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ملخص تنفيذي
يف العام 2011، تلقت خطوط مساندة الطفل يف �أحناء العامل حنو 31.8 مليون اتصال )ل يشمل ذكل الزايرات 

اإىل املوقع الإلكرتوين(* من �أطفال وابلغني قلقني. يتصل الأطفال خبطوط مساندة الطفل بشلك طوعي ومبارشة 

للتحدث عن املشالك اليت يواهجوهنا. وميكن �أن تكون هذه املشالك صغرية �أو كبرية، عارضة �أو هيلكية. وبغض 

النظر عن خلفية الطفل �أو وضعه الاجامتعي الاقتصادي �أو عرقه �أو دينه �أو ثقافته �أو ماكن وجوده، فاإن خطوط 

ليه، وتقدم هل الإرشاد، وحتيهل عند الرضورة اإىل منظامت �أخرى محلاية الطفل. وكذكل فاإن  مساندة الطفل تسسمتع اإ

ضافية مثل خدمات املاأوى والتعلمي وادلمع القانوين والرعاية البديةل  خطوط املساندة تقدم عند الرضورة خدمات اإ

عادة التاأهيل.  واإ

ونتيجة لعملها، حتصل خطوط مساندة الطفل عىل معلومات غري مسسبوقة وحقيقية مل تتعرض لتحوير �أو تبديل 

نشاهئا يف العام 2003، قامت شسبكة تشايدل هيلب لين انرتانشوانل  حول مشالك الأطفال يف �أحناء العامل. ومنذ اإ

جبمع هذه املعلومات من �أعضاء الشسبكة يف �أحناء العامل وترتيهبا من �أجل حتديد الأسسباب اليت تدفع الأطفال اإىل 

التصال خبطوط مساندة الطفل. ويتناول تقرير »العنف ضد الأطفال« التصالت اليت تتلقاها خطوط مساندة 

الطفل حول الإساءة والعنف الذلين يعاين مهنام الأطفال يف لك ماكن. وتسستخدم تشايدل هيلب لين انرتانشوانل 

هذه البياانت وغريها من تقارير البياانت الأخرى للمساعدة يف تسليط الضوء عىل املشالك اليت يعاين مهنا 

الأطفال.

وهذه يه النسخة السادسة من تقرير تشايدل هيلب لين انرتانشوانل حول العنف ضد الأطفال. ويستند هذا 

التقرير اإىل البياانت اليت قدهما 101 خط مساندة طفل يف منوذج مجع البياانت السسنوي اذلي تطلبه تشايدل هيلب 

ضافة اإىل بياانت من 71 خط مساندة مت احلصول علهيا من خالل اسستبيان لتشايدل هيلب  لين انرتانشوانل، اإ

لين انرتانشوانل خاص ابلعنف ضد الأطفال. وحيدد هذا التقرير خمتلف �أشاكل الإساءة اليت يعاين مهنا الأطفال، 

ضافة اإىل معلومات حول الرتكيبة الساكنية  والتوهجات يف خمتلف مسستوايت ومناطق مؤرش التمنية البرشية، اإ

اخلاصة ابلضحااي ومرتكيب الإساءات والعالقة بني اجلانبني. ويبعث هذا التحليل احلياة يف التصالت اليت �أجراها 

الأطفال ليك يقدم نظرة معيقة وهامة ومعلومات حيوية مجليع العاملني عىل حتسني حامية الأطفال. 
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الإساءة  حول العامل 

ساءة تلقهتا خطوط مساندة الطفل حول العامل خالل العام 2011، اكنت حاةل واحدة  من بني لك سسبع حالت اإ

تتعلق ابلعنف ضد الأطفال. ومرة �أخرى فاإن ذكل جيعل الإساءة والعنف من �أكرث الأسسباب يف العامل اليت تدفع 

ّلت يه: الإساءة اجلسدية  الأطفال اإىل التصال خبطوط املساندة. والأشاكل امخلسة الرئيسسية لالإساءة اليت سجُ

)29%(، التمنر )26%(، الإساءة اجلنسسية )20%(، الإهامل )14%(، والإساءة العاطفية )%11(. 

ومن بني مجيع التصالت اليت وصلت اإىل خطوط مساندة الطفل حول الإساءة والعنف ضد الأطفال، شلكت 

الفتيات حنو ثليث حضااي هذه احلالت، بيامن شلّك الأولد حنو ثلث هؤلء الضحااي. واكنت نسسبة كبرية من 

التصالت اخلاصة ابلإساءة اجلنسسية من �أطفال مل يكن من املمكن حتديد نوعهم الاجامتعي )اجلندر(. ويف %58 

من احلالت املبلغ عهنا، فاإن مرتكب الإساءة هو عىل الأرحج ذكر، بيامن اكنت الإانث هن مرتكبات الإساءة يف 

42% من التصالت. وتفاوت توزيع النوع الاجامتعي )اجلندر( ملرتكيب الإساءات طبقا لنوع الإساءة. فقد اكن 

مرتكبو نصف حالت الإساءة العاطفية املبلغ عهنا من اذلكور، والنصف الآخر من الإانث. وابملقارنة فقد اكن 

اذلكور مه مرتكبو �أكرث من ثالثة �أرابع حالت الإساءة اجلنسسية املبلغ عهنا. 

العنف الأرسي 

ل يزال �أفراد الأرسة مه �أكرب مجموعة من مرتكيب الإساءة والعنف ضد الأطفال. وبشلك اإجاميل، فاإن ثليث حالت 

الإساءة اليت سلهتا خطوط املساندة يف العام 2011 اكن مرتكهبا �أحد �أفراد الأرسة. ويف سسبعة من بني لك عرش 

ساءة جسدية، اكن �أحد �أفراد الأرسة هو املسؤول. كام �أن �أحد �أفراد العائةل املبارشة للطفل )�أحد  هامل واإ حالت اإ

الأبوين، �أشقاء �أو شقيقات( اكنوا مه مرتكيب الإساءة ضد الأطفال يف 40% من مجيع حالت الإساءة، بيامن اكن 

�أحد �أفراد العائةل املمتدة )جد، معة، خاةل، مع، خال، �أبناء الأعامم �أو العامت �أو الأخوال �أو اخلالت، اخل( مه 

املسؤولون عن 29% من احلالت، ويف 28% من احلالت اكن مرتكب الإساءة هو فرد من عائةل خمتلطة )الأخ  

�أو الأخت غري الشقيق، �أو زوج الأم �أو زوجة الأب(.
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العقاب البدين 
ميكن تصنيف ما يصل اإىل نصف مجيع حالت الإساءة حتت ابب العقاب البدين )اذلي يرتكبه �أحد الوادلين �أو 

ىل �أن العقاب البدين ل يزال ميثل مشلكة كبرية جتب معاجلهتا. ول يوجد فرق بني عدد  الأوصياء(. ويشري هذا اإ

حالت الإساءة البدنية اليت يرتكهبا الأوصياء يف البدلان اليت حتظر العقاب البدين وتكل اليت ل حتظره. وحىت يف 

البدلان ذات مؤرش التمنية البرشية املرتفع جدا واليت يعترب العقاب البدين غري قانوين يف معظمها، فاإن مسستوى 

بالغ عن حالت العقاب  ممارسة هذا النوع من الإساءة مرتفع. وقد يكون ارتفاع مسستوى الوعي والاسستعداد لالإ

البدين هو السبب يف ارتفاع عدد التصالت للتبليغ عن هذا النوع من العقاب رمغ وجود حظر قانوين عىل 

ممارسسته. 

عنف الأقران 

بالغ عن عنف الأقران. والقرين هو الطفل �أو الشاب من  ساءات يه لالإ اكن ثلث مجيع حالت الإبالغ عن اإ

نفس الفئة العمرية. ول يقترص عنف الأقران عىل التمنر وحده )اذلي يرتكب الأقران �أكرث من نصف حالته(، 

ولكن كذكل الإساءة اجلنسسية )30% مهنا يرتكهبا الأقران(، والإساءة العاطفية )31%( والإهامل والإساءة 

اجلسدية )الثنان %19(. 

عنف املدرسني 

�أبلغ الأطفال يف اتصالهتم خلطوط مساندة الطفل عن تورط املدرسني يف ارتاكب مجيع �أشاكل الإساءة. ويبدو 

�أن احلظر القانوين اذلي فرضته العديد من ادلول عىل ممارسة العقاب البدين يف املدارس اكن هل تاأثري اإجيايب عىل 

اخنفاض نسسبة حالت العقاب البدين. ويظهر اخنفاض نسسبة حالت الإساءة اجلسدية اليت يرتكهبا املدرسون 

واحضا عند املقارنة بني ادلول اليت تفرض حظرا قانونيا عىل الإساءة اجلسدية وتكل اليت ل تفرض مثل هذا احلظر 

)36% مقارنة مع %41(.  
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يف العام 1102 بلغ معدل التصالت اليت تلقاها �أي خط مساندة طفل عضو يف شسبكة تشايدل هيلب 

لين انرتانشوانل حول الإساءة والعنف 21 اتصال يوميا.

مالحظة حول مؤرش التمنية البرشية واملناطق الساكنية 
يف هذا التقرير صنفت شسبكة تشايدل هيلب لين انرتانشوانل املعلومات حسب مؤرش التمنية البرشية واملناطق، واسستخدمت يف احلالتني معايري معرتف هبا. 

مسستوايت مؤرش التمنية البرشية 
قام برانمج الأمم املتحدة الإمنايئ بتطوير مؤرش التمنية البرشية كطريقة لتصنيف ادلول مبا يتعدى التصنيف عىل �أساس اإجاميل الناجت احمليل للفرد فقط. ويمت تصنيف ادلول يف �أربع 

مسستوايت ملؤرش التمنية البرشية: منخفض، متوسط، مرتفع، ومرتفع جدا. ملزيد من املعلومات الرجاء زايرة موقع برانمج الأمم املتحدة الإمنايئ

املناطق اجلغرافية 
رشادات منظمة اليونيسف. وهذه املناطق  لأغراض تتعلق ابلربامج واملوضوعات الأساسسية، تعمل شسبكة تشايدل هيلب لين انرتانشوانل يف مخس مناطق جغرافية استنادا اإىل اإ

آسسيا واحمليط الهادئ، �أورواب، والرشق الأوسط وشامل �أفريقيا. ملزيد من املعلومات ميكن زايرة موقع اليونيسف`  يه: �أفريقيا، الأمريكيتان والاكرييب، �

www.undp.org

www.unicef.org

آت الرعاية  العاملون يف منشا
بشلك عام فاإن واحد من بني لك 25 اتصال حول الإساءة اجلسدية والعنف ضد الأطفال يرتكهبا �أحد العاملني يف 

منشاأة للرعاية. واكنت �أكرث من 90% من التصالت اخلاصة ابلإساءة اليت يرتكهبا العاملون يف جمال الرعاية واليت 

�أبلغ عهنا الأطفال يف اتصالهتم مع خطوط املساندة يه يف ادلول ذات مسستوى مؤرش التمنية البرشية املنخفض. 

آت الرعاية شسيوعًا. وعند  واكنت الإساءة اجلسدية واجلنسسية يه �أكرث �أشاكل الإساءة اليت يرتكهبا العاملون يف منشا

آت الرعاية، ميكن مالحظة اخنفاض واحض يف نسسبة حالت  تقيمي تاأثري فرض حظر عىل العقاب البدين يف منشا

آت الرعاية. وحنتاج اإىل مزيد من املعلومات لتكوين اسستنتاجات حامسة حول  الإساءة اليت يرتكهبا العاملون يف منشا

آت الرعاية.  العالقة بني فرض القوانني وحالت الإساءة اجلسدية اليت يرتكهبا العاملون يف منشا
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توصيات 
توصيات تشايدل هيلب لين انرتانشوانل 

بناء عىل ذكل وعىل مطبوعات شسبكة تشايدل هيلب لين انرتانشوانل الأخرى املستندة اإىل البياانت، فاإن الشسبكة  تقدم التوصيات الثالث العامة التالية 

للحكومات وصناع القرار وغريمه من اجلهات املعنية حبامية الطفل: 

يتعني عىل احلكومات وهجات تزويد اخلدمات الاجامتعية الأخرى الاعرتاف خبطوط مساندة الطفل كجزء همم من �أنظمة حامية الطفل القوية وجعل رش�اكهتا معها   �أ .  

رمسية من خالل التوقيع عىل بروتوكولت واتفاقيات واحضة وقوية  

ب .  جيب عىل احلكومات وصناع السسياسات والأفراد املشاركني يف توفري امحلاية للأطفال الاعرتاف ابملعلومات الأساسسية اليت توفرها خطوط مساندة الطفل واسستخداهما  

عند اختاذ القرارات املتعلقة ابلسسياسات والربامج.   

جيب ختصيص املوارد الالزمة خلطوط مساندة الطفل بشلك ينسجم مع دورها املهم يف �أنظمة حامية الطفل املتاكمةل.  ج.  

توصيات دراسة الأمم املتحدة حول العنف ضد الأطفال  

توصيات دراسة الأمم املتحدة حول العنف ضد الأطفال
فامي ييل التوصيات الإثنيت عرش الأساسسية الواردة يف دراسة الأمم املتحدة حول العنف ضد الأطفال اليت �أجريت يف العام 6002. وقد متت صياغة هذه 

التوصيات مجليع املعنيني وادلول بشلك خاص للقيام ابلعمل الالزم ملنع وماكحفة العنف ضد الأطفال:

- تقوية الالزتام والعمل الوطين واحمليل   .1

حظر مجيع �أشاكل العنف ضد الأطفال   .2

عطاء الأولوية للمنع  3.  اإ

الرتوجي لقمي عدم اسستخدام العنف وزايدة الوعي    .4

تعزيز قدرات مجيع من يعملون مع الأطفال وللأطفال   .5

6.  توفري خدمات الإصالح والإدماج الاجامتعي

7.  ضامن مشاركة الأطفال

نشاء �أنظمة وخدمات للتبليغ تكون سهةل املنال ومناسسبة للأطفال 8.  اإ

هناء الإفالت من العقاب ضامن املساءةل واإ   .9

10.  تناول البعد اجلنساين )اجلندري( للعنف ضد الأطفال

11.  اسستحداث وتنفيذ نظام مهنجي مجلع البياانت الوطنية والبحوث

12.  تقوية الالزتام ادلويل
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الأعضاء اذلين سامهوا يف التقرير 
تود شسبكة تشايدل هيلب لين انرتانشوانل �أن تتقدم ابلشكر للك من قام بتعبئة اسستبيان بياانت الشسبكة 

واسستبيان »العنف ضد الأطفال« �أو سامه بطريقة �أخرى  يف حتقيق هذا التقرير. 

*اسستبيان البياانت فقط  ** اسستبيان العنف ضد الأطفال فقط
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واحد من بني لك سسبعة اتصالت خلطوط املساندة اكنت بشاأن الإساءة والعنف
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الإساءة يف �أحناء العامل 
خالل العام 2011 اكن واحدًا من بني لك سسبعة اتصالت خبطوط مساندة الطفل تتعلق حباةل من العنف ضد الأطفال. وهذا يعين �أن الإساءة والعنف هام 

مرة �أخرى �أكرث الأسسباب اليت جتعل الأطفال يتصلون خبط مساندة. 

اكنت الإساءة اجلسدية يه �أكرث �أشاكل الإساءة اليت 

مت الإبالغ عهنا حيث �أهنا شلكت نسسبة 29% من 

بني مجيع التصالت املتعلقة ابلإساءة والعنف، يلهيا 

التمنر )26%(، فالإساءة اجلنسسية )20%( مث الإهامل 

)13%( والإساءة العاطفية )10%(. ول توجد عالقة 

واحضة بني مسستوى مؤرش التمنية البرشية لبدل ما وشلك 

الإساءة الأكرث شسيوعًا اليت يبلغ عهنا الأطفال خط 

املساندة. واكنت الإساءة اجلسدية والإساءة اجلنسسية 

والإهامل منترشة يف ادلول ذات مسستوى مؤرش التمنية 

البرشية املرتفع جدا واملرتفع بنفس النسسبة اليت تنترش فهيا 

يف ادلول ذات مسستوى مؤرش التمنية البرشية املنخفض. 

�أما التمنر والإساءة العاطفية فه�ي �أقل انتشارا يف ادلول 

ذات مسستوى التمنية البرشية املرتفع جدا مقارنة مع ادلول 

الأخرى. وهذا يدل عىل �أن الإساءة ل تقترص عىل ادلول 

النامية. فالعنف ضد الأطفال حيدث يف مجيع الثقافات 

واجملمتعات وادلول ذات مسستوايت التمنية الاقتصادية 
اخملتلفة.1

وكام اكن احلال يف السسنوات السابقة فاإن التمنر هو �أكرث 

بالغ خطوط مساندة الطفل هبا  �أنواع الإساءة اليت مت اإ

يف �أورواب )33%(، بيامن �أبلغ عهنا بشلك �أقل نسبيا يف 

�أفريقيا ومنطقة الرشق الأوسط وشامل �أفريقيا )%5 

و4% عىل التوايل(. واكنت الإساءة اجلسدية يه �أكرث 

�أنواع الإساءة شسيوعًا يف منطقة الرشق الأوسط وشامل 

�أفريقيا حيث �أهنا شلكت �أكرث من 40% من التصالت. 

آسسيا واحمليط الهادئ اكنت  ويف �أورواب و�أفريقيا ومنطقة �

ثالثة من بني لك عرشة اتصالت تتعلق ابلإساءة 

اجلسدية. فقط يف الأمريكيتني والاكرييب اكنت حالت 

الإبالغ عن الإساءة اجلسدية �أقل نسبيًا. �أما الإساءة 

اجلنسسية فاكنت �أكرث انتشارًا نسبيًا يف �أفريقيا مقارنة مع 

ابيق املناطق. 

واكنت الإساءة اجلسدية يه �أكرث �أنواع الإساءة املبلغ عهنا 

شسيوعًا يف احلالت اليت مل يسجل فهيا النوع الاجامتعي 

)اجلندر( للطفل، �أو �أن الطفل �أو الطفةل مل يكونوا 

راغبني يف الكشف عن هويهتم. �أما يف احلالت اليت اكن 

النوع الاجامتعي )اجلندر( معروفًا فهيا، فقد اكن التمنر 

هو الإساءة الأكرث شسيوعًا بني احلالت املبلغ عهنا. وتتبع 

الإساءة اجلنسسية نفس المنط: فبالنسسبة للحالت اليت مل 

يكن فهيا النوع الاجامتعي للطفل معروفا، اكنت واحدة 

من بني لك �أربع حالت تتعلق ابلإساءة اجلنسسية.  �أما 

ابلنسسبة لالتصالت املتعلقة ابلفتيات، فاكنت واحدة 

من بني لك مخسة مهنا تتعلق ابلإساءة اجلنسسية مقارنة 

مع واحد من لك عرشة اتصالت للأولد. وعليه فاإن 

التصالت املتعلقة ابلإساءة اجلنسسية يه ضعفها عند 

الفتيات مقارنة مع الأولد. 

وابلرتكزي عىل التصالت اليت يجُعرف فهيا النوع الاجامتعي 

للطفل، فاإن النسسبة بني البنات والأولد اذلين يتصلون 

بالغ عن حالت الإساءة والعنف  خبط مساندة الطفل لالإ

مياثل السسنوات السابقة: فثلثا التصالت اكنت تتعلق 

ابلفتيات، بيامن اكن الثلث يتعلق ابلأولد. واكن التمنر 

والعنف اجلسدي هام �أكرث �أشاكل الإساءة بني الفتيات 

تليه الإساءة اجلنسسية )33%، 25% و19% عىل 

التوايل من التصالت حول الإساءة املتعلقة بفتيات(. 

وعىل عكس ذكل فاإن الإساءة اجلنسسية اكنت �أقل �أنواع 

الإساءة اليت يتعرض لها الأولد )%11(. 

ويتعرض الأولد للتمنر والإساءة اجلسدية بشلك �أكرب 

نسبيا من تعرضهم لأنواع الإساءة الأخرى )41% من 

التصالت لهذين النوعني من الإساءة تتعلق ابلأولد(. 

الأشاكل امخلسة الرئيسسية لالإساءة يه الإساءة اجلسدية، التمنر، الإساءة اجلنسسية، الإهامل، والإساءة 

العاطفية

معظم حالت الإساءة املبلغ عهنا خلطوط مساندة الطفل 

مرتكهبا ذكر. والنسسبة الإجاملية حلالت الإساءة اليت 

يرتكهبا ذكور يه 58%. وهذه النسسبة متشاهبة يف مجيع 

مسستوايت مؤرش التمنية البرشية. كام �أن �أكرث من %75 

من حالت الإساءة اجلنسسية املبلغ عهنا خلطوط مساندة 

الطفل ارتكهبا ذكور. ويف حالت الإهامل والإساءة 

العاطفية املبلغ عهنا اكن غالبية مرتكيب الإساءات من 

الإانث )50% و53% عىل التوايل(.  

وغالبا ما تكون البنات هن حضااي الإساءة اليت ترتكهبا 

الإانث ابسستثناء حالت الإساءة اجلنسسية. وتتعرض 

الفتيات للتمنر والإساءة اجلسدية والإهامل والإساءة 

العاطفية عىل يد اإانث يف �أغلب الأحيان )%55، 

51%، 54% و56% عىل التوايل(. وغالبية مرتكيب 

مجيع �أشاكل الإساءات ضد الأولد مه من اذلكور.2 

وعىل املسستوى الإقلميي هناك تفاواتت يف العالقة 

اجلندرية بني الضحية ومرتكب الإساءة. ففي بعض 

املناطق هناك عالقة جندرية واحضة بني مرتكب الإساءة 

والضحية، بيامن يف مناطق �أخرى توجد نفس العالقة 

اجلندرية يف �أشاكل معينة من الإساءة. 
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معظم الإساءات يرتكهبا خشص يعرفه الطفل، وغالبا ما يعرفه بشلك جيد.
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العنف الأرسي 
اإن وصف الغرابء باأهنم يشلكون مصدر خطر ل ينطبق عىل غالبية حالت الإساءة اليت يتعرض لها الأطفال. مفعظم الإساءات يرتكهبا خشص يعرفه الطفل 

ىل �أن �أفراد العائةل يشلكون غالبية مرتكيب مجموعة الإساءات والعنف ضد الأطفال.  ويف غالب الأحيان يعرفه جيدًا. وتشري بياانت خطوط مساندة الطفل اإ

يف ثليث التصالت اليت تتلقاها خطوط مساندة الطفل 

يقول الأطفال �أن �أحد �أفراد العائةل هو مرتكب الإساءة. 

ويف سسبع من لك عرش حالت من الإساءة اجلسدية، 

يكون �أحد �أفراد العائةل هو مرتكب الإساءة، ويف حنو 

هامل يمت الإبالغ عهنا،  مثاين من بني لك عرش حالت اإ

يكون �أحد �أفراد عائةل الطفل هو السبب. والاسستثناء 

هو يف التمنر حيث �أن ثليث مرتكيب هذه الإساءة ل 

ميتون بصةل قرابة للطفل.

يف احلالت اليت تكون فهيا مرتكبة الإساءة �أنىث، فاإن 

ساءة عاطفية �أو  بالغ عن اإ مثاين من لك عرش حالت اإ

هامل ترتكهبا واحدة من �أفراد العائةل. ويف  جسدية �أو اإ

ساءة جنسسية اكنت مرتكبة  سسبع من لك عرش حالت اإ

الإساءة واحدة من �أفراد العائةل. ويف �أكرث من نصف 

حالت التمنر املبلغ عهنا اكنت مرتكبة الإساءة واحدة من 

�أفراد العائةل. ويف ثالثة �أرابع حالت الإهامل والإساءة 

اجلسدية والإساءة اجلنسسية )77%، 74% و73% عىل 

التوايل( اليت يرتكهبا ذكر، اكن املرتكبون مه من �أفراد 

عائةل الطفل. 

ما العائةل املبارشة )الوادلان  املقصود ابلعائةل هنا يه اإ

والأخوة والأخوات(، �أو العائةل املمتدة )�أبناء الأعامم 

والأخوال، �أبناء الأخ �أو الأخت، وبنات الأخ والأخت، 

والعامت واخلالت والأعامم والأخوال، واجلدين(، �أو 

العائةل اخملتلطة )زوج الأم �أو زوجة الأب و�أولدهام �أو 

العائةل ابلتبين(3. وابلرتكزي عىل التصالت اليت تتعلق 

باأفراد العائةل فقط، تبني �أن �أربعة من بني لك عرشة 

اتصالت يكون مرتكب الإساءة فهيا هو �أحد �أفراد 

العائةل املبارشة )44%(. وابلنسسبة لالإساءة اجلسدية 

فاإن هذه النسسبة يه 50%، والإهامل 53%، والإساءة 

اجلنسسية 40%. واكن �أفراد العائةل املمتدة مه مرتكيب 

ذ تجُرتكب ثلث حالت  29% من حالت الإساءة، اإ

الإساءة العاطفية من قبل �أحد �أفراد العائةل املمتدة 

)38%(، والتمنر 32% والإساءة اجلنسسية اليت يبلغ عهنا 

الطفل 30%. ويف 28% من التصالت، فاإن زوج الأم 

�أو زوجة الأب �أو �أحد �أولدهام هو مرتكب الإساءة، 

�أي �أن �أحد �أفراد العائةل اخملتلطة ميكن �أن يكون مرتكب 

هذه الإساءة. واكنت هذه يه احلاةل يف 34% من 

حالت التمنر اليت يرتكهبا �أحد �أفراد العائةل، بيامن بلغت 

هذه النسسبة 32% من حالت الإساءة العاطفية، 

و29% من حالت الإساءة اجلنسسية و27% من حالت 

الإساءة اجلسدية. 

واكنت نسسبة مرتكبات الإساءة من الإانث �أعىل بني 

�أفراد العائةل مقارنة مع مرتكبات الإساءة من غري �أفراد 

العائةل )44% مقارنة مع 39%(. ويكون هذا الفرق 

كبريًا بشلك خاص يف حالت الإساءة العاطفية والإهامل 

اليت يمت الإبالغ عهنا. وهذا التقسسمي اجلندري متشابه 

ابلنسسبة لأعضاء العائةل املبارشة والعائةل املمتدة. ويشلك 

اذلكور 85% من مرتكيب حالت الإساءات اجلنسسية 

اليت يرتكهبا �أحد �أفراد العائةل اخملتلطة. ول توجد تفاواتت 

واحضة يف العالقة اجلندرية بني الضحية ومرتكب 

الإساءة عند مقارنة مرتكيب الإساءات من الأقارب وغري 

الأقارب4. 

ويف ثليث التصالت املتعلقة ابلإساءة اليت تتلقاها خطوط مساندة الطفل، يكون مرتكب الإساءة هو 

�أحد �أفراد العائةل.

العنف املزنيل 
ابلإضافة اإىل ارتاكب �أحد �أفراد العائةل مبارشة �أحد 

الأشاكل الرئيسسية لالإساءة ضد الأطفال، فقد تلقت 

خطوط املساندة �أكرث من 18000 اتصال حول حدوث 

قامة العائةل. واكنت هذه حالت لعنف  العنف يف ماكن اإ

مزنيل �أو حالت مشاهدة الأطفال للعنف يف املزنل 

)غري املوهجة ضدمه مبارشة(. وحالت العنف هذه ل 

تزال تؤثر كثريًا عىل الأطفال املعرضني لها وغالبًا ما ترتك 

آاثرها ادلامئة عىل نفوسهم وتسبب هلم صدمات عاطفية.  �

ومل يمت حتليل هذه التصالت بعمق يف هذا التقرير كام 

مل يمت تسجيلها حتت واحد من �أشاكل الإساءة امخلسة 

الرئيسسية. 

وشلكت الفتيات 59% من احلالت املبلغ عهنا ملشاهدة 

العنف، و57% من حالت التعرض للعنف املزنيل. 

واكنت حنو مجيع التصالت املتعلقة ابلعنف املزنيل 

يف البدلان ذات مسستوى مؤرش التمنية املنخفض �أو 

املرتفع جدا )45% و40% عىل التوايل(. واكنت ثلثا 

التصالت املتعلقة مبشاهدة الأطفال للعنف يف املزنل يف 

ادلول ذات مسستوى مؤرش التمنية البرشي املرتفع جدا 

لت يف  )65%(، وحنو واحدة من لك ثالث حالت سجُ

ادلول ذات مسستوى التمنية البرشية املنخفض5. 
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للأطفال احلق يف النشوء يف بيئة خالية من العنف والعقوابت املؤذية
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العقاب البدين 
حلاق درجة معينة  يف تعليق عام رمق 8،  تعرف جلنة اتفاقية حقوق الطفل العقاب البدين باأنه »�أية عقوبة تسستخدم فهيا القوة اجلسدية ويكون الغرض مهنا اإ

من الأمل �أو الأذى، همام قلت شدهتام. ويشمل معظم �أشاكل هذه العقوبة رضب الأطفال )الصفع �أو اللطم �أو الرضب عىل الردفني( ابليد �أو ابسستخدام �أداة 

م  - سوط �أو عصا �أو حزام �أو حذاء �أو ملعقة خشبية وما اإىل ذكل . وميكن �أن يشمل هذا النوع من العقوبة �أيضًا، عىل سبيل املثال، رفس الأطفال �أو رهّجهِ

جبار الأطفال  رغام الأطفال عىل البقاء يف وضع غري مرحي، �أو احلرق �أو اليك �أو اإ �أو رمهيم، �أو اخلدش �أو القرص �أو العض �أو نتف الشعر �أو لمك الأذنني �أو اإ

رغامه عىل ابتالع توابل حارة(.  عىل تناول مواد معينة )كغسل مف الطفل ابلصابون �أو اإ

يف العديد من ادلول، يعترب احلديث عن العقاب البدين 

ل  ذ تعترب تربية الطفل �أمر خيص الوادلين. اإ مساأةل حمرمة اإ

�أن للك طفل احلق يف �أن ينشاأ يف بيئة خالية من العقوبة 

العنيفة اليت ختلف �أاثرا جسدية وعاطفية طويةل الأمد 

عىل الطفل. ولهذا الهدف فقد فرضت العديد من دول 

العامل حظرًا قانونيا عىل العقاب البدين. 

وقد اكن �أكرث من ثلث التصالت اليت �أجراها الأطفال 

تتعلق ابلإساءة اجلسدية، واكن مرتكبو �أربع من بني لك 

عرش حالت من الإساءة اجلسدية للأطفال مه �أحد 

الوادلين �أو ويص �أو �أحد مقديم الرعاية للطفل. ويشري 

ذكل اإىل املسستوايت العالية من حالت العقوبة البدنية يف 

العامل خاصة بني الأولد. وشلك مرتكبو الإساءة اجلسدية 

من �أفراد العائةل املبارشة ست من بني لك عرش حالت 

)60%(. وابلنسسبة للحالت اليت تعرض فهيا الأولد 

للعقوبة البدنية وصلت هذه النسسبة اإىل الثلثني )%64(. 

بيامن ارتكب ويص من �أفراد العائةل اخملتلطة ربع حالت 

الإساءة اجلسدية املبلغ عهنا )27%(، بيامن ارتكب �أحد 

�أفراد العائةل املمتدة واحدة من بني لك سسبع حالت 

ساءة )%13(6.  اإ

وتشسبه نسسبة حالت الإساءة اجلسدية املبلغ عهنا 

يف ادلول اليت تفرض حظرًا قانونيا عىل ممارسة تكل 

الإساءات، النسسبة يف ادلول اليت ل تفرض مثل ذكل 

احلظر )29% مقارنة مع 28%(. وثلث مجيع حالت 

الإساءة اجلسدية بلّغت عهنا خطوط مساندة الطفل يف 

ادلول اليت تفرض حظرا قانونيا عىل مجيع �أنواع العقوبة 

البدنية اليت ميارسها الأوصياء �أو مقدمو الرعاية. ول 

توجد عالقة بني مسستوى مؤرش التمنية البرشية لبدل ما 

ونسسبة حالت الإساءة اجلسدية اليت يمت التبليغ عهنا 

خلطوط املساندة. ول يوجد تاأثري واحض للحظر القانوين 

عىل نسسبة حالت الإساءة اجلسدية املبلغ عهنا خلطوط 

املساندة. وبشلك عام، فاإن نسسبة حالت الإساءة 

اجلسدية املبلغ عهنا اليت تشسمتل عىل الأوصياء من بني 

مرتكبهيا يه �أعىل بكثري يف ادلول اليت تفرض حظرًا 

قانونيا عىل العقوبة البدنية مقارنة مع ادلول اليت ل تفرض 

ل �أنه توجد  حظرًا عىل ذكل )75% مقارنة مع 47%(. اإ

عالقة بني مسستوى مؤرش التمنية البرشية يف بدل ما وتاأثري 

فرض حظر عىل العقوبة البدنية كام تدل احلالت املبلغ 

عهنا خلطوط املساندة. فقد اخنفضت نسسبة التصالت 

بالغ عن حالت الإساءة  اليت تلقهتا خطوط املساندة لالإ

اجلسدية اليت يرتكهبا الأوصياء يف ادلول ذات مسستوى 

مؤرش التمنية البرشية املرتفع واملرتفع حدا مقارنة مع ادلول 

ذات املسستوى املرتفع واملرتفع جدا اليت ل تفرض مثل 

هذا احلظر.  واخنفضت نسسبة اذلكور اذلين يرتكبون 

حالت العقوبة البدنية يف ادلول اليت تفرض حظرا عىل 

تكل العقوبة مقارنة مع ادلول اليت ل تفرض مثل هذا 

احلظر القانوين. ويف نفس الوقت فقد زادت نسسبة 

مرتكيب الإساءة من الرجال من غري الأوصياء يف ادلول 

اليت تفرض حظرًا7. 

ويبدو �أن لقانون احلظر �أثر عكيس عىل عدد حالت 

العقاب البدين املبلغ عهنا خلطوط مساندة الطفل. فقد 

اخنفضت نسسبة حالت العقوبة البدنية اليت يرتكهبا 

الأوصياء املبلغ عهنا يف ادلول ذات مسستوى التمنية 

البرشية املرتفع واملرتفع جدا اليت تفرض حظرًا قانونيا عىل 

العقوبة البدنية، ولكن مل تنخفض نسسبة حالت الإساءة 

اجلسدية بشلك عام يف تكل ادلول. وحنتاج اإىل املزيد 

ذا اكنت هذه الاختالفات سبهبا  من التحقيق يف ما اإ

التغري يف حالت العقوبة البدنية �أو التغري يف مسستوايت 

الإبالغ7.  

وسسنعاجل حالت العقوبة البدنية اليت يرتكهبا املدرسون 

آت الرعاية يف الفصول التالية حول  والعاملون يف منشا

عنف املدرسني وعنف العاملني يف مؤسسات الرعاية. 
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ميكن �أن يكون الأقران مبن فهيم الأصدقاء والأشقاء و�أبناء وبنات العم �أو اخلال 

�أو العمة �أو اخلاةل مه مرتكبو الإساءة �أو العنف ضد الأطفال.
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عنف الأقران
ليست مجيع عالقات الأقران ودية ومفيدة للطفل، فميكن �أن يكون الأصدقاء والأقران سببا يف الإساءة والعنف. وقد عّرفت جلنة حقوق الطفل عنف الأقران 

يف املادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل عىل �أنه ».. يشسمتل عىل العنف اجلسدي والنفيس واجلنيس، وعادة من خالل التمنر، واذلي ميارسه �أطفال ضد �أطفال 

�آخرين، وغالبا من قبل مجموعة من الأطفال وهو ما يؤذي الطفل ليس فقط جسداي ونفسسيا، ولكن غالبا ما يكون هل تاأثري ابلغ عىل منوه وتعلميه واندماجه 

الاجامتعي عىل املديني املتوسط والطويل«.  

ن ثلث حالت الإساءة اليت يمت الإبالغ عهنا خلطوط  اإ

مساندة الطفل يكون �أحد �أقران الطفل هو مرتكهبا 

)31%(. كام �أن الأقران يرتكبون �أكرث من نصف حالت 

التمنر املبلغ عهنا )55%(، كام يرتكبون ثلث الإساءات 

اجلنسسية والعاطفية )30% و31% عىل التوايل(، 

ويرتكبون مخس حالت الإهامل والإساءة اجلنسسية 

)19% للكهيام(. 

ن الأصدقاء مه مجموعة �أقران هممة ابلنسسبة للأطفال،  اإ

ولكن حىت الأصدقاء مه من بني من يرتكبون الإساءات 

ضد الأطفال. فقد ارتكب الأصدقاء مخس حالت 

التمنر ضد �أقراهنم )11% من اجملموع اللكي(، و�أكرث 

من ثلث حالت الإساءة العاطفية املتعلقة ابلأقران 

)35% من احلالت املتعلقة ابلأقران، 11% من اجملموع 

هامل متعلقة  اللكي( وثالث من بني لك عرش حالت اإ

ابلأقران )29% من احلالت املتعلقة ابلأقران، 6% من 

ساءة  الإجاميل(، وواحدة من بني لك مخس حالت اإ

جسدية متعلقة ابلأقران )21% من احلالت املتعلقة 

ابلأقران، 4% من الإجاميل(، وربع حالت الإساءة 

اجلنسسية املتعلقة ابلأقران )26% من احلالت املتعلقة 

ابلأقران، 8% من الإجاميل( 8. 

وتوجد عالقة بني نسسبة حالت التمنر اليت يرتكهبا الأقران 

ومسستوى معدل التمنية البرشية يف البدل. ففي ادلول 

ذات مسستوى مؤرش التمنية البرشية املنخفض، فاإن 

ثلث احلالت املبلغ عهنا يرتكهبا �أقران. ويف ادلول ذات 

مسستوى التمنية البرشية املرتفع واملرتفع جدًا، فاإن تسعة 

من بني لك عرشة اتصالت للتبليغ عن التمنر يكون 

املسؤول فهيا مه الأقران. وعىل اجلهة الأخرى، فاإن نسسبة 

حالت الإساءة اجلنسسية اليت يرتكهبا الأقران تنخفض يف 

ادلول ذات مسستوى التمنية البرشية املرتفع. وبلغت هذه 

النسسبة يف ادلول ذات مسستوى التمنية البرشية املرتفع 

جدا واحدة من بني لك عرش حالت. 

وتجُرتكب حالت التمنر بشلك �أكرث نسبيا من قبل 

الأقران اذلين ل يعتربون �أصدقاء مقارنة مع تكل اليت 

ترتكب من قبل الأصدقاء )39% مقابل 31%(. كام 

�أن الإساءة اجلسدية تجُرتكب بشلك �أكرب نسبيًا من قبل 

غري الأصدقاء، حيث �أن 17% من احلالت يرتكهبا 

الأصدقاء مقارنة مع 21% من احلالت اليت يرتكهبا 

الأقران من غري الأصدقاء. ومن انحية �أخرى فاإن 

الإساءات اجلنسسية ترتكب بشلك �أكرب نسبيا من قبل 

الأصدقاء مقارنة مع غري الأصدقاء من الأقران )%24 

تكب  مقارنة مع 22%(. �أما الإساءات العاطفية فرتجُ

بشلك �أقل كثريا من قبل الأقران غري الأصدقاء مقارنة 

مع الأصدقاء.  

وتوجد عالقة جندرية )من نفس النوع الاجامتعي( بني 

ذا ما مت اعتبارمه �أصدقاء  الضحااي ومرتكيب الإساءات، اإ

للضحية، ابسستثناء حالت الإساءة اجلنسسية حيث 

توجد عالقة عكسسية ابلنسسبة للنوع الاجامتعي للضحية 

ومرتكب الإساءة. فبالنسسبة للحالت اليت يرتكهبا الأقران 

من غري الأصدقاء، فاإن العالقة اجلندرية بني مرتكيب 

الإساءة والضحية يه �أقل وضوحًا. ومثل مجيع مجموعات 

مرتكيب الإساءات فبالنسسبة حلالت الإهامل والإساءة 

اجلنسسية هناك عالقة جندرية عكسسية. وابلنسسبة 

للأشاكل الأخرى من الإساءة، توجد عالقة بني �أفراد 

نفس النوع الاجامتعي ابلنسسبة للحالت اليت يرتكهبا 

الأقران من غري الأصدقاء9. 

وميكن �أن يكون الأقران كذكل �أفراد من عائةل الطفل 

مثل �أبناء �أو بنات �أعاممه �أو عامته �أو �أخواهل �أو خالته، 

وبنات �أو �أولد الأخت �أو الأخ، �أو الأشقاء. وتعاين 

الفتيات من غالبية حالت الإساءة العاطفية واجلسدية 

والإهامل اليت يرتكهبا �أقران �أقارب هلم. ويف ست من 

لك عرش حالت من الإساءة اجلسدية اليت يتعرض لها 

الأولد واليت يرتكهبا الأقران، يكون الأقران من �أفراد 

نه يف معظم  العائةل. وابلنسسبة لالإساءة اجلنسسية والتمنر فاإ

احلالت اليت يرتكهبا الأقران اكن هؤلء الأقران من غري 

الأقارب. وابلنسسبة لالإساءة العاطفية، فهناك منط خمتلط 

يعاين فيه معظم الأولد من الإساءة العاطفية اليت يرتكهبا 

الأقران من غري الأقارب، وابلنسسبة للبنات يرتكهبا �أقران 

من الأقارب10. 

وهذه الاختالفات تدل بشلك واحض عىل �أن العالقة 

القامئة بني الضحية ومرتكب الإساءة تؤثر عىل حدوث 

الإساءة، وابلتايل ل ميكن معاجلة �أو منع الإساءة من 

خالل برامج موحدة تطبق عىل امجليع. كام �أن الأقران 

جيب �أن يمت اعتبارمه مجموعة من مرتكيب الإساءة وليس 

فقط كضحااي. 
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واحد من بني لك عرشة اتصالت تتعلق ابلإساءة يكون مرتكهبا معمل
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عنف املعلمني 
تعد املدرسة واحدة من �أمه الأماكن يف حياة الطفل، ومفتاح لعدد ل حيىص من الفرص. ويف الوضع املثايل، فاإن املدرسة يه املاكن اذلي يسستطيع فيه الطالب 

ل �أن البياانت اليت جتمعها خطوط مساندة الطفل تدل  عاقة عىل التعمل والمنو، و�أن يتحول نتيجة ذلكل اإىل مواطن عاملي جيد التجهزي. اإ �أن يركز دون �أية اإ

وللأسف عىل �أن املدرسة ليست دامئا ماكان للهبجة والتعمل للك الأطفال. فاإضافة اإىل تعرضهم للتمنر من قبل الأقران اذلي ميكن �أن حيدث يف املدارس، فاإن 

نسسبة كبرية من حالت الإساءة والعنف ضد الأطفال اليت سلهتا خطوط مساندة الطفل يف العام 2011 اكن مرتكبوها من املدرسني. 

اكن املعلمون مه مرتكبو الإساءة والعنف ضد الأطفال 

يف واحد من لك عرشة اتصالت تلقهتا خطوط املساندة. 

واكن املعمل هو مرتكب الإساءة يف واحد من بني لك 

سسبعة اتصالت تتعلق ابلإساءة اجلسدية. و%12 

من التصالت حول التمنر اكن مرتكب الإساءة فهيا 

هو املعمل. ويف 10% من التصالت املتعلقة ابلإساءة 

اجلنسسية والإساءة العاطفية اكن مرتكب الإساءة هو 

املعمل. 

اناًث  وبشلك عام فاإن املعلمني سواء اكنوا ذكورًا �أو اإ

مه الأكرث ترجيحًا باأن يكونوا مرتكيب التمنر والإساءة 

اجلسدية حبق الطالب، بيامن مه الأقل ترجيحًا يف ارتاكب 

الإساءة اجلنسسية. ول توجد اختالفات كبرية بني نسسبة 

مرتكيب هذه الإساءات من املعلمني �أو املعلامت. 

ومعظم حالت عنف املعلمني املبلغ عهنا يه يف ادلول 

ذات مسستوى مؤرش التمنية البرشية املنخفض. فقد 

مت الإبالغ عن 85% من مجيع حالت الإساءة اليت 

يرتكهبا املعلمون خلطوط مساندة الطفل يف ادلول ذات 

مسستوايت مؤرش التمنية البرشية املنخفض. ونسسبة 

بالغ عن حالت الإساءة اليت يرتكهبا  التصالت لالإ

املعلمون تنخفض بشلك كبري يف ادلول ذات مسستوى 

مؤرش التمنية البرشية املرتفع. فقد شلّك املعلمون نسسبة 

14% من مرتكيب الإساءة يف التصالت اليت مت تلقهيا 

يف ادلول ذات مسستوى مؤرش التمنية البرشية املنخفض، 

بيامن مل تتعد هذه النسسبة يف ادلول ذات مسستوى مؤرش 
التمنية البرشية املرتفع جدا %3. 11

ل املعلمني ول املعلامت �أقل �أو �أكرث ترجيحًا لرتاكب 

الإساءات ضد الأطفال من غريمه من اذلكور والإانث. 

واكن الاسستثناء يف حالت الإهامل والإساءة العاطفية، 

حيث �أن عدد املعلمني اذلين ارتكبوا مثل هذه الإساءات 

فاق عدد املعلامت مقارنة مع اجملموعات الأخرى من 

مرتكيب الإساءات.

ن احامتلت تعرض الأولد والبنات لالإساءة من قبل  اإ

معمل �أو معلمة تساوي احامتلت تعرضهم لالإساءة من 

قبل اجملموعات الأخرى من مرتكيب الإساءات. وبشلك 

عام ل توجد تفاواتت يف عالقة اجلندر بني مرتكيب 

الإساءات والضحااي عند مقارنة احلالت اليت يرتكهبا 

املعلمون �أو املعلامت �أو اجملموعات الأخرى من مرتكيب 

الإساءات. وابلنسسبة لأشاكل معينة من الإساءة، توجد 

ىل �أن الإساءة  بعض الاختالفات. وتشري التصالت اإ

العاطفية ضد الفتيات ترتكهبا بشلك عام اإانث، ولكن 

عندما يكون مرتكب الإساءة من املعلمني فغالبا ما يكون 
هامل الفتيات.12 ذكرًا. ويظهر منط مشابه حلالت اإ

وقد فرضت العديد من ادلول حظرًا عىل ممارسة املعلمني 

�أو املعلامت العقاب البدين وذكل محلاية الأطفال من 

الإساءة يف غرف الصف ويف املدرسة. واكن �أكرث من 

ثلث حالت الإساءة اجلسدية اليت ارتكهبا معلمون يف 

بدلان تفرض حظرًا قانونيًا عىل هذه املامرسة. ونسسبة 

حالت الإساءة اجلسدية املبلغ عهنا واليت يرتكهبا معلمون 

يه �أقل نوعًا ما يف ادلول اليت تفرض حظرًا عىل العقاب 

البدين مقارنة مع ادلول اليت ل تفرض مثل هذا احلظر 

نسسبة التصالت املتعلقة ابرتاكب املعلمني الإساءة ضد الأطفال 

تنخفض مع ارتفاع مسستوى مؤرش التمنية البرشية. 

ذا اكن  )36% مقارنة مع 41%(. وليس من الواحض ما اإ

ذكل نتيجة مسستوايت الإبالغ �أو بسبب تغري يف حالت 

احلدوث، وهناك رضورة لإجراء مزيد من ادلراسة لهذه 
املساأةل.13

تنص التوصية الثامنة يف دراسة الأمم املتحدة 

حول العنف ضد الأطفال عىل �أنه »عىل ادلول 

آمنة، ومعلن عهنا بطريقة جيدة،  آليات � �أن تنشئ �

ورسية، وسهةل املنال يقوم من خاللها الأطفال 
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ساءة يف العامل يرتكهبا �أحد العاملني يف منشاأة رعاية واحدة من بني لك 52 حاةل اإ
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آت الرعاية عنف العاملني يف منشا
آمنة، ومعلن عهنا بطريقة جيدة، ورسية، وسهةل  آليات � تنص التوصية الثامنة يف دراسة الأمم املتحدة حول العنف ضد الأطفال عىل �أنه »عىل ادلول �أن تنشئ �

املنال يقوم من خاللها الأطفال وممثلهيم و�آخرون ابلإبالغ عن العنف ضد الأطفال. وينبغي �أن يكون مجيع الأطفال، مبا فهيم الأطفال املوجودون يف مؤسسات 

آليات مثل خطوط املساعدة الهاتفية اليت ميكن من خاللها للأطفال �أن يقوموا ابلإبالغ  نشاء � آليات لتقدمي الشاكوى. وجيب اإ الرعاية والعداةل، عىل عمل بوجود �

بالغ عن العنف ابسستخدام  عن الاعتداء والتحدث برسية مع مستشار مدرب وطلب ادلمع واملشورة، كام ينبغي النظر �أيضا يف ابتاكر طرق �أخرى لالإ

آت الرعاية مشلكة حقيقية حتتاج اإىل معاجلة.  التكنولوجيات احلديثة«. جيب اعتبار العنف ضد الأطفال يف منشا

اكن واحد من بني لك 25 من التصالت اليت 

ساءة  تبلغ عن حالت الإساءة يف العامل تتعلق ابإ

ارتكهبا عامل يف منشاأة رعاية. و�أكرث من %90 

من التصالت حول الإساءة اليت يرتكهبا عاملون 

يف منشاأة رعاية حتدث يف دول ذات مسستوى 

مؤرش تمنية منخفض. وتراوحت نسسبة التصالت 

بشاأن حالت الإساءة اليت يرتكهبا العاملون يف 

منشاأة رعاية ما بني 4% من حالت الإساءة 

العاطفية والتمنر والإهامل، و5% حلالت الإساءة 

اجلنسسية واجلسدية. 

ن الإساءات اجلسدية يه �أكرث �أنواع الإساءات  اإ

بالغ خطوط مساندة الطفل  شسيوعًا اليت يمت اإ

عهنا واليت يرتكهبا عاملون يف منشاأة رعاية )ثلث 

س التصالت اليت يرتكهبا  هذه التصالت(. ومخجُ

ساءة  عاملون يف منشاأة رعاية اكنت تتعلق ابإ

جنسسية. 15 

�أما ابلنسسبة لالتصالت بشاأن حالت الإساءة اليت 

يرتكهبا عاملون ذكور يف منشاأة رعاية حصية، فقد 

اكنت الإساءة اجلنسسية يه �أكرث �أشاكل الإساءات 

اليت مت الإبالغ عهنا شسيوعا )34%(، تلهيا 

الإساءات اجلسدية )31%(. �أما ابلنسسبة حلالت 

الإساءة اليت ترتكهبا عامالت الرعاية، فاإن الإساءة 

اجلسدية يه �أكرث �أنواع الإساءة اليت مت الإبالغ 

عهنا شسيوعا )30%(، بيامن اكن التمنر اثين �أكرث 

حالت الإساءة اليت ترتكهبا العامالت يف الرعاية 

شسيوعًا )%24(.

وابلنسسبة ملعظم �أشاكل الإساءة، توجد عالقة بني 

�أفراد نفس النوع الاجامتعي )اجلندر( بني العاملني 

آت الرعاية والضحااي مقارنة مع اجملموعات  يف منشا

الأخرى من مرتكيب الإساءات. وهناك عالقة 

قوية بني �أفراد نفس النوع الاجامتعي )اجلندر( 

بشلك عام يف احلالت اليت يرتكهبا عاملو الرعاية 

مقارنة مع اجملموعات الأخرى  من مرتكيب 
الإساءات.14

وقد فرضت العديد من دول العامل حظرا عىل 

آت الرعاية. وتعد نسسبة  العقوبة البدنية يف منشا

التصالت بشاأن الإساءة اجلسدية اليت يرتكهبا 

آت الرعاية مقارنة مع مجيع  العاملون يف منشا

جامعات مرتكيب هذه الإساءة الأخرى منخفضة 

بشلك كبري يف ادلول اليت تفرض حظرًا قانونيًا 

آت الرعاية الإساءات اجلسدية واجلنسسية اكنت �أكرث �أشاكل الإساءة اليت يرتكهبا العاملون يف منشا

عىل هذه املامرسة. ويف ادلول ذات مسستوى 

التمنية البرشية املنخفض حيث مت تلقي معظم 

التصالت بشاأن التعرض لإساءة جسدية عىل 

آت الرعاية اكنت نسسبة  �أيدي العاملني يف منشا

الإبالغ عن حالت الإساءة اجلسدية اليت يرتكهبا 

آت الرعاية �أقل خبمس مرات يف  العاملون يف منشا

ادلول اليت تفرض حظرًا قانونيًا مقارنة مع ادلول 

اليت ل تفرض مثل ذكل احلظر. 

ن العالقة اجلندرية بني الضحية ومرتكب الإساءة  اإ

تتغري بشلك كبري يف ادلول اليت تفرض حظرًا 

قانونيًا عىل ممارسة الإساءات. ففي ادلول اليت 

تفرض مثل ذكل احلظر فاإن ثليث حالت الإساءة 

يرتكهبا عاملو رعاية ذكور ضد �أولد، مقارنة مع 

51% يف ادلول اليت ل تفرض مثل ذكل احلظر. 

ويف ادلول اليت تفرض حظرًا، فاإن 9 من بني لك 

ساءة ترتكهبا عامةل رعاية ضد الفتيات  10 حالت اإ

مقارنة مع 49% يف ادلول اليت ل تفرض مثل 

ذكل احلظر. غري �أن الأسس الإحصائية للتحليل 

ضعيفة، وهذه املقارانت الأخرية حتتاج اإىل 

تاأكيد وحتقق من خالل مزيد من الأحباث المكية 

والنوعية. 
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ل جيوز طبع �أو نسخ �أو اقتباس �أي جزء من هذا التقرير يف مطبوعات 

�أخرى دون توضيح املرجع ابلطريقة املناسسبة و/�أو احلصول عىل ترصحي من 

�أحصاب احلقوق ، تشايلند هيلب لين انرتانشوانل

تود تشايدل هيلب لين انرتانشوانل �أن تشكر رشاكهئا عىل دمعهم املتواصل:



اإخالء مسؤولية 

تستند تشايدل هيلب لين انرتانشوانل يف معلها بقوة عىل اتفاقية حقوق الطفل التابعة 

للأمم املتحدة، وخاصة حق الطفل يف اخلصوصية وامحلاية من الأذى. ولهذا الهدف فاإن 

مجيع املعلومات والتفاصيل اليت من شاأهنا التعريف باأطفال حمددين مذكورين يف هذا 

زالهتا �أو تغيريها محلاية هؤلء الأطفال وضامن خصوصيهتم.  التقرير قد متت اإ

يستند هذا التقرير اإىل حتليل ملعلومات مت تلقهيا من خطوط مساندة الطفل يف شسبكة 

تشايدل هيلب لين انرتانشوانل من خالل اسستبيان مجع بياانت واسستبيان حول العنف 

ضد الأطفال. الاسستنتاجات والترصحيات الواردة تستند اإىل هذه املعلومات فقط ول 

تعطي صورة لكية عن السسياسات واملامرسات يف مجيع البدلان واحلالت اليت تعاجلها 

خطوط مساندة الطفل ومنظامت حامية الطفل الأخرى عىل املسستوى الوطين.

لقد مت تقريب النسب املئوية يف املربعات واجلداول اإىل ما �أقصاه رمقني كبريين ومت جتاهل 

الكسور. وابلتايل قد ل تصل حصيةل مجع النسب �أحياان اإىل مئة ابملئة ابلضبط، رمغ �أن 

اجملموع املعطى هو مئة ابملئة.  



تشايدل هيلب لين انرتانشوانل يه الشسبكة ادلولية خلطوط جندة الطفل يف 136 بدلا 

)بتارخي �أغسطس 2012(. تتلقى هذه اخلطوط جممتعة �أكرث من 14 مليون اتصال سسنواي 

من �أطفال وايفعني يطلبون الرعاية وامحلاية.  وتدمع الشسبكة تاأسيس وتقوية خطوط مساندة 

براز  �أطفال وطنية جمانية حول العامل، ويه تسستخدم بياانت ومعارف خطوط املساندة لإ

الثغرات يف �أنظمة حامية الطفل والقيام ابملنارصة لأجل حقوق الأطفال.

www.childhelplineinternational.org


