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الموجز التنفيذي

 ،) 2018، Egypt Today ُيشــكل األطفــال دون ســن 18 عاًمــا فــي مصــر 40٪ مــن المجتمــع المصــري كلــه )إيجيبــت تــوداي 
ويتعــرض أكثــر مــن 90٪ مــن األطفــال )فــي الفئــات العمريــة مــن 1-14 عاًمــا( للعنــف )المصــري اليــوم، 2019(، وُتعــرف وزارة 
التضامــن االجتماعــي العنــف ضــد األطفــال بأنــه أي شــكل مــن أشــكال العنــف البدنــي أو النفســي أو الجنســي الــذي يتــم 
بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر. واسترشــاًدا بهــذا التعريــف وتوصيــات الــوزارة ســنركز علــى أشــكال العنــف التأديبــي ضــد 

األطفــال التــي يمارســها الوالديــن فــي األســرة المصريــة. 

يتطلــع األطفــال إلــى والديهــم باعتبارهــم حمــاة لهــم مــن األذى والخطــر، إال أن  93٪ مــن األطفــال الذيــن تتــراوح 
أعمارهــم مــا بيــن 1 و14 عامــا تعرضــوا للتأديــب العنيــف فــي مصــر فــي عــام 2014 )المســح الســكاني الصحــي لمصــر 
ــمال  ــط وش ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــى ف ــة األول ــي المرتب ــون ف ــات المصري ــاء واألمه ــاء اآلب ــد ج EDHS،2018 ( وق
أفريقيــا فيمــا يتعلــق بتبنــي ممارســات تأديبيــة عنيفــة مــع أطفالهــم )يونيســف، 2018(. حيــث يقومــون بتأديــب 
أطفالهــم مــن خــال وســائل العنــف الجســدي مثــل الهــز والضــرب، ووســائل العنــف اللفظــي مثــل توجيــه الشــتائم 

ــات.  ــان اإلنــاث لضبــط الســلوك الجنســي للفتي للطفــل والصــراخ، ووســائل العنــف الجنســي مثــل إجــراء خت

ما هي المشكلة؟ 
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وعلــى عكــس التصــورات الخاطئــة الشــائعة، يعتبــر األطفــال فــي كل الفئــات الخمســية للثــروة والذين يكــون والديهم 
متعلميــن أو غيــر متعلميــن متســاوون إلــى حــد مــا فيمــا يتعلــق بالتأديــب العنيــف )المســح الســكاني الصحــي لمصــر 
EDHS، 2014(، إال أنــه مــن المهــم أن نشــير إلــى أن افتقــار األمهــات إلــى التعليــم يســاهم فــي تعريــض فتياتهــن إلــى 
الختــان )المســح الســكاني الصحــي لمصــر EDHS، 2014(، وقــد أظهــرت الدراســة الدقيقــة لألســر الفقيــرة أن أكثــر مــن 
65٪ مــن األمهــات و50٪ مــن اآلبــاء يســتخدمون أســاليب عنيفــة لتربيــة أطفالهــم، وذلــك وفقــا للدكتــورة فاطمــة 
الزناتــي رئيــس مجلــس إدارة شــركة الزناتــي وشــركاه. وتميــل تلــك األمهــات إلــى اإلســاءة اللفظيــة تجــاه أطفالهــن 

بشــكل يفــوق اســتخدامهن لإلســاءة البدنيــة. 

ــي  ــس القوم ــن )المجل ــاء ومنتجي ــرادا أصح ــوا أف ــم ليصبح ــه تربيته ــم في ــم يت ــن له ــاذ آم ــرهم كم ــال أس ــرى األطف ي
للطفولــة واألمومــة ويونيســف،  2015(. إال أن األبحــاث قــد أظهــرت وجــود أســبابا متعــددة تدمــر هــذا المــاذ، وبالتالــي 
يكــون لهــا آثــار قصيــرة المــدى وطويلــة المــدى علــى الطفــل والوالديــن والحكومــة المصريــة علــى حــد ســواء كمــا هــو 

مبّيــن فــي شــكل 2 أدنــاه. 

شكل 1: األطفال الذين يتعرضون للتأديب العنيف 
 .2014 ،EDHS المصدر: المؤلفون، استنادا إلى المسح السكاني الصحي لمصر

ما هي المشكلة؟ 

9 من كل 10 فتيات تعرضن للختان.

أكثر من 8 من كل 10 أطفال تعرضوا لممارسات تأديبية عنيفة جسدًيا ولفظًيا. 

 ممارسات
التأديب العنيف

األسباباألثر

 تعاطي الوالدين
للمخدرات

تكدس المنازل
وباء كورونا

انخفاض المستوى اإلقتصادي
الوضع العائلي غير المستقر

السلوك العنيف
األذى الجسدي
التطور البطيء

العاقات غير الصحية
ضعف الرفاء النفسي

تكلفة العاج الطبي
عاقة غير صحية بين الطفل والوالدين

خسارة الكوادر
تكلفة تدخات السياسات
تكلفة خدمات اإلستجابة

العجز المتوقع 96.2 بليون دوالر سنوًيا

المفاهيم الدينية
 والثقافية الخاطئة

 الظروف المعيشية
الضاغطة

العنف عبر األجيال

األطفال

الوالدين

 الحكومة
المصرية

 الضغط األسري/
المجتمعي

اإليمان بضرورته

 غياب اإلجراءات
والقوانين المستجيبة

 شكل 2: التحليل الشجري للمشكلة 
المصدر: المؤلفون، استنادا إلى مراجعة األدبيات واالجتماعات مع مختلف أصحاب المصلحة.
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 شكل 3: مصفوفة السلطة-المصلحة  
المصدر: المؤلفون، استنادا إلى مراجعة األدبيات واالجتماعات مع مختلف أصحاب المصلحة.

علــى مــدار الســنوات العشــرة الماضيــة ظلــت ظاهــرة التربيــة العنيفــة موضــع اهتمــام الحكومــة المصريــة والعديــد 
مــن أصحــاب المصلحــة اآلخريــن الذيــن يؤثــرون علــى انتشــارها و/أو يتأثــرون بهــا وفقــا لســلطتهم ومصلحتهــم، كمــا 

هــو موضــح فــي شــكل 3 بأســفل. 

كيف يتم التعامل مع المشكلة وما هي أوجه القصور في ذلك؟ 

ــكلة  ــع المش ــل م ــي التعام ــة ف ــوات هام ــذت خط ــد اتخ ــة ق ــن أن الحكوم ــة تبّي ــة المصري ــراءات الحكوم ــة إج وبدراس
مــن خــال تبنــي سياســات وطنيــة متنوعــة يمكــن تصنيفهــا إلــى أربعــة محــاور: اإلطــار القانونــي - أدوات الوعــي غيــر 
الرقميــة - أدوات الوعــي الرقميــة - آليــات االســتجابة، ومــع ذلــك - وكمــا هــو مبّيــن أدنــاه - تــم تحديــد بعــض الفجــوات 

فــي كل محــور.  

شمل القانون المصري رقم 78/ 2016 بشأن ختان اإلناث وقانون الطفل رقم 126/ 2008. 

ال يوجد عقوبات رادعة للمرافقين خال ممارسات ختان اإلناث. 	 

»التأديب المباح شرعا‹‹ ال يتم تعريفه بوضوح، كما أن استخدام كلمة »عمدا« يثير جدال أثناء نظر القضايا. 	 

ال يتم تزويد األطفال بجميع المعلومات الازمة لحمايتهم وتمكينهم. 	 

عقوبة سجن الوالدين مرتكبي الجرائم من شأنها أن تؤثر سلبا على الطفل. 	 

 فترة وعملية اإلباغ عن حالة طفل معّرض للخطر غير محددة بشكل واضح.	 

اإلطار القانوني
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كيف يتم التعامل مع المشكلة وما هي أوجه القصور في ذلك؟ 

تشمل االستعانة بالشخصيات والرموز الدينية وقادة المجتمع في المناطق الريفية لرفع الوعي بالمشكلة. 

احتمالية انتشار إدعاءات كاذبة لدعوة الدين لمثل هذه الممارسات. 	 
أســاليب توصيــل رســائل التوعيــة غيــر فعالــة بســبب ارتفــاع عــبء العمــل علــى الحــاالت لــدى الرائــدات واالعتمــاد علــى اللقــاءات 	 

المجتمعيــة كقنــاة توعيــة رئيســية. 
عدم وجود رسائل توعية يتم توجيهها إلى اآلباء/ الجدات من جهة األب.	 

أدوات الوعي غير الرقمية 

ــائل  ــون ووس ــة والتلفزي ــل اإلذاع ــة مث ــوات اإلعامي ــرو RapidPro والقن ــة رابيدب ــال منص ــن خ ــل م ــمل التواص تش
ــات.  ــي والمطبوع ــل االجتماع التواص

منصة رابيدبرو RapidPro تستهدف قطاع واحد فقط من المصريين. 	 
محطات اإلذاعة ال تلبي احتياجات جميع فئات الجمهور. 	 
ال يتم استخدام التلفزيون كأداة تواصل لهذه القضية بشكل فعال. 	 

أدوات التوعية الرقمية

تتشمل خط نجدة الطفل، وتدخات الدعم النفسي االجتماعي وتطبيق »نبتة مصر« على الهاتف المحمول. 

معظم األطفال ليس لديهم دراية بخط نجدة الطفل. 	 
يتردد معظم األطفال في اإلباغ عن أي ممارسات غير مشروعة يرتكبها والديهم.   	 
عدم كفاية عدد األخصائيين االجتماعيين الذين يمكنهم تقديم الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال. 	 
عدم الوعي بوجود تطبيق »نبتة مصر« على الهاتف المحمول.	 

آليات االستجابة
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بدائل السياسات والمعايري 

الخطوات المقبلة

بشــكل رئيســي مــن خــال إدمــاج المشــاركين مــن الذكــور كـــ »رواد« واألطفــال كـــ »رائــد/ رائــدة صغيــر)ة(« وزيــادة 
عــدد الرائــدات إلجــراء لقــاءات فرديــة مــع أفــراد األســرة الفقيــرة. 

 مــن خــال نشــر رســائل توعويــة حــول التربيــة اإليجابيــة عــن طريــق الرســائل القصيــرة وتطبيــق واتــس آب ومحطــات 
الراديــو والقنــوات التلفزيونيــة والمؤسســات الدينيــة للوصــول إلــى جميــع المواطنيــن وضمــان تزويــد األطفــال 
بالمعلومــات الازمــة المتعلقــة بالحمايــة. ويمكــن لهــذه الرســائل أن تتضمــن األمثــال المصريــة لتيســير عمليــة 

ــا. ــط معه ــود راب ــي بوج ــعر المتلق ــى يش ــترجاعها وحت اس

اســتناًدا لإلطــار التحليلــي للسياســات لمركــز مكافحــة 
خيــارات  تصنيــف  يتــم  منهــا،   والوقايــة  األمــراض 
»الفعاليــة«،  التاليــة:  للمعاييــر  وفًقــا  السياســة 
و«جــدوى التنفيــذ« و »األثــر االقتصــادي«. وبالتالــي تــم 
الثالــث  السياســات  بديــل  باختيــار  هنــا  القــرار  اتخــاذ 
نظــًرا  القائمــة   االســتجابة  أدوات  تحســين  وهــو  
إلحــرازه أعلــى الدرجــات فــي معاييــر الفعاليــة وجــدوى 
التنفيــذ وهــو بديــل مــن شــأنه حماية األطفال بشــكل 
فعــال مــن المخاطــر وضمــان المســاواة بيــن األجيــال. 
مــن  متوســط  مســتوى  البديــل  هــذا  ســجل  وقــد 
معتدلــة  تكاليفــه  أن  كمــا  التنفيــذ،  جــدوى  احتماليــة 

ــده. ــبة لفوائ بالنس

مــن خــال التركيــز بشــكل رئيســي علــى تحســين تشــغيل تطبيــق الهاتــف المحمــول »نبتــة مصــر« وخــط نجــدة الطفل 
ورفــع الوعــي بهمــا، وتعديــل التشــريعات القائمــة حســب الحاجة.

اســتناًدا إلــى حزمــة االســتراتيجيات الســبعة لمنظمــة يونيســف »إلهــام« إلنهــاء العنــف ضــد األطفــال والتعامــل معه، 
تــم التركيــز هنــا علــى اســتراتيجيتين: التنفيــذ وإنفــاذ القوانيــن، وخدمــات االســتجابة والدعــم. ويتــم عــرض خطــة التنفيــذ 
المقترحــة هنــا فــي شــكل 4 أدنــاه الــذي يشــمل الخطــوات ونقــاط العمــل الرئيســية وأصحــاب المصلحــة الرئيســيين 

المعنييــن.  

1. االستفادة من برنامج “وعي”:

2. تطبيق طرق توعوية أكثر تكامًا:

3. تحسين أدوات االستجابة القائمة:
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بدائل السياسات والمعايري 

أصحاب المصلحة  شكل 4: خطة التنفيذ ونقاط العمل الرئيسية 

https://gapp.aucegypt.edu/public-policy-hub
Follow us on: PublicPolicyHUB PolicyHub Public Policy Hub The Public Policy HUB - AUC GAPP


