
 :مقدمة

أظهر توثيق حجم العنف وأثره على األطفال في األونة األخيرة بوضوح أن هناك مشكلة عالمية هامة وخطيرة أال وهي ظاهرة  
الكبير الذي توليه الدول واألبحاث العلمية بظاهرة العنف يعود الى زيادة انتشارها العنف الممارس ضد االطفال. فاالهتمام 

بصورة رهيبة، خاصة في عصرنا هذا الذي كثرت فيه الحروب والنزاعات الدولية، وما تمخضت عنه من مظاهر و سلوكيات 
خطورة الوضع خاصة خالل السنوات  مختلفة للعنف على مستوى المجتمعات واألفراد. حيث أن اإلحصائيات تدل على زيادة

بلد يعاني أطفال المدارس  011األخيرة،و يشير التقرير العالمي لالمم المتحدة بشأن العنف ضد األطفال الى أنه في أكثر من 
فيها من الضرب أو من التهديد بالضرب المسموح به، وال تزال عقوبة ضرب األطفال بالسياط أو بالعصي تحدث في ما ال يقل 

 بلدا في ظل نظمها العقابية. 01ن ع

ماليين  5و قد أشارت العديد من الدراسات إلى أن العنف ضد أطفال العالم فى تزايد مستمر، ففي أمريكا هناك أكثر من         
من من حاالت اإليذاء لألطفال بالمملكة السعودية تقع  %55آالف حالة وفاة . و أن  5طفل يتعرض سنويا للعنف منهم حوالي 

من حاالت اإليذاء تحدث من قبل المشرفين على رعاية الطفل من خارج األسرة،  %01سببها األقارب ، و  %05الوالدين ، و 
، %35سنوات تكون نسبة تعرضهم  9إلى  5، بينما من%03سنوات يتعرضون لإليذاء بنسبة  5كما أن األطفال دون سن 

 .%01سنة تمثل  01 - 05، ومن سن %32سنة بنسبة  01إلى  01كذلك من سن 

أن" ظاهرة العنف ظاهرة خطيرة، يكتسبها الفرد من المجتمع والحياة والعمل، ويستخدم العنف كحيلة  الصافيويؤكد الدكتور      
دفاعية تزيح عنه الكثير من األزمات واإلضطرابات النفسية فاألب يضرب األم، واألم تزيح شحن التوتر في داخلها إلى أبنائها 

ها ال تستطيع أن ترد على زوجها فربما يطلقها بذلك الرد، واألطفال، الكبير يضرب الصغير والشحنة الموجودة بداخله يؤذي ألن
( والحقيقة أن االسرة ورغم أهميتها ليست 0بها أحد إخوانه أو من حوله أو يؤذي نفسه، وهكذا تستمر حلقة العنف في األسرة".)

عنف، فقد يحدث في المدرسة، في المؤسسات اإلصالحية، ومؤسسات الرعاية اإلجتماعية الوسط الوحيد الذي يحدث فيه ال
والقضائية، وحتى في أماكن العمل. كما يمكن أن يكون المجتمع ككل من أوسع األوساط التي يمارس فيها العنف ضد األطفال 

ه، وعدم احترام خصوصياته. وقد يصل اإلعتداء سواء بالضرب أو بالتحرش الجنسي أو باإلهمال وعدم اإلهتمام بالطفل وبحاجات
 في الشوارع ليواجهوا كل أنواع العنف.  والعنف الممارس ضد األطفال إلي بيع أجسادهم أو قتلهم، أو بطردهم و تركهم

ر الضرمن إتفاقية حقوق الطفلفإن العنف يعرف على أنه " كافة أشكال العنف أو  09حسبما ورد في المادة تعريف العنف:  -1- 
أو اإلساءة البدنية والنفسية و اإلهمال أو المعاملة المنطوية على اإلهمال، وإساءة المعاملة أو اإلستغالل، بما في ذلك اإلساءة 

( يُعرف العنف على أنه اإلستخدام المتعمد للقوة أو الطاقة 3113التقرير العالمي حول العنف والصحة )  الجنسية. وحسب
 (2لي أو محتمل لصحة الطفل أو بقائه على قيد الحياة أو نمائه أو كرامته")البدنية، سواء ضرر فع

" يعتبر العنف على أنه التعبير الصريحعن القوة البدنية ضد الذات أو اآلخرين ، أو إجبار الفعل ضد  جورج جنبروحسب       
فيعتبره كل مبادرة أو فعل يتدخل  راموثم رغبة شخص على أساس إيذائه بالضرر أو قتل النفس و إيالمها وجرحها. أما العال

( العنف بأنه "لغة 0952)حجازي ويرى (3بصورة غير مشروعة وخطرة في حرية االخر، في التفكير والرأي و التقرير".)
التخاطب األخيرة الممكنة مع الواقع ومع األخرين حين يشعر المرء بالعجز عن إيصال صوته بوسائل الحوار العادي وحين 

 (4القناعة لديه بالفشل في إقناعهم باإلعتراف بكاينه وقيمته") تترسخ

وهناك العديد من التعريفات التي تراه ضربا من ضروب التعامل االأخالقي أوبوصفه سلوكا إجرميا، أو انحراف مرضي، أو     
سترداد الحق. و يتجه علماء هو خروج عن القوانين المفروضة، وأسلوب من أساليب التعبير عن الفشل و اإلحباط ، وطريقة ال

اإلجتماع إلى اعتباره جانب من جوانب الصراع اإلجتماعي "أي بوصفه سلوكا جماعيا تمارسه إحدى الجماعات التي تدافع عن 
( ومهما كان تعريف العنف يبقى سلوك 5قيم خفية تتعارض مع قيم المجتمع، أو تتعارض مع القيم التي يرعاها ممثلوا السلطة" )

يظهر في شكل عدوان صريح أو خفي يضر باألخرين سواء كانو بشر أو غيرهم من الكائنات الحية. وال يجب   مرفوضمؤلم 
 ممارسته على الصغار وال على الكبار.

 أشكال العنف الممارس ضد األطفال في المجتمع:-2-

مكاناً ومصدرا للعنف ضدهم. فكلما تقدم الطفل فكما أن المجتمع مصدر للحماية والدفاع عن األطفال. يمكن أيضاً أن يكون        
في السن اتسعت دائرة معامالته اإلجتماعية، وزاد احتمال تعرضهلعدة أنواع من أشكال العنف داخل المجتمع الذي ينتمي اليه. 

خ. و العنف في بداية من األسرة فالمدرسة، فالشارع بكل ما يتضمنه من أطراف اجتماعية: جيران، مراكز، محالت ، غرباء...ال
الشارع متعدد المظاهر و قد يمارس ضد االطفال على يد أشخاص لهم سلطة على الطفل أو على يد الشرطة أو االتجار بهم 

وعمالتهم. كما يمكن أن يمارس على األطفال الالجئين أو من قبل المحتل في حاالت الحرب، أو ضد األقليات....الخ. و صنف 
 نف الممارس ضد األطفال في المجتمع إلى:التقرير العالمي بشأن الع



 

: المقصود به هو إلحاق األذى بجسم األخر و يتفاوت من جروح بسيطة إلى القتل، ويتعرض األطفال إلى عدد العنف البدني 3-0
عدد  الى أن 3113حيث تشير اإلحصائيات حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية لعام  القتلكبير من السلوكيات العنيفة منها 

منهم في البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.  %95طفال، و 53911عاما الذين لقوا حتفهم قتال بلغ  05-1االطفال بين 
من وفيات األطفال في   50.111أن " والحقيقة أن الظاهرة أكبر بكثير مما تبينه اإلحصائيات. حيث تقدرمنظمة الصحة العالمية

 حدثت نتيجة القتل. 3113عام 

فرغم عدم وجود درسات دقيقة حول االطفال فإن الدراسات التي أجريت على فئة العمرية  البدني غير المميتأما العنف       
ماليين منهم تعرضوا إلى العنف البدني الغير المميت وهي الحاالت المصرح بها فقط  1بينت أنه حوالي   عاما 39-01بين 

وتشير دراسة استقصائية عالمية عن الصحة المدرسية والتي أجريت في العديد من الدول  نظرا لتلقيها العالج في المستشفيات.
من األطفال في سن المدرسة أبلغوا أنهم تعرضوا للترهيب لفظيا أو بدنيا في المدرسة، خالل  %25و  %31النامية، أن ما بين 

 صناعية.الثالثين يوما السابقة على المسح، كما وجدت نسب مماثلة في الدول ال

: يؤدي العنف الجنسي على األطفال الى عواقب وخيمة على صحتهم البدنية والنفسية وقد يؤدي إلى العنف الجنسي 3-3   
اإلنتحار، والتخلف العقلي، وكذلك يساعد على تكوين شخصية مضطربة، أو اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو قتل 

-0990حول العنف والصحة بين أن معدالته في سنة   كراه وحسب التقرير العالميالضحية. فممارسة الجنس أول مرة باإل
من الذكور في منطقة الكاريبي، أما في جنوب إفريقيا فإن المعدل وصل الى  %03من اإلناث و  %11وصلت الى  0991

 لجنسي.من الذكور. وهذا يعني أن اإلناث دائما أكثر عرضة من الذكور للعنف ا %2من الفتيات و 31%

ويؤكد المصدر أن المعدالت في تزايد مستمر.أما العنف الجنسي الذي يتم على يد الغرباء في المجتمع فقد بين مسح أجري        
(، ويقدر أن هناك 6منهن أن المعتدي كان غريبا) %30. َحددن 05في جنوب أفريقيا على نساء تعرضن لالغتصاب دون سن 

عاما، أُجبروا على ممارسة الجنس أو شكل أخر من أشكال العنف الجنسي الذي  01ن فتى دون س 50مليون فتاة و 051
مليون فتاة وامرأة يخضعن لعملية تشويه األعضاء التناسلية سنويا وذلك  0يتضمن اإلتصال الجسدي، وتقدر اليونيسف أن هناك 

وفي  3115ضحايا زنا المحارمسنة  % 21اء في إفريقيا و جنوب الصحراء و مصر والسودان. أما في الجزا ئر فانه تم إحص
 من األحداث. 559إعتداء جنسي ضد األطفال و  319سجل  3111عام 

 :أسباب العنفالممارس ضد األطفال في المجتمع   -3-  

: العنف ينشأ في أغلب الحاالت داخل األسرة، فطريقة تربية األطفال والتعامل معهم بفضاضة، وعدم عوامل أسرية    -0
الى نتائج وخيمة على شخصية الطفل.   هتمام بهم جسديا ونفسيا واجتماعيا من قبل أفراد األسرة خاصة الوالدين قد يؤدياإل

فالمعاملة القاسية، وأسلوب التأديب الخاطئ لألطفال بحجة تربيتهم هي من أهم األسباب التي تعلم الطفل السلوك العنيف. وكذا 
ه بكلمات قاسية قد ال يفهمها حتى، أو معايرته بضعفه العقلي أو الجسدي وغيرها من الصراخ في وجه الطفل الصغير وشتم

اإلعتدءات اللفظية، واالعتداءات الجسدية عليهم بالضرب حينما يخطؤون حتى وإن لم يكن األمر يستدعي الضرب، و طردهم 
ع األطفال على الشجار مع اإلخوة وأوالد من المنزل لزلة ارتكبوها بدل احتضانهم. أو كثرة الشجار بين الزوجين، وتشجي

الجيران ...الخ. كلها أمور وسلوكيات تؤدي بالطفل الى تعلم وإنتاج ما تعلمه من سلوكات عنيفة داخل األسرة، فالعنف ال يُّولد إال 
 العنف.

هناك بعض العوامل التي تتعلق بالطفل كالجانب الجسمي أو البيولوجي الوراثي، والجانب النفسي : عوامل متعلقة بالطفل    -3
خاصة المرحلة التي يعيشونها و ما تتميز به من خصائص دقيقة ومتطلبات معقدة ومتداخلة. مثل معاناته من إعاقة حسية أو 

النقص مقارنة بأقرانه أو بسبب احتقار األخرين له. أو التصافه حركية تجعله دائم اإلحباط والعدوانية اتجاه األخرين إلحساسه ب
بصفات غير مرغوب فيها اجتماعيا كالطول أو الوزن أو اللون وحتى الطبائع. وكذا التاريخ الشخصي للطفل و طريقة تعامله مع 

 أفراد أسرته ومع أفراد المجتمع ككل، التي تجعله في بعض األحيان مرفوظا من قبلهم.

: تشير أغلب الدراسات الى أن المناطق الحضرية الفقيرة هي األماكن التي يتعرض فيها األطفال عوامل إجتماعية مختلفة    -0
للعنف بشكل يفوق ما يتعرض له أقرانهم في المناطق األخرى. وهذا بسبب ماتختص به هذه المناطق من انتشار لظاهرة البطالة 

شة، وتدني نوع الخدمات التي تقدمها المرافق العامة. كما أن المناطق التي ينتشر فيها واإلكتظاظ السكاني، وتدني أوضاع المعي
السالح بسسب معتقدات معينة كالثأر، أو بسبب النزاعات القبلية والطائفية هي األخرى تسمح لألطفال من تعلم استخدام 

 إذا تم تشجيعهم من طرف األهل واألقرباء.في حالة تعرضهم لمواقف محبطة أوعدوانية من الطرف األخر، خاصة   السالح

المناطق الريفية هي األخرى ال يسلم فيها األطفال خاصة الفتيات منهم، بتعرضهم لإلعتداء بمختلف أنواعه بسسب طول        
الدين  س باسمالمسافة بين البيت والمدرسة أو مكان جلب الماء....الخ. حتى األطفال لم ينجوا من العنف السياسي والعنف الممار

عموما، حيث يتعرض األطفال باقحامهم في جماعات دينية غريبة عن دينهم األصلي، أو يستخدمونهم ألغراض سياسية أو 



اجتماعية، وهذا ما يمس األطفال األكبر سنا بحكم اتساع دائرة عالقاتهم اإلجتماعية سواءا مع األقران أوالغرباء. كل هذه 
 د من احتمال وقوع األطفال ضحايا للعنف أو هم من يمارس العنف اتجاه األخرين والمجتمع ككل.العوامل وغيرها كثير قد تزي

 

 :ومن األسباب التي شجعت على زيادة العنف هو عدم التبليغ عليه بحجج مختلفة منها 

أخبر أهله ما   بأمره إن هو الخوف من الجهة المعِنَفة كون الطفل يخاف من الراشد األكبر منه سنا ويُصدق بأنه سيعلم        -
 فعله به.

 التهديد: في حالة تهديد المعتدي الطفل وأهله إذا أخبروا الشرطة بالقتل واالنتقام .        -

 ال يمكن للطفل في كثير من األحوال اإلبالغ عن أهله خوفا من أن يطرد أو يعاقب بشدة أكبر.        -

 التبليغ عن الوالدين لما يحمله الطفل لهما من قيمة عاطفية واجتماعية. باإلضافةإلى أنه ليس من السهل        -

خوفا من العار والفضيحة التي قد تلحق باألسرة إن علم الناس أن ابنتهم أو حتى ابنهم تعرض للعنف الجنسي، أين تعتبر         -
ما سيعانون ويعانيه الطفل من ألم وقهر، مما يؤدي أغلب العائالت أن الفضيحة أهم من الطفل ظنا منهم أن الكتمان أسلم وينسون 

 بالمجرمين الى التمادي ما دام هناك من يشجعهم بالسكوت.

 عدم وجود قوانين وضعية واضحة وصارمة تمكن من الحد من مثل هذه الظواهر.        -

توزيع الواجبات وتحمل المسؤولية اتجاه إبتعاد المجتمعات اإلسالمية عن المنهاج اإلسالمي الرباني في حفظ الحقوق و        -
أطفالنا التي نؤجر عليها عكس كل ماجاءت به القوانين الوضعية. ويمكن تلخيص أهم األسباب وطرق الوقاية منها في الجدول 

 التالي:

 

 يوضح أهم أسباب العنف الممارس ضد األطفال وطرق الوقاية منها. -0-الجدول رقم

 :الوقـــــاية األسبـــــاب

 عوامل فردية نفسية كفرط النشاط.-1

 عوامل أسرية كالقسوة واإلهمال.-3

 والصراعات واألسلحة.  الحروب -0

 المخدرات والكحول.-1

 البيئة الفيزيقية، عدم وجود مرافق.-5

 العصابات، التسول، السرقة.....-2

 الفقر و التحضر، واإلقصاء اإلجتماعي. -5

 تهديدات األنترنت، معرفيا وأخالقيا. -1

 تغيير األساليب الوالدية في التربية. -1

 اإلهتمام بالطفل أكثر ليس ماديا فحسب. -3

 نشر التعليم واإلرشاد األسري.-0

 إصالح المجتمعات ونشر روح التسامح ونبذ الحروب. -1

 الرفع من مستوى نوعية الحياة في المجتمع.-5

 بحزم. مكافحة العصابات-2

 العدالة اإلجتماعية حقيقتا وليس شعارا.-5

 إحترام الطفل إعالميا.-1

 

باإلضافة                                                                                                   ظاهرة أطفال الشوارع:  -4-
إلى المشكالت التي يعاني منها األطفال في المجتمعات التي يعيشون فيها نجد مشكلة أطفال الشوارع. التي بدأت تستفحل في 

 أيامنا هذه وبشكل ملفت لإلنتباه


