط ًا كبري ًا عليهم ،خاصة وأن قضايا األحداث جميعها
تعرض على نفس القاضي ،أي قضايا االغتصاب والسرقة والقتل والضرب الخ وهذا ما يزيد العبء على القاضي ألنه بحاجة
إلى مراجعة األدلة واالطالع على القوانني واألحكام في حوالي  40قضية عن  40مسألة مختلفة في وقت واحد».

بالمقابــل ،اعتــر عــدد مــن المشــاركني أن القوانــن واإلجــراءات الحاليــة بحــق مــن يرت�كبــون العنــف كافيــة ،بمــا فــي ذلــك
العقوبــات ،لكــن هنــاك مشــكلة فــي اإلجــراءات .و فيمــا يلــي مقتطــف مــن مقابلــة األمــن العــام للمجلــس الوطنــي لشــؤون
األســرة
«تشريعاتنا جيدة والقوانني في األردن هي قوانني جيدة ،ولكن المشكلة في التطبيق وليس في القوانني ،يجب أن نت�أنى
من خمس إلى عشر سنوات قادمة قبل أن نلوم التشريع على قضايا العنف ضد الطفل ،لحماية األطفال هناك ثالثة أضالع
(التشريع ،السياسات ومن ثم اإلجراءات) .التشريع والسياسات في األردن جيدة جد ًا ،ولكن في اإلجراءات هناك مشكلة»

وأكــد غالبيــة المشــاركني باالســتقصاء النوعــي مــن األشــخاص األكــر اطالعــ ًا علــى أن القانــون ملــزم بالتبليــغ ،وأن جميــع
العاملــن مطلعــن علــى إجــراءات التبليــغ وتلقــوا تدري�بــات خاصــة فــي هــذا المجــال ،مــع وجــود عقوبــة فــي القانــون لمــن ال
يبلــغ ،لكــن هنــاك ضعــف فــي إجــراءات التحقــق والمتابعــة لحــاالت عــدم التبليــغ ،فيمــا يلــي مقتطفــات مــن الحــوار مــع األمــن
العــام للمجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة
“ال يوجد رقابة على عملية تبليغه؛
من سيكشف ان الطبيب الذي لم يبلغ
 2018كم حالة وردت من القطاع الصحي واذا كانت اكرث من عدد أصابع اليد بسنة كاملة  ...مع انه عالميا اكرث حاالت التبليغ
والتحوي�ل ت�كون من القطاع الصحي” مسألة التبليغ من مقدمي الخدمة ال تشوبها شائبة  ،انا سأعرض حالي للمشاكل وهذا
غري مربر ،التبليغ من قبل الناس أنفسهم هل ألنهم ال يثقوا ،إذا لم ت�أتي األرقام في ادارة حماية األسرة من قبل الصحة،
ِمن َمن ت�أتي الحاالت المسجلة بالتالي!”
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و مــن محــددات تطبيــق القوانــن و التشــريعات المتعلقــة بالعنــف المرت�كــب ضــد األطفــال أوضــح عــدد مــن األشــخاص األكــر
اطالع ـ ًا أن الضغــط علــى المــوارد البشــرية لــه ت�أثــر مباشــر علــى ذلــك .و فيمــا يلــي مقتطــف مــن مقابلــة مديــر دار ت�أهيــل
احــداث.
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الربامج والخدمات المتوفرة للحماية من العنف ضد األطفال
النتائج من االستقصاءات النوعية
اشــار المشــاركون فــي جلســات األشــخاص األكــر إطالعــ ًا و أصحــاب اإلختصــاص مــن مقدمــي الخدمــات المنتشــري�ن فــي
المؤسســات المعنيــة بالعنــف ضــد األطفــال بــأن الربامــج والخدمــات التــي تقدمهــا المؤسســات والجهــات المعنيــة بمكافحــة
العنــف ضــد األطفــال فــي األردن مختلفــة تشــمل قطاعــات الحمايــة والوقايــة والرعاية والعــاج واإليواء والتدريــب والتطوي�ر
وتقــدم هــذه الربامــج والخدمــات مــن خــال
المهنــي والتوعيــة ،باإلضافــة إلــى خدمــات الت�أهيــل النفســي واالجتماعــي.
ّ
جهــات متنوعــة ،حكوميــة وغــر حكوميــة ،كــوزارة الصحــة ووزارة التنميــة االجتماعيــة ووزارة الرتب�يــة والتعليــم ومديريــة
االمــن العــام ومؤسســات المجتمــع المدنــي وغريهــا.
وفيما يلي نبذة عن الخدمات والربامج التي أشار المشاركون إلى توفرها:
•الندوات الثقافية
•الدورات التدري�بية
•الخدمات التشخيصية والعالجية الصحية

•خدمــات التوعيــة بالحقــوق والواجبــات ،خاصــة فــي مســائل
مثل الزواج المبكر والتحرش الجنســي ،واســتخدام أســاليب
مبت�كــرة مثــل القصــص أو الدمــى أو المســرح التفاعلــي
•خدمــات التوعيــة الموجهــة نحــو األهــل ،والتــي غالبــ ًا
مــا ت�تنــاول مواضيــع مثــل التنمــر أو العنــف األســري أو
الجرائــم االلكرتونيــة

•خدمــات اإلحالــة إلــى إدارة حمايــة األســرة
مــن خــال مكاتــب إدارة الحــاالت ومتابعتهــا
(مثــاً فــي المراكــز القانونيــة والصحيــة)

•برامج لتطوي�ر وتعزي�ز البيئة المدرسية اآلمنة

•خدمات الصحة النفسية

•برامج اللجان والمناصرة وحشد الدعم والت�أي�يد

•خدمــات الخــط الســاخن للتبليــغ عــن حــاالت
العنــف أو طلــب الدعــم والمســاعدة
بمختلــف أشــكالها

•برامــج التخطيــط االســراتيجي وإعــداد المقرتحــات
والسياســات والمراجعات للقوانني واألطر االســراتيجية،
وإعــداد المعايــ�ي الخاصــة بتقديــم الخدمــات

•خدمات المساعدة القانونية

•برامــج تعزيــ�ز التعــاون مــا بــن مختلــف الجهــات ذات
ا لعال قــة

•خدمــات التدريــب القانونــي ،بمــا فــي ذلــك
فــي مجــال الحمايــة

•برامج خاصة للمعلمني

الخالصة والتوصيات
قــد 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.
المعمقــة،
وعلــى مســتوى أشــكال العنــف ،فقــد اتفقــت نتائــج الدراســة مــع ســابقاتها وكذلــك مــع آراء المشــاركني فــي المقابــات
ّ
ممــن أكــدوا علــى أن أكــر أشــكال العنــف انتشــار ًا ضــد األطفــال فــي األردن هــي العنــف الجســدي واإلهمــال ،ثــم العنــف اللفظــي
والعنــف الجنســي والعنــف النفســي غــر اللفظــي والعنــف االلكرتونــي .كمــا بــرزت بشــكل خــاص فــي إجابــات المعني ـ�ي بالرعايــة
الصحيــة اإلشــارة إلــى اإلهمــال ،مــن خــال الحــاالت التــي تردهــم كمراجعــن مثــاً ألطفــال ســقطوا خــال اللعــب غــر اآلمــن أو
ابتلعــوا المــاء أثنــاء االســتحمام أو أطفــال ال يرتــدون الثيــاب المناســبة لوقايتهــم مــن الــرد أو غريهــا ،بحســب إفــادات المشــاركني.
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وبالرغــم مــن ت�أكيــد غالبيــة المســ َتطلعني علــى أن العنــف موجــود فــي األردن فــي جميــع المناطــق ،إال أن اآلراء تفاوتــت
حــول اعتبــاره أو عــدم اعتبــاره ظاهــرة .فقــد ارتـ�أى البعــض عــدم اعتبــاره ظاهــرة علــى أســاس عــدم وجــود أرقــام دقيقــة أو
دراســات كافيــة عنــه؛ أو عــدم اعتبــاره ظاهــرة بالقــول أن ممارســات العنــف محــدودة فــي األردن بحســب األرقــام المتوفــرة،
أو أنهــا ال ت�تضمــن تعذيب ـ ًا أو إيــذاء مبالغ ـ ًا بــه لت�كــون ظاهــرة ،أو اعتبــاره خــارج األولويــات الراهنــة .بالمقابــل ،ارت ـ�أى البعــض
اآلخــر اعتبــاره ظاهــرة مستشــهدين باألرقــام المتزايــدة لحــاالت التبليــغ عــن العنــف ،وبــأن عــدد الحــاالت المبلــغ عنهــا عــادة مــا
ال يتجــاوز  %15مــن الحــاالت الحقيقيــة بحســب األدبيــات العالميــة ،وأيضـ ًا بســبب وجــود حالــة مــن التقبــل االجتماعــي ،والت�أكيــد
علــى أن صعوبــة قياســه ال تعنــي عــدم اعتبــاره ظاهــرة.
بمقابــل هــذه المخــاوف والقلــق اســتمرارية ممارســات العنــف ضــد األطفــال ،يــرز جانــب مشــرق يتمثــل فــي الجهــود العديــدة
والمتميــزة التــي تقــوم بهــا الجهــات الوطنيــة فــي مكافحــة العنــف ضــد األطفــال ،وتوفــر مختلــف أشــكال الحمايــة والدعــم.
بحســب مــا قالــه الممثــل الســابق لمنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة (اليونيســف) فــي األردن روبــرت جينكنــز
“يستمر األردن بدوره القيادي والريادي في المنطقة في مجال حقوق الطفل في المنطقة ،واليونيسف ملتزمة تمام ًا
بدعم االسرتاتيجية الوطنية التي تهدف للحد من العنف الواقع على األطفال في المملكة ،وجاللة الملكة رانيا هي أول
مناصرة بارزة لألطفال لدى اليونيسف وأول من دافع عن حقوق األطفال في التمتع ببيئة خالية من جميع أشكال العنف من
خالل إطالق حملة «مع ًا» في عام  ،2009للحد من العنف الواقع على األطفال في األردن”.

ولعــل مــا أعــرب عنــه غالبيــة األهالــي ولــو قــوالً عــن اعتقادهــم بعــدم فاعليــة العنــف الجســدي ووســائل الت�أديــب العنيفــة،
وإقرارهــم بــأن معظــم المشــاكل مــع أطفالهــم يمكــن حلهــا بالحــوار ،وقــد ت�كــون هــذه نتيجــة لنبــذ شــامل لممارســات العنــف
و وجــوب ممارســة وســائل الت�أديــب اإليجابيــة بشــكل أكــر.
أمــرا متفقــ ًا عليــه لــدى جميــع المســتطلعني ،وكذلــك
كمــا كان الوعــي بالعنــف الجنســي وإدراك أثــره الســلبي الدائــم
ً
احتمــاالت التعــرض لإليــذاء العاطفــي أو الجســدي أو الجنســي مــن خــال التواصــل عــر اإلنرتنــت .وهــذه كلهــا مــن الخالصــات
التــي تعــزز القــول بفاعليــة وكفــاءة التدخــات المجتمعيــة والتوعويــة.
وقــد أكــد الخــراء وممثلــو الجهــات الوطنيــة والدوليــة الناشــطة فــي مجــال حمايــة األطفــال علــى األطــر الت�كامليــة لتحقيــق
هــدف القضــاء علــى العنــف ضــد األطفــال ،وعلــى أهميــة ت�كريــس حالــة مــن الحــوار الوطنــي المســتمر بخصــوص قضايــا
األطفــال وفــي طليعتهــا مســألة حمايــة األطفــال مــن العنــف بكافــة أشــكاله ،كمدخــل لبنــاء تدخــات وأنظمــة رصــد واســتجابة
أكــر فعاليــة ،بأســاليب تشــاركية ،تســاهم أيضــ ًا فــي التغيــ�ي التدري�جــي لألعــراف والثقافــة االجتماعيــة الســائدة بخصــوص
تقبــل وتربي ـ�ر بعــض ممارســات العنــف ضــد األطفــال.
ـدم المســؤولون والمعنيــون األردنيــون نموذجـ ًا إي�جابيـ ًا فــي ســعيهم المســتمر لتحديد الثغــرات الموجــودة وتطوي�رها ،حتى
ويقـ ّ
ولــو تضمــن ذلــك إقــرار ًا بضعــف األداء فــي بعــض الجوانــب والحاجــة إلــى تصويــب المســار أحيان ـ ًا ،واضعــن نصــب أعينهــم أولويــة
ومصلحــة الطفــل األردنــي بوصلــة رئيســية ،ومدركــن فــي ذلــك أن تنميــة الطفــل أكــر اسـت�ثمار لمســتقبل مزدهــر ومســتدام.
وبينــت هــذه الدراســة االســتطالعية أن هنــاك الكثــر مــن الفــرص التــي يمكــن البنــاء عليهــا فــي هــذا الســياق ،وحمايــة
األطفــال بشــكل أفضــل مــن العنــف فــي األردن .كمــا أكــدت علــى الحاجــة إلــى العمــل الــدؤوب المتواصــل لضمــان تطبيــق هــذه
عمليــا وعــدم اقتصارهــا علــى التطلعــات النظريــة ،والرتكيــز علــى الســياقات والتحديــات المحليــة ،بحيــث تصبــح
اإلســراتيجيات
ً
هــذه اآلليــات القائمــة أكــر فعاليــة فــي تحقيــق الهــدف النهائــي المتمثــل فــي القضــاء علــى العنــف ضــد األطفــال.
ـاء علــى مــا ســبق ،خلــص فري ـ�ق العمــل المعنــي باإلشــراف علــى الدراســة ،بقيــادة المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة،
بنـ ُ
إلــى التوصيــات والخالصــات التاليــة فيمــا يتعلــق بهــدف القضــاء علــى العنــف ضــد األطفــال فــي األردن ،نعرضهــا فيمــا يلــي
ـد األطفــال ونهوجهــا والقطاعــات المتعلقــة
وفــق إطــار منظومــة  :INSPIREحزمــة االســراتيجيات الســبع إلنهــاء العنــف ضـ ّ
1
بالوقايــة منهــا واالســتجابة( .منظمــة الصحــة العالميــة)2016 ،
1منظمة الصحة العالمية .)2016( .حزمة اإلسرتاتيجيات السبع إلنهاء العنف ضد األطفال .تم االسرتداد من
www.who.int: https://www.who.int/publications/i/item/inspire-seven-strategies-for-ending-violence-against-children
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الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

“لقد ساعدت قيادة المجلس الوطني لشؤون األسرة ،والدور الفعال للوزارات المعنية والمجتمع المدني ،بما في ذلك
وسائل اإلعالم ،في وضع اسرتاتيجية وطنية تراعي األعراف االجتماعية والثقافية ،وتركز على الرتب�ية اإليجابية لألطفال
وإشراك أفراد األسرة واألطفال في الحد من العنف ضد األطفال”.

اهذافنو نيناوقلا قيبطت
134

بعــد االطــاع علــى نتائــج الدراســة ومناقشــتها ،تمثلــت الخالصــات و توصيــات ممثلــي الجهــات الوطنيــة
المعنيــة والمشــاركة بالدراســة فــي التالــي

الخالصة
المطلعــن والمشــاركني فــي المقابــات المعمقــة الخاصــة بهــذا الجانــب،
نعــرض بدايــة خالصــة إفــادات
ّ
حيــث بــرزت باألخــص اإلشــادة بنمــوذج اإلطــار الوطنــي والفريــ�ق الوطنــي لحمايــة األســرة وقانــون
الحمايــة مــن العنــف األســري ،وبــأداء إدارة حمايــة األســرة كجهــة محايــدة تعطــي األولويــة لمصلحــة
الطفــل الفضلــى علــى مســتوى تقديــم الخدمــات.
وبــرزت بشــكل أقــل لــدى المشــاركني تحفظــات واعرتاضــات علــى جوانــب وثغــرات قانونيــة محــددة
ت ـ�كاد ت�كــون مصــدر ًا مشــرك ًا للقلــق بينهــم جميع ـ ًا .وي ـ�رى أغلبيــة المشــاركني أن هــذه األطــر ،وتحديــد ًا
اإلطــار الوطنــي لحمايــة األســرة وقانــون الحمايــة مــن العنــف األســري – رغــم اشــتمالها علــى تعريــف
تطبــق بالكامــل نتيجــة نقــص المــوارد الماليــة
مت�كامــل وشــامل نوعـ ًا مــا للعنــف ضــد األطفــال ،إال أنهــا ال
ّ
والبشــرية ،والتفــاوت الكبــر بــن عــدد الحــاالت المســجلة وعــدد األخصائيــ�ي العاملــن بمــا يضعــف
القــدرة علــى ضمــان االســتجابة الفوريــة ،أو علــى إحالــة طلــب الدعــم إلــى الجهــة المعنيــة وقــدرة
الجهــة المعنيــة علــى توفــر الدعــم المطلــوب بالوقــت المطلــوب.
ومــن التحديــات الرئيســية التــي أشــار إليهــا المشــاركون باإلضافــة إلــى نقــص المــوارد :عــدم التبليــغ،
وإعطــاء مجــال للعقوبــات البديلــة والتســويات ،والثغــرات القانونيــة التــي يســتغلها البعــض والتــي
تســاعد أحيانــ ًا علــى ت�كــرار العنــف بحســب شــهادات المشــاركني مــن المطلعــن ،وتحديــد ًا وصايــات
ـد مــن قــدرة القاضــي علــى توفــر الحمايــة ألنــه بــن خيــار األســرة
األهــل؛ وقانــون األحــداث الــذي يحـ ّ
الراعيــة البديلــة او دار الحمايــة أو تســليمه لألهــل مــع توقيــع تعهــد ،حيــث ال بــد مــن آليــة متابعــة
وإشــراف مباشــرة مــن المحكمــة ،كمــا أن هنــاك تعقيــدات قانونيــة كثــرة فــي مجــال الرعايــة البديلــة.
ورأى هــؤالء أن القوانــن بحاجــة إلــى إعــادة نظــر ،أو أن هنــاك إشــكالية فــي التطبيــق وفــي آليــات
وحيثيــات إنفــاذ القوانــن .وانتقــد البعــض أن التدخــات والربامــج تركــز على الطفل فقط بــدالً من الرتكيز
علــى منظومــة العنــف بــكل األطــراف المعنيــة بهــا ،كمــا انتقــدوا إمكانيــة اســقاط الحــق الشــخصي
والتــي يســتغلها األهــل ،وعــدم اعتبــار إجبــار األهــل أطفالهــم علــى التســول كنــوع مــن أنــواع العنــف
ضــد األطفــال رغــم كل مــا ينطــوي عليــه مــن قســوة وإهمــال وحرمــان للطفــل مــن حقوقــه األساســية
وفــي طليعتهــا الحــق مــن التعليــم واألمــن والبيئــة الصحيــة والســليمة للنمــو .وطالــب المشــاركون
ـق الطفــل المع ّنــف أو الضحيــة مرهونـ ًا بقــرار القاضــي أو وجهــة
ـد الثغــرات القانونيــة التــي تـ�تك حـ ّ
بسـ ّ
نظــر تفســر قانونــي ،لت�كــون واضحــة ومباشــرة ،بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بإســقاط الحــق الشــخصي»
وركــز عــدد مــن المشــاركني علــى قانــون األحــداث تحديــد ًا وضبابيــة محــددات الحكــم فيــه (مــع اإلشــارة
إلــى أن القانــون حالي ـ ًا يخضــع للمراجعــة والتعديــل)

فيما يلي أبرز التوصيات التي توافق عليها ممثلو الجهات الوطنية المعنية والمشاركة بالدراسة:
•اصــدار 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 االهمــال كنــوع مــن أنــواع
العنــف ضــد األطفــال.
•الغاء 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.
•اصدار نظام حماية الشهود والمبلغني عن حاالت العنف
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التوصيات

يقلاو ريياعملا

الخالصة
بــرزت أهميــة هــذا المحــور عــر مختلــف ممارســات وأشــكال العنــف المنتشــرة ،وأبرزهــا تربي ـ�ر العنــف
وتقبلــه ،ودورة العنــف ،واســتخدام العنــف فــي الت�أديــب ،وكذلــك فيمــا يتعلــق بالعنــف المبنــي علــى
النــوع االجتماعــي أو اللجــوء أو اإلعاقــة وغريهــا ،أو بأشــكال خاصــة مــن ســياقات العنــف مثــل زواج
األطفــال والقصــر وعمالــة األطفــال والتســرب المدرســي.
كمــا ركــزت إفــادات المطلعــن علــى أهميــة التوعيــة والت�ثقيــف فــي هــذا الجانــب ،للحــد مــن تقبــل بعــض
الثقافــات المجتمعيــة للعنــف ،ســواء مــن خــال توعيــة المقبلــن علــى الــزواج أو لآلبــاء واألمهــات حول
مراحــل نمــو الطفــل واحتياجــات كل فئــة عمريــة ،وعلــى أهميــة التحــاور والتواصــل وتنوي ـ�ر األطفــال،
والمناهــج التعليميــة ومواضيــع اإلرشــاد والتواصــل ،وعلــى أهميــة تزويــد المهني ـ�ي العاملــن فــي
المجــاالت ذات العالقــة بالطفــل بالخــرات والمهــارات الالزمــة للتعامــل مــع األطفــال.
وبــرز أيضـ ًا فــي هــذا الســياق الت�أكيــد علــى الــدور الكبــر لرجــال الديــن والمؤسســات الدينيــة ،ولإلعــام
والصحافــة ،فــي إعــادة إحيــاء القيــم الدينيــة األصيلــة المتمثلــة فــي احــرام الصغــار واالعتنــاء بهــم
وعــدم ممارســة العنــف عليهــم ،وتصحيــح بعــض المفاهيــم المغلوطــة التــي تربــط بعــض أشــكال
العنــف (كالضــرب) بالســياق الدينــي الت�أديبــي.

التوصيات
فيمــا يلــي أبــرز التوصيــات التــي توافــق عليهــا ممثلــو الجهــات الوطنيــة المعنيــة والمشــاركة
بالدراســة:
•تنفيــذ مزيـ ٍ
ـد مــن الدراســات المعمقــة عــن األعــراف والقيــم الســائدة بخصــوص العنــف ضــد األطفــال
لفهــم الســياق االجتماعــي والثقافــي للعنــف ضــد األطفــال كمدخــل أساســي لتغيــ�ي التقبــل
المجتمعــي للعنــف ضــد األطفــال او تربي�ره.اعتمــاد نهــج أكــر تشــاركية وأقــل مركزيــة فــي التوعيــة،
والرتكيــز بشــكل خــاص علــى المؤثري ـ�ن وعلــى تعزي ـ�ز مشــاركة المجتمعــات المحليــة فــي مكافحــة
العنــف ،بمــا فــي ذلــك:
•تعزي�ز مفاهيم الرعاية والحماية والمسؤولية االجتماعية
يخــص
•أهميــة إشــراكالرجال والشــباب واألطفــال فــي إدارة التغيــ�ي للمفاهيــم المغلوطــة فيمــا
ّ
بتقبــل وتربي�رالعنــف ضــد األطفــال.
يخصتقبــل
•أهميــة إشــراك المؤسســات الدينيــة فــي إدارة التغيــ�ي للمفاهيــم المغلوطــة فيمــا
ّ
وتربي�رالعنــف ضــد األطفــال.
•تفعيــل دور اإلعــام فــي مكافحــة العنــف والســياقات الثقافيــة التــي تــرره أو ت�تقبلــه ،و .وتشــجيع
اتباعاخالقيــات العمــل اإلعالمــي المعتمــدة وطنيــا فــي تــداول قضايــا العنــف األطفــال.
•العمــل علــى تغي ـ�ي االتجاهــات نحــو عــدم التســاهل مــع قضايــا العنــف ضــد األطفــال والتبيلــغ عنــه
للجهــات المعنيــة .ا
•تطويــ�ر الربامــج الوقائيــة والتوعويــة والحــرص علــى أن ت�كــون تغطيتهــا متوازنــة فــي مختلــف
المحافظــات ولمختلــف الشــرائح الســكانية
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الخالصة
بــرزت مســألة البيئــات اآلمنــة فــي العديــد مــن محــاور الدراســة ،حيــث تبــن أن األطفــال معرضــون للعنف
عــر األطفــال ومقدمــو
فــي مختلــف األماكــن التــي يرتادونهــا ،كالمنــزل والمدرســة والحــي .كمــا ّ
الرعايــة عــن حاجــة األطفــال لمســاحات آمنــة للعــب ،وهــو الجانــب الــذي اعتــره الخــراء أيضـ ًا مهمـ ًا جــد ًا
ـد األطفــال.
ـد مــن العنــف ضـ ّ
فــي الحـ ّ
هــذا بــدوره يعنــي أن األطفــال ال يملكــون مكان ـ ًا مناســب ًا للعــب فيلعبــون فــي المنــازل مهمــا كانــت
صغــرة أو فــي األماكــن غــر اآلمنــة فــي المبانــي الســكنية أو فــي الشــارع بــن المشــاة والســيارات،
وهــذا مــا يجعلهــم أكــر عرضــة لمخاطــر التعــرض للعنــف ا مــن اآلخري ـ�ن.
يبقــى هنــا الت�أكيــد علــى أن توفــر البيئــات اآلمنــة ال ينحصــر فــي توفــر أماكــن للعــب ومرافــق
وبيئــات صديقــة لألطفــال ،بــل يشــمل بالضــرورة جعــل البيئــات الطبيعيــة لألطفــال أكــر أمن ـ ًا ،كالبيــوت
والمــدارس والمرافــق الصحيــة ،وتعزيـ�ز أطــر الثقــة بــن األطفــال والبالغــن فــي محيطهــم ،بمــا فــي
ذلــك البالغــن مــن المتخصصــن ،كاألطبــاء والمعلمــن والشــرطة وغريهــم ،ليكــون األطفــال أكــر قــدرة
علــى التبليــغ عــن أي عنــف يواجهونــه ،وكذلــك لتوفــر مزيــد مــن أطــر الدعــم والحمايــة والرعايــة
المجتمعيــة للبالغــن واألطفــال علــى حــد ســواء.
ويشــمل هــذا أيض ـ ًا البيئــات االلكرتونيــة ،حيــث يقضــي األطفــال أوقاتــا متزايــدة فــي مواقــع التواصــل
والتعلــم واللعــب االلكرتونيــة ،وهنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن الدراســات المتخصصــة فــي هــذا الجانــب
تحديــد ًا.

التوصيات
فيمــا يلــي أبــرز التوصيــات التــي توافــق عليهــا ممثلــو الجهــات الوطنيــة المعنيــة والمشــاركة
بالدراســة:
•معالجــة قضايــا العنــف مــن وجهــة نظــر منظومــة اســرية مت�كاملــة وشــمولية وعــدم الرتكيــز
علــى الطفــل العنــف فقــط( .وجــود برامــج دعــم للطفــل المع ّنــف واســرته)تدريب الكــوادر الطبيــة
والرتبويــة علــى اليــات اكتشــاف العنــف والت�أكيــد علــى أهميــة الكشــف المبكــر والبليــغ عنهــا.
•توفــر مســاقات تعليميــة متخصصــة عــن العنــف ضــد األطفــال فــي التعليــم المهنــي والجامعــي
لمختلــف االتخصصــات 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 امنــة 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 وتهميشـ ً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
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تحسني الدخل وتعزي�ز
الوضع االقتصادي
الخالصة
ت�تقاطــع التوصيــات فــي هــذا الجانــب مــع الكثــر مــن ســابقاتها ،مــع الرتكيــز علــى التدخــات التــي تعــزز الوضــع االقتصــادي
جنبــا إلــى جنــب مــع التدريــب علــى المســاواة
لألســر ،بمــا فــي ذلــك التحويــات النقديــة ،وبرامــج االدخــار والقــروض الجماعيــة ً
جنبــا إلــى جنــب مــع التدريــب علــى معاي ـ�ي النــوع االجتماعــي.
بــن الجنســن ،ومبــادرات التموي ـ�ل األصغــر ً

التوصيات
فيما يلي أبرز التوصيات التي توافق عليها ممثلو الجهات الوطنية المعنية والمشاركة بالدراسة:
•دعــم اســتمرار وتوســيع المســاعدات الوطنيــة الحاليــة وسياســات الحمايــة االجتماعيــة ،والربــط مــا أمكــن بــن برامــج الدعم
االجتماعــي وبرامــج الحمايــة مــن العنــف ،وبــن برامــج الدعــم االقتصادي والمســاعدات المادية والمعيشــية
•التمكــن االقتصــادي وتوفــر الدعــم المــادي لالســر المعرضــة للخطــر ( االســر التــي لديهــا أطفــال معرضــن للــزواج المبكــر
أو عمالــة األطفــال) .
•اجراءدراسات معمقة حول سبل العيش وتقي�يمات الهشاشة ،مع الرتكيز على ربطها بقابلية تعرض األطفال للعنف
•استهداف المناطق المكتظة بالسكان والمناطق الفقرية في المملكة بربامج ومبادرات تنموية شاملة
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ياعرلا تامدخ يمدقمو ءابآلا معد
الخالصة
ركــزت التــداوالت فــي هــذا الجانــب علــى مــا ســبق مــن محــاور ت�كميليــة ،وعلــى جوانــب التوعيــة والتدريــب ،وتوفــر خدمــات
الدعــم المناســبة لآلبــاء ومقدمــي الرعايــة ،وعلــى أهميــة مقاربــة حــاالت العنــف كحالــة ت�تعلــق بمنظومــة مجتمعيــة وليــس
كحالــة فرديــة ،ومــا يتبــع ذلــك مــن ضــرورة وجــود برامــج خاصــة ألســر األطفــال األكــر عرضــة للعنــف ،وكذلــك للمناطــق التــي
تشــهد حــاالت عنــف أكــر مــن غريهــا ،ولآلبــاء واألمهــات ومقدمــي الرعايــة األســرية عــن أســاليب الرتب�يــة وأهميــة الحــوار
والتدريــب علــى عــدم اســتخدام العنــف.

التوصيات
•فيما يلي أبرز التوصيات التي توافق عليها ممثلو الجهات الوطنية المعنية والمشاركة بالدراسة:

•إعــداد برامــج خاصــة لدعــم األمهــات وحمايتهــن ،وباألخــص االمهــات األكــر عرضــة للعنــف أنفســهن ،لتعزي ـ�ز دورهــن فــي
حمايــة األطفــال.
•إعــداد برامــج خاصــة لآلبــاء أيضـ ًا عــن دورهــم فــي حمايــة األطفــال وفــي ت�ثقيــف أقرانهــم ونظرائهــم مــن الذكــور ،وت�كريس
صــورة ســلبية عــن أي ممارســة عنــف بحــق أي طفــل مهمــا بــدت بســيطة أو صغــرة.
•تمكــن األســر ماديــا ومعنويــا ،وتحســن الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة والتعليميــة لألســر فــي المناطــق االكــر فقــرا،
لمــا تلعبــه هــذه العوامــل مــن دور فــي تقليــل تعــرض األطفــال للعنــف
•اعتمــاد الالمركزيــة والرتكيــز علــى ســياقات المجتمعــات المحليــة فــي كافــة الربامــج والتدخــات المقرتحــة ،لمــا لهــذه
الســياقات المحليــة مــن قــدرة أكــر علــى إحــداث تغي ـ�ي مجتمعــي.
•تعزيـ�ز المفاهيــم االيجابيــة وبدائــل العقــاب الجســدي وتعزي�زهــا ســواء فــي اإلعــام أو خطب الجمعة أو الــورش والدورات
التدري�بية.
•زيــادة الوعــي عنــد مقدمــي الرعايــة والخدمــات المتاحــة ونوعهــا وأهميــة الرقابــة والتقي�يــم لهــذه الخدمــات وبشــكل
دوري.
•التوعيــة الحثيثــة والمســتمرة لآلبــاء واألمهــات ومقدمــي الرعايــة األســرية مفاهيــم العنــف ضــد األطفــال وبدائــل العقــاب
الجســدي ضــد األطفــال.
•وتدريب المزيد من الكوادر على آليات الحماية والكشف عن حاالت العنف
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•تطبيق برامج لتعزي�ز الرتب�ية اإليجابية والمساواة الجندرية داخل العائلة ،واالنتباه بشكل خاص إلى العنف من اإلخوة.
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عدلاو ةباجتسالا تامدخ
الخالصة
شــهد هــذا المحــور تــداوالت غنيــة ،اســتندت أيض ـ ًا علــى مخرجــات المقابــات المعمقــة حــول مــدى توفــر وكفــاءة وفعاليــة
ـد هنــا مــن التذكــر مجــدد ًا بــدور إدارة حمايــة األســرة ونمــوذج الفريـ�ق الوطنــي للحمايــة
الخدمــات والربامــج المتوفــرة .وال بـ ّ
مــن العنــف ،وتوافــق كافــة الخــراء والمشــاركني علــى فــرادة وإي�جابيــة هــذا النمــوذج وأهميتــه فــي تطويــ�ر خدمــات
االســتجابة والدعــم والتنســيق مــا بــن كافــة الجهــات .وبــرزت فــي هــذا المحــور بشــكل خــاص الحاجــة إلــى توســيع الجهــود
لتشــمل مختلــف المناطــق بصــورة أكــر توازن ـ ًا ،وتحديــات التموي ـ�ل والت�أهيــل والكــوادر البشــرية.

التوصيات
•فيما يلي أبرز التوصيات التي توافق عليها ممثلو الجهات الوطنية المعنية والمشاركة بالدراسة:
•تقي�يم قدرات االستجابة والدعم المتوفرة حالي ًا لألطفال من مختلف الجهات ،وفاعليتها.
•التطويـ�ر المســتمر لربامــج االســتجابة والدعــم متعــددة القطاعــات للناجــن مــن ممارســات العنــف وبرامــج عــادة الت�أهيــل
لمرت�كبــي العنــف.
•ايجدا قاعدة بيانات وطنية ت�تضمن كافة الجهات مقدمة والخدمات المقدمة محدثة بشكل مستمر.
•تطوي ـ�ر اليــات متابعــة وتقي�يــم لضمــان جــودة الخدمــات المقدمــة لحــات العنــف ضــد األطفــال .اأهميــة 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
•أهمية وجود اعتمادية وطنية للعاملني في مجال العنف ضد الطفل وبرامج ت�أهيلية (اعتمادية لألفراد وللمؤسسات)
•االست�ثمار في تدريب وتخصيص الكوادر البشرية الالزمة لدى الجهات مقدمة الخدمة.
•رصد مزيد من الموارد المالية ضمن الموازنة العامة لتنفيذ الربامج المتعلقة بحماية الطفل وضمان استمراريتها.
•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 االلكرتونية واألتمتةلضمان جودة الخدمات وفعاليتها.
•توفري مراكز خدمات حماية مت�كاملة و شاملة ت�توفر فيها كافة الخدمات للمعنفني واسرهم
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الخالصة
ويتقاطــع هــذا المحــور فــي جــزء منــه مــع محــور دعــم اآلبــاء ومقدمــي خدمــات الرعايــة ،لكنــه يشــمل
فــي ســياق أوســع األطفــال أنفســهم .وأكــد المشــاركون علــى أهميــة التعليــم والمهــارات الحياتيــة
فــي مكافحــة العنــف كســياق مجتمعــي شــامل مت�كامــل ،يركــز علــى التنميــة اإلنســانية المســتدامة
لألفــراد والمجتمعــات.

التوصيات
•فيمــا يلــي أبــرز التوصيــات التــي توافــق عليهــا ممثلــو الجهــات الوطنيــة المعنيــة والمشــاركة
بالدراســة:
•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
•رفــع وعــي وتدريــب المــدراء والمرشــدين والعاملــن فــي المــدارس إليجــاد بيئــة مدرســية آمنــة
ومؤاتيــه.
•تضمني المناهج المدرسية مزيد ًا عن مفاهيم وجوانب وتبعات العنف والنوع االجتماعي
•التمكــن االقتصــادي لمقدمــي الرعايــة خاصــة فيمــا يتعلــق بالحــد مــن عمالة األطفــال وزواج القصر،
إذ تشــر الدراســات المتوفــرة عــن أن غالبيــة هــذه الممارســات ت�كون بدافــع اقتصادي
•تطويـ�ر وتفعيــل برامــج وقايــة متخصصــة لبعــض أشــكال العنــف األكــر انتشــار ًا ،مثـاً التحــرش أو عنــف
األقران
•تدريــب األطفــال منــذ الصغــر علــى قضايــا العنــف والحمايــة وآليــات الدعــم والتبليــغ المناســبة
لســياق المجتمعــات المحليــة التــي يقيمــون فيهــا

141

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

قيسنتلاو تاعاطقلا ةددعتم تاءارجإلا
الخالصة
ويدخــل فــي هــذا الجانــب عناصــر أكــر عموميــة لكنهــا أساســية في جعل كافــة الجهود أعاله أكــر فاعلية ونجاح ًا ،مثــل آليات الرصد
والتقي�يــم ،وبنــاء التــزام وطنــي وتقديــر االحتياجــات بشــكل دقيــق ،واختيــار التدخــات بعنايــة باالســتناد إلــى البينــات ،ومواءمــة
وتوحيــد التدخــات مــع الســياقات المحليــة والفئــات المســتهدفة ،وإعــداد خطــط العمــل ألطــر الحكــم الوطنيــة والمحليــة ،وتقديــر
الت�كاليــف وتحديــد المصــادر المســتدامة للدعــم المالــي ،وتنميــة المــوارد البشــرية وإدارتهــا ،ثــم التنفيــذ والرصــد والتقي�يــم.
ونشــر فــي هــذا المحــور إلــى ت�أكيــد جميــع المشــاركني علــى وجــود أطــر وأشــكال قائمــة مــن التعــاون والتنســيق مــا بــن
الجهــات العاملــة فــي حمايــة األطفــال مــن العنــف خاصــة مــن خــال الفري ـ�ق الوطنــي.
علــى مســتوى إدارة الحــاالتً ،يعتمــد نمــوذج «مؤتمــر الحالــة» كمنهجيــة لمتابعــة الحالــة واتخــاذ القــرار المناســب بخصوصهــا
حيــث يجمــع ممثلــن مــن كافــة القطاعــات الحكوميــة واألهليــة.
واألمــر نفســه ينطبــق علــى مســتوى البنيــة التحتيــة والمعياريــة آلليات العمل ،حيث هناك تنســيق واســع ،لكن بحســب المشــاركني
يضعــف علــى مســتويات تفعيــل اإلجــراءات والمتابعــة ،و التمويـ�ل ،وبرامج الت�أهيل ،وأحيان ًا على مســتوى الصالحيات.
ومــن الجديــر بالذكــر أن عــدد ًا مــن المشــاركني أثنــوا علــى التحســن النوعــي والكبــر خــال الســنوات األخــرة فيمــا يتعلــق
بالتنســيق والتعــاون.
ـد مــن
لكــن أشــار عــدد مــن المشــاركني إلــى تحــدي المتمثــل فــي النقــص فــي الكــوادر البشــرية والــذي يســاهم أحيانـ ًا فــي الحـ ّ
القــدرة علــى التنســيق بــن الجهــات المعنيــة بشــكل أكــر فعاليــة.
وممــا ذكــر أيضــ ًا ،إشــارة أحــد المطلعــن إلــى عــدم وجــود اتفاقيــات ناظمــة لمثــل هــذا النــوع مــن التنســيق ،مثــاً عــدم
وجــود اتفاقيــة بــن وزارة الرتب�يــة أو وزارة الصحــة وادارة حمايــة األســرة ممــا يضعــف االلتــزام؛ مــا يعنــي أن اجتمــاع الجهــات
المختلفــة وتعاونهــا هــو فــي إطــار التنظيــم القائــم حاليـ ًا وليــس لــه مرجعيــة قانونيــة تجعلــه أكــر وثاقــة واســتدامة .حيــث
أن ثقافــة التعــاون ليســت موجــودة بالشــكل الكافــي مــا بــن المؤسســات ،وإن كانــت الشــراكة موجــودة لكــن باإلمــكان جعلها
أكــر فعاليــة ،وهــذا يعتمــد علــى صنــاع القــرار فــي المؤسســات ومــدى اعتبارهــم العنــف ضــد الطفــل أولويــة مؤسســية.

التوصيات
فيما يلي أبرز التوصيات التي توافق عليها ممثلو الجهات الوطنية المعنية والمشاركة بالدراسة:
• تعزي�ز االلتزام المؤسسي بالعنف ضد الطفل ومكافحته كأولوية وطنية ومؤسسية
•اعتمــاد مصفوفــة اولويــات تعزيـ�ز منظومــة حمايــة األســرة على المســتوى الوطني كاحد وثائق 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 التمويــ�ل الخارجــي والمنظمــات الدوليــة
•اجراء دراسات منتظمة لكافة الربامج ذات العالقة لتقي�يم االثر وتحديد مدى فعاليتها واولويات العمل.
•الرصــد والتقي�يــم المســتمر مــن خــال تحســن البيانــات الدوريــة وتحليلهــا وتعميمهــا واســتخدامها فــي اطــاع السياســات
العامــة وخدمــات االســتجابة والدعــم ،خاصــة فــي تحديــد الفئــات األكــر عرضــة للعنــف واألســاليب األكــر فعاليــة فــي
القضــاء علــى العنــف
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يسيئرلا تاراصتخالاو
فيراعتلاو تاحلطصملا
المصطلحات والتعاريف
في هذا التقري�ر ،تعرف المصطلحات التالية على النحو التالي:

العنف النفسي:

1

هو الصراخ أو الصياح في وجه الطفل ،فضال عن مناداته بأسماء مسيئة مثل «غبي» أو «كسول».

العنف الجسدي:

الت�أديب العنيف/السلبي:
هو أي عقاب جسدي و /أو العنف النفسي.

الت�أديب غري العنيف/اإليجابي:
هــو بيــان ســبب الخطــأ فــي ســلوك معــن ،أو الحرمــان مــن االمتيــازات أو عــدم الســماح لهــم بمغــادرة المنــزل ،أو إعطاؤهــم
مهــام أخــرى للقيــام بهــا كبدائــل للعقــاب البدنــي

االختصارات
 :FGDمناقشة مجموعة الرتكيز
 :KIIالمقابلة مع مقدمي المعلومات الرئيسي�ي
 :MENAالشرق األوسط وشمال أفريقيا
 :MICSالمسح العنقودي متعدد المؤشرات (برنامج مسح لألسر المعيشية وضعته اليونيسيف)
 :UNاألمم المتحدة
 :UNDPبرنامج األمم المتحدة للتنمية
 :UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة
 :VACالعنف ضد األطفال
 :WHOمنظمة الصحة العالمية

 1يستخدم مصطلح «العنف العاطفي» في دراسة العنف ضد األطفال لعام  ،2019والتي نفذت  ISPCANوليس .MICS
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هــو أي عقــاب يســبب ضــررا جســدي ًا مثــل :ضــرب أو صفــع طفــل علــى يــده /ذراعــه /ســاقه ،أو ضربــه علــى مؤخرتــه أو فــي أي
مــكان آخــر علــى جســده بجســم صلــب ،أو الضــرب أو الصفــع علــى المؤخــرة باليــد ،أو الضــرب أو الصفــع علــى الوجــه أو الــرأس
أو األذنــن ،أو الضــرب بقــوة وبشــكل مت�كــرر.

ذيفنتلا صخلملا
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يســتند التقي�يــم الســريع للعنــف ضــد األطفــال إلــى تقري ـ�ر العنــف ضــد األطفــال لعــام  ،2019باعتبــاره
التقريـ�ر األول والوحيــد الــذي يقيــس انتشــار الت�أديــب العنيــف جســديا ونفســيا ضــد األطفــال فــي األردن
منــذ بدايــة عمليــات اإلغــاق الخاصــة بكوفيــد  19فــي األردن فــي آذار  .2020وخــال هــذه الفــرة،
شــملت التحديــات التــي تواجــه األطفــال وأســرهم االنتقــال مــن التعلــم فــي المدرســة إلــى التعلــم
عــن بعــد ،والحــد مــن إمكانيــة الوصــول إلــى آليــات اإلبــاغ ،والعزلــة االجتماعيــة ،والضغــوط االقتصاديــة.

يشــمل هــذا التقي�يــم الســريع دراســة اســتقصائية تســتند إلــى وحــدة العنــف فــي المســح العنقــودي
متعــدد المؤشــرات الــذي أجرتــه اليونيســيف ،ومجموعــات الرتكيــز والمقابــات مــع مقدمــي
المعلومــات الرئيس ـي�ي .وبالنســبة لالســتبيان ،أجــري مســح لـــ  900مــن مقدمــي الرعايــة (كل منهــم
مــن أســرة معيشــية مختلفــة) ( 705مــن العينــة الوطنيــة و 195مــن عينــة مخيمــات الالجئــن) عــن طفــل
واحــد تــم اختيــاره عشــوائيا فــي أســرته المعيشــية مــن عمــر ســنة إلــى  14ســنة .وعلــى هــذا النحــو،
فــإن وحــدة التحليــل هــي التــي تختــار الطفــل عشــوائيا (الطفــل المحــوري) بــدال مــن مقدمــي الرعايــة.
وســئل مقدمــو الرعايــة أيضــا عــن كيفيــة ت�أثــر أســرهم المعيشــية بهــذا الوبــاء وأســاليب الت�أديــب
التــي كانــوا يســتخدمونها مــع أطفالهــم خــال هــذه الفــرة .شــارك جميــع مقدمــي الرعايــة الذيــن
شــملهم االســتطالع فــي الدراســة األصليــة للعنــف ضــد األطفــال فــي األردن لعــام  ،2019علــى الرغــم
مــن أن الطفــل المحــوري الذيــن أجابــوا عــن األســئلة المتعلقــة حولــه ربمــا يكــون مختلفــا .ولــم يكــن
المشــاركون فــي مجموعــات الرتكيــز ومقدمــو المعلومــات الرئيس ـي�ي جــزءا مــن دراســة عــام .2019

كان حوالــي  8مــن كل  10مــن مقدمــي الرعايــة الذيــن شــملهم االســتطالع مــن اإلنــاث فــي كل مــن
عينــة المخيمــات والعينــة الوطنيــة ،كمــا هــو الحــال فــي دراســة العنــف ضــد األطفــال لعــام .2019
وفــي العينــة الوطنيــة ،كان  56.9فــي المائــة مــن األطفــال فــي مجموعــة الرتكيــز مــن الذكــور ،و43.1
فــي المائــة مــن اإلنــاث .وفــي عينــة المخيمــات ،كان  52.6فــي المائــة مــن األطفــال مــن الذكــور،
و 47.4فــي المائــة مــن اإلنــاث .وت�ألفــت العينــات مــن أطفــال مــن الفئــات العمريــة التاليــة 1 :إلــى 5
(العامــة 24.6 :فــي المائــة ،المخيمــات 37.9 :فــي المائــة) ،ومــن  6إلــى ( 10العامــة 22.4 :فــي
المائــة ،المخيمــات 27.2 :فــي المائــة) ،ومــن  11إلــى ( 14العامــة 27.6 :فــي المائــة ،المخيمــات21.3 :
فــي المائــة) ،ومــن  15إلــى ( 17العامــة 25.3 :فــي المائــة ،المخيمــات 12.9 :فــي المائــة) .ومــع ذلــك،
فــإن األســئلة حــول الت�أديــب العنيــف مــن المســح العنقــودي متعــدد المؤشــرات تــم طرحهــا فقــط علــى
أولئــك الذيــن تــ�تاوح أعمارهــم بــن  1و 14عامــ ًا .ويعــرض هــذا الملخــص النتائــج الرئيســية للدراســة
حــول انتشــار أنــواع مختلفــة مــن الت�أديــب العنيــف فــي عــام  .2021وباســتخدام نمــوذج االنحــدار
اللوجســتي ،تبــن الدراســة أيضــا العوامــل المرتبطــة باحتمــال اســتخدام مقــدم الرعايــة للت�أديــب
العنيــف .كمــا يتضمــن نتائــج التغيــ�يات المبلــغ عنهــا ذاتيــا فــي اســتخدام الت�أديــب العنيــف بــن آذار
 2020ونيســان .2021

فينعلا بيدأتلا راشتنا

شــهد حوالــي  7مــن كل  10أطفــال ( 69.7فــي المائــة) ت ـ�تاوح أعمارهــم بــن ســنة و 14ســنة فــي
العينــة الوطنيــة ت�أديبـ ًا عنيفــا خــال الشــهر الماضــي 1،مقارنــة بنحــو نصــف األطفــال ( 50.5فــي المائــة)
فــي عينــة المخيمــات .وكانــت هــذه النتيجــة مماثلــة لدراســة العنــف ضــد األطفــال لعــام  ،2019حيــث
تعرضــت الغالبيــة فــي كلتــا العينتــن للعنــف الجســدي (العامــة 70.8 :فــي المائــة ،المخيمــات60.9 :
فــي المائــة) وكذلــك االعتــداء النفســي (العامــة 63.9 :فــي المائــة ،المخيمــات 52.3 :فــي المائــة).
ومــع ذلــك ،فــإن فائــدة هــذه المقارنــة محــدودة بســبب حقيقــة أن دراســة العنــف ضــد األطفــال 2019
تناولتهــا العــام الماضــي بــدال مــن الشــهر الماضــي ،وشــملت األطفــال الذيــن تـ�تاوح أعمارهــم بــن 0
و  18عام ـ ًا بــدال مــن  1إلــى  14عام ـ ًا ،واســتخدمت تعريفــات  ISPCANبــدال مــن .MICS

أكــد األطفــال فــي مجموعــات الرتكيــز أنهــم يتعرضــون بانتظــام للت�أديــب العنيــف .ومــع ذلــك ،لــم يكــن
هنــاك توافــق فــي اآلراء بــن مقدمــي المعلومــات الرئيسـي�ي فــي قطــاع حمايــة الطفــل حــول مــا إذا
كان العنــف ضــد األطفــال ظاهــرة اجتماعيــة أم ال.

وبالتحليــل بحســب الجنــس ،فــإن نســبة الذكــور الذيــن عانــوا مــن الت�أديــب العنيــف أعلــى فــي كل مــن
العينــات العامــة وعينــات المخيمــات .وهــذا يتماشــى مــع نتائــج دراســة العنــف ضــد األطفــال لعــام
.2019

يشــر التصنيــف حســب العينــة إلــى أن أولئــك الموجوديــن فــي المخيمــات أقــل عرضــة الســتخدام
الت�أديــب العنيــف ،وهــو مــا كان عليــه الحــال أيضــا فــي دراســة عــام .2019

وكان الشــكل األكــر شــيوعا مــن الت�أديــب العنيــف فــي كلتــا العينتــن هــو االعتــداء النفســي .ويختلــف
هــذا عــن النتائــج التــي توصــل إليهــا تقريــ�ر العنــف ضــد األطفــال لعــام  ،2019حيــث وجــد أن العنــف
الجســدي هــو األكــر شــيوعا .كمــا كان اســتخدام االعتــداء النفســي هــو األكــر احتمــاال لزيــادة
االســتخدام اعتبــارا مــن آذار  2020فصاعــدا.
وعانــى حوالــي طفــل واحــد مــن كل  10أطفــال فــي العينــة الوطنيــة لت�أديــب جســدي شــديد خــال
الشــهر الماضــي ،مقارنــة بطفــل واحــد مــن كل  50طفــا فــي عينــة المخيمــات .وهــذا يشــر إلــى أن
عــددا كبــرا مــن األطفــال معرضــون لخطــر األذى الجســدي الشــديد.

وفــي العينــة الوطنيــة ،كان األطفــال الذيــن تــ�تاوح أعمارهــم بــن  11و 14عامــا هــم األقــل عرضــة
للعنــف الجســدي ،وكان األطفــال الذيــن تـ�تاوح أعمارهــم بــن  6و 10ســنوات هــم األكــر تعرضـ ًا للعنــف
الجســدي .فــي دراســة العنــف ضــد األطفــال لعــام  ،2019بلــغ التعــرض للعنــف الجســدي ذروتــه مــن
ســن  6إلــى  8للعينــة العامــة و 9إلــى  11فــي عينــة المخيمــات .غــر أن األمــر لــم يكــن كذلــك فــي
عينــة المخيمــات فــي عــام  ،2021حيــث كان مــن المرجــح أن يتعــرض مــن ت ـ�تاوح أعمارهــم بــن ســنة
واحــدة و 5ســنوات للعنــف الجســدي ،وكان األشــخاص الذيــن تــ�تاوح أعمارهــم بــن  6و 10ســنوات
أقــل احتمــاال.

1كما ذكر أعاله ،فإن وحدة التحليل هي الطفل المحوري .ولم يسأل اآلباء عن جميع أطفالهم ،بل عن الطفل الذي تم
اختياره عشوائيا ،ويسمى “الطفل المحوري” في هذا التقري�ر كما هو الحال في تقاري�ر أخرى عن العنف ضد األطفال.
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افطألا دض فينعلا بيدأتلا تالدعم عافتراب تاؤبنت
اســتخدم نمــوذج لالنحــدار اللوجســتي لتقديــر احتمــال تعــرض الطفــل (فــي العينــة الوطنيــة فقــط) لت�أديــب عنيــف ،اســتنادا
إلــى التغــرات الملحوظــة فــي المجــاالت التاليــة منــذ بدايــة وبــاء كوفيــد  :19الحصــول علــى التعليــم والصحــة النفســية
لمقــدم الرعايــة ودخــل األســرة المعيشــية والصحــة النفســية لــزوج/ة مقــدم الرعايــة والحيــاة االجتماعيــة وعمــل الــزوج/ة
والحصــول علــى التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة وســلوك األطفــال والحصــول علــى الرعايــة الصحيــة.

وأظهر االنحدار أن العوامل التالية أدت لزيادة معدالت الت�أديب العنيف:
•الصحة النفسية السيئة لمقدم الرعاية
•الصحة النفسية السيئة لزوج/ة مقدم الرعاية
•سلوك األطفال السيء
•الحصول على التعليم بشكل أسوأ

عندمــا ســئل مقدمــو الرعايــة مباشــرة عمــا إذا كانــت صحتهــم النفســية وصحــة أزواجهــم النفســية وســلوك أطفالهــم
وحصــول أطفالهــم علــى التعليــم قــد تحســنت بالفعــل أو ســاءت ،أجابــت األغلبيــة بــأن كل منهــا قــد ازداد ســوءا فــي ظــل
الوبــاء.

النتائج
معــدالت الت�أديــب العنيــف مرتفعــة ،ويعانــي منهــا غالبيــة األطفــال .والشــيء المتغــر عــن دراســة عــام  2019هــو أن االعتداء
النفســي أصبــح أكــر شــيوعا مــن العنــف الجســدي كشــكل مــن أشــكال الت�أديــب العنيــف .كمــا وجــدت الدراســة أن األطفــال فــي
العينــة الوطنيــة مــن الذكــور والذيــن تـ�تاوح أعمارهــم بــن  6و 10ســنوات هــم األكــر عرضــة للت�أديــب العنيــف ،وهــو مــا يتفــق
مــع نتائــج دراســة عــام ( 2019علــى الرغــم مــن أن نتائــج الدراســتني ليســت قابلــة للمقارنة بشــكل مباشــر كمــا ذكر)  .
فــي حــن أنــه ال يمكــن اســتنتاج أن اســتخدام الت�أديــب العنيــف قــد ازداد بســبب الوبــاء ،فقــد تبــن أن الظــروف التــي زادهــا
الوبــاء  -مثــل الصحــة النفســية والتعليــم والعمــل  -كانــت مرتبطــة بزيــادة اســتخدام الت�أديــب العنيــف.
وفقا لهذه النتائج ،يجب إيالء اهتمام خاص للتوصيات التالية:
•توعيــة العاملــن فــي مجــال حمايــة الطفــل بتعريفــات العنــف ضــد األطفــال ،نظــرا ألن العديــد مــن مقدمــي المعلومــات
الرئيس ـي�ي لــم ينظــروا إلــى العنــف ضــد األطفــال كظاهــرة اجتماعيــة علــى الرغــم مــن أن العديــد مــن الدراســات أظهــرت
أنهــا منتشــرة فــي األردن.
•عنــد نشــر نتائــج التقري ـ�ر يوصــى باســتخدام مصطلحــي «ســلبي» و»إي�جابــي» بــدال مــن «عنيــف» و»غــر عنيــف» بحيــث يتــم
التعامــل مــع جميــع أشــكال الت�أديــب بجديــة .فعلــى ســبيل المثــال ،ينبغــي صياغــة «الصــراخ» مــن حيــث آثــاره الســلبية ألنــه
قــد ال ينظــر إليــه علــى أنــه شــكل مشــروع مــن أشــكال العنــف مقارنــة بالضــرب أو الصفــع.
•نشــر إرشــادات الوالديــن حــول كيفيــة االســتجابة لتغي ـ�ي ســلوك األطفــال أثنــاء الجائحــة ،خاصــة وأن العديــد مــن األطفــال
فــي مجموعــات الرتكيــز ذكــروا أن الوقــت المفــرط أمــام الشاشــات هــو مصــدر هــام للتوتــر بينهــم وبــن مقدمــي الرعايــة.
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لاسألاو ،ةيساسألا تامولعملا ،ةمدقملا
 1.1المقدمة
يمثــل العنــف ضــد األطفــال مشــكلة عالميــة تنتقــص مــن حــق الكثرييــ�ن فــي الحصــول علــى تنميــة آمنــة وصحيــة .واآلثــار
الشــديدة للعنــف علــى األطفــال موثقــة توثيقــا جيــدا ،حيــث تبــن أن العنــف يتســبب فــي إحــداث مشــاكل فــي نمــو الدمــاغ
والجهــاز العصبــي ،وتحــد مــن فــرص الحيــاة فــي المســتقبل ،وفــي أســوأ الحــاالت ،تــؤدي إلــى ضــرر جســدي مزمــن (منظمــة
الصحــة العالميــة .)2020 ,واألردن أيضـ ًا لــم تنجــو مــن هــذه الظاهــرة .حيــث ذكــر تقريـ�ر لليونيســيف صــدر عــام  2018عن العنف
ضــد األطفــال فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا أن أكــر مــن  85.0فــي المائــة مــن األطفــال فــي األردن يعانــون
مــن الت�أديــب العنيــف فــي المنــزل ،بدنيــا ونفســيا علــى حــد ســواء .وكان هــذا أعلــى رقــم فــي المنطقــة طبقـ ًا للتقريـ�ر .وقــد
ضاعــف وبــاء كوفيــد 19مــن الصعوبــات االقتصاديــة والصحيــة والتعليميــة التــي تســهم بالفعــل فــي ارتفــاع معــدالت العنــف
ضــد األطفــال (ريتــز ،أوهــر ،وبورغيــس .)2020 ،لذلــك ،كان مــن المهــم قيــاس انتشــار الت�أديــب العنيــف خــال هــذه الفــرة،
وهــو مــا يهــدف إليــه هــذا التقي�يــم الســريع.

تشــر دراســات أجرتهــا اليونيســيف فــي المملكــة المتحــدة ( )UNICEF, n.dورومانيــا ( )UNICEF, 2020إلــى أن العنــف ضــد
النســاء ،وكذلــك ضــد األطفــال ،أصبــح أكــر انتشــارا بســبب وبــاء الكورونــا .وفــي األردن ،أجــرت عمليــات اإلغــاق وحظــر التجــول
المطولــة األســر علــى قضــاء المزيــد مــن الوقــت فــي المنــزل معــا ووقتــا أقــل مــع الزمــاء واألقــارب والجــران ،فضــا عــن الحــد
مــن إمكانيــة حصولهــا علــى المــوارد مثــل الخدمــات العامــة والطعــام ( Schaubشــوب .)2020 ،كمــا أن آثــار العنــف أثنــاء
الجائحــة كانــت أكــر ضــرر ًا فــي ظــل التوتــر الناجــم عــن الخلــل فــي الروتــن وعــدم التفاعــل مــع األصدقــاء ممــا يجعــل األطفــال
يشــعرون بأنهــم أكــر ضعفــا وأكــر احتياجــا إلــى مــودة الوالديــن (إمــران .)2020 ،وكتبــت هرنيتــا فــور ،المديــرة التنفيذيــة
لليونيســيف ( ،)2020رســالة تؤكــد فيهــا علــى المخاطــر المتزايــدة التــي يتعــرض لهــا األطفــال بســبب الوبــاء وضــرورة إجــراء
مزيــد مــن البحــوث مــن أجــل التوصــل إلــى تدخــات فعالــة.

فــي حــن تركــز هــذه الدراســة فــي األســاس علــى النطــاق المنزلــي ،إال أن العنــف ضــد األطفــال لــم يكــن يحــدث فــي المنــزل
فقــط .وأظهــرت دراســة حديثــة زيــادة نســبة تعــرض األطفــال للمحتــوى المســيء علــى وســائل التواصــل االجتماعــي خــال
الجائحــة ،ممــا يــدل علــى أن ســامة األطفــال ت�تعــرض لتهديــدات مــن عــدة جوانــب مختلفــة وتســتحق االهتمــام (بابفــي،
.)2021

إن الحصــول علــى معلومــات محدثــة حــول إمكانيــة ت�أثــر الوبــاء علــى معــدالت العنــف ضــد األطفــال ســيمكن األردن بشــكل
أفضــل مــن تحقيــق الهدفــن  5و 16مــن أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة مــن خــال تســليط الضــوء علــى
العوامــل مثــل «التفــاوت االقتصــادي واالجتماعــي ،والمعايــ�ي االجتماعيــة والثقافيــة التــي ت�تغاضــى عــن العنــف ،وعــدم
كفايــة السياســات والتشــريعات ،وعــدم كفايــة الخدمــات المقدمــة للضحايــا ،واالسـت�ثمارات المحــدودة فــي النظــم الفعالــة».
( ،UNICEF, 2018ص  .)10وقــد ت�أثــرت الظــروف والخدمــات االقتصاديــة بشــكل خــاص بهــذا الوبــاء ،حيــث أصبــح مــن الصعــب
الوصــول إلــى األفــراد المعزولــن (البنــك الدولــي .)2021 ،ولذلــك ،سـت�تيح هــذه الدراســة للحكومــة األردنيــة ووكاالت األمــم
المتحــدة توجيــه اهتمامهــا إلــى مواضــع الحاجــة.
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وت�تمثل أهداف هذا التقي�يم السريع فيما يلي:
1.قيــاس انتشــار العنــف الجســدي والنفســي ضــد األطفــال مــن آذار  2020حتــى نيســان  ،2021وتحديــد التغــرات التــي
حدثــت خــال فــرات اإلغــاق وتعليــق الدراســة فــي المــدارس فــي ظــل جائحــة كورونــا.
2.دراسة حاالت العنف ضد األطفال ودوافعه ،المبلغ عنها من قبل مقدمي الرعاية أثناء الوباء.
3.إجراء مقابالت مع خرباء حول الخدمات والربامج والتدخالت.
4.التوصــل إلــى توصيــات بشــأن السياســات والربامــج المســتقبلية التــي س ـت�كون أكــر فعاليــة فــي اســتهداف العنــف ضــد
األطفــال.

اســتخدمت الدراســة ثــاث طــرق لتحقيــق هــذه األهــداف .فقــد أجرينــا أوال دراســة اســتقصائية مــع  900مــن مقدمــي الرعايــة
الذيــن شــاركوا فــي دراســة العنــف ضــد األطفــال لعــام  ،2019وذلــك عــن طريـ�ق اختيــار طفــل بشــكل عشــوائي وســؤال مقــدم
الرعايــة عــن كيفيــة التعامــل مــع ذلــك الطفــل مــن قبــل أي شــخص بالــغ داخــل األســرة المعنيــة .ومــن ثــم عقدنــا مناقشــات
مجموعــات الرتكيــز مــع بعــض األطفــال أنفســهم ،لفهــم أفضــل لكيفيــة تصورهــم للتغــرات فــي طبيعــة وت�كــرار اإلجــراءات
الت�أديبيــة منــذ حلــول الوبــاء .وأخــرا ،أجرينــا مقابــات مــع مقدمــي المعلومــات الرئيسـي�ي ( )KIIsللحصــول علــى فهــم أخــاص
حــول التحديــات التــي تواجــه األطفــال فــي األردن طــوال فــرة انتشــار الوبــاء.
والعائــق الرئيســي أمــام هــذه الدراســة هــي أن مقدمــي الرعايــة قــد ال يرغبــون فــي اإلفصــاح عــن حقيقــة طريقــة
معاقبتهــم ألطفالهــم ،ال ســيما إذا كانــت األســاليب المســتخدمة شــديدة ومتنافيــة مــع القانــون .ومــع ذلــك ،فــإن المعــدالت
المبلــغ عنهــا للت�أديــب العنيــف تنــدرج ضمــن نطــاق الدراســات الوطنيــة الســابقة مثــل تقري ـ�ر اليونيســف لعــام  2018ومســح
الســكان وصحــة األســرة للفــرة .2018-2017

 1.2المعلومات األساسية
يبلــغ عــدد ســكان األردن حوالــي  10.8مليــون نســمة ويســتضيف  744,795الجئــا مســجال ،منهــم  655,000ســوري .وتحتــل األردن
المرتبــة  80عالميــا و 5فــي المنطقــة علــى مؤشــر  .SDGوعلــى الرغــم مــن أن مســتويات الفقــر قــد انخفضــت بشــكل ملحــوظ علــى
مــدى العقــد الماضــي ،يقــدر أن  15.7فــي المائــة مــن ســكان األردن يعيشــون تحــت خــط الفقــر الوطنــي ،ويكســبون أقــل مــن  68دينــارا
أردنيــا ،أو مــا يقــرب مــن  96دوالرا أمريكيــا ،فــي الشــهر .ويقــدر أن معــدل فقــر األطفــال المتعــدد األبعــاد هــو  20فــي المائــة.
تــدرك الحكومــة األردنيــة منــذ زمــن طويـ�ل ضــرورة فهــم ومعالجــة مشــكلة العنــف ضــد األطفــال .وفــي عــام  ،2007كانــت األردن
مــن أوائــل دول الشــرق األوســط التــي قامــت بإجــراء دراســة حــول العنــف ضــد األطفــال ،علــى عينــة تمثيليــة علــى المســتوى
الوطنــي مــن  2286أســرة و 3130طفــل فــي المــدارس ت ـ�تاوح أعمارهــم بــن  8و 17عامــا 1580 ،منهــم مــن اإلنــاث و1550
منهــم مــن الذكــور .واســتطلعت الدراســة آراء األطفــال مباشــرة .وشــملت بعــض النتائــج الرئيســية لدراســة عــام  2007مــا يلــي:
•تعرض أكرث من نصف األطفال األردني�ي لإليذاء الجسدي ،وواجه اثنان من كل ثالثة أطفال إساءة نفسية.
•تعــرض مــا يقــرب مــن  50فــي المائــة مــن األطفــال لالعتــداء الجســدي علــى أيــدي اآلبــاء والمدرســن واألشــقاء ،وثلثهــم
مــن قبــل البالغــن فــي األحيــاء وغريهــم مــن األطفــال.
•تعــرض ثلــث األطفــال تقري�بــا للتحــرش الجنســي (الــذي عرفــه التقريـ�ر بأنــه شــكل خفيــف مــن أشــكال االعتــداء الجنســي ،مثــل
الكلمــات البذيئــة) مــن البالغــن واألطفــال فــي األحيــاء ،فضــا عــن زمالئهــم فــي المدرســة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تعــرض
طفــان إلــى  7أطفــال مــن بــن كل  100طفــل لالعتــداء الجنســي مــن قبــل اآلبــاء واألقــارب واألشــقاء ومعلمــي المــدارس.
•تعــرض طفــل واحــد مــن بــن كل  0001طفــل لعنــف شــديد تطلــب تدخــل الســلطات ،مثــل إدارة حمايــة األســرة التابعــة
لمديريــة األمــن العــام.
152

تشــر دراســات أحــدث إلــى أن مســتويات العنــف ضــد األطفــال فــي األردن ال تــزال مرتفعــة .وتشــر أحــدث دراســة اســتقصائية
للصحــة الديموغرافيــة أجريــت بــن عامــي  2017و 2018إلــى أن  81.0فــي المائــة مــن األطفــال الذيــن تـ�تاوح أعمارهــم بــن
عــام واحــد و 14عامــا تعرضــوا ألســاليب ت�أديبيــة عنيفــة( .إدارة اإلحصــاء  DOSو )ICF، 2019ويســتند هــذا التقي�يــم الســريع
إلــى دراســة العنــف ضــد األطفــال لعــام  ،20191التــي وجــدت أن غالبيــة األطفــال الذيــن تـ�تاوح أعمارهــم بــن صفــر و 17عامــا
تعرضــوا للعنــف الجســدي (العامــة 70.8 :فــي المائــة ،المخيمــات 60.9 :فــي المائــة) واالعتــداء النفســي (العامــة63.9 :
فــي المائــة ،المخيمــات 52.3 :فــي المائــة) .وعلــى الرغــم مــن أنــه ينبغــي النظــر إلــى نتائــج العنــف ضــد األطفــال لعــام 2019
بشــكل مختلــف عــن نتائــج هــذه الدراســة ،ألنهــا تمثــل فئــة عمريــة أكــر وتســأل عــن العــام الماضــي بــدال مــن الشــهر الماضــي
وتســتخدم  ISPCANبــدال مــن  MICSوتشــر النتائــج المســتخلصة مــن دراســات متعــددة إلــى أن العنــف ضــد األطفــال مشــكلة
كبــرة فــي األردن.

مــع ذلــك ،ففــي حــن أن حمايــة األطفــال مــن األذى راســخة فــي سياســة الحكومــة ،إال أن إنفــاذ قانــون حمايــة الطفــل يمكــن
أن تعوقــه المعايــ�ي الثقافيــة ،فضــا عــن الظــروف االقتصاديــة .فعلــى ســبيل المثــال ،قــد يســقط ولــي أمــر الضحيــة أو
أســرته التهــم لتجنــب وصمــة العــار فــي حــاالت االعتــداء الجنســي أو االغتصــاب أو القتــل( .لجنــة  )CEDAW، 2012وعــاوة
علــى ذلــك ،تشــعر لجنــة حقــوق الطفــل ( )2014بالقلــق ألن التدابــر الحاليــة المبينــة فــي السياســة القانونيــة األردنيــة
أثبتــت عــدم كفايتهــا .فعلــى ســبيل المثــال ،تســمح الصيغــة المعدلــة للمــادة  62مــن القانــون الجنائــي للوالديــن بت�أديــب
أطفالهمــا فــي إطــار «معايـ�ي مقبولــة ثقافيــا» مــا دامــت ال تســبب ضــررا بدنيــا ،ممــا يعنــي أن االعتــداء النفســي ،وهــو أحــد
أنــواع الت�أديــب العنيــف المبــن فــي هــذه الدراســة قــد ال يعتــر فــي كثــر مــن األحيــان عنفــا.
بالنظــر إلــى األدلــة التــي تشــر إلــى أن اإلغــاق وفــرات العــزل المطولــة كان لهــا ت�أثــر علــى معــدالت العنــف ،فــإن هــذه
الدراســة تســد فجــوة فــي المعرفــة الحاليــة حــول معــدل العنــف ضــد األطفــال فــي األردن خــال فــرة الجائحــة .وشــهد األردن
بشــكل خــاص إغالقــات مطولــة وصارمــة ،مــن آذار إلــى حزي ـ�ران  2020فــي أشــد حاالتهــا ،ممــا قــد ســاهم فــي زيــادة كبــرة
فــي العنــف ضــد األطفــال( .شــوب )2020 ،ووفقــا لتانيــا شابويســات ،الممثلــة القطريــة لليونيســيف فــي األردن ،شــهدت
إدارة حمايــة األســرة زيــادة بنســبة  33فــي المائــة فــي التقاري ـ�ر عــن العنــف األســري خــال عــام .2020

ومــن أجــل وضــع وتنفيــذ اســراتيجيات فعالــة للوقايــة واالســتجابة ،تــم إجــراء عمليــة جمــع وتحليــل للبيانــات الكميــة والنوعيــة
الحديثــة حــول العنــف ضــد األطفــال فــي األردن .تناولــت هــذه الدراســة مــا يلــي:
•انتشار الت�أديب العنيف
• أشكال العنف ضد االطفال
•التغريات المتصورة في مستويات الت�أديب العنيف منذ بداية وباء كوفيد 19
•عوامل نمط الحياة األخرى المت�أثرة بالوباء وعالقتها باستخدام الت�أديب العنيف
•ممارسات األبوة واألمومة غري العنيفة
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اتخــذت الحكومــة األردنيــة خطــوات متعــددة لمعالجــة مشــكلة العنــف ضــد األطفــال منــذ صــدور نتائــج تقريــ�ر عــام .2007
وت�أسســت حملــة معــان بالشــراكة مــع اليونيســف فــي عــام  2009إلنهــاء العنــف فــي المــدارس ،حيــث أظهــر تقي�يــم فــي
عــام  2017أنهــا حققــت تخفيضــات كبــرة فــي معــدالت العنــف .وفــي عــام  ،2018وضعــت الحكومــة خطــة وطنيــة متعــددة
القطاعــات مدتهــا ثــاث ســنوات إلنهــاء العنــف الجســدي ضــد األطفــال فــي كل األماكــن فــي جميــع أنحــاء األردن .كمــا تــم
تضمــن هــذه االلتزامــات فــي األردن  :2025رؤيــة واســراتيجية وطنيــة وخطــة وطنيــة طويلــة األجــل لتحقيــق المزيــد مــن
النمــو واالســتقرار فــي األردن (الــذي تشــكل ســامة األســر والمجتمعــات جــزءا ال يتجــزأ منــه).

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

 1.3المنهجية
اســتخدمت منهجيــة التقي�يــم الســريع للعنــف ضــد األطفــال نهــج متعــدد األســاليب .وشــملت الدراســة إجــراء مســح هاتفــي
لمقدمــي الرعايــة عــر الهاتــف ومجموعــات تركيــز مــع األطفــال ومقابــات مــع مقدمــي المعلومــات الرئيسـي�ي مــن الحكومة
والمنظمــات المحليــة العاملــة فــي مجــال حمايــة الطفــل.
يصف هذا القسم أخذ العينات واألدوات وطرق جمع البيانات.

االستطالع الهاتفي لمقدمي الرعاية
تــم اختيــار مقدمــي الرعايــة المســتهدفني لالســتطالع الهاتفــي مــن العينــة الذيــن تمــت مقابلتهــم فــي بحــث العنــف ضــد
األطفــال فــي األردن  .2019وإجمــاال ،تمــت مقابلــة  1,706مــن مقدمــي الرعايــة فــي عــام  ،2019ووافــق مــا يقــرب مــن
 1,650منهــم علــى تقديــم أرقــام هواتفهــم التــي ســيتم مــن خاللهــا االتصــال بهــم .ووافــق مــا مجموعــه  900شــخص
فــي نهايــة المطــاف علــى المشــاركة فــي الدراســة االســتقصائية الســريعة .ومــن بــن المجيبــن البالــغ عددهــم  900الذيــن
أجريــت معهــم مقابــات فــي نهايــة المطــاف ،كان  705منهــم مــن العينــة الوطنيــة و 195مــن عينــة المخيمــات.
اســتخدمت الدراســة وحــدة المســح العنقــودي متعــدد المؤشــرات  6لت�أديــب األطفــال بصياغتهــا األصليــة (مــن قبــل برنامــج
المســح العنقــودي متعــدد المؤشــرات) ،ولكنهــا أضافــت أســئلة تستفســر عــن التغي ـ�ي المتصــور فــي تواتــر اللجــوء إلــى كل
شــكل مــن أشــكال الت�أديــب فــي العــام الماضــي (منــذ آذار  .)2020وشــملت الدراســة أيضــا أســئلة مختــارة حــول خصائــص
األســرة المعيشــية ،والتعليــم ،وآثــار كوفيــد .19

استبيان المسح العنقودي متعدد المؤشرات -وحدة ت�أديب األطفال
تعــد الدراســات االســتقصائية العنقوديــة المتعــددة المؤشــرات مــن أكــر مصــادر البيانــات القابلــة للمقارنــة دوليــا عــن النســاء
واألطفــال فــي جميــع أنحــاء العالــم .ومــن بــن أدوات المســح العنقــودي متعــدد المؤشــرات «اســتبيان  MICS6لألطفــال
الذيــن ت ـ�تاوح أعمارهــم بــن  5و 17عامــا» الــذي يتضمــن وحــدة ت�أديــب األطفــال ،والتــي يمكــن اســتخدامها لقيــاس االعتــداء
الجســدي والنفســي علــى األطفــال .وقــد تــم التحقــق مــن صحــة وحــدات المســح العنقــودي متعــدد المؤشــرات واســتخدامها
علــى نطــاق واســع منــذ عــام  .1995تــم اســتخدام وحــدة المســح العنقــودي متعــدد المؤشــرات لت�أديــب األطفــال ،والتــي
تشــمل األطفــال الذيــن تـ�تاوح أعمارهــم بــن ســنة واحــدة و 14ســنة ،فــي آخــر مســح ديموغرافــي وصحــي أجــري فــي األردن
فــي الفــرة مــا بــن عامــي  2018-2017علــى مجموعــة فرعيــة مــن نصــف األســر التــي تــم اختيارهــا إلجــراء المســح العــام
(دائــرة اإلحصــاءات و ،ICF، 2019ص )287

خصائص العينة
مــن بــن المســتفتي�ي البالــغ عددهــم  ،900كان  705مــن العينــة الوطنيــة و 195مــن عينــة المخيمــات .وكان هامــش الخطــأ
للعينــة العامــة  -3.7/+فــي المائــة عنــد مســتوى الثقــة البالــغ  95فــي المائــة .وهامــش الخطــأ لعينــة المخيمــات -8.2/+
فــي المائــة عنــد مســتوى الثقــة البالــغ  95فــي المائــة.
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تغطــي العينــة الوطنيــة  12محافظــة فــي األردن :إربــد ( 18.0فــي المائــة) ،البلقــاء ( 5.1فــي المائــة) ،الزرقــاء ( 14.2فــي
المائــة) ،الطفيلــة ( 1.0فــي المائــة) ،عمــان ( 43.8فــي المائــة) ،العقبــة ( 1.9فــي المائــة) الكــرك ( 3.2فــي المائــة) ،المفــرق
( 5.4فــي المائــة) ،جــرش ( 2.4فــي المائــة) ،عجلــون ( 1.8فــي المائــة) ،مادبــا ( 1.9فــي المائــة) ،ومعــان ( 1.4فــي المائــة).1
وتشــمل عينــة المخيمــات مشــاركني مــن مخيمــي الزعــري واألزرق 2.تــم ترجيــح العينــة لتعكــس التوزيــع الفعلــي للســكان عــر
المحافظــات ،وفقــا للتعــداد الســكاني لعــام .2015
شــكلت اإلنــاث األغلبيــة العظمــى للمشــاركني فــي الدراســة االســتقصائية ،حيــث مثلــن  81.9فــي المائــة مــن العينــة الوطنيــة
و 84.6فــي المائــة مــن عينــة المخيمــات .وي�رجــع ذلــك إلــى أن عــدد األشــخاص الذيــن طلــب منهــم التحــدث إلــى مقــدم الرعايــة
الرئيســي فــي األســرة ،ويقــدر أن النســاء فــي األردن يقضــن وقت ـ ًا أطــول بنحــو  17.1مــرة فــي العمــل غــر المدفــوع األجــر
أكــر مــن الرجــال  -بمــا فــي ذلــك رعايــة األطفــال  -ممــا يعنــي أنهــن أكــر عرضــة ألن يكــن مقــدم الرعايــة الرئيســي.
كانــت العينــة الوطنيــة أكــر تعليمــا مــن عينــة المخيمــات .ومــن بــن العينــة الوطنيــة ،تلقــى  7مــن كل  67.1( 10فــي المائــة)،
وهــي أعلــى نســبة مئويــة ،تعليمــا ثانويــا علــى األقــل ،فــي حــن تلقــى  3مــن كل  32.8( 10فــي المائــة) تعليمــا أقــل مــن
التعليــم الثانــوي .وفــي عينــة المخيمــات ،تلقــى مــا يقــرب مــن ثالثــة أربــاع ( 72.2فــي المائــة) تعليمــا أقــل مــن مســتوى
المدرســة الثانويــة ،فــي حــن تلقــى نحــو  3مــن كل  27.7( 10فــي المائــة) تعليمــا ثانويــا أو أعلــى.

كان مقدمــو الرعايــة فــي العينــة الوطنيــة هــم مقدمــو الرعايــة الرئيســيون لمــا متوســطه  2.7طفــل (تــ�تاوح أعمارهــم
بــن ســنة واحــدة و 17ســنة) ،فــي حــن أن مقدمــي الرعايــة فــي عينــة المخيمــات هــم مقدمــو الرعايــة لمــا متوســطه 3.8
أطفــال .وهــذا يشــر إلــى أن المشــاركون فــي عينــة المخيمــات مــن المرجــح أن يكــون لديهــم عائــات أكــر.
ســئل مقدمــو الرعايــة عــن طفــل واحــد مختــار عشــوائي ًا («الطفــل المحــوري») .وفــي العينــة الوطنيــة وعينــة المخيمــات ،كان
 56.9فــي المائــة و 52.6فــي المائــة مــن األطفــال مــن الذكــور علــى التوالــي .وكان متوســط األعمــار لألطفــال  10.3و8.2
فــي العينــة الوطنيــة وعينــة المخيمــات.
كانــت نســبة الفتيــان إلــى البنــات فــي العينــة الوطنيــة  56.9فــي المائــة إلــى  43.1فــي المائــة .وبالنســبة لعينــة المخيمات،
كانــت النســبة تـ�تاوح بــن  52.6فــي المائــة و 47.4فــي المائة.
كمــا كان متوســط عمــر األطفــال فــي العينــة الوطنيــة أعلــى مــن عمــر عينــة المخيمــات  10.25 -إلــى  .8.18ووفقــا إلحصــاءات
األمــم المتحــدة ،يشــكل األشــخاص الذيــن تـ�تاوح أعمارهــم بــن ســنة واحــدة و 14ســنة  28.9فــي المائــة مــن إجمالــي عــدد
الســكان فــي األردن 3.وفــي هــذه الفئــة العمريــة ،يشــكل مــن تــ�تاوح أعمارهــم بــن ســنة واحــدة و 4ســنوات  22.1فــي
المائــة ،ويشــكل مــن تـ�تاوح أعمارهــم بــن  5ســنوات و 11ســنة  55.1فــي المائــة ،ويشــكل مــن تـ�تاوح أعمارهــم بــن  12و14
ســنة  22.8فــي المائــة .وفــي هــذه الدراســة ،بلغــت هــذه النســب نحــو  27فــي المائــة و 52فــي المائــة و 21فــي المائــة
علــى التوالــي.

 1على افرتاض ت�أثري التصميم (هامش الخطأ)  .1على افرتاض أن هامش الخطأ أكرث تحفظا وهو  ،2فإن هوامش الخطأ تصبح  -7.3/+في المائة و-16.3/+
في المائة للعينة العامة وعينة المخيمات ،على التوالي.
 2نسب موزونة.
 3مأخوذة من بيانات «آفاق سكان العالم» المستمدة من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة
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كان متوسط حجم األسرة المعيشية للعينة العامة  ،5.94وكان المتوسط لعينة المخيمات .6.73
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التحليل
ومــن ثــم اســتخدم نمــوذج االنحــدار اللوجســتي لتقديــر احتمــال تعــرض الطفــل للت�أديــب العنيــف مــن مقدمــي الرعايــة
اعتمــادا علــى التغــرات فــي األوجــه العشــرة التاليــة :الحصــول علــى التعليــم والصحــة النفســية لمقــدم الرعايــة ودخــل
األســرة والصحــة النفســية للزوج/ـــة أو أي فــرد آخــر مــن أفــراد األســرة ،والحيــاة االجتماعيــة لمقــدم الرعايــة ،وعمــل الــزوج/
ـــة والحصــول علــى التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة وســلوك األطفــال والحصــول علــى الرعايــة الصحيــة وعملهــم
الخــاص .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم التحكــم فــي الخصائــص التاليــة لألســرة المعيشــية والمشــارك :عمــر المشــارك بالســنوات
وجنــس الطفــل المحــوري وعــدد األطفــال الذيــن تـ�تاوح أعمارهــم بــن ســنة واحــدة و 17ســنة والذيــن تحــت رعايــة المشــارك
وحيــازة األدوات المنزليــة (ممــا يــدل علــى الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي) وحجــم األســرة المعيشــية .وعليــه ،فــإن احتمــال
حــدوث ت�أديــب عنيــف يتــم حســابه عــن طري ـ�ق:
حيــث أن ( Pالت�أديــب العنيــف) هــو احتمــال الت�أديــب العنيــف اعتمــاد ًا علــى القيــم المعروفــة لســمات مقدمــي الرعايــة (العمــر
والتعليــم) ،والســمات األســرية (الحجــم) ،وســمات األطفــال (الجنــس والعمــر) ،والجوانــب (البنــود العشــرة الــواردة فــي
الجــدول .)2.2

مناقشات مجموعة الرتكيز ()FGDs
قــد أجريــت مجموعــات تركيــز مــع األطفــال الكتســاب مزيــد مــن الرؤيــة فــي تجاربهــم أثنــاء الجائحــة وأي تجــارب محتملــة للعنف.
وأجــري مــا مجموعــه ســت مناقشــات لمجموعــة الرتكيــز مــن جنــس واحــد شــخصيا مــع أطفــال فــي الفئــة العمريــة ت ـ�تاوح
أعمارهــم بــن  10ســنوات و 17ســنة .وقســمت المناقشــات حســب العمــر ،حيــث كان األطفــال الذيــن ت ـ�تاوح أعمارهــم بــن
 10و 13ســنة فــي مجموعــة واحــدة ،واألطفــال الذيــن ت ـ�تاوح أعمارهــم بــن  14و 17ســنة فــي مجموعــة أخــرى .وأجــرى
خــراء نوعيـ�ي مــن ذوي الخــرة الســابقة فــي العمــل مــع األطفــال جميــع مناقشــات مجموعــات الرتكيــز التــي جــرى تفصيلهــا
فــي الجــدول  1-1وجهــا لوجــه .وبمــا أنــه لــم يســمح بالوصــول إلــى مخيمــات الالجئــن ،فقــد أجريــت مقابــات هاتفيــة مــع أربــع
أطفــال مــن اإلنــاث وأربعــة أطفــال ذكــور مــن قوائــم مقدمــي الرعايــة فــي المخيمــات بموافقتهــم وموافقــة والديهــم.
الجدول  1-1المعلومات التفصيلية لمجموعات الرتكيز المنفذة ضمن الدراسة
النشاط
مناقشات مجموعة الرتكيز لإلناث في كرك
( 8أطفال)
مناقشات مجموعة الرتكيز لإلناث في إربد
( 8أطفال)
مناقشات مجموعة الرتكيز لإلناث في الزرقاء
( 9أطفال)
مناقشات مجموعة الرتكيز للذكور في كرك
( 7أطفال)
مناقشات مجموعة الرتكيز للذكور في إربد
( 8أطفال)
مناقشات مجموعة الرتكيز للذكور في الزرقاء
( 7أطفال)

 1اسم المكان الذي أجريت فيه مناقشات مجموعات الرتكيز.
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الفئة العمرية
13-10

الموقع

الجدول الزمني

أكشن إيد
أبسرتاكت

إبري�ل 18

1

17-14
13-10
17-14
13-10
17-14

مركز قدرات
أكشن إيد
أبسرتاكت
مركز قدرات

إبري�ل 19
إبري�ل 20
إبري�ل 18
إبري�ل 19
إبري�ل 20

تعزز مناقشات مجموعة الرتكيز االستطالع الهاتفي للتقي�يم السريع من خالل تغطية ما يلي:
•الممارسات الت�أديبية الحالية في المنزل
•التغي�يات في الممارسات الت�أديبية قبل وبعد كوفيد 19
•التغريات المتصورة في السلوكيات داخل األسرة المعيشية في ظل كوفيد
•الت�أثري المباشر للتغي�يات ذات الصلة بكوفيد  19على العنف ضد األطفال

المقابالت مع مقدمي المعلومات الرئيسي�ي ()KIIs
كما شملت الدراسة ست مقابالت مع مقدمي المعلومات الرئيسي�ي من خالل ممثلني من الكيانات التالية:
•منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
•المجلس الوطني لشؤون األسرة ()NCFA

•منظمة المجتمع المدني ( )CSOsالتي تعمل مع الناجني من العنف

وقــد كانــت الــرؤى المقدمــة مــن المنظمــات التــي تســتجيب لحــوادث العنــف ضروريــة لتزويــد الدراســة بمنظورهــا خــال
األشــهر الســتة الماضيــة .كمــا تعــزز المقابــات مــع مقدمــي المعلومــات الرئيس ـي�ي التقي�يــم الســريع مــن خــال مــا يلــي:
•تقي�يــم منظــور مقدمــي المعلومــات حــول انتشــار العنــف ضــد األطفــال فــي األردن ومــا إذا قــد أبلغــوا عــن اختالفــات قبــل
وبعــد كوفيــد .19
•تحديد التدابري الوقائية القائمة واستمراريتها خالل فرتة كوفيد .19

قيود الدراسة
ت�كمــن الفائــدة مــن اســتخدام المســح العنقــودي متعــدد المؤشــرات هــو أنــه يســمح لمقدمــي الرعايــة بتذكــر اســتخدام
أســاليب معينــة مــن الت�أديــب بشــكل أكــر دقــة ،حيــث أن الشــهر الماضــي هــو فــرة قري�بــة وقصــرة .وعــاوة علــى ذلــك ،يتيــح
اســتطالع آراء المســتفتي�ي الذيــن قــد شــاركوا فــي اســتطالع عــام  2019إمكانيــة مقارنــة بــن الدراســات .ومــع ذلــك ،كان
هنــاك قيــود لهــذا النهــج:
1.حيــث أننــا اســتدعينا نفــس األشــخاص الذيــن شــاركوا فــي دراســة العنــف ضــد األطفــال فــي عــام  ،2019فربمــا كانــوا قلقــن
مــن كونهــم مراقبــن إذا كانــوا قــد أبلغــوا ســابقا عــن اســتخدام الت�أديــب العنيــف .ولذلــك ،ربمــا كانــوا مرتدديــن فــي
االعــراف باســتخدامهم ألســاليب معينــة للعقــاب.
2.ال يعكــس الســؤال عــن اســتخدام الت�أديــب العنيــف خــال الشــهر الماضــي عــدد المــرات التــي يســتخدم فيهــا مقــدم الرعاية
شــكال مــن أشــكال العقــاب .وبالمثــل ،فــإن الزيــادة أو النقصــان الملحوظــن ال يحــددان الت�كــرار الدقيــق للعقــاب قبــل وبعــد
الجائحــة  -فقــط يشــر إلــى أن هنــاك تغيـ�ي ملحــوظ.
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•إدارة حماية األسرة ()FPD
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3.إجــراء المقابــات عــر الهاتــف يجعــل مــن الصعــب قيــاس مســتوى فهــم المشــارك وراحتــه ،بســبب عــدم وجــود إشــارات
بصريــة .كمــا أنــه يجعــل مــن الصعــب ت�كوي ـ�ن عالقــة تشــجع علــى الصــدق.
4.لم يتم االتصال بكل من شارك في استطالع عام  ،2019مما يعني أن ت�كوي�ن العينة مختلف.
5.طــول االســتبيان ،الــذي كان فــي المتوســط  30دقيقــة ،يعنــي أن المســتفتي�ي قــد يصبحــون متعبــن وتقــل احتماليــة
اســتمرارهم لإلجابــة عــن األســئلة الالحقــة( .مــن بــن الذيــن وافقــوا علــى المشــاركة فــي الدراســة االســتقصائية ،لــم
يكمــل  2.5فــي المائــة االســتبيان)

النتائج
يعــرض هــذا القســم نتائــج الدراســة مــن المســح حــول انتشــار الت�أديــب العنيــف ،وأشــكال الت�أديــب العنيــف ،واألطفــال األكــر
عرضــة للت�أديــب العنيــف ،والعوامــل التــي تمثــل تنبــؤات ذات داللــة إحصائيــة للت�أديــب العنيــف .وهــو يوفــر معلومــات إضافيــة
مــن مجموعــات الرتكيــز والمقابــات مــع مقدمــي المعلومــات الرئيس ـي�ي.

 2.1استخدام الت�أديب العنيف
أهم النقاط
•قــد عانــى حوالــي  7مــن كل  10أطفــال فــي العينــة الوطنيــة مــن شــكل واحــد علــى األقــل مــن أشــكال الت�أديــب
العنيــف فــي الشــهر الماضــي ،مقارنــة ب  5مــن كل  10أطفــال فــي عينــة المخيمــات.
•من بني جميع أشكال الت�أديب العنيف ،كان المشاركون على األرجح يبلغون عن استخدام االعتداء النفسي.
•كان األوالد أكرث عرضة للت�أديب العنيف من الفتيات.
•الشكل األكرث شيوعا للعنف الجسدي كان ضرب أو صفع الطفل على يده أو ذراعه أو ساقه.
•الشــكل األكــر شــيوعا لالعتــداء النفســي كان منــاداة الطفــل بالغبــي أو الكســول أو مصطلحــات مهينــة أو تهديــدات
مماثلة.

نظرة عامة
يقيــم هــذا القســم أنــواع الت�أديــب العنيــف األكــر اســتخداما لألطفــال مــن ســن  1إلــى  14ســنة ،وكذلــك النظــر فــي االنتشــار
1
العــام لمختلــف أشــكال الت�أديــب العنيــف.
لقــد عانــى معظــم األطفــال فــي العينــة الوطنيــة مــن الت�أديــب العنيــف مــن قبــل مقدمــي الرعايــة لهــم .وحوالــي نصــف
الموجوديــن فــي عينــة المخيمــات عانــوا مــن الت�أديــب العنيــف( .ومــع ذلــك ،فــإن مراقبــة ســلطات األمــم المتحــدة داخــل مخيمــات
الالجئــن قــد تجعــل هــؤالء المســتفتي�ي أقــل عرضــة لإلبــاغ عــن اســتخدام الت�أديــب العنيــف ،ممــا قــد يفســر التناقــض بــن العينــات).

| 1راجع القسم «المصطلحات والتعاريف» لالطالع على تعريفات لكل نوع من أنواع العنف وفقا للمسح العنقودي متعدد المؤشرات.
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كان أكــر أشــكال الت�أديــب العنيــف شــيوعا الــذي يســتخدمه مقدمــو الرعايــة هــو االعتــداء النفســي ،بمــا فــي ذلــك الصــراخ فــي
وجــه الطفــل وإهانتــه .وهــذا علــى النقيــض مــن دراســة العنــف ضــد األطفــال لعــام  ،2019حيــث كان العنــف الجســدي النــوع
األكــر شــيوعا مــن الت�أديــب العنيــف مــن قبــل األطفــال 1.ويمكــن تفســر التبايــن بــن الدراســات بالفــروق العمريــة بــن األطفــال
(مجموعــة تــ�تاوح بــن  1و 14عامــ ُا مقابــل مجموعــة تــ�تاوح بــن صفــر و 18عامــا) فــي اســتقصاءات مقدمــي الرعايــة.
وأفيــد أيضــا أن االعتــداء النفســي قــد زاد أكــر مــن األشــكال األخــرى مــن الت�أديــب العنيــف أثنــاء هــذا الوبــاء ،وهــو مــا وجــد
أيضــا فــي دراســة أجريــت فــي الواليــات المتحــدة .كمــا أن أحــد التفســرات التــي قدمهــا لوســون هــو أن عتبــة اإلجهــاد للجــوء
إلــى الت�أديــب العنيــف أقــل للعنــف النفســي مــن العنــف الجســدي ،وبالتالــي مــن المرجــح أن تزيــد وبكميــة أكــر فــي أوقــات
اإلجهــاد .وثمــة تفســر آخــر هــو أن االعتــداء النفســي يميــل إلــى أن يحــدث بشــكل أكــر تواتــرا فــي األســر المعيشــية التــي
يمــارس فيهــا العنــف الجســدي ،ممــا يعنــي أن الســؤال عــن الشــهر الماضــي وليــس العــام الماضــي مــن شــأنه أن يلتقــط
حــاالت أقــل بشــكل غــر متناســب مــن العنــف الجســدي .ومــع ذلــك ،فــإن الغالبيــة العظمــى مــن األطفــال عانــوا مــن وســائل
الت�أديــب العنيفــة وغــر العنيفــة علــى حــد ســواء ،ممــا يشــر إلــى أن معظــم اآلبــاء ال يعتمــدون علــى الت�أديــب العنيــف وحــده
لمعاقبــة أطفالهــم وممارســة أســاليب أخــرى.

والعمــر الــذي يتعــرض فيــه األوالد والبنــات علــى الســواء للت�أديــب العنيــف هــو مــا بــن  6إلــى  10ســنوات .وقــد يكــون اآلبــاء
أقــل عرضــة الســتخدام الت�أديــب العنيــف ضــد األطفــال الصغــار ألنهــم ال يســتطيعون فهــم ســبب الت�أديــب .وعلــى النقيــض مــن
ذلــك ،قــد يكــون المراهقــون أكــر اســتقاللية ويتعلمــون كيفيــة تجنــب الت�أديــب العنيــف .كمــا أظهــرت دراســة اســتقصائية
لمقدمــي الرعايــة فــي دراســة العنــف ضــد األطفــال لعــام  2019أن اســتخدام الت�أديــب العنيــف بلــغ ذروتــه فــي ســن  6إلــى
 11عامــا ،ممــا يشــر إلــى أن الوبــاء لــم يؤثــر علــى العمــر الــذي مــن المرجــح أن يتعــرض فيــه األطفــال للت�أديــب العنيــف .ومــع
ذلــك ،غطــت دراســة عــام  2019فئــة عمريــة أكــر ،واســتخدمت تعريفــات مختلفــة ،وســألت عــن العــام الماضــي بــدال مــن
الشــهر الماضــي.

تشــر هــذه النتائــج إلــى أن الت�أديــب العنيــف منتشــر فــي األردن .غــر أن المقابــات مــع مقدمــي المعلومــات الرئيســي�ي
أشــارت إلــى وجــود مجموعــة متنوعــة مــن اآلراء بشــأن مــا إذا كان العنــف ضــد األطفــال ظاهــرة اجتماعيــة أم ال ،حيــث ادعــى
البعــض أنهــا ليســت عاليــة ،بينمــا قــال آخــرون إنــه تــم العثــور عليهــا ولكنهــا ليســت ظاهــرة ،وذكــر آخــرون أنهــا منتشــرة جــدا.
وهــذا يشــر إلــى عــدم وجــود إجمــاع حــول مــدى جديــة انتشــار العنــف ضــد األطفــال بــن المؤسســات األردنيــة ،وبالتالــي ال
يوجــد رأي موحــد حــول أفضــل الســبل للتعامــل مــع المشــكلة.

1تجدر اإلشارة إلى أنه في حني أن وحدة الدراسة االستقصائية المتعددة المؤشرات المستخدمة في هذا التقي�يم السريع سألت عن حوادث العنف في
الشهر األخري قبل المسح ،إال أن دراسة العنف ضد األطفال لعام  2019سألت عن األشهر ال  12الماضية .وبما أن فرتة دراسة العنف ضد األطفال لعام
 2019قد غطت فرتة أطول ،فإننا نتوقع أن تظهر انتشارا أعلى للعنف .وعالوة على ذلك ،يسأل المسح العنقودي متعدد المؤشرات عن مؤشر أو
طفل محوري بني  1و 14في حني أن دراسة العنف ضد األطفال لعام  2019اختارت طفل محوري بني  0و 18في رعاية مقدم الرعاية (المشارك).

159

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

كان مقدمــو الرعايــة أكــر عرضــة لإلبــاغ عــن اســتخدام الت�أديــب العنيــف مــع الفتيــان أكــر مــن الفتيــات ،وأكــر مــن ذلــك فــي
عينــة المخيمــات .ويثبــت هــذا القــول عندمــا يكــون مصنفــا حســب األشــكال النفســية والجســدية للت�أديــب .ويمكــن أن يعكــس
ذلــك قيمــا مجتمعيــة أوســع نطاقــا ،حيــث مــن المرجــح أن تــرى الســلطات أن أســاليب العنــف أكــر قبــوال لت�أديــب الفتيــان مــن
الفتيــات( .ري�بلــي)2017 ،

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

أنواع الت�أديب العنيف
في هذه الدراسة ،سئل مقدمي الرعاية عما إذا كانوا يستخدمون أشكاال محددة للت�أديب العنيف.
الجــدول 1-2توزيــع أشــكال الت�أديــب العنيــف األكــر اســتخداما وفقــا إلجابــات المســتجيبني فــي العينــة الوطنيــة وعينــة
المخيمــات
النفسي

الجسدي
العينة الوطنية

عينة المخيمات

1

ضرب أو صفع الطفل على
يده أو ذراعه أو ساقه
()31.1٪

هز الطفل بقوة ()31.3٪

2

هز الطفل بقوة ()%29.2

ضرب أو صفع الطفل على
يده أو ذراعه أو ساقه
()%26.2

3

ضرب أو صفع الطفل على
مؤخرته باليد ()%19.2

ضرب أو صفع الطفل على
مؤخرته باليد ()%19.2

عينة المخيمات

العينة الوطنية

مناداة الطفل باألبكم،
مناداة الطفل باألبكم،
الكسول ،أو اسم آخر من هذا الكسول ،أو اسم آخر من هذا
القبيل ()%35.3
القبيل ()%38.6
شتم أسماء األطفال

شتم أسماء األطفال

()%29.3

()%17.4

التهديد برتك الطفل أو
التخلي عنه ()%16.7

التهديد برتك الطفل أو
التخلي عنه ()%10.5

انتشار الت�أديب العنيف
إن الت�أديــب العنيــف كان شــائعا .وفــي الشــهر الماضــي ،تعــرض مــا ال يقــل عــن  7مــن كل  10أطفــال ( 69.7فــي المائــة) لشــكل
واحــد علــى األقــل مــن أشــكال الت�أديــب العنيــف .وفــي عينــة المخيمــات ،كانــت هــذه النســبة  5مــن كل  50.5( 10فــي المائــة).
وهــذا يشــر إلــى أن األطفــال فــي العينــة الوطنيــة كانــوا أكــر عرضــة للت�أديــب العنيــف بشــكل عــام مــن أولئــك الذيــن كانــوا
فــي عينــة المخيمــات ،والتــي وجــدت أيضــا فــي دراســة عــام ( 2019التــي غطــت فئــة عمريــة أكــر وفــرة زمنيــة أكــر).

اﻟﺸﻜﻞ  :2.1اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺄدﻳﺐ اﻟﻌﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ
ﺑﲔ  14-1ﺳﻨﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻷﺧﲑ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻮزﻋﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻴﻨﺔ
1.9%

10.3%

26.9%

40.1%

45.7%

64.2%

50.5%

69.7%
100
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25

0

ﺷﻬﺪوا ﺷﻜﻼ واﺣﺪا ﻣﻦ
أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺠﺴﺪي
اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ

ﺷﻬﺪوا ﺷﻜﻼ واﺣﺪا ﻣﻦ
أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺠﺴﺪي
ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ

ﻋﻴﻨﺔ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت
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ﺷﻬﺪوا ﺷﻜﻼ واﺣﺪا ﻣﻦ
أﺷﻜﺎل اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ

اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺷﻬﺪوا ﺷﻜﻼ واﺣﺪا ﻣﻦ
أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺄدﻳﺐ اﻟﻌﻨﻴﻒ
ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ

فــي العينــة الوطنيــة ،تعــرض  4مــن كل  10منهــم العتــداءات جســدية مقارنــة بنحــو الربــع فــي عينــة المخيمــات (انظــر
الشكل .)1-2
كمــا كان األطفــال مــن كلتــا العينتــن أكــر عرضــة لالعتــداء النفســي .وقــد تعــرض نحــو  64.2فــي المائــة مــن العينــة الوطنيــة
إلــى العنــف بصفــة عامــة ،مقارنــة بنســبة  45.7فــي المائــة مــن عينــة المخيمــات (ومــرة أخــرى ،يظهــر أن الموجوديــن فــي
المخيمــات أقــل تعرضــا للعنــف).
وفــي العينــة الوطنيــة ،تعــرض طفــل واحــد مــن كل عشــرة أطفــال لعنــف جســدي شــديد .وكان هــذا أقــل بالنســبة لعينــة
المخيمــات ،حيــث بلــغ  2.0فــي المائــة.
مــن أجــل تقي�يــم مــا إذا كانــت هــذه النتائــج تعكــس وعيــا أوســع نطاقــا حــول انتشــار العنــف ضــد األطفــال ،ســألنا المســتفتي�ي
فــي مقابــات مــع مقدمــي المعلومــات الرئيس ـي�ي عمــا إذا كان العنــف ضــد األطفــال ظاهــرة اجتماعيــة.

فــي حــن كان هنــاك اعــراف عالمــي بوجــود عنــف ضــد األطفــال فــي األردن ،إال أن مقدمــي المعلومــات اختلفــوا فــي
تقي�يمهــم لحجــم المشــكلة .وردا علــى ســؤال عمــا إذا كان العنــف ضــد األطفــال ظاهــرة اجتماعيــة فــي األردن ،قــال أحــد
الذيــن أجريــت معهــم مقابــات مــع مؤسســة عامــة« :ال أقــول إنهــا ظاهــرة ...وإذا مــا وضعنــا فــي االعتبــار النمــو الســكاني
والمعــدالت الدوليــة (للعنــف ضــد األطفــال) ،فإنــه ليــس مرتفعــا جــدا» .وقــال مقــدم معلومــات آخــر مــن مؤسســة عامــة
«العنــف النفســي أو الجســدي يحــدث بالفعــل ،لكــن العنــف ضــد األطفــال ليــس ظاهــرة (فــي األردن) بالمعنــى الحقيقــي».
يمكــن النظــر إلــى العنــف ضــد األطفــال علــى أنــه أقــل انتشــارا بكثــر .وي�رجــع ذلــك جزئيــا إلــى :أوالً أنــه ال يتــم اإلبــاغ عــن جميــع
الحــاالت ،وثانيـ ًا أن الحــاالت التــي يتــم اإلبــاغ عنهــا ت�كــون عــادة مــن النــوع الشــديد (ماكيــوان؛ فريدمــان ،)2016 ،وبحســب نتائــج
االســتطالع ،هــذا النــوع أقــل شــيوعا مقارنــة بأشــكال أخــرى مــن الت�أديــب العنيــف.
كمــا اعتــر آخــرون أن العنــف ضــد األطفــال أكــر انتشــارا .وكان لــدى عامــل مــن منظمــة غــر حكوميــة رد معتــدل« :يمكننــي أن
أعتربهــا ظاهــرة فــي بعــض أنــواع االعتــداء .ومــع ذلــك ،يعتــر بعــض النــاس العنــف ضــد األطفــال جــزءا مــن تواصلهــم اليومــي
مــع األطفــال ،وخاصــة االعتــداءات النفســية التــي يرت�كبونهــا ،مثــل األلقــاب والكلمــات (المهينــة أو المســيئة) .وفــي هــذه
الحالــة ،نجــد هــذه الظاهــرة تحــدث لــدى كثــر مــن النــاس .كمــا أن االعتــداء الجســدي يتــم كنــوع مــن الت�أديــب الــذي يســتخدمه
النــاس .ولكــي نكــون واضحــن ،هــذا ال يعنــي أن جميــع التالميــذ فــي المــدارس األردنيــة يتعرضــون لالعتــداء الجســدي .لذلــك،
فــي حــن أن العنــف ضــد األطفــال موجــود بــا شــك ،إال أنهــا ليســت ظاهــرة» .وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،كان لــدى موظــف
حمايــة الطفــل رأي ال لبــس فيــه بــأن العنــف ضــد األطفــال مشــكلة خطــرة« :لألســف ،نعــم ،إنهــا ظاهــرة اجتماعيــة .فجــزء
منهــا يحــدث ألننــا ال نتعلــم الســيطرة علــى ردود أفعالنــا  -فنحــن مجتمــع عاطفــي .وعــاوة علــى ذلــك ،هنــاك أيضــا رأي يفيــد
بــأن األطفــال هــم ملــك للوالديــن ،وليســوا بشــرا مســتقلني إال عندمــا يبلغــون ســن الرشــد .وهنــاك أيضــا شــعور ســائد «إننــي
اعتــدت علــى الضــرب مــن والــدي عندمــا كنــت صغــرا ،لذلــك فمــن الطبيعــي أن أضــرب أطفالــي».
وي�وضــح الشــكل  2-2موجــز ًا لــآراء الــواردة فــي المقابــات مــع مقدمــي المعلومــات الرئيســي�ي المتعلــق فيمــا إذا كان
العنــف ضــد األطفــال ظاهــرة اجتماعيــة.
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وهــذا الســؤال مهــم ألنــه يعكــس تصــور ممارســي حمايــة الطفــل للت�أديــب العنيــف وتعريفهــم لــه .وقــد تبــن فــي دراســات
متعــددة أن التعاريــف التــي يضعهــا النــاس هــي شــيء جوهــري فــي تصــور النــاس للقضايــا االجتماعيــة ،وذلــك يؤكــد علــى
أن وجــود تعاريــف موحــدة هــو أمــر حاســم إلحــداث التغي ـ�ي االجتماعــي (ويتمــارش2008 ،؛ باكتــون وآخــرون2015 ،؛ دوبــي،
 .)2016فوفقــا للدراســات الســابقة ،بحســب تعريفــات المســح العنقــودي متعــدد المؤشــرات وغريهــا مــن النهــج المعتمــدة
دوليــا مثــل  ،ISPCANينتشــر الت�أديــب العنيــف علــى نطــاق واســع ،حيــث يعانــي أكــر مــن  8مــن كل  10أطفــال فــي األردن مــن
شــكل مــن أشــكال الت�أديــب العنيــف (اليونيســف.)2018 ،
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اﻟﺸﻜﻞ  :2.2ﺗﺼﻨﻴﻒ آراء ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت
ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﻇﺎﻫﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻇﺎﻫﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺑﻌﺾ اﻵﺑﺎء ﻳﻌﺎﻣﻠﻮن اﻷﻃﻔﺎل ﻛﻤﻤﺘﻠﻜﺎت

ﺑﻌﺾ اﻷﺷﻜﺎل ﻏﲑ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف

ﻫﻞ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻷﻃﻔﺎل
ﻇﺎﻫﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؟

ﻣﻨﺘﺸﺮ وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻇﺎﻫﺮة
ﺑﻌﺾ اﻷﺷﻜﺎل ﻣﺜﻞ اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺗﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮة

ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻵﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺗﻌﺪ ﻣﻌﺪﻻت اﻷردن ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ

ﻣﻮﺟﻮد وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ
ﺳﺎﺋﺪ ًا ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻗﺪ ﺗﺘﻐﲑ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻷردن
اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ

انتشار الت�أديب العنيف حسب جنس الطفل
اﻟﺸﻜﻞ  :2.3اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺄدﻳﺐ اﻟﻌﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻔﺎل
ﻣﻮزﻋﺔ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ اﻟﻄﻔﻞ
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ذﻛﺮ

ﻋﻴﻨﺔ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ
اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﻨﻔﺴﻲ
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اﻟﺘﺄدﻳﺐ اﻟﻌﻨﻴﻒ

ذﻛﺮ

اﻧﺜﻰ

اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﺴﺪي اﻟﺸﺪﻳﺪ

اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺠﺴﺪي

إن نســبة الذكــور الذيــن تعرضــوا للعنــف ،إذا مــا حللناهــا حســب نــوع الجنــس ،أعلــى فــي كل مــن العينــات العامــة وعينــات
المخيمــات  70.4 -مقابــل  68.9فــي المائــة ،و 59.3فــي المائــة مقابــل  41.9فــي المائــة علــى التوالــي .والفــرق بــن
الجنســن لــه داللــة إحصائيــة .وتدعــم هــذه النتيجــة العديــد مــن الدراســات (بمــا فــي ذلــك دراســة العنــف ضــد األطفــال لعــام
 ،2019التــي تحتــوي علــى عينــة أكــر ونطــاق عمــري أكــر وفــرة أطــول) التــي وجــدت أن كونــك طفــا ذكــرا يرتبــط بشــكل
طــردي مــع معــدالت العنــف (فابــري2020 ،؛ اليونيســيف.)2018 ،
ومــع ذلــك ،وفقــا لممارســي حمايــة الطفــل الذيــن تمــت مقابلتهــم مــن أجــل هــذه الدراســة ،تميــل اإلنــاث إلى التعــرض للعنف
بشــكل أكــر مــن الذكــور .وقــال أحــد مقدمــي المعلومــات الــذي يعمــل فــي خــط هاتفــي لمســاعدة ضحايــا العنــف مــن األطفــال
إن عــدد البالغــات عــن إيــذاء اإلنــاث يبلــغ ثالثــة أضعــاف العــدد الخــاص بالذكــور .وقــد ال يعكــس ذلــك تعــرض الفتيــات لت�أديــب أكــر
عنفــا مــن الفتيــان ،إذ مــن المهــم مالحظــة أن الحــاالت التــي يبلــغ عنهــا إلــى المنظمــات غــر الحكوميــة أو الشــرطة عــادة
مــا ت�كــون شــديدة الخطــورة بوجــه خــاص ،ممــا يعنــي أن أي أنمــاط تبلــغ عنهــا هــذه المؤسســات ال تمثــل بالضــرورة الســكان
األوســع نطاقــا (انظــر الشــكل  .)3-2وعــاوة علــى ذلــك ،قــد ت�كــون اإلنــاث أكــر عرضــة لإلبــاغ عــن العنــف مــن الذكــور.

انتشار الت�أديب العنيف حسب عمر الطفل
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اﻟﺸﻜﻞ  :2.4اﻟﺘﺄدﻳﺐ اﻟﻌﻨﻴﻒ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
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ﻋﻴﻨﺔ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت

اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
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قــد أشــارت العديــد مــن الدراســات حــول العنــف ضــد األطفــال إلــى أن األطفــال األكــر ســنا يعانــون مــن معــدالت أعلــى مــن
الت�أديــب العنيــف مــن األطفــال األصغــر ســنا ،وخاصــة بعــد ســن  10وأكــر مــن ذلــك بعــد ( 14فينكلهــور ،ترينــر ،أورمــرود ،هامبي،
وكراكــي .)2009 ،ومــع ذلــك ،لــم تشــر النتائــج إلــى ذلــك ،كمــا لــم تشــر نتائــج مســح مقدمــي الرعايــة فــي دراســة العنــف ضــد
األطفــال لعــام  .2019العمــر الــذي كان يتعــرض فيــه األوالد والبنــات علــى الســواء للت�أديــب العنيــف كان  6إلــى  10ســنوات
(فــي العينــة الوطنيــة) ،حيــث يعانــي مــا ال يقــل عــن  7مــن كل  10أطفــال فــي هــذه الفئــة العمريــة مــن الت�أديــب العنيــف .فــي
دراســة العنــف ضــد األطفــال لعــام  ،2019بلــغ التعــرض للت�أديــب العنيــف ذروتــه بالمثــل مــن ســن  6إلــى  11عامــا .وهــذا كان
هــو الحــال أيضــا بالنســبة للفتيــات فــي عينــة المخيمــات ،أمــا بالنســبة للفتيــان عانــوا مــن الت�أديــب العنيــف فــي ســن  11إلــى
 14عامــا .ووفقــا لمقــدم معلومــات يعمــل مــع ضحايــا األطفــال« ،فــإن األطفــال الصغــار يعانــون مــن معــدل إســاءة أعلــى مــن
األطفــال األكــر ســنا ،ولكــن اإلســاءة التــي يتــم إبالغنــا بهــا عــادة مــا تشــمل المراهقــن ،ممــا يعنــي أن هنــاك إســاءة جســدية
مــن اآلبــاء تجــاه المراهقــن الذكــور واإلنــاث ،وخاصــة الذكــور» .غــر أنــه كمــا هــو الحــال مــع التبايــن بــن الجنســن الــذي الحظــه
مقــدم معلومــات آخــر ،فــإن االنتهــاكات المبلــغ عنهــا ال تمثــل اســتخدام الت�أديــب العنيــف بــن الســكان.

التغري في استخدام الت�أديب العنيف خالل فرتة جائحة كورونا
للت�أكــد ممــا إذا كان الوبــاء قــد ســاهم فــي تغيـ�ي مســتويات الت�أديــب العنيــف الــذي يعانــي منــه األطفــال ،ســألنا عمــا إذا كان
اســتخدام مقدمــي الرعايــة لطريقــة ت�أديبيــة معينــة قــد زاد أو انخفــض أو بقــي علــى حالــه.

اﻟﺸﻜﻞ  :2.5اﻟﺘﻐﲑ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺄدﻳﺐ اﻟﻌﻨﻴﻒ )ﺑﻌﺪ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ(
)اﻟﻘﺎﻋﺪة = ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل (14-1
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اﻧﺨﻔﺾ
)ﺳﻮاء ﻛﺜﲑا أو ﻗﻠﻴﻼ(

ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ

زادت
)ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ
ﻛﺜﲑا أو ﻗﻠﻴﻼً(
ً

ﻋﻴﻨﺔ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ
اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﻨﻔﺴﻲ

164

اﻟﺘﺄدﻳﺐ اﻟﻌﻨﻴﻒ

اﻧﺨﻔﺾ
)ﺳﻮاء ﻛﺜﲑا أو ﻗﻠﻴﻼ(

ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ

زادت
)ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ
ﻛﺜﲑا أو ﻗﻠﻴﻼً(
ً

اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﺴﺪي اﻟﺸﺪﻳﺪ

اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺠﺴﺪي

النســب المئويــة الــواردة فــي الشــكل  2.5هــي مــن بــن جميــع األطفــال ،ولكــن لــن يتعــرض جميــع األطفــال لشــكل معــن مــن
أشــكال الت�أديــب ،ممــا يعنــي أن النســب المئويــة لــكل نــوع مــن أنــواع الت�أديــب لــن تصــل إلــى  100فــي المائــة .فقــد شــهد نحــو
 3مــن كل  10أطفــال مــن العينــة الوطنيــة ( 34.8فــي المائــة) وطفــان مــن كل  10أطفــال فــي عينــة المخيمــات ( 24.0فــي
المائــة) زيــادة فــي العنــف بعــد الجائحــة( .ويســتند ذلــك إلــى تصــورات مقدمــي الرعايــة ،الذيــن ســئلوا بعــد كل ســلوك عمــا إذا
كان اســتخدامه قــد زاد أو انخفــض أو ظــل كمــا كان قبــل الوبــاء).
بشــكل عــام ،لــم تشــهد أعلــى النســب المئويــة فــي كلتــا العينتــن تغي ـ�يا فــي وتــرة أســاليب الت�أديــب  -كمــا أفــاد مقدمــو
الرعايــة .غــر أن الت�أديــب العنيــف واالعتــداء النفســي مصنفــا حســب نــوع العنــف ،زاد أكــر مــن غــره ( 30فــي المائــة و 21فــي
المائــة للعينــة العامــة وعينــة المخيمــات علــى التوالــي) .ومــن المرجــح أن يــزداد العنــف الجســدي بنفــس القــدر.

هنــاك المزيــد مــن الغمــوض فيمــا يتعلــق باالعتــداء النفســي .وقــدرت المســوح الديمغرافيــة والصحيــة معــدل انتشــار
االعتــداء النفســي بنســبة  76.1فــي المائــة ،وهــو أعلــى مــن التقديــرات التــي تبلــغ  64.2فــي المائــة و 45.7فــي المائــة
للعينــة العامــة وعينــة المخيمــات علــى التوالــي فــي هــذا التقي�يــم الســريع .كمــا حــدث انخفــاض فــي عينــة المخيمــات مــن
دراســة عــام  ،2019التــي قدمــت تقديــرات بنســبة  52.3فــي المائــة .ومــع ذلــك ،بالنســبة للعينــة العامــة ،ارتفعــت معــدالت
االعتــداء النفســي مــن  63.8فــي المائــة فــي عــام .2019
وتشــكل أســاليب الت�أديــب غــر العنيفــة أو اإليجابيــة جــزءا مــن وحــدة المســح العنقــودي متعــدد المؤشــرات 1.ولــم يتعــرض نحــو
طفلــن مــن كل  10أطفــال مــن العينــة الوطنيــة و 4مــن كل  10أطفــال فــي عينــة المخيمــات إال ألســاليب ت�أديــب إي�جابيــة فــي
الشــهر الســابق للدراســة االســتقصائية.
غري أن الغالبية العظمى منهم تعرضوا لوسائل ت�أديبية عنيفة وغري عنيفة ( 67.3في المائة و 48.7في المائة).
كمــا لــم تشــهد نســبة صغــرة مــن العينــات ســوى الت�أديــب العنيــف  2.4 -فــي المائــة و 1.8فــي المائــة (كمــا هــو الحــال فــي
الجــدول .)2.2
أدلــى جميــع مقدمــي المعلومــات الرئيس ـي�ي إنهــم يعتقــدون أن العنــف ضــد األطفــال قــد زاد خــال الجائحــة .وقــال مقــدم
معلومــات مــن منظمــة غــر حكوميــة وطنيــة تركــز علــى شــؤون األســرة «بنــاء علــى الحــاالت التــي نراهــا ،ازدادت حــاالت
العنــف ضــد األطفــال ،ومعظمهــا حــاالت عنــف تحــدث فــي المنــزل» .وأدلــى مقــدم معلومــات آخــر ،يعمــل فــي منظمــة غــر
حكوميــة دوليــة معنيــة باألطفــال ،بتعليــق مماثــل“ .كان العنــف أحــد أكــر األمــور التــي ازدادت خــال الجائحــة ،ألن الوبــاء أثــر
علــى النــاس نفســيا واقتصاديــا واجتماعيــا .فقــد كانــت العائــات تعمــل ،وكان لديهــا روتــن محــدد ،وتلقــت الدعــم المجتمعــي
والنفســي مــن األصدقــاء واألقــارب  -وفجــأة توقفــت كل هــذه األنشــطة”.
وفــي مجموعــات الرتكيــز ،أدلــى األطفــال بهــذه البيانــات .قــال صبــي فــي مجموعــة تركيــز أجريــت فــي إربــد“ :بعــد أن توقــف
والــدي عــن العمــل (بســبب الوبــاء) ،أصبــح شــديد الغضــب” .كمــا ازداد الت�أديــب نتيجــة للتغــرات فــي روتــن األطفــال بســبب
اإلغــاق .وقالــت فتــاة فــي مجموعــة تركيــز فــي الكــرك“ :بدأنــا نقضــي الكثــر مــن الوقــت علــى هواتفنــا ونتجاهــل دراســاتنا”.

 1ترد أعاله تعاريف لكل نوع من األساليب الت�أديبية .غري أنه ،لسهولة الرجوع ،يقدر انتشار األساليب غري العنيفة من الردود على األسئلة المتعلقة بما إذا
كان استخدام معني للت�أديب غري العنيف قد تغري ،وعن طري�ق حساب عدد األطفال الذين لم يتعرضوا ألساليب عنيفة.
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وبمقارنــة نتائــج هــذه الدراســة بدراســة العنــف ضــد األطفــال لعــام  ،2019تظهــر انخفاضــا كبــرا فــي اســتخدام العنــف
الجســدي للعينتــن ،مــن  73.8فــي المائــة إلــى  40.1فــي المائــة للعينــة العامــة ومــن  62.9فــي المائــة إلــى  26.9فــي
المائــة لعينــة المخيمــات .وهنــاك أيضــا انخفــاض عنــد مقارنتهــا بالمســوح الديموغرافيــة والصحيــة للفــرة ،2018-2017
التــي قــدرت اســتخدام العنــف الجســدي بنســبة  59.4فــي المائــة .ومــع ذلــك ،ينبغــي النظــر فــي جميــع المقارنــات بــن هــذه
الدراســات فــي ســياق منهجياتهــا المختلفــة إلــى حــد كبــر ،مثــل الفئــات العمريــة المختلفــة والفــرات الزمنيــة المختلفــة
الســتخدام الت�أديــب العنيــف.
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لكــن كانــت هنــاك أيضــا تجــارب إي�جابيــة .فقالــت فتــاة مــن مجموعــة الرتكيــز فــي الكــرك إن مســتويات الت�أديــب العنيــف انخفضــت
ألن البقــاء فــي المنــزل جعلهــا أقــرب إلــى والدتهــا“ .كنــت أقيــم فــي المنــزل دون أن أفعــل شــيئا .وبــدأت أســاعد أمــي فــي
األعمــال المنزليــة .قبــل ذلــك ،عندمــا كنــا نســتطيع الخــروج ،كنــا نســتعجل فــي أعمالنــا المنزليــة .اآلن أصبــح لدينــا الوقــت ،لذلــك
أود أن أقــوم بأعمالــي المنزليــة واالنتهــاء مــن واجباتــي المنزليــة .كمــا قــال صبــي فــي مجموعــة الرتكيــز فــي إربــد إن
الت�أديــب قــد انخفــض ،خاصــة فيمــا يتعلــق باألســاليب غــر العنيفــة ،مثــل منعــه مــن القيــام بشــيء يريــد القيــام بــه.
مــع ذلــك ،كان هنــاك اتفــاق واســع النطــاق فــي كل مــن مقابــات مقدمــي المعلومــات الرئيسـي�ي ومجموعــات الرتكيــز علــى
أن معــدالت الت�أديــب العنيــف قــد زادت نتيجــة للوبــاء وحتــى أشــكال اســتغالل األطفــال ،مثــل عمــل األطفــال ،وفقــا لمقــدم
معلومــات رئيســي يعمــل فــي منظمــة غــر حكوميــة وطنيــة.

الجدول 2.2
توزيع اشكال وانواع الت�أديب المستخدم على االطفال في الشهر الماضي موزعة حسب عينات الدراسة
العينة الوطنية ()٪

عينة المخيمات ()٪

نوع الت�أديب المستخدم
الت�أديب غري العنيف فقط

22.6

43.8

الت�أديب غري العنيف والت�أديب العنيف أيضا

67.3

48.7

ال يوجد ت�أديب غري عنيف وال ت�أديب عنيف أيضا (أي ال تستخدم أي من األسلوبني)

7.7

5.7

الت�أديب العنيف فقط

2.4

1.8

حجم العينة

705

195
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 2.2آثار الوباء
النقاط الرئيسية
•قال حوالي ثالثة أرباع مقدمي الرعاية إن حصول أطفالهم على التعليم أصبح أسوأ بكثري.
•أفــاد حوالــي  8مــن كل  10مــن مقدمــي الرعايــة عــن تحديــات فــي التعلــم عــن بعــد .والمشــكلة األكــر شــيوعا هــي
«صعوبــة فهــم المعلــم».
•أفاد أكرث بقليل من نصف العينة الوطنية و 6من كل  10من عينة المخيمات بأن دخلهم أصبح أقل بكثري.
•أفاد ما يقرب من نصف مقدمي الرعاية إن صحتهم النفسية قد ساءت كثريا بسبب الوباء.
• قال أكرث من نصف مقدمي الرعاية إن سلوك أطفالهم تدهور منذ آذار .2020

•كان مــن المرجــح أن يضطــر الموجــودون فــي المخيمــات إلــى تــرك أطفالهــم بمفردهــم فــي المنزل ،أو عــدم القدرة
علــى إظهــار حبهــم ألطفالهــم ،أو عــدم قدرتهــم علــى الحصــول علــى الطعــام الذي يحتاجــه أطفالهم.
•لــم يتمكــن حوالــي واحــد مــن كل  10مــن مقدمــي الرعايــة بشــكل عــام مــن توفــر الغــذاء ألطفالهــم أكــر مــن 20
مــرة منــذ مــارس.2020

نظرة عامة
يعــرض هــذا القســم النتائــج حــول كيفيــة ت�أثــر حيــاة المســتفتي�ي بســبب الوبــاء وكيــف يمكــن أن تؤثــر هــذه التغيـ�يات أو ال تؤثــر
علــى المعــدالت التــي يســتخدم بهــا مقدمــو الرعايــة الت�أديــب العنيــف مــع أطفالهــم.
وصــرح غالبيــة مقدمــي الرعايــة فــي العينــة الوطنيــة إنهــم أســوأ حــاال بالطــرق التاليــة بســبب الوبــاء :الحصــول علــى التعليــم
والصحــة النفســية ودخــل األســرة والصحــة النفســية للزوجــة أو أي فــرد آخــر مــن أفــراد األســرة ،والحيــاة االجتماعيــة ،وعمــل
الزوج/ـــة ،والحصــول علــى التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،وســلوك األطفــال ،والحصــول علــى الرعايــة الصحيــة.
وأظهــر االنحــدار اللوجســتي أن مــن بــن هــذه التحديــات ،كانــت الصحــة النفســية لمقــدم الرعايــة ،والصحــة النفســية للزوجــة،
وســلوك األطفــال ،والحصــول علــى التعليــم ،مــن عوامــل التنبــؤ بالت�أديــب العنيــف ذات داللــة إحصائيــة (انظــر المرفــق لمزيــد
مــن التفاصيــل) .وبالنظــر إلــى أن األغلبيــة أبلغــت عــن تدهــور فــي هــذه الجوانــب ،يبــدو أن اســتخدام الت�أديــب العنيــف ضــد
األطفــال مــن المرجــح أن يــزداد بالنســبة لألغلبيــة علــى مــدى الوبــاء .ومــع ذلــك ،تظهــر هــذه النتائــج فقــط االرتبــاط بــدال مــن
الســببية.
وأفــاد حوالــي نصفهــم بــأن صحتهــم النفســية الشــخصية أصبحــت «أســوأ بكثــر» ،حيــث قــال أقــل مــن نصفهــم بقليــل نفــس
الشــيء عــن الصحــة النفســية لزوجاتهــم .وأبلــغ عــدد أكــر مــن النــاس عــن أن صحتهــم النفســية أصبحــت «أســوأ قليــا».
ويتماشــى ذلــك مــع العديــد مــن الدراســات حــول الت�أثــر الســلبي للوبــاء علــى الصحــة النفســية .وعــاوة علــى ذلــك ،قــال
حوالــي  6مــن كل  10مــن العينــة الوطنيــة و 5مــن كل  10مــن عينــة المخيمــات إن ســلوك أطفالهــم قــد تدهــور منــذ آذار
 ،2020علــى الرغــم مــن أن ثلــث العينــة الوطنيــة فقــط قالــوا إنهــم يســتخدمون الت�أديــب العنيــف فــي كثــر مــن األحيــان
نتيجــة لذلــك .وعندمــا ســئل أولئــك الذيــن أجابــوا ب «أكــر» عــن الســبب ،كانــت االســتجابات األكــر شــعبية هــي الوقــت الــذي
أمضــوه معــا ،والمــكان الضيــق ،وزيــادة حركــة األطفــال  -وهــي ظــروف تفاقمــت جميعهــا بســبب اإلغــاق أثنــاء الجائحــة.
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•كانــت الصحــة النفســية لمقــدم الرعايــة الرئيســي ،والصحــة النفســية للزوج/ـــة ،والحصــول علــى التعليــم ،وســلوك
األطفــال مــن التنبــؤات الهامــة إحصائيــا بالت�أديــب العنيــف.

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

كمــا أفــاد مــا يقــرب مــن ثالثــة أربــاع مقدمــي الرعايــة عمومــا بــأن حصــول أطفالهــم علــى التعليــم أصبــح أســوأ بكثــر ،ممــا
يعنــي أن األطفــال ربمــا قضــوا وقتــا أقــل فــي التعلــم ووقتــا أكــر مــع والديهــم .ومــع ذلــك ،تمكــن غالبيــة األطفــال مــن
الحصــول علــى التعليــم خــال الجائحــة بشــكل مــا .وقــد يرتبــط ضعــف فــرص الحصــول علــى التعليــم بنقــص المــوارد .كمــا ذكــر
نحــو ثلــث العينــة الوطنيــة أنهــم لــم يســتخدموا أي منصــة للتعلــم عــن بعــد ودرســوا بمفردهــم  -ومــا يقــرب مــن الضعــف
لعينــة المخيــم .وهــذا يشــر إلــى أن أولئــك الموجوديــن فــي المخيمــات ربمــا كانــوا أقــل احتمــاال للحصــول علــى المــوارد
الالزمــة لمواصلــة التعلــم عــر اإلنرتنــت ،مثــل أوجــه التبايــن فــي الوصــول إلــى اإلنرتنــت.
كمــا ت�أثــر العمــل والدخــل ســلبا ،علــى الرغــم مــن أن هــذه الدراســة لــم تجــد أن هــذا مرتبــط باســتخدام الت�أديــب العنيــف علــى
عكــس الدراســات األخــرى التــي أجريــت خــال الجائحــة (إتمــان )2020 ،وعندمــا ســئل أكــر مــن ربــع العينــات عــن وضــع عملهــم،
قالــوا إن الوضــع ازداد ســوءا .وعندمــا ســئل هــؤالء عــن عمــل زوجاتهــم ،كانــت أعلــى بكثــر .وربمــا نتيجــة لذلــك ،ذكــرت غالبيــة
كلتــا العينتــن أن دخلهمــا ازداد ســوءا .وتشــر هــذه النتائــج إلــى أن الوبــاء كان لــه ت�أثــر اقتصــادي ســلبي علــى المجموعتــن
اللتــن شــملتهما الدراســة االســتقصائية ،وهــو أمــر متوقــع بالنظــر إلــى أن االقتصــاد األردنــي قــد تضــرر بشــدة خــال كوفيــد .19
ثمــة أثــر محتمــل آخــر للوبــاء هــو أن قــدرة مقدمــي الرعايــة علــى توفــر الغــذاء عنــد الحاجــة أصبحــت أســوأ ،وكانــت هــذه
مشــكلة شــائعة فــي كلتــا المجموعتــن حيــث لــم يتمكــن حوالــي  1مــن كل  10مــن الحصــول علــى الغــذاء الــازم ألطفالهــم
أكــر مــن  20مــرة .وكان ذلــك أكــر شــيوعا فــي عينــة المخيمــات ،ممــا يعنــي أن أولئــك الموجوديــن فــي المخيمــات قــد
يكونــون أقــل احتمــاال للحصــول علــى المــوارد الالزمــة لرعايــة أطفالهــم.

تنبؤات الت�أديب العنيف
ســئل مقدمــو الرعايــة عمــا إذا كان وبــاء كوفيــد  19ومــا تــاه مــن عمليــات إغــاق قــد أثــر علــى  10جوانــب مختــارة مــن
حياتهــم 1.وطلــب منهــم اإلبــاغ عــن األثــر باســتخدام مقيــاس مــن خمــس نقــاط ،يــراوح بــن «أســوأ بكثــر» و «أفضــل بكثــر».
وقالــت األغلبيــة العظمــى مــن مقدمــي الرعايــة مــن العينــة الوطنيــة إن  9مــن أصــل  10جوانــب أســوأ حــاال بســبب الوبــاء.
وكان «الحصــول علــى التعليــم» أكــر الضــرر ،حيــث قــال  90.3فــي المائــة مــن مقدمــي الرعايــة إنــه أســوأ حــاال (ســواء كان
أســوأ بكثــر أو بقليــل) ،يليــه «الصحــة النفســية» ( 81.3فــي المائــة) ،و»دخــل األســرة المعيشــية» ( 74.2فــي المائــة) .كمــا
أن «الحصــول علــى التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة» فقــط حصلــت علــى أغلبيــة ( 53.7فــي المائــة) يفيــدون بأنــه لــم
يتغــر.

وجد هذا النموذج (راجع الجداول في الملحق):

2

الصحــة النفســية لمقــدم الرعايــة هــو مؤشــر مهــم إحصائيــا للت�أديــب العنيــف :حيــث أن الطفــل الــذي أفــاد مقــدم الرعايــة بــأن
كوفيــد  19كان لــه ت�أثــر ســلبي علــى صحتــه النفســية ،فإنــه أكــر عرضــة لمواجهــة الت�أديــب العنيــف.
•الصحــة النفســية للزوجــن هــو مؤشــر مهــم إحصائيــا للت�أديــب العنيــف :حيــث أن الطفــل الــذي أفــاد مقــدم الرعايــة بــأن
كوفيــد  19كان لــه أثــر ســلبي علــى صحــة العالقــة الزوجيــة ،فإنهــم أكــر عرضــة لمواجهــة الت�أديــب العنيــف.
•ســلوك األطفــال هــو مؤشــر مهــم إحصائيــا للت�أديــب العنيــف :فإنــه مــن األرجــح أن يتعــرض الطفــل الــذي أفاد مقــدم الرعاية
بــأن كوفيــد  19كان لــه ت�أثــر ســلبي علــى ســلوك األطفــال للت�أديــب العنيف.
•الحصــول علــى التعليــم هــو مؤشــر مهــم إحصائيــا للت�أديــب العنيــف :مــن األرجــح أن يتعــرض الطفــل الــذي أفــاد مقــدم
الرعايــة لــه بــأن كوفيــد  19لــه أثــر ســلبي علــى حصــول أطفالــه علــى التعليــم فإنــه أكــر عرضــة لمواجهــة الت�أديــب العنيــف.
•وفــي بقيــة القســم  ،4توفــر النتائــج اإلضافيــة المتعلقــة بالحالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والصحــة والتعليــم وســلوك
األطفــال ونشــاطهم ســياقا أكــر لهــذه النتائــج.
 1فقط للعينة العامة.
 2تم ذكر نتائج الهامة فقط
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الوضع االجتماعي واالقتصادي
لقــد كان لهــذا الوبــاء أثــر اقتصــادي كبــر علــى العديــد مــن األســر فــي األردن ،مثــل فقــدان الوظائــف وانخفــاض الدخــل (برنامــج
األمــم المتحــدة اإلنمائــي .)2020 ،كمــا أظهــرت دراســة حديثــة أجريــت فــي الواليــات المتحــدة أن اآلبــاء الذيــن فقــدوا
وظائفهــم بســبب الوبــاء كانــوا أكــر عرضــة للقيــام باالعتــداء الجســدي والنفســي علــى حــد ســواء مــن أولئــك الذيــن بقــوا
فــي وظائفهــم (لوســون.)2020 ،
لقــد طلبنــا مــن المســتفتي�ي تقي�يــم مــدى ســوء وضعهــم االقتصــادي بعــد كوفيــد  19علــى مقيــاس مــن واحــد إلــى خمســة،
حيــث يمثــل « 1أســوأ بكثــر» و« 5أفضــل بكثــر» .كمــا أفــاد حوالــي  27فــي المائــة مــن العينــات أن وضــع عملهــم ازداد ســوءا،
بينمــا قــال  20فــي المائــة أنــه أصبــح «أســوأ بكثــر» .وعندمــا ســئل المشــاركون عــن عمــل زوجهم/زوجتهــم ،ارتفعــت هــذه
النســب بشــكل ملحــوظ .ففــي العينــة الوطنيــة ،قــال  54.3فــي المائــة إنهــا ازدادت ســوءا مقارنــة بنســبة  43.9فــي المائــة
فــي عينــة المخيــم .ومــع ذلــك 6 ،مــن كل  61.6( 10فــي المائــة) مــن المســتفتي�ي قالــوا إنهــم فقــدوا وظائفهــم ،مقارنــة
بزوجتــن مــن كل  10زوجــات ( 20.7فــي المائــة)  -وهــو تناقــض يمكــن تفســره بحقيقــة أن أقــل مــن خمــس النســاء فــي األردن
يشــاركن فــي القــوة العاملــة (الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة.)2020 ،
كمــا ســئل المشــاركون أيضــا عــن دخــل األســرة المعيشــية .وذكــرت أغلبيــة العينتــن ( 49.4فــي المائــة مــن العينــة الوطنيــة
و 61.9فــي المائــة مــن عينــة المخيمــات) أن دخلهــا ازداد ســوءا .وقــال  24.8فــي المائــة و 22.5فــي المائــة مــن العينتــن
علــى التوالــي إن دخلهمــا أصبــح أســوأ قليــا.
كمــا ت�أثــر الدخــل جزئيــا بالتغــرات فــي مســتويات المســاعدة الماليــة ،حيــث تلقــت  3.5فــي المائــة و 11.2فــي المائــة مــن
العينــات العامــة وعينــات المخيمــات أمــواال ألطفالهــم علــى التوالــي .ومــع ذلــك ،نســبة قليلــة ( 25.4فــي المائــة) مــن الذيــن
يتلقــون المســاعدة فــي العينــة الوطنيــة عانــوا مــن انخفــاض فــي الدخــل.
تشري هذه النتائج إلى أن الوباء كان له أثر اقتصادي سلبي على المجموعتني اللتني شملتهما الدراسة االستقصائية.

األصول المنزلية
تشــر األصــول المنزليــة هنــا إلــى ممتلــكات األســرة .وهــذا أمــر مهــم ألنــه يعطينــا فكــرة عــن مــدى ضعــف األســر أمــام آثــار
حجــب المــوارد الخارجيــة فضــا عــن الضغــوط الماليــة األخــرى (إيتمــان.)2020 ،
وفــي المتوســط ،كانــت األســر المعيشــية تملــك جهــاز تلفزيـ�ون واحــد .وتمتلــك كل أســرة هاتفــا محمــوال واحــدا علــى األقــل،
ولكــن مــن هــم فــي العينــة الوطنيــة كانــوا أكــر احتمــاالً المتــاك أكــر مــن هاتــف .وكان امتــاك حاســوب لوحــي أقــل شــيوعا
بكثــر ،حيــث لــم يكــن يمتلكــه ســوى ثلــث عينــة المخيمــات و 16.9فــي المائــة مــن العينــة الوطنيــة (وإن كان جــزء صغــر مــن
هــذه العينــة يملــك أكــر مــن ذلــك) .وكان مــن المرجــح أيضــا أن يمتلــك مــن هــم فــي العينــة الوطنيــة حاســوبا ،حيــث كان
ثلثهــم تقري�بــا يملــك حاســوبا واحــدا علــى األقــل ،ولكــن هــذا نــادر جــدا فــي عينــة المخيمــات بنســبة  2.4فــي المائــة فقــط.
كمــا كان هنــاك اختالفــات كبــرة بــن العينــات فيمــا يتعلــق باالتصــال بشــبكة اإلنرتنــت .وكان لــدى نصــف العينــة الوطنيــة اشــراك
فــي اإلنرتنــت المنزلــي ،مقارنــة بنســبة  6.6فــي المائــة مــن عينــة المخيمــات .ومــع ذلــك ،كان مــن المرجــح أن يحصــل الموجــودون
فــي المخيمــات علــى باقــات اإلنرتنــت علــى هواتفهــم النقالــة ،حيــث أن  87.3فــي المائــة منهــم لديهــم باقــة إنرتنــت واحــدة علــى
األقــل .وكانــت هــذه النســبة أعلــى بالنســبة لألردنيــ�ي حيــث كانــت  94.1فــي المائــة .وهــذا يشــر إلــى أن األطفــال فــي العينــة
الوطنيــة كان مــن الســهل عليهــم الحصــول علــى الرتفيــه أثنــاء وجودهــم فــي المنــزل ،ولكــن قــد يزيــد أيضـ ًا مــن تعرضهــم للشاشــة.
ولــم يكــن ألي مشــارك تقري�بــا فــي عينــة المخيمــات حســابات مصرفيــة ،وإن كان  19.8فــي المائــة فقــط مــن العينــة الوطنيــة
لديهــم حســاب واحــد.
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التعليم
يشــكل التعليــم تحديــا لمقدمــي الرعايــة واألطفــال علــى حــد ســواء طــوال فــرة الجائحــة ،حيــث يتســبب االفتقــار إلــى التعلــم
فــي المــدارس وجهــا لوجــه فــي أن تقضــي األســر وقتــا أطــول بكثــر مــع بعضهــا البعــض .وأظهــرت دراســة أجريــت فــي الواليــات
المتحــدة أن عــدم القــدرة علــى االلتحــاق بالمــدارس والحضــور شــخصيا قلــل مــن المعــدالت التــي يبلــغ بهــا األطفــال عــن الصعوبــات،
ممــا يعنــي أن األطفــال قــد يشــعرون بأنهــم غــر قادري ـ�ن علــى طلــب المســاعدة أثنــاء وجودهــم فــي المنــزل (بــارون.)2020 ،
كمــا أفــاد مــا يقــرب مــن ثالثــة أربــاع مقدمــي الرعايــة عمومــا بــأن حصــول أطفالهــم علــى التعليــم أصبــح أســوأ بكثــر ،ممــا يــدل
علــى أن االنتقــال كان صعبــا بالنســبة للكثريي ـ�ن .غــر أنــه عندمــا ســئل عــن الرعايــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة لمــن تقــل
ســنهم عــن  5ســنوات ،أفــاد عــدد أقــل بكثــر مــن األشــخاص بإمكانيــة أســوأ بكثــر أو أســوء قليــا للحصــول علــى هــذه الرعايــة
  45.4فــي المائــة و 54.4فــي المائــة العينــة الوطنيــة وعينــة المخيمــات علــى التوالــي .وهــذا يشــر إلــى أن األطفــالاألصغــر ســنا ربمــا كان لديهــم إمكانيــة وصــول أفضــل ،ممــا يقلــل مــن احتمــال الت�أديــب العنيــف ضدهــم.

كمــا أفــادت أغلبيــة مقدمــي الرعايــة عــن تحديــات ناشــئة عــن التعلــم عــن بعــد ،بنســبة  85.3فــي المائــة و 76.2فــي المائــة
للعينــة العامــة وعينــة المخيمــات علــى التوالــي .وكانــت التحديــات األكــر شــيوعا هــي:
•صعوبة فهم المعلم ( 65.8في المائة من العينة الوطنية و 49.5في المائة من عينة المخيمات).
• عدم اهتمام الطفل و/أو الوالدين ( 19.5في المائة 6.2/في المائة)
•عدم الوصول إلى اإلنرتنت ( 14.4في المائة 27.7/في المائة).

تبني هذه اإلجابات وجود العديد من العقبات التي تحول دون التعلم الفعال أثناء الجائحة.
ثم سألنا عن المنصة التي استخدموها .وكان من بني اإلجابات األكرث شيوعا:
•منصة درسك ( 78.9في المائة 77.6/في المائة)
•دارسك تي في ( 8.6في المائة 21.4/في المائة)
•برامج وسائل التواصل االجتماعي مثل واتساب وفيسبوك/ماسنجر ( 7.46في المائة 0.67/في المائة)

كمــا ذكــر نحــو ثلــث العينــة الوطنيــة ( 34.5فــي المائــة) أنهــم لــم يســتخدموا أي منصــة للتعلــم عــن بعــد ودرســوا بمفردهــم
 ومــا يقــرب مــن الضعــف ( 67.9فــي المائــة) لعينــة المخيــم .وهــذا يشــر إلــى أن أولئــك الموجوديــن فــي المخيمــات ربمــاكانــوا أقــل احتمــاال للحصــول علــى المــوارد الالزمــة لمواصلــة التعلــم عــر اإلنرتنــت.
فــي العينــة الوطنيــة ،التحــق حوالــي  2مــن كل  17.0( 10فــي المائــة) بالمــدارس الخاصــة .غــر أن الغالبيــة العظمــى كانــوا
فــي المــدارس العامــة ،حيــث شــكلوا ثالثــة أربــاع العينــة الوطنيــة ( 74.6فــي المائــة) وأكــر مــن  9مــن كل  90.9( 10فــي
المائــة) مــن عينــة المخيــم.
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الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

كمــا أفــاد حوالــي  7مــن كل  73.2( 10فــي المائــة) مــن العينــة الوطنيــة و 6مــن كل  59.9( 10فــي المائــة) مــن عينــة المخيمــات
بــأن أطفالهــم التحقــوا بالمدرســة أو بربنامــج التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،ســواء علــى اإلنرتنــت أو شــخصيا ،أثنــاء
الجائحــة .وعندمــا ســئل عــن األطفــال الذيــن تبلــغ أعمارهــم  5ســنوات أو أكــر علــى وجــه التحديــد ،ارتفعــت هــذه األرقــام إلــى
 88.1فــي المائــة و 75.7فــي المائــة ،ممــا يشــر إلــى أن غالبيــة األطفــال كانــوا قادري ـ�ن علــى الحصــول علــى التعليــم أثنــاء
الجائحــة.

الدراسة الوطنية حول العنف ضد األطفال في األردن

ومــن بــن الذيــن لــم يلتحقــوا بمدرســة أو برنامــج طــوال فــرة الجائحــة ،قــال  85.9فــي المائــة (العينــة الوطنيــة) و 77.4فــي
المائــة (عينــة المخيمــات) إن أطفالهــم لــم يلتحقــوا قــط بالمــدارس وتوقــف بعضهــم قبــل الجائحــة ( 9.0فــي المائــة و11.1
فــي المائــة).

الجدول 2.4
توزيــع االطفــال المشــاركني فــي عينــة االطفــال المســتفتي�ي حســب المرحلــة الدراســية خــال مرحلــة جمــع البيانــات موزعــة
حســب عينــات الدراســة
العينة الوطنية ()٪

عينة المخيمات ()٪

التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة
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الصحة
كانــت التغــرات فــي صحــة الفــرد ،فضــا عــن القــدرة علــى الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة عنــد الحاجــة ،مــن الشــواغل الهامــة
طــوال فــرة الجائحــة .وقــد ســألنا المســتفتي�ي بعــض األســئلة العامــة حــول صحتهــم الجســدية والنفســية.
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الصحة النفسية
طلبنــا مــن مقــدم الرعايــة وصــف التغــرات فــي صحتهــم النفســية بســبب الوبــاء .وكانــت الــردود مماثلــة فــي العينتــن ،حيــث
ذكــر حوالــي نصفهمــا ( 51.3فــي المائــة و 50.1فــي المائــة للعينــة العامــة وعينــة المخيمــات علــى التوالــي) أن صحتهمــا
النفســية قــد ســاءت كثــرا ،فــي حــن أن  1.4فــي المائــة و 3.7فــي المائــة فقــط فــي العينــة الوطنيــة وعينــة المخيمــات
قالــوا إنهــم أصبحــوا أفضــل قليــا أو أفضــل بكثــر ،وقــال  17.3فــي المائــة و 18.5فــي المائــة أنهــم بقــوا علــى حالهــم.
وكانــت هــذه األرقــام أقــل قليــا بالنســبة للزوجــات ،حيــث قــال أقــل مــن النصــف ( 46.5فــي المائــة و 46.9فــي المائــة) إن
الصحــة النفســية لزوجاتهــم تــزداد ســوءا .وتشــر النتائــج إلــى أن الصحــة النفســية عانــت بشــكل كبــر خــال الجائحــة ،وهــو مــا
يتماشــى مــع األبحــاث حــول كيفيــة ت�أثــر العزلــة االجتماعيــة والضغــط االقتصــادي وزيــادة معــدالت العنــف المنزلــي الناجــم
عــن الوبــاء علــى الصحــة النفســية للنــاس (حمادانــي .)2020 ،وأظهــر انحــدار لوجســتي أن انخفــاض الصحــة النفســية يزيــد مــن
احتمــال تعــرض األطفــال للت�أديــب العنيــف.

قــد ت�أثــرت قــدرة األســر المعيشــية علــى الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة عندمــا تحتــاج إليهــا بشــكل ملحــوظ فــي كلتــا العينتــن.
وقــال حوالــي نصــف المســتفتي�ي فــي العينــة الوطنيــة ( 49.6فــي المائــة) إن حصولهــم علــى الرعايــة الصحيــة أصبــح أســوأ،
وهــو مــا قالــه عــدد أقــل قليــاً مــن عينــة المخيمــات ( 44.6فــي المائــة) .ومــن الممكــن أنــه إذا تعــرض األطفــال للنظــام
الصحــي بشــكل أقــل ،فــإن احتمــال ردع الوالديــن عــن اســتخدام أســاليب عقابيــة أكــر عنفــا أقــل ألن احتمــال مالحظــة شــخص مــا
لإلصابــات الناجمــة عــن الت�أديــب أو اإلبــاغ عــن إســاءة معاملــة األطفــال يكــون أقــل (برادبــري جونــز.)2020 ،
يمكــن أن يكــون هــذا الوصــول مرتبطــا بالت�أمــن الصحــي .وقــال أكــر مــن الثلــث فــي كلتــا العينتــن إن طفلهمــا غــر مشــمول
بالت�أمــن الصحــي .ومــن بــن الذيــن شــمل الت�أمــن الصحــي أطفالهــم ،قــال  48.9فــي المائــة مــن العينــة الوطنيــة و58.7
فــي المائــة مــن عينــة المخيمــات إن الت�أمــن يغطــي النفقــات المتعلقــة بكوفيــد ( 19وإن كانــت أقليــة ال يســتهان بهــا فــي
كل منهــا ال تعــرف ،ممــا يعنــي أن هــذه األرقــام يمكــن أن ت�كــون أعلــى مــن ذلــك).
وكان معظــم األطفــال مداومــن علــى لقاحاتهــم 89.3 ،فــي المائــة و 92فــي المائــة مــن العينة الوطنية وعينــة المخيمات
علــى التوالي.

سلوك الطفل ونشاطه
لــم ت�تغــر حيــاة األطفــال مــن حيــث تعليمهــم فحســب ،بــل تغــرت أيضــا مــن حيــث مســاعيهم األخــرى .ومــن المحتمــل أن يكــون
لهــذه العوامــل مجتمعــة ت�أثــر علــى ســلوكهم العــام (إمــران .)2020 ،وقــال حوالــي  6مــن كل  59( 10فــي المائــة) مــن
العينــة الوطنيــة و 5مــن كل  52( 10فــي المائــة) مــن عينــة المخيمــات إن ســلوك أطفالهــم قــد تدهــور منــذ آذار  ،2020علــى
الرغــم مــن أن ثلثهــم أبلــغ عــن عــدم حــدوث أي تغيـ�ي .ووجدنــا كذلــك أن ســلوك الطفــل الــذي يــزداد ســوءا يعنــي أن هنــاك
احتمــاال أكــر بــأن يــزداد اســتخدام الت�أديــب العنيــف ضــده .وقــد تســبب انخفــاض التفاعــل االجتماعــي مــع أقرانهــم ،وتعطــل
الروتــن ،واالرتبــاك بشــأن الوبــاء فــي زيــادة التوتــر والقلــق بــن العديــد مــن األطفــال ،ممــا أدى إلــى ســلوك أســوأ وحاجــة
أكــر إلــى المــودة مــن مقدمــي الرعايــة (إمــران.)2020 ،
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التغري في السلوكيات الت�أديبية
شــعر أكــر مــن  5مــن كل  59.1( 10فــي المائــة ،للعينــة العامــة و 52فــي المائــة ،لعينــة مخيمــات) مــن مقدمــي الرعايــة
بــأن ســلوك أطفالهــم ازداد ســوءا أو أصبــح أســوأ قليــا منــذ آذار  ،2020ممــا زاد مــن احتمــال تعرضهــم للت�أديــب العنيــف
وفقــا لنمــوذج االنحــدار اللوجســتي .غــر أن ثلــث العينــة الوطنيــة فقــط ( 33.6فــي المائــة) قالــوا إنهــم كانــوا يســتخدمون
الت�أديــب بشــكل أكــر .وكانــت هــذه النســبة أقــل بقليــل فــي عينــة المخيمــات بواقــع  28.5فــي المائــة .وقــال عــدد قليــل جــدا
مــن مقدمــي الرعايــة إن زيــادة الت�أديــب كانــت مــن النــوع الجســدي  0.6 -فــي المائــة و 1.2فــي المائــة للعينــة العامــة وعينــة
المخيمــات علــى التوالــي.
عندمــا ســئل أولئــك الذيــن أبلغــوا باســتخدام المزيــد مــن الت�أديــب ،ســواء كان جســديا أو نفســيا أو غــر عنيــف فــي طبيعتــه عــن
ســبب زيــادة الت�أديــب ،كانــت الــردود األكــر ت�كــرارا:
•قضاء الكثري من الوقت معا ( 58.4في المائة من العينة الوطنية و 74.3في المائة من عينة المخيمات)
•ضيق المكان ( 53.6في المائة 61.7/في المائة)
•زيادة حركة األطفال ( 20.2في المائة 27.8/في المائة)

تشــر هــذه االســتجابات إلــى أن الظــروف الناجمــة عــن الوبــاء  -فــرات طويلــة مــن الوقــت الــذي يقضيــه اآلبــاء معــا داخــل
المنــزل -أدت إلــى ت�أديــب اآلبــاء ألطفالهــم بشــكل أكــر تواتــرا .وهــذا يشــر إلــى أنــه مــن المهــم أن يكون لألســر وقت مســتقل
عــن بعضهــا البعــض وأن القــدرة علــى الذهــاب إلــى المدرســة قــد تخفــف مــن مــدى العنــف ضــد األطفــال (بــارون.)2020 ،
تشري هذه النتائج أيضا إلى أن سكان المخيمات شعروا بت�أثر أكرب من العينة الوطنية بهذا الوباء.

األنشطة
لقــد استفســرنا عــن كيفيــة تغــر أنشــطة األطفــال بســبب الوبــاء ،مــع األخــذ فــي االعتبــار مــع مــن يتفاعلــون ومــا إذا كانــت
أنشــطتهم تســتند إلــى الت�كنولوجيــا (انظــر الجــدول  .)3-4ويمكــن أن يؤثــر نشــاطهم علــى صحتهــم الشــاملة ،بســبب انخفــاض
التنشــئة االجتماعيــة واالعتمــاد علــى الشاشــات (عمــران .)2020 ،غــر أن الكثــر مــن األطفــال فــي كلتــا العينتــن لــم يشــاركوا
فــي هــذه األنشــطة قبــل بدايــة الوبــاء .فعلــى ســبيل المثــال ،مــا يقــرب مــن النصــف لــم يلعبــوا مــع البالغــن أو يمارســون
قــراءة الكتــب .وأكــر مــن ثلــث األطفــال لعبــوا فــي الخــارج أقــل بكثــر مــن ذي قبــل ،وذكــر حوالــي ربعهــم أن أطفالهــم
شــاهدوا التلفزي ـ�ون أو األفــام أكــر بكثــر مــن ذي قبــل فــي كلتــا العينتــن.
قــال أقــل مــن نصــف العينــة الوطنيــة وحوالــي ربــع عينــة المخيمــات إنهــم اســتخدموا الحواســيب اللوحيــة أكــر مــن ذي قبــل
بكثــر .ولعــب أكــر مــن  40.0فــي المائــة مــع أشــقائهم بنفــس القــدر الــذي لعبــوا بــه مــن قبــل ،ولعــب أكــر مــن خمســهم
أكــر مــن ذي قبــل بكثــر .ولعــب نحــو الثلــث مــع جريانهــم وأقاربهــم أقــل بكثــر ،ممــا يشــر إلــى أن الوبــاء قلــل بشــكل كبــر مــن
التفاعــات االجتماعيــة لألطفــال.
ومــع ذلــك ،لعــب حوالــي  15.0فــي المائــة مــع البالغــن أقــل مــن ذي قبــل بكثــر .وإذا قمنــا بحصــر هــذا القيــاس علــى النصــف
الــذي قــام بهــذا النشــاط قبــل الوبــاء ،فــإن هــذا الرقــم يرتفــع إلــى مــا يقــرب مــن  30.0فــي المائــة .وي�بــدو أن هــذا الرقــم
كبــر ،ألننــا قــد نتوقــع أن المزيــد مــن الوقــت الــذي تقضيــه األســرة فــي المنــزل معــا ســيعني زيــادة كبــرة فــي التفاعــات.
وهــذا قــد يعنــي أنــه أصبــح مــن الصعــب وليــس مــن الســهل علــى البالغــن قضــاء وقــت ممتــع مــع أطفالهــم بســبب اإلجهــاد
النفســي لوجودهــم فــي المنــزل معــا طــوال الوقــت (جادرمــان .)2021 ،ومــع ذلــك ،يمكــن أن يكــون ذلــك أيضــا ألن تفاعــات
األطفــال مــع البالغــن بخــاف والديهــم انخفضــت بشــكل كبــر بســبب اإلغــاق.
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لقــد ســألنا عــن العقبــات التــي تحــول دون تقديــم الرعايــة المناســبة لألطفــال مــن قبــل مقــدم الرعايــة .ومــن الصعــب معرفــة مــا إذا كانــت هــذه المشــاكل قــد ازدادت
تواتــرا خــال الجائحــة مقارنــة بمــا كانــت عليــه مــن قبــل مــن خــال هــذه النتائــج ،ولكنهــا ت�ثبــت علــى األقــل مــا إذا كانــت هــذه الظاهــرة مشــكلة شــائعة تواجــه األســر
منــذ آذار .2020

العقبات التي تعرتض رعاية الطفل

حجم العينة

ركوب الدراجة

قراءة الكتب أو القصص

اللعب على أجهزة األلعاب

اللعب على الحاسوب اللوحي أو الجوال
أو الحاسوب

مشاهدة التلفزي�ون أو األفالم

اللعب مع البالغني

اللعب مع األقارب والجريان اآلخري�ن

اللعب مع األشقاء
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العينة الوطنية ()٪

توزيع األنشطة الممارسة من قبل االطفال خالل فرتة الجائحة موزعة حسب عينات الدراسة
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الجدول 2.6
توزيــع اســتجابات مقدمــي الرعايــة لالطفــال حــول التحديــات والصعوبــات التــي واجهوهــا فــي تقديــم الرعايــة للطفــل خــال
فــرة الجائحــة حســب عينــات الدراســة

أبد ًا
مرة/مرتني منذ آذار 2020

ترك الطفل في
المنزل وحده ،مع علم
المشارك بضرورة بقاء
شخص بالغ مع الطفل.

عدم القدرة على
إظهار الحب للطفل أو
إخباره به.

عدم القدرة على
الت�أكد من حصول
الطفل على الطعام
الذي يحتاجه.

عمد القدرة على الت�أكد
من ذهاب الطفل إلى
الطبيب أو المستشفى
عندما يحتاج لذلك.

العينة
الوطنية
()%

عينة
المخيمات
()%

العينة
الوطنية
()%

عينة
المخيمات
()%

العينة
الوطنية
()%

عينة
المخيمات
()%

العينة
الوطنية
()%

عينة
المخيمات
()%

84.9

73.0

66.8

72.1

62.4

44.6

64.4

67.0

5.3

2.8

6.6

8.3

4.0

7.0

13.2

13.9

 5-3مرات

4.5

8.6

9.9

10.0

8.6

17.6

14.6

8.2

 10-6مرات

3.9

2.5

6.3

4.3

9.4

11.5

4.1

4.9

 20-11مرات

0.4

3.1

4.0

3.7

5.2

6.3

2.1

3.3

أكرث من  20مرة

0.9

5.1

5.9

1.6

9.7

11.9

1.0

2.0

لم يحدث منذ آذار  ،2020ولكن
قبل ذلك.

0.2

4.3

0.4

0

0.5

0.3

0.7

0.7

لــم تضطــر األغلبيــة علــى اإلطــاق إلــى تــرك أطفالهــم فــي المنــزل بمفردهــم فــي كلتــا العينتــن .ومــع ذلــك ،اضطــر 11.9
فــي المائــة مــن عينــة المخيمــات إلــى تــرك أطفالهــم فــي المنــزل بمفردهــم فــي بعــض األوقــات .ويمكــن أن يشــكل تــرك
الطفــل وحــده لفــرات طويلــة إهمــاال شــديدا ،مــع احتمــال أن يــؤذي نفســه عــن طريـ�ق الخطــأ أو يجــوع إذا تــرك بــدون طعــام.
إن عــدم التعبــر عــن الحــب للطفــل هــو ظاهــرة أكــر شــيوعا بكثــر مــن تركهــم فــي المنــزل بالنســبة للعينــة العامــة ،ولكــن
تقري�بــا نفــس المســتوى بالنســبة لعينــة المخيمــات.
علــى عكــس األشــكال األخــرى مــن اإلهمــال التــي تــم الســؤال عنهــا فــي هــذا القســم ،فــإن عــدم إظهــار الحــب للطفــل ليــس
قابــا للقيــاس الكمــي بســهولة .ومــع ذلــك ،يمكــن أن يكــون لحجــب الثنــاء والمــودة ت�أثــر كبــر علــى الســامة العقليــة للطفل
ونمائهــا ،خاصــة عندمــا يكــون معــزوال عــن االتصــال االجتماعــي اآلخــر بســبب الوبــاء.
إن عــدم القــدرة علــى توفــر الغــذاء منــذ حلــول الوبــاء يمثــل مشــكلة فــي كلتــا المجموعتــن ،حيــث لــم يتمكــن واحــد مــن كل
عشــرة مــن الحصــول علــى الغــذاء الــازم ألطفالهــم أكــر مــن  20مــرة .وكان ذلــك أكــر شــيوعا فــي عينــة المخيــم ،حيــث أبلــغ
 17.8فــي المائــة آخــرون عــن ذلــك فــي مرحلــة مــا .وقــد يكــون ذلــك نتيجــة لعــدم قــدرة األطفــال علــى الحصــول علــى وجبــات
الطعــام فــي المدرســة ويمكــن أن يؤثــر ذلــك علــى نموهــم.
لــم تواجــه األغلبيــة فــي العينــة الوطنيــة وعينــة المخيمــات ( 64.4فــي المائــة و 67.0فــي المائــة) مشــكلة فــي الحصــول
علــى المســاعدة الطبيــة ألطفالهــم عنــد الحاجــة ،ولكــن أقليــة ال يســتهان بهــا وجــد صعوبــة فــي ذلــك منــذ بدايــة الوبــاء.

التنشئة االجتماعية
شــهدت األغلبيــة فــي كلتــا العينتــن أن حياتهــم االجتماعيــة تصبــح أســوأ بكثــر أو أســوأ قليــا طــوال فــرة الوبــاء .غــر أن ذلــك
كان أكــر وضوحــا فــي العينــة الوطنيــة حيــث قــال  43فــي المائــة إن األمــر «أســوأ بكثــر» مقارنــة بنســبة  27.4فــي المائــة
فــي عينــة المخيمــات .وكان مــن األرجــح أيضــا أن تقــول عينــة المخيــم إن حياتهــم االجتماعيــة بقيــت علــى حالهــا ،وبلغــت نســبة
هــذا الــرأي  41.9فــي المائــة مقارنــة بالعينــة الوطنيــة التــي بلغــت  24.9فــي المائــة.
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النتائج
قــد كان وبــاء كوفيــد  19غــر مســبوق مــن حيــث ت�أثــره االجتماعــي واالقتصــادي والصحــي .وقــد كان األطفــال فــي األردن
معرضــن بشــكل خــاص لهــذه التغــرات ،حيــث عزلــوا فــي منازلهــم ولــم يتمكنــوا مــن الوصــول إلــى مصــادر الدعــم المعتــادة
(ســواء كانــت تلــك المصــادر مدرســة أو أصدقــاء أو جريانــا أو أقــارب) .وقــد أدت الفــرات الطويلــة مــن الوقــت الــذي قضاهــا
مقدمــو الرعايــة وأطفالهــم مــع بعضهــم البعــض منــذ آذار  2020إلــى زيــادة كبــرة فــي فــرص حــدوث العنــف ضــد األطفــال،
علــى الرغــم مــن أنهــا قلصــت أيضــا ســبل بعــض أشــكال العنــف ،مثــل التنمــر فــي المدرســة .ومــع ذلــك ،لــم يجــد هــذا التقريـ�ر
زيــادة ملحوظــة فــي العنــف ضــد األطفــال مقارنــة بتقريــ�ر عــام  ،2019وفــي بعــض الفئــات بــدا أن هنــاك انخفاضــا( .علــى
الرغــم مــن أنــه كمــا ذكــر فــي هــذا التقري ـ�ر ،يجــب النظــر فــي المقارنــات مــع تقري ـ�ر العنــف ضــد األطفــال لعــام  2019فــي
ســياق المنهجيــات المختلفــة للدراســتني).
قــد أثبــت هــذا التقي�يــم الســريع أهميــة النظــر إلــى العنــف الجســدي والنفســي كفئــات مختلفــة ،باإلضافــة إلــى تقي�يــم مــدى
انتشــار أســاليب الت�أديــب غــر العنيــف .ويظهــر كل مــن هاتــن الفئ�تــن بشــكل مختلــف ولهمــا آثــار مختلفــة علــى نمــو الطفــل،
وإن كان كالهمــا ضــارا .ومــن أجــل معالجــة جــذور العنــف ضــد األطفــال بشــكل فعــال ،فمــن الضــروري فهــم ســياق وأســباب
أشــكاله المختلفــة.

مــن األهميــة بمــكان االعــراف بالحاجــة المعــززة لألطفــال واالســتجابة لهــا فــي هــذا الوقــت ،فضــا عــن الضغــط اإلضافــي
علــى مقدمــي الرعايــة .وفــي حــن أن هنــاك بالفعــل تدابــر هامــة لحمايــة حقــوق األطفــال وســامتهم فــي األردن ،فــإن
الوبــاء جعــل تنقيــح النهــج القائمــة ضروريــا .وقــد صممــت التوصيــات التاليــة (اســتنادا إلــى اســراتيجية “ ،”INSPIREوهــي
ســبع اســراتيجيات للقضــاء علــى العنــف ضــد األطفــال) لمعالجــة الظــروف الخاصــة للوبــاء:

تنفيذ وتطبيق القوانني
•ضمــان أن التشــريعات الوطنيــة تحظــر جميــع أشــكال العنــف ضــد األطفــال ،بمــا فــي ذلــك اســتخدام العنــف كشــكل مــن
أشــكال العقــاب.

األعراف والقيم
•إنشــاء قامــوس مصطلحــات وطنــي لتعريفــات العنــف مــن أجــل إضفــاء الطابــع الرســمي علــى فهــم العنــف ضــد األطفــال
فــي األردن وفقــا للمعاي ـ�ي الدوليــة.
•توعيــة أولئــك الذيــن يعملــون فــي حمايــة الطفــل بتعريفــات العنــف ضــد األطفــال ،نظــرا ألن العديــد مــن مقدمــي
المعلومــات الرئيســي�ي ال ينظــرون إلــى العنــف ضــد األطفــال كظاهــرة اجتماعيــة.
•عنــد نقــل نتائــج التقري ـ�ر ،اســتخدم مصطلحــي «ســلبي» و»إي�جابــي» بــدال مــن «عنيــف» و»غــر عنيــف» بحيــث يتــم التعامــل
مــع جميــع أشــكال الت�أديــب بجديــة.
•رفع مستوى الوعي بأن االعتداء النفسي هي من أسوء أشكال العنف ضد األطفال.
•العمــل مــع الســلطات والهيــاكل التقليديــة فــي األردن لتســهيل الحــوار حــول األعــراف االجتماعيــة الضــارة والتفكــر
فــي االســراتيجيات التــي يمكــن لألســرة والمجتمعــات اعتمادهــا للقضــاء علــى العنــف ضــد األطفــال خــال فــرات العزلــة
االجتماعيــة.
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البيئات اآلمنة
•إنشاء مساحات خارجية بعيدة عن التفاعالت االجتماعية لألطفال ،وت�كون على مقربة من منازلهم.

دعم الوالدين ومقدمي الرعاية
•تقديــم دعــم إضافــي لرعايــة األطفــال للوالديــن أثنــاء الجائحــة ،مثــل الربمجــة الشــخصية عــر اإلنرتنــت التــي تمنــح األطفــال
منفــذا منتجــا.
•العمــل مــع أصحــاب العمــل لحمايــة الوظائــف ،والســماح برتتيبــات عمــل مرنــة ،وتقديــم دعــم إضافــي لآلبــاء الذيــن يعانــون
مــن اإلجهــاد والمشــاكل االقتصاديــة المرتبطــة بالوبــاء.
•نشــر إرشــادات الوالديــن حــول كيفيــة االســتجابة لتغــر ســلوك األطفــال أثنــاء الجائحــة ،خاصــة بالنظــر إلــى أن العديــد مــن
األطفــال فــي مجموعــات الرتكيــز استشــهدوا بوقــت الشاشــة المفــرط كمصــدر هــام للتوتــر بينهــم وبــن مقدمــي الرعاية
لهــم.

تعزي�ز الدخل واالقتصاد
•اصدار التحويالت النقدية إلى تلك األسر األكرث تضررا منذ بداية كوفيد (19اليونيسيف.)2020 ،

خدمات االستجابة والدعم
•ضمــان بقــاء الخدمــات األساســية ،مثــل خطــوط المســاعدة الهاتفيــة ،مفتوحــة طــوال فــرة انتشــار الوبــاء للســماح
لألطفــال بطلــب المســاعدة أثنــاء عزلهــم فــي المنــزل (اليونيســف.)2020 ،
•وضع بروتوكوالت لحماية األطفال الذين يبلغون عن العنف من قبل مقدمي الرعاية.

التعليم والمهارات الحياتية
•توفــر إمكانيــة الوصــول إلــى المــوارد التعليميــة ألكــر الفئــات حرمانــا ،ال ســيما فــي مخيمــات الالجئــن ،مثــل اإلنرتنــت
والحواســيب.
•تنفيذ برامج إضافية لدعم األطفال واآلباء الذين يعانون من مشاكل في التعلم عن بعد.
•المطالبــة بزيــادة اإلنفــاق الحكومــي علــى التعليــم لتســهيل االنتقــال الفعــال مــرة أخــرى إلــى التعلــم الشــخصي فــي
المــدارس.
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( مقر قحلممم
شكر وتقدير:
يتقــدم المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة (اليونيســيف) بخالــص الشــكر والتقديــر لــكل
مــن ســاهم فــي إعــداد هــذه الدراســة ،وعلــى وجــه الخصــوص:
#

االســـم

الجهة

اعضاء الفري�ق الوطني للحماية من العنف االسري
الدكتور محمد فخري مقدادي
العقيد فراس الرشيد

مدير إدارة حماية األسرة

السيد رفعت المصري

مدير مركز مستشفى الرشيد

عطوفة السيد نذير العواملة
العقيد بالل العواملة

المنسق الحكومي لحقوق االنسات في رئاسة الوزراء
مدير إدارة شرطة األحداث

الفاضلة نسري�ن زريقات

مفوض تعزي�ز بالوكالة/المركز الوطني لحقوق االنسان

الدكتور احمد الحراسيس

دائرة اإلفتاء العام

الفاضلة دياال الخمرة

المديرة التنفيذية لجمعية انقاذ الطفل/األردن

السيد محمود الهروط

مدير مديرية األحداث واألمن المجتمعي/وزارة التنمية االجتماعية

الدكتورة ميسون تليالن

رئيسة االتحاد النسائي األردني العام

الدكتور زينب العبوس

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية

الدكتورة حنان الخاليلة

مدير مديرية حقوق االنسان/وزارة العدل

السيد قيس الطراونة

نائب المدير التنفيذي للصندوق األردني الهاشمي/مدير معهد الملكة
زي�ن الشرف التنموي

الدكتورة منال كريشان

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

الدكتورة امال عايش
الفاضلة رنا الزعبي
السيد محمود الهروط
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امني عام المجلس الوطني لشؤون االسرة

نائب رئيس الربنامج التعليم في االونروا
المديرة الوطنية لجمعية قرى األطفال  SOSاألردنية
وزارة التنمية االجتماعية

#

االســـم

الجهة

اعضاء اللجنة الفنية لدراسة العنف ضد االطفال

الفاضلة توالي لمبز
الدكتورة مالك العوري

وزارة الصحة

النقيب محمد ساري الخشاشنة

إدارة حماية األسرة

الفاضلة إيمان العقرباوي

مؤسسة نهر األردن

السيد صالح حياصات

مكتب منسق الحكومة لحقوق اإلنسان

الفاضلة منال سويدان

دائرة اإلحصاءات العامة

الفاضلة هبة الموازره

مدير الرتب�ية والتعليم والثقافة العسكرية

الفاضلة شري�ن الطيب

وزارة العمل

السيد علي المطلق

المجلس األعلى السكان

الدكتور احمد خليف بني هاني
السيد محمود الجبور
الرائد عصام سليمان عبداهلل
الفاضلة وفاء السرحان

للطب الشرعي /وزارة الصحة
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الفاضلة ردينة هلسة

وزارة الرتب�ية والتعليم

وزارة التنمية االجتماعية
مديرية الشؤون الالجئني السوري�ي
منظمة UNRWA

السيد معاوية المساعدة
السيد امجد سعادة
السيد حمزة المعايطة
السيد وليد الشطرات

وزارة التنمية االجتماعية

الفاضلة بديعة الجيوسي
السيد صالح المشاقبة
السيد فارس البشيتي
الفاضلة غادة القاضي

المجلس الوطني لشؤون األسرة

الفاضلة عبري الدقس
الفاضلة مها الحمصي
ماريميبالي مارياسيلفام

منظمة األمم المتحدة للطفولة  /اليونيسف/مكتب االردن

السيد جوهان فيجني
الفاضلة ستيفاني شانلر

مكتب منظمة اليونيسف االقليمي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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#

االســـم

الجهة

مؤسسة مايندست لألبحاث االجتماعية المنفذة للدراسة
الفاضلة رنا سمارة
الدكتور أيمن أبو اللنب

خبري في شؤون الطفل

الدكتورة سوزان كرستن

خبرية حماية الطفل

الدكتورة تغريد أبو سرحان

خبرية حماية األسرة

السيد أنس المصري
الدكتورة وفاء العمايرة

محلل بيانات
خبرية الدراسات النوعية

السيد خميس رداد

خبري العينات

الفاضلة مجد حداد

مديرة الميدان

الفاضلة مجد مسنات

منسقة الدراسة

السيد محمد قردن

منسق الدراسة

السيد محمد قري�وتي
السيد عالء حمدان
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الباحثة الرئيسية

مدير وحدة معالجة البيانات
منسق ميداني
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