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ةيلاخلا ةلوفطلا جمانرب
فنعلا نم
:ملاعلا رييغت
فنعلا نم ةيلاخ ةلوفطلا لعج
ةعقاو ةقيقح
ىلع حوضوب لدي هنإ .اًمهم اًزاجنإ ،لزنملا لخاد كلذ يف امب ،فورظلا عيمج يف لافطألل ةيندبلا ةبوقعلا رظحي ينطو نوناق دامتعا دعي
متي امدنع .اًينوناق هنع يضاغتلا متي الو اًيعامتجا ا ًلوبقم دعي مل يذلاو لافطألا دض فنعلا لاكشأ نم لكش يه ةيندبلا ةبوقعلا نأ
،يدحتلا اذه ملاعلا لوح لودلا هجاوت .لاعف ٍوحن ىلع هذيفنت نامض يف رامثتسالا لودلاو تاعمتجملا ىلع بجوتي ،ينوناقلا رظحلا ضرف
.ةيميلقإلاو ةينطولا لامعألا لوادج يف اًتبثُم نآلا ةيندبلا ةبوقعلا ءاهنإ فده حبصأ دقو
ةسرامم تعنم دق ةقطنملا يف ةلود  11لصأ نم  10نأ ذإ ،لافطألل "يندبلا باقعلا نم ةيلاخ ةقطنم" قيطلبلا ةقطنم نوكت داكتو
اهيلتل  1979،ماع يندبلا باقعلل ينوناقلا رظحلا تنس يتلا ملاعلا يف ىلوألا ةلودلا ديوسلا تناك .طاسوألا عيمج يف يندبلا باقعلا
ايناوتلو ) (2015اينوتسإو ) (2010ادنلوبو ) (2003ادنلسيآو ) (2000ايناملأو ) (1998ايفتالو ) (1997كرامندلاو ) (1987جيورنلاو ) (1983ادنلنف
.ينوناقلا رظحلا دعب يسورلا داحتالا ضرفي مل اميف (2017).
يف ةربخلا نم اًماع  40نم برقي ام اهيدل ميلقإلا نادلب ضعب نأ نيح يف .ةيضقلا هذه عم اهلماعت يف قيطلبلا لود فلتخت نكلو
فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط جمانرب دنتسي .فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط نامضل قيرطلا ةيادب يف رخآلا ضعبلا لازي ال ،ينوناقلا رظحلا ذيفنت
نييموكحلا نيلوؤسملاو نييسايسلا كلذ لمشيو .ةقطنملا يف رييغتلا عانُص اهرهظأ يتلا ةديشرلا ةدايقلاو قيمعلا مازتلالا ىلإ
.تاهمألاو ءابآلاو بابشلاو لافطألا مهيف نمب ،نينطاوملاو مالعإلا لئاسوو نيعفادملاو نيثحابلاو نيسرامملاو تامدخلا يمدقمو
زيزعت ليبس يف ةيعامتجالا تاداعلا ليدبتو تايكولسلاو فقاوملا رييغت ةيناكمإ ىلع قيطلبلا رحب ةقطنم يف تاروطتلا نهربُت
مادختسا نوضفري تاهمألاو ءابآلا نم ريثكلا حبصأ ،ذيفنتلا زيح ينطولا رظحلا لوخد ذنم .فنعلا نم ةيلاخ لفطلل ةيباجيإ ةيبرت
يدسجلا فنعلل نوضرعتي لافطألا نم اًدج ريبك ددع لازي الف ،زجنُملا مدقتلا نم مغرلاب هنأ ريغ .مهلافطأ ةيبرت يف يندبلا باقعلا
.ةلِذُملا وأ ةنيهملا ةلماعملا وأ يفطاعلاو
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ربع قيطلبلا رحب ةقطنم يف لافطألل ةيندبلا ةبوقعلا رظح نوناقل لماكلا ذيفنتلا عيجشت وه فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط جمانرب نم فدهلا نإ
يف كرتشتو قيطلبلا لود سلجم ةنامأ لمعلا جمانرب ىلع فرشتو .نيددعتملا ةحلصملا باحصأ هيف كرتشي يذلا ينواعتلا لمعلاو طيطختلا
ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو :قيطلبلا رحب ةقطنم يف ةينطو تائيهو تارازو نم عورشملا معد ىلع ءاكرش لود سمخ لمعت .ةيبوروألا ةيضوفملا هليومت
يف لافطألا قوقحل ملاظملا نيمأ بتكمو ،ايفتال يف ةيعامتجالا ةياعرلا ةرازوو ،ادنلنف يف ةحصلاو ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازوو ،اينوتسإ يف
يلود كيرش يه لافطألل ةيندبلا ةبوقعلا لاكشأ عيمج ءاهنإل ةيملاعلا ةردابملا نأ امك .ديوسلا يف ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةرازوو ،ادنلوب
.جمانربلل
صاصتخالا باحصأو لافطألاو تاهمألاو ءابآلل ةهجوم ةلمح قلطأو ةيهيجوتلا ريراقتلا نم ةعومجم فنعلا نم ةيلاخلا ةلوفطلا جمانرب عضو دقل
يلزنملا طيحملا يف يندبلا باقعلا رظح ذيفنتل ،ا ًلصفم اًهيجوت مدقيو  -نيعم عوضوم ىلع ريرقت لك زكري .تاسايسلا عانصو نيعفادملاو
ريثأتلا نأشب يعولا ءاكذإ ىلع ةلمحلا لمعت ،كلذ نع ا ًلضف .زرحملا مدقت عبتتو تامدخلا ميدقتو يعولا ءاكذإ تالمحو ةيباجيإلا ةئشنتلاو
ةيهيجوت اًريياعم رفوتو ماهلإلا ةلمحلاو ريراقتلا هذه مدقت .مهيلإ ءوجللا لافطألا عيطتسي نيقوثوم نيغلاب دوجو ةيمهأو يندبلا باقعلل راضلا
رحب ةقطنم ةبرجت ىلإ ريراقتلا دنتست نيح يف .ةعقاو ةقيقح فنعلا نم ةيلاخلا ةلوفطلا لعجو تاعمتجملا ليوحت ىلإ فدهت ةيلمع ٍتاودأو
بسحف ةقطنملا يف رشع ىدحإلا لودلل طقف سيل ةلصلا تاذ ىلضفلا تاسرامملا ىلع ءوضلا طلستو ةيساسأ لئاسر لقنت اهنإف ،قيطلبلا
.اهجراخو ابوروأ يف نكلو
 www.childrenatrisk.eu/nonviolenceعقوملا ةرايز ىجرُي ةلمحلاو ريراقتلا لوح تامولعملا نم ديزملل
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ةمدقملا
ةيسيئرلا لئاسرلاو
تالباقملا ءارجإ تالوكوتورب عابتاو لفطلل ةصاخلا ترابتعالا
بلطتت يتلا فورظلا عيمج يف اديفم بيلاسأ ةلدألا ىلع ةمئاقلا
لفطلل ةقيدصلا داوملل ُنكمي .لافطألا عم تامدخلا يمدقم لصاوت
يندبلا باقعلا لوح تاشاقنلا لهست نأ يلعافتلا ميلعتلا جماربو
.ةيتاذلا ةيامحلا تاراهم لافطألا ملعتو
يندبلا باقعلا يبكترمو اياحض عم ًةرشابم تامدخلا ومدقم ُلمعي ••
ةيوقتو رطاخملا نم ليلقتلل اهلمكأب ةرسألا كارشإب نوموقيو
اذه وحن تامدخلا تاعاطق نم عاطق لك لمعي امنيب .ةيئاقولا تاردقلا
.ىوقأ نونوكيس اًعم لمعلاب مهنإف ،هتيالو دودح نمض فدهلا
ةددعتم تامدخلل ًالهس ا ًلوصو ةحجانلا ةمدخلا جذامن ُمدقت ••
ةيامح جمارب عم اهجمد متيو .ةيلحملا تاعمتجملا لخاد تاصصختلا
ةعباتم نمضتو ةيعامتجالا ةياعرلا ةمظنأ عمو ةيلحملا لفطلا
.فنعلا رطخل نيضرعملا ةياعرلا يمدقم وأ تاهمألاو ءابآلاوأ لافطألا
مهنأ ينعي ام ،نيدشرملاو نيلهسملا رود تامدخلا ومدقم ذختيو
ىلع نوصرحيو ةرسألا دارفأ قتاع ىلع ربكألا ةيلوؤسملا نوكرتي
عيمج يف ةلاعفلا هتكراشمو لفطلل ىلضفلا حلاصملا نامض
.تاقوألا

لاعفلا ذيفنتلل ةيرورض ءابآلاو لافطألل ةمدقملا تامدخلا ربتعت
رسألا تدعاس دقف .يندبلا باقعلا رظحت يتلا ةينطولا نيناوقلل
ةيبرت هاجت تايكولسلاو فقاوملا رييغتو ،يندبلا باقعلا عنم ىلع
.يندبلا باقعلا اياحض لافطألا ةيامحو ،فنعلا نم ةيلاخلا لافطألا
ينطولا نيديعصلا ىلع تاسسؤملاو تارازولا تامدخلا ميدقت لمشي
نع ا ًلضف ،تامدخلا هذهل تاينازيمو اًططخ عضت يتلا يميلقإلاو
.ةعباتملاو فارشإلا مدقت يتلا تاطلسلاو نييلحملا تامدخلا يمدقم
ريغ ةلعافلا تاهجلا عم ةيموكحلا تالاكولا نواعتت ،لودلا مظعم يف
ةيموكحلا ريغ تامظنملا اهيف امب ،تامدخلا ميدقت لجأ نم ةيموكحلا
ةيلحملا تاعمتجملا كارشإ متي امك .ةصاخلا تامدخلا تاكرشو
لافطألل تامدخلا ميدقت يف نيعوطتملاو ةيدئاقعلا تامظنملاو
.مهيوذو
ةصلختسملا سوردلاو براجتلا يهيجوتلا ريرقتلا اذه ضرعتسي
لافطألا ةيامحو ةيعامتجالا ةياعرلا تالاجم يف تامدخلا ميدقت نم
ضرعي امك .نوناقلا ذافنإو ميلعتلاو ةيحصلا ةياعرلاو مهتياعرو
عنم يف اهتيلاعف تتبثأ يتلا تامدخلا جذامنو تاودألاو تايجهنملا
ةيفيك يهيجوتلا ريرقتلا شقاني .هل ةباجتسالاو يندبلا باقعلا
ةميق اًسورد مدقي .ةوبألاو ةلوفطلا رييغت ءوض يف تامدخلا روطت
ةياعرلاو لفطلا ةيامحل ةينطولا مظنلل رمتسملا ريوطتلا هيجوتل
.ةلادعلاو ةحصلاو ميلعتلا ةمظنأ كلذكو ةيعامتجالا
ةيسيئرلا لئاسرلا
:ةيلاتلا ةيساسألا لئاسرلا يهيجوتلا ريرقتلا اذه مدقي
ةيعامتجالا تالاجملا فلتخم ربع تامدخلا يمدقم عيمج لمحي ••
ذيفنتو يندبلا باقعلا نم لافطألا ةيامح ةيلوؤسم مهقتاع ىلع
ىلع ،تامدخلا ومدقم عيطتسي .يمويلا مهلمع لالخ ينوناقلا رظحلا
لافطألل ىلضفلا حلاصملا زيزعت ،يعامجلاو يدرفلا نييوتسملا
عسوألا عمتجملاو رسألل ةكرتشملا حلاصملا مدخي امب فرصتلاو
.يعرش ريغو حومسم ريغ يندبلا باقعلا نأ تنلعأ يتلا ،ةلودلاو
نأشب تامدخلا يمدقم لفطلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةيقافتا هجوت ••
ةماركلاو مارتحالا ىلع موقت مهيوذو لافطألا عم لمع تاقالع ءانب
،لفطلا ءارآ مارتحا ةيرهوجلا ئدابملا لمشتو .ةقثلاو فطاعتلاو
.هدض زييمتلا عنمو هومنو لفطلل ىلضفلا حلاصملا زيزعتو
ىلع زكرت يتلا تاصصختلا ةددعتم ةمدخلا جذامن ُبيجتست
مهيوذو لافطألا كرشتو ةلماش ةروصب لفطلا تاجايتحال لافطألا
.ءاكرش مهتفصب
دوعي اهضارعتساو اهطيطختو تامدخلا ريوطت يف لافطألا ةراشتسا نإ ••
ةعونتم ةعومجم دجوت .نيينهملاو رسألاو لافطألا ىلع ةدئافلاب
كارشإ يف ةمدخلا يمدقم ةدعاسمل بيلاسألاو تاودألا نم ةينغ
يعاري يذلا لصاوتلا نم لك ربتعي امك .يقابتسا لكشب لافطألا
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ملاع يف تامدخلا ميدقت
ريغتم
مهقتاع ىلع ةيعامتجالا تالاجملا فلتخم ربع تامدخلا يمدقم عيمج لمحي
مهلمع لالخ ينوناقلا رظحلا ذيفنتو يندبلا باقعلا نم لافطألا ةيامح ةيلوؤسم
زيزعت ،يعامجلاو يدرفلا نييوتسملا ىلع ،تامدخلا ومدقم عيطتسي .يمويلا
رسألل ةكرتشملا حلاصملا مدخي امب فرصتلاو لافطألل ىلضفلا حلاصملا
.يعرش ريغو حومسم ريغ يندبلا باقعلا نأ تنلعأ يتلا ،ةلودلاو عسوألا عمتجملاو

ةياقولا تاردق ليعفتب دومصلا ىلع ةرداق حبصتل رسألا معد ••
؛مهب ةصاخلا ةيامحلاو
وحن مدقتلاو ةراضلا تايكولسلاو فقاوملا يدحت نم رسألا نيكمت ••
؛ةيئاقوو ةيباجيإ تاقالع
ةداعإو اياحضلا يفاعت معدو اهثودح لاح يف فنعلا تالاحل ةباجتسالا ••
ةطسوتم ةيعامتجالاو ةيحصلا تاعبتلا عم لماعتلاو مهليهأت
؛يندبلا باقعلل دمألا ةليوطو
حلاصملا عم قفاوتي امب ؛لاصفنالا عنم يف رسألا ةدعاسم ••
؛لفطلل ىلضفلا
.هباكترا ىلإ ةدوعلا عنم لجأ نم فنعلا يبكترم عم لمعلا ••
يندبلا باقعلا عنم لجأ نم لصفنم لكشب ةمدخ عاطق لك لمعي
تامدخلا ومدقم نواعتي ام اريثك ،كلذ ىلع ةوالعو .هل ةباجتسالاو
لالخ نم ةيلومش رثكأ قرطب مهرسأو لافطألا تاجايتحال ةباجتسالل
تامدخلا جذامنو لافطألا ةيامحل ةيلحملا تاكبشلاو ةلاحإلا تايلآ
.تالاجملا ةددعتم
ةصصختملاو ةلماشلا تامدخلا 2.2
ةيداشرإلاو
نود ا ًلافطأ كلتمت يتلا رسألا عيمج ةلماشلا تامدخلا فدهتست
ةياقولا يف صاخ لكشب ةديفم ربتعُتو .راعلاب مصو وأ زييمت
تامدخلا نم ديدعلا زكترتو .يندبلا باقعلا نم ركبملا فشكلاو
ءابآلل ةيلزنم تارايزل تالباقلا ءارجإ لثم ،ةحصلا ىلع ةلماشلا
ً،ادج راغصلا لافطألا ةمظتنملا ةيحصلا تاصوحفلاو ،ددجلا تاهمألاو
قاحتلالل لفطلا دادعتسا مييقت ىلإ فدهت يتلا تارابتخالاو
زكارم مدقتو .سرادملا يف ةيحصلا تاصوحفلاو ةيئادتبالا ةسردملاب
ةعومجم ،لافطألا ةياعر تادايعو ةرسألا زكارم لثم ،ةحوتفملا تامدخلا
يتلا رسألا عيمج فدهتستو ،دحاو فقس تحت ةلماشلا تامدخلا نم
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تايلوؤسملاو راودألا 2.1
ةيالو نمض ةفينعلا ريغ ةلوفطلا لجأ نم تامدخلا ميدقت جردني
:تامدخلا نم ةعساو ةعومجم
ةياعرلا يمدقمو تاهمألاو ءابآلا معد ةيعامتجالا تامدخلا ىلإ لكوي ••
ةيامح تامدخ ةيلوؤسم لثمتت .لافطألا ةيبرت يف مهرود يف
ضرعتلا رطخ دجُو امنيأ هومنو ههافرو لفطلا ةمالس نامض يف لفطلا
.لامهإلا وأ فنعلا ىلإ
ةطشنألا يف نيقهارملا كارشإ يف يبابشلا لمعلا دعاسي ••
يصخشلا مهومن معدل غارفلا تاقوأ ةطشنأو ةيعامتجالاو ةيميلعتلا
وأ نوينهم يبابشلا لمعلا تامدخ مدقي نأ نكميو .يعامتجالاو
ريغ تاعومجم وأ بابشلا اهدوقي تامظنم وأ بابش نوعوطتم نولماع
.ةيلحملا تاطلسلا اهمدقت يتلا بابشلا تامدخ وأ ةيمسر
لافطألا تاهمألاو ءابآلا عم ةيحصلا ةياعرلا تامدخ ومدقم لصاوتي ••
ميدقت لمشي امب ،ادعاصف ةدالولل ةقباسلا ةياعرلا ةلحرم نم اًءدب
تاباصإلا جالعو ةيئاقولا ةياعرلاو ةيرودلا ةيحصلا تاصوحفلا
.ةيسفنلا ةحصلا تامدخ ىلإ ةفاضإ ،ضارمألاوأ
ٍرامعأ يف ةيميلعتلا تامدخلا عم لافطألا نم ريثكلا لصاوتي ••
،ةركبملا ةياعرلاو ركبملا ميلعتلاب نوقحتلي امدنع اًدج ةريغص
سرادملا مث يئادتبالا مث يريضحتلا ميلعتلا ةلحرم ىلإ اهنمو
.ةيوناثلا
لاعفأ نأب تاهبش كلانه نوكت امدنع نوناقلا ذافنإ عاطق لخدتي ••
فنعلا تالاح بلطتت امدنعو نوناقلا عم ضراعتت مهيوذ وأ لافطألا
.ةطرشلا نم اًقيقحت لافطألا دض
:تامدخلا ومدقم عيطتسي
رطخ ديدحت يف ةياعرلا يمدقمو تاهمألاو ءابآلاو لافطألا ةدعاسم ••
لفطلا ىلع يذؤملا اهرثأ مهفو هنم فيفختلاو ةيندبلا ةبوقعلا
؛ةلئاعلاو

لافطألا عم لصاوتلا سيسأت يف تامدخلا هذه دعاست .ا ًلافطأ كلتمت
تامدخلا ىلإ ةلاحإلا نيكمتو ةضفخنم ةبتعب تاهمألاو ءابآلاو
.كلذ ىلإ ةجاحلا تعد امثيح ةصصختملا
لافطألا ةدئافل ةيئاقتنالا تالخدتلا ةصصختملا تامدخلا لمشت
فدهتست امنيب ،فنعلا رطخل ةضرع نوربتعي نيذلا تاهمألاو ءابآلاو
صاخشألاو صاخ لكشب نيفعضتسملا صاخشألا ةيداشرإلا تامدخلا
.فنعلا نم اوناع
صرفلاو تايدحتلا 2.3
تامدخلا ميدقت يف
طبترت ةبلطتم ةفيظو يه رسألاو لافطألل تامدخلا ميدقت نإ
نم ةفيلوت بلطتت ،ةيعامتجالا ةيلوؤسملا نم ٍلاع ىوتسمب
ةيفطاعلاو ةيعامتجالا تاراهملاو لاصتالا تاراهمو ةينفلا تاربخلا
ةيلكيهلا دويقلا ةرادإو ةيطارقوريبلا تابلطتملا ةيبلت ىلع ةردقلاو
ىلع ظافحلا يف نمكت ةصاخ تايدحت تامدخلا ومدقم هجاوي .ةيلاملاو
ةئراطلا تاريغتلا ةبكاوم تقولا تاذ يفو تايقالخألاو ةدوجلا ريياعم
.رسألا عونتو ةوبألاو ةلوفطلا ىلع
ومدقم هجاوي ،اهثودح رطخ دجُو امنيأ وأ ،يندبلا باقعلا تالاح يفو
.ةلهس ا ًلولح اهل اودجي نأ نكمي ال ةبعصو ةدقعم فقاوم ًةداع تامدخلا
اهربتعي دق يتلا لئاسملا عم لماعتلا ىلإ تامدخلا ومدقم جاتحي
نيلوؤسملا ةكراشم ىلإ رظنُي دق يتلاو ًةصاخ لافطألاو تاهمألاو ءابآلا
مهيلع نيعتي امك .ةيصوصخلا ىلع يدعت اهنأ ىلع اهيف نيينهملاو
.تايكولسلاو فقاوملا نم ةعومجم عم لماعتلل نيدعتسم اونوكي نأ
لكشب يندبلا باقعلا مادختسا نع تامدخلا ومدختسم ضعب عفادي
نع نورخآ سعاقتي امنيب ،اًينمض ضعبلا اهنع ىضاغتيو ،حيرص
.فوخلا وأ راعلاب روعشلا ببسب اهنع ثدحتلا
فنعلا تامالع ديدحت يف تابوعص تامدخلا ومدقم هجاوي ام اًبلاغو
رهظت يتلا تايكولسلا وأ ضارعألا ىلع فرعتلاو حيحصلا وحنلا ىلع
تاباصإلا ربتعت ،نايحألا نم ريثك يف .فنعلل ةجيتن لافطألا ىلع
يندبلا باقعلا ةراثإل لافطألا ىلع موللا ءاقلإ متي وأ ثداوح نع ةجتان
ةقيرطب فرصتلا وأ دعاوقلل لاثتمالا مدع لثم ،مهكولس ببسب
.يساردلا ءادألا ضافخنا ببسب وأ ةيناودع
كوكش وأ تامالعل نوبيجتسيو نوكردي نيذلا ةمدخلا ومدقم فرصتي
نوقبطي مهف .ةينهملا مهتيالو عم اًيشامت يندبلا باقعلا رطاخم وأ
لكش يأ نم ةيامحلا يف لفطلا قح نع نوعفاديو ينطولا نوناقلا ماكحأ
تالفإ دض ًافقوم نوذختي امك .هتدش نع رظنلا ضغب ،فنعلا لاكشأ نم
ةراضلا بقاوعلا نم لافطألا ةيامح لالخ نمو .باقعلا نم فنعلا يبكترم
ققحي امب طقف سيل تامدخلا ومدقم فرصتي ،يندبلا باقعلل
عمتجملاو رسألا ةحلصم يف ًاضيأ نكلو لفطلل ىلضفلا حلاصملا
.ينوناق ريغ يندبلا باقعلا نأ تنلعأ يتلا ةلودلاو عسوألا

ةفينعلا ريغ ةلوفطلا لاطبأ مهتفصب تامدخلا ومدقم

يندبلا باقعلا رطخل ضرعم لفطلا نأ ىلع تارشؤم كانه نوكت امدنع
لالخ نم .كرحتلاب تامدخلا يمدقم ىلع بجوتي هنإف ،هل ضرعتي وأ
مساقتي ،دجلا لمحم ىلع اهذخأ مدع وأ ،يندبلا باقعلا تامالع لهاجت
يف امب ،لفطلا اهل ضرعتي يتلا بقاوعلا ةيلوؤسم تامدخلا ومدقم
نع سعاقتلا ةفلكت .دمألا ليوطو اغلاب نوكي دق يذلا ررضلا كلذ
تاودأ رفوتت .ةلودلاو عمتجملاو لفطلل ةبسنلاب ةظهاب كرحتلا
مهتدعاسمو مهماهم زاجنإ يف تامدخلا يمدقم معدل ةصاخ بيلاسأو
لافطألا ةايح يف هنوبعلي يذلا ماهلا رودلا نأشب ةقثلاب روعشلا ىلع
.عمتجملاو رسألاو
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هيجوتل ةيسيئرلا ئدابملا
ةمدخلا ميدقت
ءانب نأشب تامدخلا يمدقم لفطلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةيقافتا هجوت
فطاعتلاو ةماركلاو مارتحالا ىلع موقت مهيوذو لافطألا عم لمع تاقالع
حلاصملا زيزعتو ،لفطلا ءارآ مارتحا ةيرهوجلا ئدابملا لمشتو .ةقثلاو
ةمدخلا جذامن ُبيجتست .هدض زييمتلا عنمو هومنو لفطلل ىلضفلا
ةروصب لفطلا تاجايتحال لافطألا ىلع زكرت يتلا تاصصختلا ةددعتم
.ءاكرش مهتفصب مهيوذو لافطألا كرشتو ةلماش

ىلع ةمدخلا ومدقم نهربي امدنع ريدقتلا راهظإ ىلإ لافطألا ليمي
عامتسالاو هئارآ ةكراشم لفطلا بلط نإ .هب نورعشي امب يقيقح مامتها
يف طقف سيل مهم رمأ اذهو .مهم هيأر نأ مهفي لفطلا لعجي لفطلا ىلإ
طيطختلاب تامدخلا ومدقم موقي امدنع اًضيأ نكلو مييقتلا ةلحرم
.تاهمألاو ءابآلاو لافطألل ةددحم تامدخ حارتقاو
وأ "؟اذه يف كيأر ام" :لثم ،ةطيسب ةلئسأ حرط تامدخلا يمدقمل نكمي
نكمي ،لفطلا در ىلإ عامتسالا دعب ".رمألا اذه لايح رعشت فيك ينربخأ"
 ،لوقلاب لاثملا ليبس ىلع ،لفطلا هلاق ام صيخلت تامدخلا مدقمل
يأ حيحصتل ةصرف قلخي اذه ".؟اًديج كتمهف له ...نأ دقتعت تنأف ،نذإ"
لفطلا .كحملا ىلع ةساسحلا اياضقلا نوكت امدنع ثدحي دق مهف ءوس
ديزي دجلا لمحم ىلع هيأر ذخأي وأ هيلإ عمتسي نم كانه نأ رعشي يذلا
بايغ يف .ةدعاسملل دوجوم تامدخلا مدقم نأ يف قثيس هنأ لامتحا نم
صخشك تامدخلا مدقم تاهمألاو ءابآلاو لافطألا ىري دق ،ديجلا لصاوتلا
.نواعتلا ضفري يلاتلابو ةرينتسم ريغ ةقيرطب لخدتي
نورهظيل اًتقو تامدخلا ومدقم ذخأي نأ بجي ،لفطلا ةقث بسك لجأ نم
اًراركتو اًرارم لاؤس حرطل نوجاتحي دق .صخشك لفطلاب نومتهي مهنأ
مدقم رطضي دق .ةياغلل نيلفطتم اونوكي نأ نود ،نمزلا نم ةرتف لالخ
امدنع يفطاعتو دياحم جهن ىلع ةظفاحملاو رارمتسالا ىلإ تامدخلا
يف لفطلا كرشي نأ نكمي .ةيناودع وأ ةيئادع ةقيرطب لفطلا فرصتي
نأ مهملا نم .مهنيب زجاحلا رسكل ةضايرلا وأ تاياوهلا لوح عيضاوم
نم اوسأيي نأ وأ لفطلا ىلع موللا ءاقلإ نع تامدخلا ومدقم عنتمي
.هكولس ببسب لفطلا
اهمهفي ةغلب تامولعملا ميدقت ىلع ةردقلا ةقثلا ءانب بلطتي امك
.اهذاختا متيس يتلا تاوطخلا عيمج لوح ةيفافشلا كلذكو لفطلا
وأ فواخملا ببسب تامدخلا يمدقم عم ةحارصب لفطلا ثدحتي ال دق
ىلع بجي ،كلذ عنمل .ةئطاخلا تامولعملا وأ تامولعملا صقن وأ قلقلا

لفطلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةيقافتا تريغ  1989،ماع يف اهدامتعا ذنم
ءاضعأو نينطاومك مويلا مهب فرتعملا لافطألل يعامتجالا عضولا
ةئفك طقف لافطألا ةيقافتالا ربتعت ال .تاعمتجملا يف نيواستم
قحلا لافطألا عيمجل نأ ىلع صني امك .ةيامحلا ىلإ ةجاحبو ةفعضتسم
طاشنب اوكراشي نأو ،ةروطتملا مهتاردق ريوطتو ،مهتمارك مارتحا يف
.مهب ةقلعتملا لئاسملا يف
لفطلل اًيناسنإ اًقح سيل فنعلا نع ًاديعب ةئشنتلاو شيعلا نإ
مهيعاسم يف لافطألا حاجنل قبسم طرش اًضيأ وه لب ،بسحف
ةياعرلاو مارتحالاو ةقثلا ىلع ةينبم تاقالع ءانبو ،ةيصخشلا
لكشيو .مهلودو مهتاعمتجمو ةيلحملا مهتاعمتجم يف ةمهاسملاو
ًاقفو ،يندبلا باقعلل ينوناقلا رظحلل لماكلا ذيفنتلا زيزعت
.فدهلا اذه قيقحت وحن ًايساسأ اًرامثتسا ،ةيقافتالا ئدابمل
ةلدابتملا طابترالا تامازتلاو لفطلل ناسنإلا قوقح ةيقافتالا فّرعت
تالاكولاو تامدخلا يمدقمو ةياعرلا يمدقمو تاهمألاو ءابآلا نيب
ةيلومش رثكأ مهف وحن تامدخلا يمدقم هجوي هنأ امك .ةيموكحلا
مييقتل ايهيجوت اراطإ ةيقافتالا مدقت .نطاومو صخشك لفطلل
لثم ،لفطلا صخش بناوج عيمجب قلعتي اميف تاجايتحالاو قوقحلا
ةيمنتو ،ميلعتلاو ةحصلاو  ،لفطلل ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةلاحلا
.لفطلل ةيسايسلا ةيعامتجالا ةكراشملاو ،تاردقلاو تاراهملا
1لفطلل ةلاعفلا ةكراشملا 3.1
رمأ ديجلا لصاوتلا .لاعفلا لصاوتلا ىلع ةمدخلا ميدقت دمتعي
تامولعملا عمجو ،اهيلع درلاو هفواخمو هتلئسأو لفطلا ءارآ عامسل يرورض
لفطلا ءارآ مهفو لفطلا ةصق ىلإ عامتسالا نوكي نأ يغبني .لفطلا نم
تامدخ ميدقتو طيطختل تامدخلا يمدقمل اقبسم اًطرش هتاجايتحاو
.تاهمألاو ءابآلاو لافطألل ةديفم

1 UN Convention on the Rights of the Child, Articles 5, 12, 13, 14, 15, 17. See also: Committee on the Rights of the Child, General comment No. 12 (2009) on the right of the child to be heard.
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دعاسيو .زييمتلا وأ داعبتسالا وأ عونتلا لوح لافطألل ثدحتلا
ءاصقإلاب نايحألا ضعب يف رعشي ناك ام اذإ لفطلا ىلع لاؤس حرط
.لفطلا رظن ةهجو ىلع فرعتلا يف ةلداع ريغ ةقيرطب ةلماعملا وأ
عقوتملا ريغ نم ،كلذ عمو .رومألا ءايلوأل لاؤسلا سفن هجوي نأ بجيو
.زييمتلا وأ داعبتسالا تالاح عيمج رومألا ءايلوأو لافطألا ددحي نأ
نأ تامدخلا يمدقم ىلع بجي ،ةسرامملا يف زييمتلا مدع قيقحتلو
نأو زييمتلاو داعبتسالل صخشلا ةددحملا ججحلاو بابسألا اومهفي
ريبادت عضو عم ،اهتجلاعم ىلإ نوعسي امدنع ةفرعملا يعساو اونوكي
.زييمتلا عنمل ةيقابتسا
صرفلا ؤفاكت نامضل يفاضإ دهج لذب ىلإ تامدخلا ومدقم رطضي دق
كلذ بلطتي دق .اهنوجاتحي يتلا تامدخلا ىلإ لوصولل لافطألا عيمجل
نكمي .ةرسألاو لفطلا عضو مهف وأ لفطلا عم ثدحتلل تقولا نم اًديزم
نيمجرتملا لثم نييفاضإ نيفظوم ىلإ ةجاح كانه نأ كلذ ينعي نأ
.لفطلل هب قوثوم معاد صخش وأ نييفاقثلا ءاطسولا وأ نييروفلا
تامدخلا فيلاكت عفدل دراوملا نم ديزملا بلطتي نأ نكمي امك
.نيدلاولا وأ لافطألل ةددحملا وأ ةصصختملا
ةبسنلاب ةقلقمو ةبعرم زييمتلاو داعبتسالا براجت نوكت نأ نكمي
يناعي ام ًابلاغ .تامدخلا مدقم عم هنواعت قوعت دقو نيدلاولا وأ لفطلل
ةيدسج ةيحص لكاشم نم مهدض زييمتلاب نورعشي نيذلا صاخشألا
ضارعألاو سفنلاب ةقثلا ضافخناو بائتكالا كلذ يف امب ،ةيلقعو
ةجيتن نوكت ام ًابلاغ يندبلا باقعلا نأل ًارظنو .رتوتلاب ةطبترملا
ال نيذلاو ءابعألاب نيلقثملا ءابآلل ةعفترملا داهجإلا تايوتسمل
زييمتلاو ءاصقإلا طامنأ نإف  ،معدلا نم ليئض ردق ىلع الإ نولصحي
يتلا تالاحلا ديدحت يف مهاست نأ نكمي يداصتقالا يعامتجالا
يساسأ رمأ لماوعلا هذه ديدحت نإ .يندبلا باقعلا ءابآلا اهيف مدختسي
نع يجيردت لكشب نيلقتسم اوحبصيل لافطألاو تاهمألاو ءابآلا معدل
بلطتي امك .فنعلا نم ةيلاخ ةيباجيإ تاقالع ريوطتو تامدخلا ميدقت
رطاخم وأ تامالع ديدحتل دادعتسالا تامدخلا يمدقم نم زييمتلا عنم
،اهيف اهنوعقوتي ال يتلا تاقايسلاو نكامألا يف يندبلا باقعلا
.ةدوجلا ريياعم سفنل ًاقفو تالاحلا عيمج ةجلاعمو مييقتو

يتلا تامدخلا عونو ،مهرود نعو مهتيوه نع لفطلا عالطإ تامدخلا يمدقم
تاوطخلاو ،اهب اوموقي نأ نكمي يتلا تالاحإلاو ،لفطلل اهمدقي نأ نكمي
لكب لفطلا عالطإ دنع .ةحاتملا ةنكمملا لولحلاو ءارجإلا يف ةفلتخملا
تامولعملا راركت لفطلا نم بلطي نأ ةمدخلا مدقمل نكمي ،رومألا هذه
.اهل لفطلا مهف نم دكأتلل ةصاخلا هتاملكب
لفطلل ىلضفلا حلاصملاب داشرتسالا 3.2
2تامدخلا ميدقتل
ةيانعب لفطلا لماعت لفطلا ةحلصم يف بصت يتلا تامدخلا
لفطلا يمحت ؛ةيدرفلا لفطلا تاجايتحاب رقي ؛مارتحاو ةهازنو ةيساسحو
ةمظنم ةيبرت ىلع لوصحلا نم لفطلا نكمتو ؛هنيكمت ىلع لمعتو
ىلضفلا لفطلا ةحلصمل تامدخلا ميدقت نإ .ةياعرلا ةيرارمتسا عم
يف هيلع صوصنم وه امك ،هقوقحب عتمتلل همعديو لفطلا نّكمي
حلاصملا زيزعت بلطتي .لفطلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةيقافتا
ىلع هدعاستو لفطلا مصو ىلع لمعت ال تامدخ لفطلل ىلضفلا
بصي امب داشرتسالابو .تاذلا مارتحاو ةيباجيإ ةيتاذ ةروص باستكا
لفطلا كارشإب تامدخلا ومدقم موقي ،ىلضفلا لفطلا ةحلصم يف
ءانبب نوموقي مهنإف .نيمهملا نيرخآلا نيينهملاو صاخشألاو ةرسألاو
لفطلا نودعاسي مهف .لفطلا لوح ةينيكمتو ةيامحلا رفوت معد ةكبش
نيلقتسم نوحبصيل ايجيردت دراوملاو تاراهملا ريوطت ىلع ةرسألاو
يتلا تامدخلا معدت ،لفط عم لوألا لاصتالا نم .تامدخلا ميدقت نع
غولبلا ةلحرم ىلإ لفطلا ومن يف ىلضفلا لفطلا حلاصمب دشرتست
.ةلقتسملا ةايحلاو
ودبي يتلا تالاحلا يف هيجوتلا ىلضفلا لفطلا حلاصم أدبم رفوي
وأ نيدلاولا حلاصم عم ضراعتت لافطألا تاجايتحاو حلاصم نأ اهيف
امدنع .ةيمسرلا تاءارجإلا تابلطتم وأ تامدخلا يمدقم وأ ةلودلا تالاكو
باقعلا دعب تامدخلل لفطلا يقلت ىلع ةقفاوملا نيدلاولا دحأ بجحي
يمدقمل ىلضفلا حلاصملا أدبم يطعي ،لاثملا ليبس ىلع ،يندبلا
ديدحت ءارجإ هجوي .لفطلل لضفألا وه ام ريرقت يف اًرود تامدخلا
رارقلا عنص ةيلمع يف تامدخلا يمدقم هجوي ىلضفلا ةحلصملا
.مهب ةصاخلا

اهل نوكي نأ نكمي تارارق ءابآلاو لافطألا عم نولماعلا نوينهملا ذختي
ضعب يفو .هومنو هئاقبو لفطلا ةايح ىلع رشابم ريغ وأ رشابم ريثأت
لفطلا ءاقب ةسسؤم يف وأ لزنملا يف يندبلا باقعلا ض ِّرعي ،تالاحلا
لاوط ةيلقعلاو ةيندبلا لفطلا ةحص ىلع رثؤت بقاوع هلو ،رطخلل
نع رظنلا ضغب ،فنعلا لاكشأ عيمج .لفط ةافو يف ببستي دقو ةايحلا
.لفطلا ومن ىلع ةيبلس راثآ اهل ،اهتدح

نيرخآلا دض زييمتلا وأ زييمتلل مهرومأ ءايلوأو لافطألا ضرعتي دق
لصألا وأ نيدلا وأ ةغللا وأ سنجلا وأ نسلا لثم ،ةفلتخم بابسأل
لخدلا ىوتسم وأ دلاولا ةفيظو وأ دلجلا نول وأ يعامتجالا وأ يعامتجالا
باستكا لافطألل نكمي .يسنجلا هجوتلا وأ ةقاعإلا وأ ةشيعملا ناكم وأ
ةسردملا يف وأ لزنملا يف ،ةركبم نس يف اهل ضرعتلا وأ ةقبسم ماكحأ
.نيرخآلا ةبقارم لالخ نم وأ مالعإلا لئاسو نم وأ ةيراهنلا ةياعرلا يف وأ

قوقحل ةدحتملا ممألا ةيقافتا بجومبو ينطولا نوناقلا بجومب
ةايح ىلع رطاخملا ديدحت ةيلوؤسم تامدخلا ومدقم لمحتي ،لفطلا
فقوم لهاجتب .ةرورضلا دنع ةمزاللا تاءارجإلا ذاختاو هومنو هئاقبو لفطلا
فنعلل ةلمتحملا تامالعلا نع ديزملا ةفرعمل ةلئسأ حرط مدعو جرح
عضو يف لفطلا كرتي نأ نكمي ،ةرينتسم ريغ وأ ةئطاخ تارارق ذاختاو
.هتايح ديدهت ةجرد ىلإ لصي دق ةروطخلا ديدش

ةقبسملا ماكحألا ةجلاعمو ديدحت ةيلوؤسم تامدخلا ومدقم لمحتيو
سيلو .ةلماعملا يف زييمتلا ىلإ يدؤت يتلا ةيطمنلا بلاوقلاو
وأ نيزيحتم تامدخلا ميدقت لاجم يف نوينهملا نوكي نأ ردانلا نم
نم ازييمت اودهشي نأ وأ ةقبسملا ماكحألاو ةيطمنلا روصلاب نيرثأتم
راوحلاو ةيساسحلاو يدقنلا يتاذلا لمأتلا نإ .نيينهملا نم مهريغ بناج
نايرورض زييمتلاو ةيطمنلا بلاوقلاو ةقبسملا ماكحألا لوح حوتفملا
ىلإ مهتايالو يدؤت دقو .ةيزييمت ريغو ةلماش ةمدخ ةفاقث قيقحتل
مهغالبإو ،تاهمألاو ءابآلاو لافطألل ةودقك لمعلل تامدخلا يمدقم ماهلإ
،نوناقلا بجومب روظحمو لوبقم ريغ زييمتلا لاكشأ نم لكش يأ نأب
عونت مارتحاو ناسنإلا قوقح ميق زيزعت ةيفيكل ديج لاثم عضو عم
.سانلا

يف نييعامتجالا نيلماعلا ىلضفلا حلاصملا ديدحت تاودأ دشرت
ةرينتسم تارارق ذاختا يفو هومنو لفطلا ةايح ىلع رطاخملا مييقت
ةيعجرملا مئاوقلاب ةيحصلا ةياعرلا وينهم لمعي .لفطلا ةيامحل
)،بابشلا( لافطألا ىدل تامدصلل ةيعجرملا ةمئاقلا لثم ،ةيريرسلا
غالبإلاب ةصاخلا حئاوللا ربتعت .فنعلا نع ةجتانلا ةمدصلا ديدحتل
رومألا نم هومنو هتحصو لفطلا ةايح ددهت يتلا رطاخملا نع يمازلإلا
مييقت ءارجإ نع ةلوؤسملا ةطلسلا ىلإ لافطألا ةلاحإ ليهستل ةماهلا
.رطاخملل

تامدخلا سفن ريفوت ةمدخلا ميدقت يف زييمتلا مدع نامض ينعي ال
،سكعلاب لب .ةقيرطلا سفنب لافطألا عيمج ةلماعم وأ عيمجلل
رظنلا ىلع ةردقلا نيينهملا نم ةيزييمت ريغ ةقيرطب لمعلا بلطتي
،ةرسألا دارفأ نم درف لكل ةيدرفلا رطاخملاو تاجاحلاو  ،رسألا عونت يف
تامدخلا يمدقم ىلع بجي .مهلاعفأو مهتارارق يف رابتعالا يف اهذخأو

2 UN Convention on the Rights of the Child, Article 3. See also: Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration. Council of Europe Recommendations on children’s
rights and social services friendly to children and families (Rec(2011)12).
3 UN Convention on the Rights of the Child, Article 2.
4 UN Convention on the Rights of the Child, Article 6.

ةفينعلا ريغ ةلوفطلا لاطبأ مهتفصب تامدخلا ومدقم

ةايحلا يف هقح يف لفطلا نع عافدلا 3.4
4ومنلاو ءاقبلا

3زييمتلا مدع نامض 3.3
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بيلاسأ اهاقلتي يتلا تامدخلا زكرم يف لفطلا عضو بلطتي
زكري ال ،لفطلا ىلع روحمتي يذلا جهنلا يف .ةبسانم لمع تايلقعو
نونواعتي .لفطلا عم مهلعافت ىلع صاخ لكشب تامدخلا ومدقم
ىلإ ةفاضإلاب ،ىرخألا تامدخلاو تالاكولا لامعأ عم مهلامعأ نوقسنيو
يدلاو لثم ،لفطلا ةايح يف ةيمهألا يوذ نيرخآلا صاخشألا ةكراشم ةرادإ
.لفطلل ىلضفلا حلاصملا عم قفتي امب ،لفطلا
عامتسالا وأ ةلئسألا حرط لفطلا لوح روحمتت يتلا تامدخلا بنجتت
،لافطألل ةقيدص ةئيب نومدقي .لفطلا عم ةرركتملا ةلباقملا وأ
تيقوتب قلعتي اميف لفطلا تاجايتحا رابتعالا نيعب ذخألا عم
عيمج يف ههافرو لفطلا ةمالس ةاعارمو ،ةفلتخملا تاءارجإلا عباتتو
هتفصب لفطلا ىلإ ،لفطلا لوح روحمتت يتلا تامدخلا رظنت .تاقوألا
تارمتؤم دعت .تاءارجإلاو تارارقلا يف لعاف فرطو لهؤم ةمدخ مدختسم
لافطألا رادو تالاكولا ةددعتملا رطاخملا مييقتو ةيرسألا تاعامجلا
باقعلا اياحض لافطألا معدت ذإ لافطألا لوح روحمتت ةمدخل جذامن
.هل ضرعتلا رطخ نوهجاوي نيذلا وأ يندبلا
ةيصوصخلاو ةيرسلا 3.7
8تانايبلا ةيامحو
نيذلا نيدلاولاو لافطألا ةيصوصخو ةيصخشلا تانايبلا ةيامح متي
ريياعملا و نيناوقلاو ةينطولا نيناوقلا بجومب ةمدخلا نوقلتي
نوناقلل تالئاعلاو لافطألل تامدخلا ميدقت عضخي .ةيلودلاو ةيبوروألا
مهلمع يف اهقيبطتل نيدعتسم نوفظوملا نوكي نأ بجيو ،ريياعملاو
ةبوعص ىدم نع ةفينعلا ريغ ةلوفطلا جمانرب لافطألا دشرأ دقو .يمويلا
نيذلا نيغلابلا لبق نم ةيرس ىقبتس مهتامولعم نأ يف مهتقث
يمدقم نيب نواعتلا ةيرسلا تاكاهتنا فعضت .مهيلإ نوثدحتي
.ةقثلا ضوقتو لفطلاو تامدخلا
اهيف بجوتي يتلا تالاحلا طباوضلا ةينطولا نيناوقلا مظنت
تامدخلا ومدقم جاتحي .ةيرسلا نيناوق ىلع غالبإلا تامازتلا قيبست
ةقيرطب دعاوقلا هذه لثم حرش ىلإ نيدلاولاو لافطألا ىلإ ثدحتلا دنع
ةيفيكو اهدوجو ببسل لفطلا مهف نم دكأتلاو ةفافشو ةحضاو
.ىلضفلا لفطلا ةحلصم لجأ نم اهقيبطت
لفطلل ةيصخشلا تانايبلا لقن ىلإ تامدخلا ومدقم جاتحي ام ابلاغو
نيناوق مظنت .ىرخألا تامدخلاو تالاكولا ىلإ ةرسألا دارفأ نم درفل وأ
جذامن مدقتو .احومسم كلذ اهيف نوكي يتلا تالاحلا تانايبلا ةيامح
ةددحم تاقافتا تالاكولا نيب نواعتلاو تاصصختلا ددعتملا نواعتلا
لفطلا نع تامولعملا لدابت لهست يتلاو ،تانايبلا لدابت نأشب
.ىلضفلا لفطلا ةحلصم قفاوي امب نيينهملا فلتخم نيب نواعتلاو
عنمل ةمدخلا يمدختسم ةيصوصخ ةيامح بجي ،صوصخلا هجو ىلع
يبكترم وأ اياحضلا لافطألا نع ةيقالخألا ريغ ةيمالعإلا ريراقتلا
تانايبلا وأ لفطلا روص ةكراشم مدع تامدخلا يمدقم ىلع بجي .فنعلا
يرس لكشب تامولعملا عم لماعتلا بجي .مالعإلا لئاسو عم ةيصخشلا
نع فشكلا نم رشابم ريغ لكشب نّكمت وأ فشكت نأ نكمي امدنع
.هتلئاع وأ لفطلا ةيوه
تايكيمانيد ةبكاوم 3.8
ةوبألاو ةلوفطلا
نالازت الو رارمتساب ناتريغتم ةوبألاو ةلوفطلا تناك املاطل
لفطلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةيقافتا لوخد ذنم .روطتلا نالصاوت
مهتيبرت تريغتو عمتجملا يف لافطألا رود ريغت  ،ذيفنتلا زيح
نيدشارلا اوعيطي نأ لافطألا نم عقوتُي دعي مل  ،مويلا .ريبك لكشب
مهب ةقلعتملا رومألا يف اوكراشي نأو ،اوركفي نأ نوملعتي لب ،بسحف
نوغلابلا عجشي .مهتاعمتجمو مهرسأل نيلوؤسم دارفأك اوفرصتي نأو
ىلع مكحلاو مهلاعفأ نع ةيلوؤسملا لمحتو ،يأرلا ءادبإ ىلع لافطألا
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جالعلاو ةياقولا 3.5
رمأ ،يندبلا باقعلا كلذ يف امب ،فنعلل ضرعتلا نأ ثاحبألا رهظت
ىلع كلذكو ،اهيف ثدحي يتلا ةظحللا يف لفطلل ةبسنلاب ريطخ
نيرثأتملا لافطألا ىلع فرعتلا لالخ نمو .طسوتملاو ليوطلا دمألا
فيفختلا نم تامدخلا ومدقم نكمتيس ،مهتدعاسمو يندبلا باقعلاب
.لفطلا ىلع راضلا رثألا نم دحلاو
ههافرو لفطلا ةحص ىلع يندبلا باقعلل راضلا رثألا ةلدألا تتبثأ
.لاصتالاو مالكلا كلذ يف امب ،يفرعملا يكاردإلا ومنلا لثم ،هومنو
فنعلا رضي .فنعلاو داهجإلا ببسب يبصعلا لفطلا ومن ررضتي
تالكشملا نم ةفلتخم اًعاونأ ببسيو ةيلقعلا لفطلا ةحصب
ريغ كولسلاو تاردخملا يطاعت ىلإ يدؤت نأ نكمي يتلا ،ةيكولسلا
نأ ىلإ حوضوب ةلدألا ريشت .5ةمدصلا دعب ام داهجإ ضارعأو يعامتجالا
ةقالعلا ىلعو لفطلا ىلع ةدئاف يأ هل سيل يندبلا باقعلا مادختسا
ةيعون نم للقي فيفخلا يندبلا باقعلا ىتحو .لفطلاو نيدلاولا نيب
.6لفطلاو نيدلاولا نيب ةقالعلا
دهشي امدنع دشأ ىرخألا فنعلا لاكشأ وأ يندبلا باقعلا ريثأت نوكي
تالاح يف .ءاقشألا دض فنعلا وأ نيدلاولا نيب فنعلا اضيأ لفطلا
كارشإ تامدخلا يمدقم ىلع نيعتي ،ةلئاعلا وأ نيدلاولا نيب فنعلا
ىتح  ،ديدحتلا هجو ىلع لفط لك ةلاح يف رظنلاو ةرسألا دارفأ عيمج
.فنعلل ةرشابم ةيحض ناك لفطلا نأ ىلع ليلد كانه نوكي ال امدنع
دح ىلع دوهشو اياحضك لافطألا ىدل فنعلل فعاضملا ضرعتلا يدؤي دق
عم ةدح رثكا تابارطضالا هذه نوكتو ةمدصلا دعب ام تابارطضا ىلإ ءاوس
ريثأتلا ىلإ لافطألا ةرظن عم .هضارعأو ريثأتلا نوكردي نيذلا لافطألا
ىدل فنعلل فعاضملا ضرعتلا ديزيو .ةدح رثكأ اهنأ ىلع مهضارعأو
.ةسردملا لثم ةلئاعلا قاطن جراخ فنعلل مهضرعت ةيلامتحا نم لافطألا
.ةيناودعلا يذغي فنعلا نأ فيك تاساردلا ترهظأ دقو
نم جورخلل ةدعاسملا نوقلتي ال نيذلا دوهشلاو فنعلا اياحض دعي
دقو .7ةفينع تايكولس زيزعتل ةضرع رثكأ مهسفنأ مه فنعلا ةرئاد
تايكولسلا عم لكاشم نوناعي نيذلا تاهمألاو ءابآلا نم ديدعلا ناك
اذه ءوض يف .مهتلوفط يف ةيعامتجالا تامدخلل ءالمع ةفينعلا
فنعلا ثراوت ضارتعا فدهب اهميدقتو تامدخلا طيطخت بجي ،ليلدلا
ةحفاكم ىلع بيردتلا نم ةفلتخملا عاونألا مهاست .لايجألا ربع
يندبلا باقعلا اياحض كارشإب ةلئاعلا ةعومجم تارمتؤم كلذكو ناودعلا
معدلا ميدقتو مهسفنأب فينعلا كولسلا اوروط نيذلا لافطألا نم
يف تاهمألل ةصاخلا ةياقولا جمارب تحجن دقو .فنعلا ةرئاد نم جورخلل
.لفطلا ىلإ مألا نم فنعلا ثراوت ضارتعا
ةرتفل يندبلا باقعلل لفطلا ضرعتو معدلا لوصو رخأت دنع ىتحو
ةيحضلا لفطلا عم تامدخلا ومدقم لماعتي نأ مزاللا نم هنإف ،ةليوط
فنعلل ةيحضك لفطلاب يمسرلا فارتعالا نوكي نأ نكمي .ةرسألاو
نأو ،عقاولا يف ينوناق ريغ هنأو ًأطخ ناك ثدح ام نأ مهف ىلع هدعاسي نأ
هيفاعت يف لفطلل معدلا ميدقتل كانه نودوجوم تامدخلا يمدقم
رييغت ةيثلاثلاو ةيوناثلا ةياقولا ريبادتل نكمي .هليهأت ةداعإو
عيمج كارشإ عم اياحضلا لافطألا ةدعاسم لالخ نم لضفألا ىلإ عاضوألا
.ىرخأ ةرم فنعلا باكترا عنمو ةرسألا دارفأ
لفطلا لوح نامأ ةكبش ءاشنإ 3.6
نامضل تانامضلا راطإ نمض لفطلا لوح روحمتت يتلا تامدخلا لمعت
ءارآ ذخأت نأو ،لفطلا تاجايتحال ةساسح تاءارجإلاو تامدخلا نوكت نأ
لوألا ماقملا يف يساسألا رابتعالا ىلوي نأو رابتعالا يف لفطلا
رظنلا تاهجو نيب لفطلا لوح روحمتت يتلا تامدخلا عمجت .لفطلل
رظن تاهجو عم ةفلتخملا ةينهملا تاصصختلا يف تاربخلاو ةفرعملاو
.ةلماش ةقيرطب اهتجلاعمو لفطلا ةلاح مهف فدهب ،لفطلا

5 Janson, Staffan, The Swedish Experience – Cooperation between the society and the individual, National Consultation Sweden, 8 May 2017. Almquist, Kjerstin, Swedish Research on Children Exposed to Parental Intimate Partner Violence and Interventions, National Consultation
Sweden, 8 May 2017.
6 Janson, Staffan, The Swedish Experience – Cooperation between the society and the individual, National Consultation Sweden, 8 May 2017. Gershoff, Elizabeth Thompson, Corporal Punishment by Parents and Associated Child Behaviors and Experiences: A meta-analytic and
theoretical review, Columbia University, Psychological Bulletin, Vol. 128, No. 4, pp. 539–579.
7 Hultmann, Ole, Children Exposed to Intimate Partner Violence and/or Abused – Findings from Swedish research projects in child psychiatry and child protection work, University of Gothenburg, National Consultation Sweden, 8 May 2017. Almquist, Kjerstin, Swedish Research on
Children Exposed to Parental Intimate Partner Violence and Interventions, National Consultation Sweden, 8 May 2017.
8 Council of Europe Recommendations on children’s rights and social services friendly to children and families (Rec(2011)12).

نيسردملاو رومألا ءايلوأ نم مارتحالاب لافطألا بلاطي .مهل عفان وه ام
ذخؤت ال مهحلاصمو مهءارآ نأب نورعشي امدنع نوكشيو ،تامدخلا يمدقمو
.رابتعالا يف
مهرود ديدحت ةداعإ نوغلابلا ىلع نيعتي ،تاروطتلا هذه ءوض ىلعو
ءانبألاو نيدلاولا نيب ةقالعلا دعت مل .لافطألاب قلعتي اميف
مارتحالاو لصاوتلا ىلع اًضيأ دنتست لب ،بسحف ةيامحلا ىلع زكرت
.نيدلاولاو لفطلا ريكفت ةقيرطو رظن تاهجو مهف ةلواحمو لدابتملا
لافطألا عم نيلماعلا نيينهملا رود ىلع اضيأ رثؤت تارييغتلا هذه
نويئاصخألاو نوسردملاو لافطألا ةياعر وفظوم رعشيو .رومألا ءايلوأو
بابشلا لمعو لافطألا ةيامح لاجم يف نوينهملاو نويعامتجالا
ذافنإ يلوؤسمو نييبطلا نيينهملاو ةيضايرلا يداونلا يف نوبردملاو
مهتاراهم اوفّيكي نأ مهيلع بجي .مهلمع يف تارييغتلا هذهب نوناقلا
.كلذل ًاقفو مهلمع بيلاسأو
مل يضاملا يف تامدخلا ومدقم اهمدختسا يتلا بيلاسألا ضعب نإ
لالخ نم اهضعب رظح مت دقو مهفادهأ قيقحتل ةبسانم مويلا دعت
بيلاسأو تاودأ ريوطت مت كلذل اقفوو .يندبلا باقعلل ينوناقلا رظحلا
ديازتم لكشب تاهمألاو ءابآلاو لافطألا نولماعي مويلا مهف .ةمدخلا
ومدقم ُبعلي ،ديازتم ٍلكشب .ةلاعفلا مهتكراشم نوعجشيو ءاكرشك
ةيلوؤسم لمحت يف رسألا نودشريو نوبرديف ،نيلهسملا رود تامدخلا
.مهلكاشم لح

ةفينعلا ريغ ةلوفطلا لاطبأ مهتفصب تامدخلا ومدقم
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04

لافطألا كارشإو معد
ةمدخل نيلهؤم نيمدختسمك
رسألاو لافطألا ىلع ةدئافلاب دوعي اهضارعتساو اهطيطختو تامدخلا ريوطت يف لافطألا ةراشتسا نإ
كارشإ يف ةمدخلا يمدقم ةدعاسمل بيلاسألاو تاودألا نم ةينغ ةعونتم ةعومجم دجوت .نيينهملاو
عابتاو لفطلل ةصاخلا ترابتعالا يعاري يذلا لصاوتلا نم لك ربتعي امك .يقابتسا لكشب لافطألا
بلطتت يتلا فورظلا عيمج يف اديفم بيلاسأ ةلدألا ىلع ةمئاقلا تالباقملا ءارجإ تالوكوتورب
نأ يلعافتلا ميلعتلا جماربو لفطلل ةقيدصلا داوملل ُنكمي .لافطألا عم تامدخلا يمدقم لصاوت
.ةيتاذلا ةيامحلا تاراهم لافطألا ملعتو يندبلا باقعلا لوح تاشاقنلا لهست

مهتامولعم نوكراشيو نوملكتي رابكلا نأ مهروعش ببسب كلذو
.لفطلا ةدعاسم لجأ نم ليلقلا ميدقت عم نيرخآلا عم ةيرسلا
ادج نيلوغشم نودبي تامدخلا يمدقم نأ لافطألا نم ديدعلا رعشيو ••
طخب لاصتالا نولضفي كلذلو لمعلا ءابعأب ةياغلل نيلقثم و
تقولا نوصصخي مهيلإ نوثدحتي نيذلا صاخشألا نأ ثيح ،ةدعاسملا
.مهيلإ عامتسالل
زيزعتل ةمهم اًراكفأ مهتراشتسا متت نيذلا لافطألا كراشي امك
:ةيلاحلا تامدخلا
تالاحلا نعو ،مهقوقح لوح رثكأ تامولعم ىلع لوصحلا لافطألا دويو ••
نمبو مهل ةحاتملا تامدخلا يهامو "،ةيعيبط" اهرابتعا نكمي يتلا
.ةدعاسملل ةجاحلا لاح يف لاصتالا مهنكمي
نم عونلا اذه ميدقت تامدخلا يمدقم ىلع نأ لافطألا يصويو ••
،ةلئسألا حرطو ،عامتسالاو ثدحتلل تقولا صيصختو ،تامولعملا
.لافطألا لحم مهسفنأ اوعضي نأو نيفطاعتمو نيمعاد اونوكي نأو
نويئاصخألا ناك اذإ نينتمم لافطألا نوكي ،ةسردملا يف ••
ةيقابتسا رثكأ سرادملا يف نوضرمملاو نويسفنلاو نويعامتجالا
ءيش لك ناك ام اذإو مهلاوحأ نع لاؤسلل ماظتناب بالطلا نم اوبرتقاو
.ماري ام ىلع
ثدحتلاب مهنم تامدخلا ومدقم بلطي نأ لوبقملا نم هنأ اورعش امك ••
.كلذ نع ثدحتلا لهسي دق كلذ نأل فنعلا عم مهبراجت نع حوضو لكب
.مهب ةقلعتملا تارارقلا يف ةكراشملا لافطألا ديريو ••
نم مغرلا ىلع .ةمئاقلا ةمدخلا ةفاقث لوح ةلئسأ لافطألا ءارآ ريثت
اًنومضم سيل هنأ الإ ،لفطلا عم نولمعي دق نيينهملا نم ديدعلا نأ
ىلع ،ديوسلا يف .هتدعاسم وأ لفطلا ىلإ عامتسالا يف نوحجنيس مهنأ
لفطلا فداصي نأ ظح ةلأسم اهنأ نودقتعي لافطألا ناك ،لاثملا ليبس

،ةركبم نس ذنم نيلهؤم ةمدخ يمدختسم لافطألا نوكي نأ نكميو
روطتل اقفو لمعلا يف طارخنالل بسانملا معدلا نوقلتي مهنأ املاط
ريغ ةلوفطلا جمانرب نم ءزجك تيرجأ يتلا تاروشملا تعمج دق .مهتاردق
رثكا تامدخلا لعج ةيفيك نع لافطألا نم تايصوتلاو راكفألا ةفينعلا
لكشب يدسجلا باقعلا نم مهتيامح ةيفيكو مهل ةبسنلاب ةيلعاف
:نأ تارواشملا هذه ترهظأو .9لضفأ
ةمدخلا يمدقم بواجت ةيفيك نأشب نوقلقي لافطألا نم ديدعلا نإ ••
مهنأو .لزنملا يف يندبلا باقعلل ضرعتلا نع مهحاصفإ لاح يف
ريثأت ىدم نعو ةلئاعلا ىلع بترتتس يتلا بقاوعلا نأشب نوقلقي
.مهيدلاوب مهتقالع ىلع كلذ
يمدقم عم مهملكت لاح يف ةسسؤم ىلإ مهلقن نم لافطألا ىشخيو ••
.لزنملا يف يندبلا باقعلل مهضرعت نأشب ةمدخلا
كلذ يف امب ،فنعلل اياحض اوناك اذإ لجخلاب لافطألا ضعب رعشي ••
ىلع ةمالع وه ةدعاسملا بلط نأ ضعبلا رعشيو ،يندبلا باقعلا
.فعضلا
اوناك اذإ مهئابآ نم لجخلاب روعشلا ىلإ لافطألا ليمي امك ••
يف" نورهظي مهلعجي نأ نكمي هنأل يندبلا باقعلا نومدختسي
هيلع نوحبصيس نيذلا ءابآلاو رابكلا عونو لافطأك "ةئيس ةروص
.البقتسم
ماهمو راودأ نع ليلقلا ىوس نوملعي ال مهنأ لافطألا رعشيو ••
امم نيدكأتم ريغ مهف .نييسفنلاو نييعامتجالا نييئاصخألا
يئاصخألا رود طبتري .ةدعاسملا مهنكمي فيكو مهنم هنوعقوتي
نم ليلقلا كانهو ،ةيبلسلا تاعوضوملاب اًقيثو اًطابترا يعامتجالا
.ةيئاقولاو ةمعادلا مهتمهمب يعولا
عم ثدحتلا دعب طابحإلاب نورعشي مهنأ لافطألا نم ديدعلا دافأ ••
ةسردملا يف نييسفنلا وأ نييعامتجالا نيصتخملا ،مهيملعم

9 Törneman, Janna, Listening to Children and Their Recommendations, Children’s Ombudsman’s Office, National Consultation Sweden, 8 May 2017. Aula, Maria Kaisa, The Child’s Right to an Upbringing, Family centre as a promoter of a rearing culture which respects the child,
In: Nordic Council of Ministers, Family Centre in the Nordic Countries, A meeting point for children and families, 2012, pp. 56-61, p. 59. See also: Non-Violent Childhoods Project, National Consultation in Estonia, 15-17 November 2017. Non-Violent Childhoods Project, National
Consultation in Finland, 19-20 June 2017.
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نع هتلباقم ةلباقملا ىلع مئاقلا يهني ،ةمتاخلا ةلحرملالخ 3.
مث .لفطلا تاملك مادختساب ،لفطلا هلاق ام صيخلت قيرط
نع ثيدحلا لثم ،دياحم عوضوملا ىلإ ةلباقملا ىلع مئاقلا دوعي
لغاوش وأ ةلئسأ يأ نع بيجيو .ةمدقملا ةلحرم يف لفطلا اهركذ ةياوه
عيمج يف .هتكراشم ىلع لفطلا ركشيو اهنع لفطلا اهنع برعأ يتلا
وأ يندبلا باقعلا لثم ،ةساسح تاعوضوم لوانتت يتلا تالباقملا
عم ةلباقملا ىلع مئاقلا شقاني نأ يغبني ،فنعلا لاكشأ نم اهريغ
كانه ناك اذإ أجلي نم ىلإ فرعي لفطلا نأ نم دكأتلل نامأ ةطخ لفطلا
.ةدعاسملا بلط ناكمو هجعزي ءيش
ةلماشلا قيقدتلا تامدخ 4.2
حرط قيرط نع يندبلا باقعلا ديدحت
ةددحم ةلئسأ
تامدخلا ومدقم مدختسي نأ ةداعلا ترج ،ةلماشلا قيقدتلا تامدخ يف
.هعم نولمعي يذلا صخشلا تاباجإ يف اورثؤي ال ىتح ةحوتفم ةلئسأ
ربكأ ةصرفب نوظحي تامدخلا يمدقم نأ تتبثأ دق ثاحبألا نأ ريغ
نوحرطي امدنع ،يندبلا باقعلا كلذ يف امب ،فنعلا ثداوح ديدحتل
.صوصخلا هجو ىلع كلذ لوح ةلئسأ
نم هنأ تامدخلا يمدختسم عم قاطنلا عساو رابتخا تبثأ امك
لاؤس حرط ةيحصلاو ةيعامتجالا ةياعرلا يلاجم يف نيلماعلل بسانملا
هجو ىلع فنعلا عم مهبراجت نع ،مهئابآو مهتاهمأ كلذكو ،لافطألا ىلع
يلاجم يف نولماعلا عيطتسي ،ةددحم ةلئسأ حرط لالخ نمف .صوصخلا
ثيدحلل هيوذ وأ لفطلا ىلع رمألا ليهست ةيحصلاو ةيعامتجالا ةياعرلا
لوح ةلصفملا تامولعملا نم ديزملا عمج ىلع كلذ دعاسي .فنعلا نع
فنعو يندبلا باعلل ةددحملا رطاخملا كلذ يف امب ،هيوذ وأ لفطلا عضو
.14معدلا تاجايتحاو فنعلا لاكشأ نم اهريغو ميمحلا كيرشلا
لافطألاب ةصاخلا تامدخلا عاونأ عيمج يف ةددحم ةلئسأ حرط نكمي
زكارملاو ةمومألا تادايع يف لماشلا قيقدتلا كلذ يف امب ،مهيوذو
لافطألا دادعتسا مييقت دنع كلذو ،لافطألل ةيحصلا ةياعرلاو ةيلئاعلا
تاضرمم هيرجت يذلا يرودلا يحصلا صحفلا قايس يفو سرادملا لوخدل
نكمي يتلا ةيسيئرلا ةلئسألا نم ،لاثملا ليبس ىلع ..15سرادملا
تناك اذإ ام ةيلئاعلا زكارملاو ةمومألا تادايع يف تاهمألا ىلع اهحرط
ناك اذإ امو ةقباسلا اهتاقالع وأ ةيلاحلا اهتقالع يف فنعلا نم يناعت
ةلئسألا هذه حرط بجي ،تاهمألا بناج ىلإو .اههافر ىلع رثؤي لازي ال كلذ
تاباجإلا يدؤت .لماشلا صحفلا تامدخ ءارجإ لالخ ءابآلا ىلع كلذك
.ةعباتملا تامدخو ةلئسأ ىلإ ةيديكوتلا
تالاحلا مييقت ققحتي 4.3
فنعلا عم خيرات لفطلا ىدل ناك اذإ ام

اوضرعت نيذلا لافطألل ةلاحلا مييقت فقي نأ بجي الف ،هيلعو
فدهت نأ بجي .فنعلل هيف اوضرعت فقوم رخآ دنع ةيندبلا ةبوقعلل

تالباقملاو تالاصتالا 4.1
11لفطلا ةصاخلا تارابتعالا يعارت يتلا
لهست ،ةلادعلاو نوناقلا ذافنإو ةيحصلاو ةيعامتجالا ةياعرلا تامدخ يف
،لافطألا عم لصاوتلا ةلدألا ىلإ ةدنتسملا تالباقملا ءارجإ بيلاسأ
دوهشلاو اياحضلا لافطألا عم ةيمسرلا تالباقملا يف كلذ يف امب
عيضاوملا يف ىتح لصاوتلا ليهست اهنأش نم تاودألا هذه .فنعلا ىلع
ىلإ ةدنتسملا تالباقملا ءارجإ تالوكوتورب مدختسُت .ةساسحلا
تاذ نوكت يتلاو لافطألا نم اهب قوثوم تانايب ىلع لوصحلل ةلدألا
ئدابم مدقت .12ةيئانجلا تاءارجإلاو تاقيقحتلل ةيلاع ةيتابثإ ةميق
ثيح تاقايسلا عيمجل هيجوتلا ةلدألا ىلإ ةدنتسملا تالوكوتوربلا
ةلاحلا مييقت كلذ يف امب ،لافطألا عم تامدخلا ومدقم لصاوتي
.ةيسسؤملا شيتفتلا تايلمعو ىلضفلا حلاصملا ديدحتو
لكيه ىلع لافطألا ةصاخلا تارابتعالا يعارت يتلا تالباقملا دمتعت
:ةحضاو دعاوقو
لفطلا حنمو يريسيت رودب ةلباقملا ءارجإ ىلع مئاقلا علطضي ••
.ثيدحلل ةمئالملا ةئيبلاو ةمعادلا فورظلاو تقولا
ليبس ىلعف ،لفطلا تاجايتحا تالباقملا يعارت نأ بجي و ••
،ةلباقملا ءارجإ ىلع مئاقلا سنج رابتعالا يف ذخؤي نأ بجي لاثملا
لفطلل معاد صخش دوجوو  ،اهتدمو ةلباقملل بسانملا تيقوتلاو
.ءاضتقالا دنع
نم نكمم ردق لقأ عم ةحيرمو ةئداه ةفرغ يف تالباقملا يرجت ••
.هابتنالا تاتتشم
ربع لفطلا ةهجاوم ةلباقملا ءارجإ ىلع نومئاقلا نوينهملا بنجتي ••
.ةيواز لوح ةبترم ةحيرم دعاقم نوراتخيو ةلواط
ةقيرطب فرصتي نأو ،ادياحم نوكي نأ ةلباقملا يرجي نم ىلع بجيو ••
.لفطلا عم فطاعتب لماعتيو ةينهم
صخشلا بناجب سولجلا هيلع بجي ،يروف مجرتم كارشإ لاح يف ••
.يدايح رود ىلع ظافحلاو ةلباقملا ءارجإ ىلع مئاقلا
نم درسلاو ةمدقملا ،لحارم ثالث نم لافطألا عم تالباقملا فلأتت
:ةمتاخلاو دويق ريغ
سيسأتل ايرورض ارمأ ةقالعلا ءانب دعي ،ةمدقملا ةلحرملالخ 1.
مامتهالاب زيمتي يباجيإ وج نيوكتلو لفطلا عم قوثوم نواعت
ديج لكشب ةقالعلا سيسأت مت دق هنأ رابتعا نكمي .لدابتملا
،يرصب لصاوت ةلباقملا ىلع مئاقلاو لفطلا نيب نوكي امدنع
.13ةقثلاب اًريدج ةلباقملا ىلع مئاقلا ربتعيو اًئداه لفطلا نوكيو
ةلئسأ ةلباقملا ىلع مئاقلا حرطي ،دويق ريغ نم درسلا ةلحرملالخ 2.
هذه يف .دويق نود نم درسلاب لفطلل حمسيو يساسألا عوضوملا لوح
ةيهيجوت ريغ ةحوتفم ةلئسأ ةلباقملا ىلع مئاقلا حرطي ،ةلحرملا
رثكأ ايجيردت ةلئسألا حبصتل ،لفطلا عم راوحلا ةيلمع هيجوتل
ةحوتفملا ةلئسألا لمشت .ثيدحلاب لفطلا رارمتسا عم اًديدحت
نيأ"و "؟ثدح يذلا ام ينربخأ" :لاثملا ليبس ىلع ةيهيجوتلا ريغو
ريغو ةحوتفملا ةلئسألا مادختساب ".؟كل كلذ لعف نم"و "؟كلذ ثدح
امأ .لفطلا تاباجإ ىلع ةلباقملا ىلع مئاقلا رثؤي نل ،ةيهيجوتلا
له" :لثم ،اهبنجت نم دب الف ةيهيجوتلا ريغو ةقلغملا ةلئسألا
ىلع تاباجإلا ربتعت ال "؟كلزنم يف كلذ ثدح له" وأ "؟كدلاو كبرض
اهب فارتعالا نكمي الو ،لماك لكشب ةقوثوم ةلئسألا نم عونلا اذه
.ةيرادإلا وأ ةينوناقلا تامكاحملا يف ةلدأك

10 Törneman, Janna, Listening to Children and Their Recommendations, Children’s Ombudsman’s Office, National Consultation Sweden, 8 May 2017.
11 Council of the Baltic Sea States, AudTrain – System Based Audit of Child Welfare, The AudTrain Programme, http://www.childrenatrisk.eu/audtrain/
12 NICHD Protocol, International Evidence-Based Investigative Interviewing of Children, http://nichdprotocol.com/
13 See for instance: Tickle-Degnan, L., Rosenthal, R., The Nature of Rapport and Its Nonverbal Correlates, Psychological Inquiry, Vol. 1(4) 1990, pp. 285-293. Collins, R., Lincoln, R.A:, Frank, The Effect of Rapport in Forensic Interviewing, Psychiatry Psychology and Law, Vol. 9(1), 2002.
14 Hultmann, Ole, Children Exposed to Intimate Partner Violence and/or Abused, Findings from Swedish research projects in child psychiatry and child protection work, University of Gothenburg, National Consultation Sweden, 8 May 2017. Anders Broberg, Ulf Axberg, Åsa Cater,
Maria Eriksson, Ole Hultmann & Clara Iversen, iRiSk – Utveckling av bedömningsinstrument och stödinsatser för våldsutsatta barn [Development of assessment tools and support measures for vulnerable children].
15 Non-Violent Childhoods Project, National Consultation in Sweden, 8-10 May 2017.
16 Hultmann, Ole, Children Exposed to Intimate Partner Violence and/or Abused, Findings from Swedish research projects in child psychiatry and child protection work, University of Gothenburg, National Consultation Sweden, 8 May 2017. Svedin, Carl Göran, Evaluating Research:
What do we know and what are the gaps in research on violence against children, Barnafrid, National Consultation Sweden, 8 May 2017.

ةفينعلا ريغ ةلوفطلا لاطبأ مهتفصب تامدخلا ومدقم

ضارعألا ديدحت تامدخلا ومدقم عيطتسي ،ةنيعم ةلاح مييقت لالخو
فيفخلا يندبلا باقعلا لاكشأ دحأب اهحرش نكمي ال يتلا ةديدشلا
نم ةعفصل ضرعت دق لفطلا نوكي نأك ،لفطلا هنع غلبأ امل اًقفو
لاوقأ نيب قفاوتلا نأشب كوكش كانه تناك امثيحو .هيوذ دحأ لبق
عم ىرخأ براجت كانه نوكي نأ نكمي ،هيلع رهظت يتلا ضارعألاو لفطلا
ةيارد ىلع تامدخلا مدقم نوكي ال هيضام وأ لفطلا رضاح يف فنعلا
ام ةداع ةيندبلا ةبوقعلا اوربتخا نيذلا لافطألا نإف ،عقاولا يف .اهب
ةسردملا يف رمنتلل ضرعتلا لثم ،فنعلا نم ىرخأ عاونأل نوضرعتي
صاخ لكشب لفطلا ةحص عجارتت .لزنملا يف هيوذ نيب فنعلا دوهش وأ
،16فنعلا نم ةفلتخم اًعاونأ دهشي وأ لفطلا ربتخي امدنع

نمم ،نيرخآ نيينهم وأ ايضاق وأ ايعامتجا ايئاصخأ تابوعصب رمي يذلا
.10هنولوقي ام نومهفتيو مهيلإ نوعمتسيو ،مهئارآل قدصب نومتهي
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ةفوفحملا ضورعلا ىلع فرعتلا يف ةمالسلا تاراهم مهدعاست .اًدج ةريغص
تاراهملا هذهل نكمي امك ،ةنمآ تارارق ذاختاو ةرِطخلا فقاوملاو رطاخملاب
.ةءافكو اًطاشن رثكأ تامدخ يمدختسم اوحبصي نأ نم لافطألا نيكمت
نيلماعلا لبق نم ةمالسلا تاراهم ىلع بيردتلا جمارب ريفوت نكمي
ريفوت نكميو .ةطرشلا لاجرو لافطألا ةيامح ييئاصخأو نييعامتجالا
تاقوأ لالخ ةطشنأك وأ ةيفيصلا تاميخملا وأ سرادملا يف جماربلا هذه
.ةيلعافتلا ةينورتكلإلا عقاوملا وأ باعلألا ربع ،غارفلا

عمجل ةذختملا ىرخألا قرطلاو لفطلا عم ىرجت يتلا ةلباقملا
لفطلا نوكي نأ اهيف رركتي تالاح يأ نع فشكلا ىلإ تامولعملا
رمأ وه فنعلل ضرعتلا نم خيرات لفطلا ىدل ناك اذإ ام مهف نإ .ةيحض
لفطلل ةمدقملا تامدخلل طيطختلا لجأ نم تامدخلا يمدقمل يساسأ
امب ،اًفعضتسم لفطلا لعجت يتلا ةفلتخملا لماوعلا عم لماعتللو
تاونس وأ روهش ذنم تثدح نأ نوكت نأ نكمي يتلا لماوعلا كلذ يف
.ةديدع

ميلعتل جذامن يباجيإ لكشب اهمييقت مت يتلا جماربلا رفوتو
.ةيامحلا تايجيتارتساو رطاخم لوح ةعتمم ةيلعافت ةقيرطب لافطألا
نيغلابلاو مهئارظن عم مهتاقالع يف ةمالسلا لوح لافطألا ملعتي
تاراهم جمارب ملعتو .ءابرغلاو ةيلحملا مهتاعمتجم يف صاخشألاو
سفنلاب ةقثلابو نامألاب روعشلا يف قحلا مهيدل نأ لافطألا ةمالسلا
نوقثي فيك لافطألا ملعتي .دارفأك مهتميقب فارتعالا يفو
ةمهملا رومألا يه ام نوملعتي .نيرخآلا عم تاقالعلا ءانب دنع مهسدحب
ةيفيكو ةئيسلاو ةديجلا رارسألا يف لافطألا ربدتي .تاقالعلا يف
موقي امدنع صاخ لكشب الاعف جماربلا نم عونلا اذه نوكي .اهعم لماعتلا
لافطألا كارشإل نيملعملاو ةياعرلا يمدقمو تاهمألاو ءابآلا معدب اضيأ
ميلعتو ،فنعلا لاكشأ نم اهريغو يندبلا باقعلا لوح تاراوحلا يف
.ةياعر يمدقمك مهراودأ زيزعتو ةمالسلا دعاوق لافطألا

لافطألا عم ةراشتسالا 4.4

ةلثمأ

اًيباجيإ اًمييقت راغصلا لافطألل " "Džimbaةمالسلا جمانرب ىقلت
تاهمألاو ءابآلاو لافطألا نيكمت يف هتيلاعفو هتيلومش ببسب
تاهويرانيسلا لافطألا شقاني ،جمانربلا تاسلج دحأ لالخ .18نيملعملاو
نأ كشو ىلع غلاب صخش اهيف رهظي ةروص بردملا مهيري ،ةفلتخملا
،ةروصلا يف هنوري يذلا فقوملا فصو لافطألا نم بلطُي .ا ًلفط برضي
.ةروصلا يف نورهظي نيذلا صاخشألا مه نمو ثدحي هنأ نكمي يذلا امو
.كلذب مايقلاب مهل حمسُي صاخشأ كانه ناك اذإ لافطألا بردملا لأسي
وأ مهيدلاو نأ نودقتعي مهنأ ةسلجلا لالخ لافطألا نم ديدعلا فرتعي
.مهبرضب مهل حمسي مهملعم
يف يندبلا باقعلا رابتعا نم لافطألا جمانربلا يف ةكراشملا نّكمُت
ةدعاسملا بلطو هنع ثدحتلاو ،لوبقم ريغ هنأ ىلع لزنملا يفو ةسردملا
يندبلا باقعلا نأ نوملعتي امك .مهب نوقثي نيذلا صاخشألا نم
دقو .ةنيهملاو ةلذملا ةلماعملا كلذكو يفطاعلاو يدسجلا فنعلا لمشي
ةدايزو لافطألا ملعت ىلع يباجيإلا هريثأت جمانربلا تامييقت تدكأ
ةيفاك تاراهمو ةفرعم مهيدل نكي مل مهلافطأ نأ ءابآلا فرتعا .يعولا
مهريدقت نع اوبرعأو .جمانربلا يف ةكراشملا لبق ةمالسلا لاجم يف
لوح ةحارصب ثدحتلا ىلع تاهمألاو ءابآلاو لافطألا عجش جمانربلا نأ
ريكفتلا نم ءابآلا نكمتو ،ةمالسلا اياضقو فنعلا رطاخمو راطخألا
.ةيبرتلا يف مهبولسأ يف دقان لكشب
ميلعتب لافطألا اوذقنأ ةمظنم هتروط يذلا ةنورملا جمانرب موقي
.ةايحلا يف دئادشلا ىلع بلغتلاو فنعلا عنمل ةايحلا تاراهم لافطألا
فلتخم يف تايتفلاو دالوألل ةلصفم ملعت ةيلمع جمانربلا رفوي
مهسفنأ نع اضرلاب روعشلا نم لافطألا نكمت اهنإ .ةيرمعلا لحارملا
.ةايحلا تارايخو ةنمآ تارارق ذاختاو
تاراهملا لثم ةايحلا تاراهم ريوطتل لافطألا جمانربلا معدي
فنعلا عنم تاراهمو ةيتاذلا ةيامحلا تاراهمو لصاوتلا تاراهمو ةيعامتجالا
ةودق اوحبصيل نيكراشملا عيجشت متي .ةيملس قرطب تاعازنلا لحو
ىلع روثعلا ناكمو مهرعاشم نع ثدحتلا نوملعتي .نيرخآلا لافطألل
اوحبصي نأ نم لافطألا بيردتلا نّكمُي .اهيلإ نوجاتحي امدنع ةدعاسملا
مهتاعمتجم يفو مهنارقأ نيبو مهرسأ يف ةيلوؤسمو اًطاشن رثكأ ءاضعأ
.ةيلحملا
ةنورملا جمانرب لمعي ،ةيدرفلا ةيئاقولا تاردقلا زيزعت ىلإ ةفاضإلاب
كراشي .نيكراشملا لافطألل ةيعامتجالا ةكبشلا كارشإ ىلع اًضيأ

لافطألا عم راوحلا لمشت يتلا ثاحبألا نع ءانغتسالا نكمملا ريغ نم
.اهلوصوو اهريثأتو اهتدوج مييقت لجأ نمو تامدخلا ريوطت ليبس يف
عم ثاحبألا ءارجإ ىلع نيبردم نونوكي ام اًردان تامدخلا يمدقم نأ ريغ
نوعيطتسي يتلا قرطلاو تاودألاب مهليهأت مهملا نمف هيلعو ،لافطألا
.اهقيبطت
لاثم

ىمست ةيجهنم مادختساب لفطلا قوقح ةيضوفم لمعي ،ديوسلا يف
ةيندبلا ةبوقعلا لوح لافطألا ةشقانمل "بابشلا نيثدحتملا"
ةيجهنم لوح لصفم ليلد ىلع عالطالا نكميو .عيضاوملا نم اهريغو
يف ماعلا فدهلا لثمتي .17تنرتنإلا ةكبش ربع بابشلا نيثدحتملا
وأ تاراشتسالا ءارجإ لوح تامدخلا يمدقمو ةيموكحلا تالاكولا هيجوت
نيعب لافطألا ءارآ ذخأو ةيقالخأ وأ ةنمآ ةقيرطب لافطألا عم تالباقملا
لجأ نم ةيجهنملا هذه ريوطت مت دقو .رارقلا عنص تايلمع يف رابتعالا
عيمجل اهيف نوكي يتلا تاظفاحملا يف تامدخلا يمدقمو نيلوؤسملا
.لافطألا ةايح ىلع ريثأت اًبيرقت ةيلحملا تاطاشنلاو تارارقلا
يف ءاربخلا مه لافطألا نأ هدافم مهف ىلع ةيجهنملا هذه دمتعت
:تاوطخ تس نم فلأتت يهو .ةصاخلا مهفقاوم
تاريضحتلا ••
ةكراشملل ريضحتلاو لافطألا عم تالاصتالا ةماقإ ••
ةلباقملا وأ ةراشتسالا ••
جئاتنلا ليلحت ••
يف مهتايصوت ميدقتو مهئارآ نع ريبعتلا يف لافطألا معد ••
رارقلا يعناص عم تاعامتجالا
نمب ،ةينعملا ريهامجلا ىلإ لافطألا عم تاراشتسالا جئاتن غيلبت ••
.نيرخآلا لافطألا مهيف
لافطألا نكمت يتلا ةفلتخملا تاودألاو تايجهنملا ليلدلا اذه مدقي
وأ يحرسملا ليثمتلا قيرط نع ا ًلثم ،مهسفنأ نع ريبعتلا نم
.اًيمقر صصقلا درس وأ ةريصقلا مالفألا عنص وأ مسرلا وأ نفلا
ءايصوألا وأ مهيوذ وأ لافطألا حنمي نأ ةيقالخألا ريياعملا بلطتتو
صخش مهيدل نوكي نأو ،ةكراشملا ىلع ةرينتسملا مهتقفاوم مهيلع
دعب وأ ءانثأ مهتكراشم لايح قيضلاب اورعش ام اذإ هيلإ اوثدحتيل
يدعتلا مدع ىرحتت ةلص تاذو ةبسانم ماهم لافطألا ىطعُي .ةراشتسالا
اهدوقي يتلا تاراشتسالا موقتو ،عاطتسملا ردق مهتيصوصخ ىلع
.مهسفنأب ةيهيجوتلا ةلئسألا ةغايص يف لافطألا كارشإب لافطألا
عم نواعتلاب تامدخلا يمدقمو ةيموكحلا تالاكولا ليلدلا حصني
.لافطألا عم ةقوثوم ةقالع لعفلاب كلمت يتلا تامظنملا

لافطألا بيردت 4.5
سفنلا نع عافدلا تاراهم
ٍرامعأ يف ىتح ،ةمالسلا تاراهم ملعتل ةريبك تايناكمإ لافطألا كلمي

17 Sweden: Ombudsman for Children, https://www.barnombudsmannen.se/unga-direkt/; https://www.barnombudsmannen.se/young-speakers/om-unga-direkt/ The method was originally developed by the Change Factory in Norway, see: Dønnestad, Eva and Marit Sanner,
Håndbok for forandrere – om verdighet i møte med de som vokser opp og de som vil vokse [Guide for Change Makers – On dignity in meetings with those who are growing up and those who want to grow], Forandringsfabrikken Förlag, 2006, ISBN 82-997 405-0-9.
18 Centre Dardedze is a non-profit organisation based in Riga, Latvia. See: http://www.dzimba.lv/lv/; http://www.centrsdardedze.lv/en/services/children/programm-for-children.
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تايدحتلا يف نوركفي ثيح لمعلا شرو يف ةياعرلا ومدقمو رومألا ءايلوأ
لالخ نم كلذ يف امب  ،مهمعدل لبسلا لضفأو مهلافطأ اههجاوي يتلا
.19ةفينعلا ريغ ةئشنتلاو ةيباجيإلا تاقالعلا
لافطألل ةقيدصلا داوملا 4.6
لوح لافطألا عم لصاوتلا ةيلمع لافطألل ةقيدصلا داوملا لهست
ةريغص رامعأ يف ىتح ،لزنملا لخاد فنعلاو تاعارصلاو ةبعصلا فقاوملا
تامظنملاو ةيموكحلا تالاكولا تلمع ،نادلبلا نم ديدعلا يف .ةياغلل
لافطألا غالبإل لافطألل ةقيدص بتكو داوم ريوطتل اًعم ةيموكحلا ريغ
دنع ةدعاسملا بلط ةيفيكو هب حومسم ريغ يندبلا باقعلا نأب
.هل ضرعتلا
ةلثمأ

يندبلا باقعلا ةلأسم ديوسلاو اينوتسإ يف لافطألا بتك جلاعت
صاخشألا نم مهريغو نيملعملاو تاهمألاو ءابآلل تامولعملا رفوتو
نم ديدعلا ىلإ بتكلا ةمجرت تمت دقو .مهرسأو لافطألا عم نيلماعلا
ةياعرلا زكارمو ةيئادتبالا سرادملاو لافطألا ضاير ىلع اهعيزوتو تاغللا
تنرتنإلا ربع اًناجم ةرفوتم يهو .اياحضلاو رسألا معد زكارمو ةيراهنلا
مهريدقت تاهمألاو ءابآلاو نوصتخملا برعي .اًضيأ ةيتوص ةخسنبو
ثدحتلا يف مهدعاست اهنأ ذإ ،ةطيسب ةغلب صصقلا درس يرجي امدنع
امك .ةساسحلا عيضاوملا نم اهريغو يندبلا باقعلا لوح مهلافطأ ىلإ
تاراهملا يوذ نم تاهمألاو ءابآلاو لافطألا ةطيسبلا ةغللا هذه نكمت
.20باتكلا اذه مادختسا ىلع ةباتكلاو ةءارقلا لاجم يف ةدودحملا
يذلا )ريغص( "نتيل" باتك يف ةصقلاو ةيحيضوتلا موسرلا ربعت ال
دج لكشب ةميرجلا اياحض معدو ضيوعتل ةيديوسلا ةئيهلا هتردصأ
.لزنملا يف ام أطخ كانه نأ ىلإ حوضوب ريشت اهنكلو فنعلا نع حيرص
فقاوملا يف "نتيل" اهمدختسي يتلا تايجيتارتسالا باتكلا لوانتي
ةدعاسملا سامتلاو برهلا وأ هنع هابتنالا تيتشت يف ا ًلثم ،ةبعصلا
كانه نأ لافطألا باتكلا ربخي امك ،ةلئاعلا جراخ نم قوثوم صخش نم
تارابتعالا يعاري جهنلا اذه نأ نيح يف .21ةدعاسملا نوعيطتسي نيغلاب
نوكت امدنع نوردقي نيقهارملا نإف ً،انس رغصألا لافطألاب ةصاخلا
درست اهنأ املاط ،يندبلا باقعلا نأشب ةحيرص صصقلا وأ مالفألا
.22مهتماركل ةاعارمبو لفطلا رظن ةهجو نم ةصقلا

ةفينعلا ريغ ةلوفطلا لاطبأ مهتفصب تامدخلا ومدقم

19 Save the Children’s Resource Centre, The Youth Resilience Programme: Psychosocial support in and out of school, https://resourcecentre.savethechildren.net/library/youth-resilience-programme-psychosocial-support-and-out-school; Save the Children’s Resource Centre, The
Children’s Resilience Programme: Psychosocial support in and out of school, https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-resilience-programme-psychosocial-support-and-out-schools
20 Non-Violent Childhoods Project, National Consultation in Sweden, 8-10 May 2017. Non-Violent Childhoods Project, National Consultation in Estonia, 15-17 November 2017.
21 Sweden: Crime Victim Compensation and Support Authority, Liten, https://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Broschyrer/Jag%20vill%20veta/Liten_0703.pdf
22 Non-Violent Childhoods Project, National Consultation in Estonia, 15-17 November 2017.
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05

نم ةصلختسملا سوردلا
ةمدخلا ريفوت
اهلمكأب ةرسألا كارشإب نوموقيو يندبلا باقعلا يبكترمو اياحض عم ًةرشابم تامدخلا ومدقم ُلمعي
اذه وحن تامدخلا تاعاطق نم عاطق لك لمعي امنيب .ةيئاقولا تاردقلا ةيوقتو رطاخملا نم ليلقتلل
.ىوقأ نونوكيس اًعم لمعلاب مهنإف ،هتيالو دودح نمض فدهلا

ريغ ةلوفطلا جمانرب راطإ يف مهعم رواشتلا مت نيذلا لافطألا ربع دقو
ىلإ لوصولل طورشلا نم ىندألا دحلا ريفوت نوردقيس مهنإ ةفينعلا
مهف .تنرتنإلاو ةيعامتجالا زكارملاو سرادملا يف نييعامتجالا لامعلا
مهسفنأ ميدقتل سرادملا ةرايزب نويعامتجالا نولماعلا موقي نأ نودوي
هلعف مهنكمي امب بالطلا مالعإو مهب لاصتالا تانايب لدابتو
تامدخلا ىلع لوصحلا نوكي .نولمعي فيكو تاهمألاو ءابآلاو لافطألل
تايفشتسملا يف نويعامتجالا نولماعلا دجاوت اذإ لهسأ ةيعامتجالا
رومألا ءايلوأو لافطألا ةدعاسمل نيدعتسم نونوكي ثيح ةطرشلا زكارمو
.ةجاحلا دنع
لاثم

ةيعامتجالا تامدخلا نم ةصلختسملا سوردلا 5.1
لافطألا ةيامحو
نم مهريغو مهيوذ قتاع ىلع يسيئر لكشب لافطألا هافر ةيلوؤسم عقت
ةيامح لاجم يف نيلماعلاو ةيعامتجالا تامدخلا لخدتت .ةياعرلا يمدقم
ال امدنعو ةبعصلا فقاوملا يف معدلا ىلإ ءابآلا جاتحي امدنع لفطلا
معد ىلإ ءابآلا جاتحي دق .ههافرو لفطلا ةمالس نامض ىلع نيرداق اونوكي
هجاتحي ام مهفل و ةمظنملا ةئشنتلل دعاوق عضولو مهلافطأ ةياعرل
ىلإ عامتسالاو ثدحتلا يف تاراهملا ةيمنت و يحص ومن لجأ نم لفطلا
ةديفم ةيفطاع تاقالع اونبي يكل معد ىلإ اًضيأ نوجاتحي دقو .لفطلا
.لفطلا كولس نع رظنلا ضغب نامألاب اًساسحإ مهئاطعإو مهلافطأ عم

يف ةيعامتجالا تامدخلل نكمي ،ام لفط نم لاصتا يقلت دنع
لاصتالا لبق نيعوبسأ ىدم ىلع لفطلا ةيضق يف ققحت نأ ديوسلا
ةلوهسب ةحاتم ةيعامتجالا تامدخلا ةسرامملا هذه لعجت .23نيدلاولاب
تامدخلا نم نيركبملا معدلاو لخدتلا لهسي وهف .لفطلل ربكأ
.يلزنملا فنعلا لاكشأ نم اهريغو يندبلا باقعلا تالاح يف ةيعامتجالا

لافطألا و ءابآلا اومعدي يكل نول نولهؤمو نوبردم نويعامتجالا لامعلا
رسألا ةيعامتجالا تامدخلا ليحت ،ءاضتقالا دنع .داعبألا هذه ةفاك يف
معد وأ ،ةيلقعلا و ةيحصلا ةياعرلا تامدخ لثم ،نيرخآ نييئاصخأ ىلإ
وأ ةيلاملا ةدعاسملا ىلإ ةجاح كانه نوكت ثيح ةيعامتجالا ةياعرلا
.ةيناكسإلا

الاطبأ مهتفصب نويعامتجالا نويئاصخألا 5.1.2
رسألا و لافطألل

لافطألا معدل بيلاسألا نم ةعومجم ةيعامتجالا تامدخلا بلطتت
رطخل نيضرعملا لافطألا وأ لزنملا يف يندبلا باقعلل اوضرعت نيذلا
لافطألاو ًادج راغصلا لافطألا بسانت بيلاسأ ىلإ ةجاحب مهنإ .فنعلا
يناودعلا كولسلا نم نوناعي نيذلا لافطألاو نيقهارملاو ةسردملا نس يف
نيذلا لافطألاو ثدحتلا يف نوبغري ال نيذلا وأ نيلوجخلا لافطألاو
.لصاوتلا يف ةقاعإ وأ تابوعص نم نوناعي

قاطن ىلع ءالمعلا نم ةعونتم ةعومجم عم ةيعامتجالا تامدخلا لمعت
،ةثيدحلا تاعمتجملا ديقعتل ارظن .ةيعامتجالا اياضقلا نم عساو
ىلإ اهيف نوجاتحي مهتايح نم ةلحرم ىلإ صاخشألا نم ديدعلا لصي
ةدعاسملا ىلع لوصحلا طبتري ام ابلاغ .يعامتجا يئاصخأ نم ةدعاسملا
يبلسلا طابترالا اذه يدؤي دق .راعلا و مصولاب ةيعامتجالا تامدخلا نم
نييعامتجالا نييئاصخألاب لاصتالا يف نينطاوملا ريخأت ىلإ
تامدخلا يمدقم نم ديدعلا دوي كلذل .ةيئاقولا مهتاردق نم ليلقتلاو
ةماعلا ةرظنلا رييغتل ةلمح ميظنت متي نأ نيعفادملاو ةيعامتجالا
تامدخلل يباجيإلا مهفلا زيزعت دعاسي .نييعامتجالا لامعلا لوح
اهمدقت يتلا ةميقلا دراوملاب نينطاوملا ةيعوت يف ةيعامتجالا
.ةيلحملا تاعمتجملاو رابكلاو لافطألل ةيعامتجالا تامدخلا

رشابملا لاصتا نيكمت 5.1.1
لافطألا
لدى
ةيعامتجالا تامدخلا عم
يعامتجا يئاصخأب لاصتالل ةصرفل مهريدقت نع لافطألا برعي
ًابعص نوكي ام ًابلاغ كلذ نأ نم مغرلاب ،مهنم ةصاخ ةردابمب
مازتلا متي ،نادلبلا مظعم يف .ىرخألا تابقعلا وأ رمعلا دح ببسب
نوناقلا بجومب ام لفط مهب لصتي نيذلا نييعامتجالا نييئاصخألا
كلذ يدؤي دق .لفطلا عم لمعلل نيدلاولا ةقفاوم بلطو نيدلاولا غالبإ
لافطألا اهيف ديري يتلا تالاحلا يف ةصاخ ،حلاصملا يف براضت ىلإ
.لزنملا يف يندبلا باقعلا ببسب ةدعاسملا

23 Blomgren, Karin, The Role of Social Services in Family Support and Violence Prevention, Ministry of Social Affairs, National Consultation Sweden, 10 May 2017.
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ىلع نييعامتجالا نيلماعلا ىلضفلا حلاصملا ديدحت تايلمع
عضو بجي ناك اذإ وأ ةرسألا لخاد لفطلا ءاقب نمآلا نم ناك اذإ ام ريرقتلا
وأ هتحص وأ هتايح عضي لزنملا يف هءاقب نأل ،ةليدب ةياعر يف لفطلا
.رطخ يف هومن
لفطلا ةلاح يف عامتجا يقحت ىلضفلا ةحلصملا مييقت دعي
ةئيبلاو ةرسألا عضو رابتعالا يف ذخأيو ،هتاجايتحاو هتيفلخو
ةطيرخ عضيو نمألاو رطاخملا مييقت لمشيو .لفطلل ةيعامتجالا
مييقتلا داشرإ متي .ةرسألاو لفطلل دراوملاو تاراهملاو معدلا رداصمل
.لفطلا عم ةلباقم ءارجإ لالخ نم
تايلمع ءارجإب نوموقي نيذلا نويعامتجالا نويئاصخألا رطضي ام ًابلاغ
حلاصمو قوقح فلتخم نيب ةنزاوملا ىلإ ىلضفلا حلاصملا ديدحت
كانه نوكت نأ ادج عئاشلا نمو .نيدلاولا ءارآو قوقح يف رظنلاو لفطلا
ايدحت لكشي ىلضفلا حلاصملا ديدحت لعجي امم ،ةبراضتم حلاصم
ذاختا يف نييعامتجالا نيلماعلا ةيلاتلا ئدابملا هجوت .صاخ عون نم
:ةحيحصلا تارارقلا
؛ةصاخ ةيمهأ ررضلل لفطلا ضرعت لامتحا لكشي ••
؛هترسأب لاصتا ىلع ىقبي نأو هيدلاو لبق نم ىبري نأ لفطلل قحي ••
قلعتي اميف لفطلا تاجايتحا رابتعالا نيعب ذخؤت نأ بجي ••
؛رثأتلل ةيلباقلا و ميلعتلاو ةحصلاب
.26امهم ارمأ لفطلا ةلاح رارقتساو ةيرارمتسا دعت ••
تانامضب ايمحم ىلضفلا حلاصملا ديدحت نوكي ،يمسر ءارجإك
،اهمارتحا بجي ةيساسأ تابلطتم ةيئارجإلا تانامضلا دعت .ةيئارجإ
تايدحت ىلضفلا لفطلا حلاصمب صاخلا رارقلا هجاوي نأ نكمي الإو
نويعامتجالا نولماعلا كلتمي ام ًةداع .اينوناق ءارجإلا رابتعا متي الو
لوح تاداشرإلا نم ليلقلا نكل ،ىلضفلا لفطلا حلاصم ديدحتل تاودأ
.ةيئارجإلا تانامضلا مارتحا ةيفيك
حرش بجي .قيثوتلاو ةيفافشلاب ماهلا يئارجإلا نامضلا طبتري
نوكي نأ بجي .ايباتك ىلضفلا حلاصملا ديدحت ءارجإ تاوطخ عيمج
حلاصم مييقت اهلالخ نم مت يتلا ةقيرطلا لوح حضاو قطنم كانه
تمت فيكو ،رابتعالا نيعب لفطلا ءارآ ذخأ مت فيكو ،ىلضفلا لفطلا
كلتمي .ىرخألا ةينعملا حلاصملاو رظنلا تاهجو عم ةنراقملاب اهتنزاوم
ىلع لفطلا قفاوي ال امدنع .دنتسملا اذه ىلإ لوصولا يف قحلا لفطلا
وأ ىوكشلاو رارقلا ةعجارم بلط يف قحلا كلتمي هنإف ،ءارجإلا ةجيتن
.رارقلا يف نعطلا
نم ريثكلا ءارجإلا قرغتسي ال نأ اًضيأ ةيئارجإلا تانامضلا بلطتت
عامتسالا بجي .اهمهفي ةغلب ءارجإلا لوح لفطلا مالعإ متي نأو ،تقولا
امدنع .رارقلا عنص ةيلمع يف رابتعالا نيعب هءارآ ذخأ بجيو لفطلا ىلإ
كلتمي ،هيوذ حلاصمو لفطلا حلاصم نيب لمتحم براضت كانه نوكي
.يصولا لبق نم اًموعدم نوكي نأ يف قحلا لفطلا

ةلاحلا مييقت 5.1.3
نييعامتجالا نيلماعلل نكمي ،ةجاتحملا ةلئاعلا عم لاصتا لوأ دعب
لفطلا نع ةلصفم تامولعم عمج لجأ نم ةلاحلل مييقت يف عورشلا
،ةلئاعلا دارفأ تاجايتحاو ةلاحلا مهف يف فدهلا لثمتي .تاهمألاو ءابآلاو
اًقيقحت .مهمعدل لبسلا لضفأ ديدحتو مهرظن تاهجو ىلإ عامتسالاو
مييقت ءارجإ نييعامتجالا نييئاصخألا ىلع نيعتي ،ةياغلا هذهل
.ةرسألا يف لفط لك تاجايتحاو ةلاحلل
رظنا( نيجاتحملا لافطألل يمييقتلا راطإلا ميوقت و رابتخا مت
اينوتسإ كلذ يف امب  ،نادلبلا نم ددع يف يباجيإ لكشب )  1لكشلا
يف نييعامتجالا نييئاصخألا معديو .ةدحتملا ةكلمملاو ديوسلاو
بناوجلا ىلإ مييقتلا رظني .هومنو ههافرو لفطلا ةمالس زيزعت
ىلإ ةفاضإلاب ةيميلعتلاو ةيفرعملاو ةيفطاعلاو ةيسفنلاو ةيدسجلا
تاراهملاو تاقالعلاو لفطلل ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيحصلا ةلاحلا
ةيفيك مييقت يف نييعامتجالا نييئاصخألا ةادألا هجوت .ةيعامتجالا
فشكتسيو .لفطلا عضو ىلع ةيعامتجالا ةئيبلاو ةرسألا ريثأت
ءانبو اهل ةباجتسالاو لفطلا تاجايتحا مهف ىلع مهتردقو ءابآلا تاراهم
.24ةفينع ريغ ةيباجيإ تاقالع

25نيجاتحملا لافطألل يمييقتلا راطإلا  1:لكش

قيبطت يف نييعامتجالا نييئاصخألا هذه ةلاحلا مييقت ةادأ هجوت
لعجو لفطلا ءارآ مارتحا لثم  ،ةيلمعلا ةسرامملا يف ةماعلا ئدابملا
لالخ ةيجيردت تاداشرإ مدقي .لوألا رابتعالا لفطلل ىلضفلا حلاصملا
اهليلحتو تامولعملا عمج ةيفيك كلذ يف امب ،مييقتلا ةيلمع
تامدخلا فلتخم تايلوؤسمو راودأ ةادألا حضوت .تارارقلا ذاختا ةيفيكو
.ةينعملا تالاكولاو

صاخ لكشب شمهم عضو يف نوشيعي نيذلا تاهمألاو ءابآلا هجاوي
ميلعتلا فعضو رقتسملا ريغ يلاملا عضولا لثم ،ةددعتم تايدحت
مهف مهيدل نوكي دقو  ،يعامتجالا معدلا تاكبش ىلإ لوصولا ةلقو
،تاهمألاو ءابآلا ضعب يناعي .هتاجايتحاو لفطلا روطتل دودحم
يطاعت وأ ةيلقعلا ةحصلاب قلعتت لكاشم نم ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
ةايحلا ن ِ ّكمُت ال دق .اًدودحم لفطلاب مهلاصتا نوكي دقو ،تاردخملا
دقفي ،تالاحلا هذه يف .ةمظنم ةئشنت نم ينكسلا عضولاو ةيرسألا
ةرقتسملا تاقالعلاو نامألاب ساسحإلا نايحألا نم ريثك يف لافطألا
ةدودحم ةئشنت تاراهم مهيدل نيذلا تاهمألاو ءابآلا ليمي .دودحلاو
تاءادتعا ىلإ تايدحتلا هذه يدؤت .لفطلا كولس مهف ةءاسإ ىلإ ةياغلل

ةيعامتجالا تامدخلا مدختست ،لفطلاب ةقلعتملا تارارقلا ذاختا دنع
حلاصملا ديدحت .ىلضفلا لفطلا حلاصم ديدحتل ةفلتخم اًقرط
:نيتوطخ نم نوكتي يمسر ءارجإ وه ىلضفلا
تامولعملا ةفاک عمج ىلإ فدهيىلضفلا حلاصملا مييقت 1.
.رارقلا داشرإل ةلصلا تاذ قئاقحلاو
مئاقلا ،رارقلا ذاختال يمسرلا ءارجإلا وهىلضفلا حلاصملاديدحت 2.
اميف لفطلل لضفألا وه ام ريرقتل ،ةقباسلا تامييقتلا ىلع
.ةنيعم ةلأسمب قلعتي
دعاست  ،ةرسألا يف يندبلا باقعلا تالاح يف ،لاثملا ليبس ىلع

24 Department of Health, Department for Education and Employment, Home Office, Framework for the Assessment of Children in Need and their Families, 2000, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130404002518/https:/www.education.gov.uk/publications/
eOrderingDownload/Framework%20for%20the%20assessment%20of%20children%20in%20need%20and%20their%20families.pdf. HM Government, Working Together to Safeguard Children, A guide to inter-agency working to safeguard and promote the welfare of children,
2015, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/592101/Working_Together_to_Safeguard_Children_20170213.pdf Socialstyrelsen, Child Welfare in a State of Change, Final report from the BBIC project, 2012, https://www.socialstyrelsen.se/
publikationer2012/child-welfare-in-a-state-of-change-final-report-from-the-bbic-project/Documents/BBIC%20project_summary.pdf
25 HM Government, Working Together to Safeguard Children, A guide to inter-agency working to safeguard and promote the welfare of children, 2015, p. 22.
26 UNHCR and UNICEF, Safe and Sound, 2014.

ةفينعلا ريغ ةلوفطلا لاطبأ مهتفصب تامدخلا ومدقم

ةشمهملا تالئاعلا ىلإ لوصولا 5.1.5

ىلضفلا حلاصملا ديدحت تايلمع 5.1.4
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عم ينوناقلا رظحلاب ةقلعتملا تامولعملا جمد بجي ،تايكولسلاو
ةفينعلا ريغو ةيباجيإلا ةئشنتلا بيلاسأ نأشب ةروشملا ميدقت
يذلا معدلاو تامدخلا عون لوح تامولعملاو ةيلمعلا ةروشملا ميدقتو
.هيلإ لوصولا ةيفيكو رسألا هيلع لصحت نأ رسألل نكمي
ةلباقم نم نييعامتجالا نييئاصخألا تافاقثلا نيب ةءافكلا نّكمُت
ىلإ عامتسالاو "،ةاواسملا مدق" ىلع ةفلتخم تايفلخ نم صاخشأ
ىلع مهتردقو ةيئاقولا مهتاردق ليعفت ىلع مهعيجشتو مهرظن تاهجو
معدل ديدحتلا هجو ىلع نييفاقثلا ءاطسولا بيردت متي .فيكتلا
دقو ،ةفلتخم تايفلخ نم صاخشأ عم ىواعدلا لالخ تامدخلا يمدقم
نوكي ام اًبلاغ .ةيوغللا ةمجرتلاو ةيفاقثلا ةءافكلا نيب نوعمجي
ةيديلقتلا فارعألاو ميقلا ديدحت ىلع نيرداق نويفاقثلا ءاطسولا
نويئاصخألا دجيس .ةينعملا ةرسألا ةفاقث يف فنعاللا معدل
،يفطاعتو دياحمو يفارتحا جهن ىلع نوظفاحي نيذلا نويعامتجالا
لهسألا نم هنأ ،ةيمكحلا وأ ةيقالخألا تاقيلعتلا ميدقت نع عانتمالاو
نع رظنلا ضغب ةمدخلا يمدختسم عم اهب قوثوم لمع ةقالع ءانب
.مهتايفلخ
لاثم

ةيفاقثلا ةربخلا زيزعت يف "روسجلا ةانب" ةردابم تدعاس ،ديوسلا يف
.رسألا عيمجل ةلماش تامدخ مدقت يتلاو ،ةرسألا زكارم يف ةيوغللاو
تاعطاقملا سلاجمو ةيدلبلا تاطلسلا نم نوفظوم مه روسجلا ةانب نإ
.ةيديوسلا تسيل مألا مهتغلو ىرخأ تافاقث نم ةربخ مهيدل نمم
.ةيبرتلا ييئاصخأ وأ نيملعملا نم مه روسجلا ةانب نم ديدعلا نأ امك
لوصأ نم تاهمألاو ءابآلا نيب ةيوغلو ةيفاقث طباور ةباثمب نولمعيو
ءابآلا نوزفحي مهنأ امك .نيصتخملا تامدخلا يمدقمو ةيديوس ريغ
يف كارتشالاو يلحملا ةرسألا زكرم ةرايز ىلع نييديوسلا ريغ تاهمألاو
يف تامدخلا يمدقم نم بلطل ًةباجتسا ةردابملا قالطإ مت .هتاطاشن
راوز عيمج عم لصاوتلا ىلع نيرداق ريغ مهنأ اورعش دقف .ةيرسألا زكارملا
لئاسو نأ ىلإ اوراشأو .ةيفاقثلاو ةيوغللا تافالتخالا ببسب زكارملا
ىوتسملا سفن ىلع لوصحلا نم رسألا ضعب تعنم ةدودحملا لاصتالا
.29ةيديوسلا ةغللاب ةقطانلا رسألا عم ةنراقملاب تامدخلا ةيعونو
ومدقم جاتحي ،ةفلتخم تافاقثو لود نم صاخشأ عم لعافتلا دنع
نيضرعم اونوكي نأ نكمي مهيوذ وأ لافطألا نأ نيكردم اونوكي نأ تامدخلا
يمتنت يتلا رسألا ىدل ريبك لكشب ةفورعم ريغ فنعلا نم لاكشأل
نأ نكمي يتلا تاسرامملا لوح ةلثمألا ضعب لمشتو .ةماعلا ةقبطلل
ءاضعألا هيوشتو فرشلا ىلع مئاقلا فنعلا يف يباقع دصق اهل نوكي
تاهمألاو ءابآلا وأ لافطألا عيجشت ةيغب .يرسقلا جاوزلاو ةيلسانتلا
مهملا نم ،اهنع ةمجانلا رطاخملا وأ هذه فنعلا لامعأ لثم نع فشكلا ىلع
،تاديدهتلاو فواخملا نع ةقثب اهيف ثدحتلا مهنكمي تاحاسم قلخ
بجي .سرادملا وأ تايفشتسملا وأ ةرسألا زكارم يف لاثملا ليبس ىلع
صاخشألا لغاوشو فواخم ذخأل دادعتسا ىلع ةيعامتجالا تامدخلا نوكت نأ
عم كلذكو ،اهئالمع عم ثحبلاو دجلا لمحم ىلع ةفلتخم تايفلخ نم
هذه نأل اًرظن .مهتدعاسمل ةبسانملا تامدخلا ةعيبط لوح ،نيصتخملا
تامدخلا يمدقم ىلع نيعتي ،ةياغلل ةساسح نوكت ام اًبلاغ تالاحلا
لولحلا ديدحت لجأ نم نيفطاعتمو نيعدبمو ةفرعملا يعساو اونوكي نأ
.ىلضفلا لفطلا حلاصمب دشرتست يتلا
قوثوم صخش نم معدلا يقلت 5.1.7
يصو وأ
معد نم ةمدخلا نومدختسي نيذلا تاهمألاو ءابآلاو لافطألا ديفتسي
لفطلا ةيامح تامدخ نم اًءزج نولثمي ال نيذلا مهب قوثوملا صاخشألا
ًالهؤم معادلا صخشلا نوكي نأ بجي .ةيمسرلا ةيعامتجالا ةياعرلاو
لاصتالا يف ةدعاسملل ،ةمدخلا مدختسم حلاصم ليثمت ىلع اًبردمو
لفطلا هيف قثي يذلا صخشلا ززعي .ةفلتخملا تامدخلا قيسنتو
ىرخألا حلاصملا عيمج دض اهنع عفاديو لفطلل ىلضفلا حلاصملا
نوكي امدنع صاخ لكشب امهم كاذ دعي .كحملا ىلع نوكت دق يتلا

ضفرو ،يفطاعو يدسج فنع ىلإ ةلوهسب دعاصتت نأ اهنكمي ،تاعارصو
.باقعلا ضرغل تاديدهتلاو لفطلا
ضرعتلا ةديدش رسألا هذه ىلإ لوصولل تامدخلا ومدقم يناعي ام ابلاغ
وأ ةيلمع وأ ةبسانم ًامئاد تسيل ةيساسألا تامدخلا نأل فنعلا رطخل
نكمملا نم هنأ ةصاخلا جماربلا رهظت ،كلذ عمو .مهل ةبسنلاب ةباذج
.صاخ وحن ىلع ةشمهملا تالاحلا يف ىتح اهككفت عنمو رسألا ةيوقت
لالخ نم نيشمهملا ءابآلا مض يف نويعامتجالا نولماعلا حجني
جماربلا تققح .لجألا ليوط مظنم نواعت يف مهلافطأ ةقفر مهكارشإ
ىلع مئاقو قيثو لاصتا عم ةرسألا ةهيبش ةيدو ةئيب رفوت يتلا
جئاتن تاهمألاو ءابآلاو نييعامتجالا نييئاصخألا نيب مارتحالا
ءابآلا عم يعامتجالا لعافتلاو يلعافتلا ملعتلا دعاسي .ةيباجيإ
لالخ .ةباذج ةكراشملا ةيلمع لعج ىلع ةيعامجلا ةطشنألا يف نيرخآلا
نولخدتيو ةودقك نويعامتجالا نولماعلا فرصتي ،ةيعامجلا ةطشنألا
مهنأب رومألا ءايلوأ رعشي .حئاصنلا نومدقيو ةجرحلا فقاوملا يف
تاعوضوملا رايتخاو دعاوقلا ميمصت يف نوكراشي امدنع رثكأ نوكرشم
خارصلا وأ لافطألا برض نأ يف ةيساسألا ةدعاقلا لثمتت .مهتطشنأل
نيدلاولا عيجشت متي ،ةينيتور تاءارجإ عضو لالخ نم .روظحم مهيلع
مهتايح يف ةعومجملا نم سوقطلاو دعاوقلاو ملعتلا ضعب ينبت ىلع
.ةيلئاعلا
ةلثمأ

ةشمهملا رسألا ىلإ لوصولا يف نويعامتجالا نولماعلا حجن ،ديوسلا يف
ةيلزنملا تارايزلا لالخ تالباقلا ةقفارم لالخ نم ،صاخ لكشب
نيلماعلل ةصرف ةكرتشملا ةيلزنملا تارايزلا لثمت .ددجلا ءابآلل
تناك اذإ مهب لاصتالل ءابآلا ةوعدو مهسفنأ ميدقتل نييعامتجالا
.27تاجايتحا وأ لكاشم يأ مهيدل
يزدراد زكرم لبق نم سراحلا كالملا جمانرب فدهتسي ،ايفتال يف
ةيلاع ةيعامتجا رطاخم هجاوت يتلاو ًادج راغص لافطأ اهيدل يتلا رسألا
نوكتو ةيعامتجالا تامدخلا فرط نم ءابآلا ةلاحإ متي .ىوتسملا
ههافرو لفطلا ةمالس نأشب فواخم كانه نوكت امدنع ةيمازلإ مهتكراشم
يف نيترم ةيئاسملا تاعامتجالا يف تالئاعلا كراشت .ةرسألا لخاد
ءايلوأ ريدقت نم جمانربلا عفري .نوبردم اهيلع فرشي يتلاو ،رهشلا
نومزتلمو نوحلاص ءابآ مهنأب روعشلا ىلع مهدعاسيو مهتاذل رومألا
.28لضفأ نوحبصي نأبو ملعتلاب
لوح ءابآلا ملعتي ،لوألا ءزجلا يف .هسفن لكيهلا عامتجا لك عبتي
.مهلفط تاروطت رخآ ةعومجملا عم دلاو لك كراشي .ةئشنتلا تاراهم
مهف نوملعتيو ،مهلفط ومن لوح نيدلاولا ةيعوتب نيرمتلا اذه موقي
تاراهملاو بعللا تاراهم لفطلا ملعتي فيكو ههركيو لفطلا هبحي ام
ةعومجملا ينغت ،ةسلجلا هذه دعب .لصاوتلاو ةيفطاعلاو ةيعامتجالا
دعاسي .ءانغلا ءانثأ لفطلا مسج ىلع اميرك نادلاولا عضيو اًعم ةينغأ
،يناثلا ءزجلا يف .لفطلاو نيدلاولا نيب طباورلا زيزعت ىلع سقطلا اذه
تاداعلا ةشقانم لهسي امم ،اًعم ةيحص ةبجو لافطألاو نادلاولا لوانتي
ةعومجملا مظنت ،نيتنس هرمع لفطلا غلبي امدنع .ةيحصلاو ةيئاذغلا
.ةلئاعلل جرخت لفح
نيرجاهملا تالئاع لوح يعولا ءاكذإ 5.1.6
ءوجللا يبلاط و
ام ًةداع يندبلا باقعلل ينوناق رظح اهيف دجوي يتلا تاعمتجملا نإ
ةيلمعلا هذه نأ نيح يف .لافطألل ةفينع ريغ ةيبرت وحن ارييغت تفرع
نم نيمداقلا ءوجللا يبلاطو نيرجاهملا نإف ،اًدوقع وأ تاونس قرغتست
يضاغتلا متيو اينوناق يندبلا باقعلا اهيف لازي ال يتلا نادلبلا
،كلذب مايقلل .روفلا ىلع رييغتلا اذه ءارجإ مهيلع بجي ،اًيعامتجا هنع
امو لوصولا دلب يف ينوناقلا رظحلا لوح تامولعم يقلت ىلإ نوجاتحي
ءوجللا يبلاطو نيرجاهملا ديوزت نأ الإ .ةيمويلا ةيرسألا ةايحلل هينعي
فقاوملا يف رييغت قيقحتل .لاعف ريغ هدحو رظحلا نع تامولعمب

27 Munkelt, Jenny, Strategic Work With Parenting Support, Ministry of Health and Social Affairs, National Consultation Sweden, 10 May 2017.
28 Centre Dardedze, National Consultation Latvia, 11 October 2017.
29 Ahnquist, Johanna, The Swedish Strategy for Developed Parental Support and the Family Centre as an Arena for the Provision of Municipal Parental Support Services, In: Nordic Council of Ministers, Family Centre in the Nordic Countries, A meeting point for children and families,
2012, pp. 41-47, pp. 45-46.
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دحأ نأ يف نويبطلا نوينهملا هبتشي امدنع ،صاخ لكشب لاحلا وه
ةيلقعلا ةحصلا تابارطضا نأ وأ لفط دض فنعلا مدختسي نيدلاولا
نكمي ةيحصلا تاهاعلا نم اهريغ وأ تاردخملا يطاعت وأ نيدلاولا دحأ ىدل
نوماعلا نوسرامملا ديفتسي .ةياعرلا ميدقت ىلع هتردق ىلع رثؤت نأ
نييعامتجالا نييئاصخألا عم قيثولا نواعتلا نم لافطألا ءابطأو
نيدلاولل مهفواخم حرشل اًدادعتسا رثكأ بلاغلا يف نونوكي نيذلا
.معدلا تامدخ ميدقتو
مقاطلا دعاسي نأ راغصلا لافطألا روطتو يندبلا ومنلا ةبقارمل نكمي
نيذلا لافطألا ليمي .فنعلا اياحض نم لافطألا ديدحت ىلع يبطلا
ىلإ ديدشلا طغضلا نم ىرخأ رداصمل وأ مهلزنم لخاد فنعلل نوضرعتي
ةبقارملا ةادأ نكمت .نزولا صقن نم نوناعي دقو ربكأ ءطبب ومنلا
يف تالالتخالا ديدحت نم نييبطلا نيصتخملا "ومنلا يف لشفلا"
يف عورشلا مهيلع نيعتي  ،ةلاحلا هذه يف .31لافطألل يدسجلا ومنلا
ةيلاثملا ةيحانلا نم ،نيدلاولاو لفطلا ةلاحل تامييقتلا نم ديزم
ةصتخملا تاطلسلاو نييعامتجالا نييئاصخألا عم نواعتلا لالخ نم
.يلاثم لكشب
فرعتلا يف ةيريرسلا ةيعجرملا مئاوقلا دعاست 52.1
32لافطألا دض فنعلا ضارعأ ىلع
فنعلا نع ةمجانلا ةيسفنلا تامدصلا نم اوناع نيذلا لافطألا رهظي
يمدقمل نكمي .رخآل لفط نم فلتخت يتلا ضارعألا نم ةعومجم
ربكأ ةلوهسب لفطلا ةلاحإ ضارعألا هذه ديدحت ىلع نيبردملا تامدخلا
تقولا يف ةلاحإلاو ركبملا ديدحتلا دعي .ةبسانملا ةدعاسملا ىلإ
ىدملا ىلع ةمدصلا رثأ نم فيفختلل نايرورض نارمأ بسانملا
لكشي .ليهأتلا ةداعإو يفاعتلا ىلع لفطلا ةدعاسمو ليوطلاو طسوتملا
نأ نيح يف .راغصلا لافطأل تالاح يف اًصاخ اًيدحت ةمدصلا ضارعأ ديدحت
مهسفنأ نع غالبإلا ىلع نيرداق نونوكي ام ًابلاغ نيقهارملاو نيغلابلا
مهتاردق دعب اوروطي مل راغصلا لافطألا نإف  ،ةيسفنلا ضارعألا فصوو
نوموقي نيذلا نويبطلا نوينهملا دمتعي كلذل .كلذب مايقلا ىلع
مدقم وأ دلاولا نم تامولعم ىلع ريغصلا لفطلا جالعو مييقتب
.صيخشتلاو مييقتلا ليهستل تاودأ ىلإ نوجاتحيو ةياعرلا
مييقت ةادأ لافطألا ىدل ةمدصلا ضارعأل ةيعجرملا ةمئاقلا دعت
تامدخلا وأ لافطألل يسفنلا بطلا عم لاصتا ىلع مه نيذلا لافطألل
اهنأ ثحبلا بثأ دقل .ةفينع وأ ةمداص براجتب اورم نيذلا ةيعامتجالا
ةياعرلا لامعأب مئاقلا وأ دلاولا ريرقت دعاسي .ةحلاصو ةقوثوم ةادأ
لثم ةمدصلا ضارعأ ديدحت ىلع ةيريرسلا ةسرامملا يف نيينهملا
لاصفنالاو بضغلاو بائتكالاو قلقلاو ةمدصلل قحاللا داهجإلا
عون ديدحتل نيينهملا مييقتلا جئاتن دشرت .ةيسنجلا لغاوشلاو
.اهيلع زيكرتلا بجي يتلا بناوجلاو جالعلا
طاسوألا نم اهريغو )لافطألا راد( سوهانربلا ضعب يف ةادألا هذه مدختست
نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا راغصلا لافطألا فدهتست يتلا ةيبطلا
ا ًلاؤس  90ىلع يوتحي نايبتسا نم فلأتي .ةنس  12و تاونس ثالث
.هتئبعت نيرخآلا نييساسألا ةياعرلا يمدقم وأ نيدلاولا نم بلطي
عبرأو ثالث ،ةفلتخم ةيرمع تائف ثالثل نايبتسالا ميمصت مت
ةقيرطلا هذه ريوطت مت .اًماع  12ىلإ ، 10تاونس عست ىلإ سمخ ،تاونس
نايبتسا وهو ،لافطألا ىذل ةمدصلا ضارعأل ةيعجرملا ةمئاقلا ساسأ ىلع
.اًماع  17ىلإ  10رمع نم لافطألل غيلبتلا يتاذ

ةلثمأ

لافطأ اهيدل يتلا رسألل معاد صخش ريفوت ةسارد يرجت ،ديوسلا يف
نييعت مت ،يبيرجت عورشم يف .تاقاعإ ةدع وأ ةيدسج ةقاعإ نم نوناعي
تامدخلا نيب عمجلا لالخ نم رسألا هذه معدل نييصخش نيقسنم
للقت ةمدخلا هذه نأ جئاتنلا ترهظأ .تاهمألاو ءابآلاو لفطلل ةمدقملا
.30لافطألا ةياعرل اًتقو حنمتو تاهمألاو ءابآلا ىلع ءبعلا
نكمي ثيح ةدياحم ةثلاث ةحاسم ةيديوسلا ةسينكلا ةيشربأ رفوت
.ةنهكلا ريبك نم معدلاو ةروشملا سامتلا ت اهمألاو ءابآلاو لافطألل
لاصتا ىلع مه نيذلا رسألاو لافطألا ةنهكلا رابك نم ديدعلا معدي
يف مهتقفارم قيرط نع لاثملا ليبس ىلع ،ةيعامتجالا تامدخلاب
تالاحإلا ليهستو ةطاسولا ميدقتو يعامتجالا يئاصخألا عم تاعامتجا
نيبردم ةنهكلا رابك نوكيو .لفطلا ةيامحل يمسرلا ماظنلا ىلإ
نأ نود لفطلا ةيامحو يعامتجالا لمعلاب اًديج ةيارد ىلعو نيؤفكو
مهل حيتي اذهو .ةيطارقوريبلاو ةيمسرلا تايلكيهلا نم اءزج اونوكي
،نومزلم ءادمعلا نإ .رسألاو لافطألا عم لماعتلل تقولا نم ديزملا
دض فنعلا تالاح نع غالبإلاب ،نيينهملا نم مهريغ لثم مهلثم
.نييعامتجالا نييئاصخألا ىلإ لفطلا
ةياعرلا تامدخ نم ةصلختسملا سوردلا 5.2
ةيحصلا
ةيناكمإ ةيحصلاو ةيبطلا ةياعرلا يف نيصتخملا ىدل نوكي ام اًبلاغ
نم ةعومجم نأشب ةروشملاو تامولعملاب مهديوزتو رسألا ىلإ لوصولل
نوقثي ام اًبلاغ تاهمألاو ءابآلا نأ امك .ةحصلاب ةقلعتملا اياضقلا
كلذ يف امب ،مهنم حصنلا نولبقيو ةياعرلا تامدخ يف نيلماعلاب
ريغ ةيباجيإلا ةئشنتلاو لفطلا ةياعرب ةلصتملا ةلئسألا لوح
ةئشنتلا حئاصن رشن لالخ نم ةيباجيإ جئاتن تققحت دقو .ةفينعلا
ةيلزنملا تارايزلا ا ًلثم ،ةيحصلا ةياعرلا تامدخ لالخ نم ةيباجيإلا
دعاست يهف .ددجلا تاهمألاو ءابآلا عيمج ىلإ تاضرمملاو تالباقلل
ءاقب ددهت يتلا رطاخملاو فنعلل ةراضلا راثآلاب نيدلاولا ةيعوت ىلع
.يندبلا باقعلل لئادب مهميلعت ىلإ ةفاضإ هومنو لفطلا
عمو .فنعلا ضارعأ ديدحتل ديج عضو يف نويبطلا نوينهملا دجاوتي
ةرهاظلا ضارعأ تناك اذإ ام ديدحت يف مهداشرإل ةليلق ريياعم كانه ،كلذ
نوبردم نييعرشلا ءابطألا نإ .فنع وأ ثداح وأ ضرم نع ةجتان لفطلا
ةكراشملل نورفوتي ام اًردان مهنأ ريغ ،ضارعألا هذه نيب زييمتلل
ءابطألا ءاعدتسا متي ال ،لودلا نم ديدعلا يفو .لوألا صيخشتلا يف
ددعتم نواعتلا نإف اذل .يئانج قيقحت ءارجإ دنع الإ نييعرشلا
كرتشملا مييقتلا يدؤي نأ نكمي .ديفم صيخشتلا يف تاصصختلا
ىلع فرعتلا زيزعت ىلإ ةيعامتجالا تامدخلاو يبطلا مقاطلا لبِق نم
نم لاكشألا هذه نأ نم مغرلا ىلع .ريبك ٍدح ىلإ رطاخملاو فنعلا تالاح
تعضو ةمومألا تادايعو تايفشتسملا ضعب نأ الإ ،ةردان لازت ال نواعتلا
نيصصختم وأ نييعامتجا نييئاصخأ فيظوت لالخ نم ةديج ةسرامم
يفو ،هديدحتو فنعلا عنم يف يبطلا مقاطلا معدل لفطلا ةيامح يف
.ةبسانملا تالاحإلا ءارجإ
بسك ىلإ اًمومع ةيحصلا ةياعرلا يفظوم نم مهريغو ءابطألا ىعسي
.جالعلاو صيخشتلاو ةحوتفملا ةثداحملا ليهست لجأ نم مهاضرم ةقث
ةلضعم نييبطلا نيينهملا ةهجاوم ىلع اذه ةقثلا ساسأ موقي نأ نكمي
ضعب يف .لفطلل ىلع اًرطخ لثمي نيوبألا دحأ نأ يف نوهبتشي امدنع
دلاولا عم اهب قوثوم ةقالع ىلع ظافحلا يف ةبغرلا ضراعتت دق ،نايحألا
اذه .لفطلا ةمالسو ةحص ةيامحب ينهملا مازتلالا عم يساسأ ضيرمك

30 Sweden, Bräcke Diakonia Gothenburg, see: http://www.brackediakoni.se/personlig-koordinator
31 See for instance: MSD Manuals, Professional Edition, Failure to Thrive, https://www.msdmanuals.com/professional/pediatrics/miscellaneous-disorders-in-infants-and-children/failure-to-thrive-ftt
32 Doris Nilsson, Per E. Gustafsson and Carl Göran Svedin, The Psychometric Properties of the Trauma Symptom Checklist for Young Children in a Sample of Swedish Children, European Journal of Psychotraumatology, 2012, (3). The Trauma Symptom Checklist for Young Children
was developed on the basis of the Trauma Symptom Checklist for Children, both have been developed by John Briere since 1996. See: Briere, J., Trauma Symptom Checklist for Children (TSCC), Professional Manual, Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, 1996. Briere, J.,
Trauma Symptom Checklist for Young Children, Professional Manual, Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, 2005.
33 Achenbach, T. M. and Dumenci, L., Advances in Empirically Based Assessment: Revised cross-informant syndromes and new DSM-oriented scales for the CBCL, YSR, and TRF: Comment on Lengua, Sadowksi, Friedrich, and Fischer, Journal of Consulting and Clinical Psychology,
2001, 69(4), pp. 699-702.

ةفينعلا ريغ ةلوفطلا لاطبأ مهتفصب تامدخلا ومدقم

ضارعأ ديدحت ىلإ تامدصلا ضارعأل ةيعجرملا ةمئاقلا فدهت امنيب
لثم ،ةلدألا ىلإ ةدنتسملا ىرخألا قرطلا نأ الإ ،صاخ لكشب ةمدصلا
دعاستو عساو قاطن ىلع مدختست  33،لفطلا كولسل ةيعجرملا ةمئاقلا
ةمئاقلا دمتعت .لفطلا هافرو ضارعألا مييقت ىلع نيصصختملا
ربتعيو نيدلاولا دحأ ريرقت ىلع اًضيأ لفطلا كولسل ةيعجرملا

تالاح يف لاثملا ليبس ىلع ،نيدلاولا حلاصم نيب اًقلاع لفطلا
.قالطلا وأ لاصفنالا وأ نيدلاولا نيب تاعازنلا
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يندبلا باقعلاب ةطبترم كولسلا اذه ءارو ةنماكلا بابسألا نوكت نأ
.يلحملا عمتجملا يف وأ لزنملا لخاد فنعلا لاكشأ نم اهريغو
ةيفيك لوح بيردتلا ىلإ ميلعتلا لاجم يف نوصصختملا جاتحي
ةئيب ىلع ظافحلا ةيفيكو لافطألا عم ةيباجيإ تاقالع سيسأت
نع عانتمالا عم ،سرادملاو ةيراهنلا ةياعرلا قفارم يف ةمرتحم ةيميلعت
تاءافكلا نأ ىلإ ثاحبألا تتبثأ دقو .لافطألا دض ةيباقع تاءارجإ ذاختا
يف مهبولسأ لمشت يتلاو ،نيملعملا ىدل ةيفطاعلاو ةيعامتجالا
،يتاذلا مهئافتكاو مهسفنأب مهتقثو يسفنلا طغضلا عم فيكتلا
.36لافطألا عم يمويلا مهلماعت يف تالكشملا لح ىلع مهم ريثأت اهل
يف نيملعملا معدل اًيرورض رمتسملا ملعتلا ىلإ لوصولا دعي كلذل
.ربكأ لكشب تاءافكلا هذه ريوطت
لاثم

نيينهملل ةيراشتسا زكارم ءاشنإب ايفتال يف ميلعتلا عاطق ىصوأ
ىلإ ةفاضإلاب نيينهملل ةدعاسملاو ةينفلا ةروشملا ميدقتل
.تالاكولا نيبو تاصصختلا ددعتم بيردتلا كلذ يف امب ،بيردتلا
عفانمب ةايحلا ىدم مهميلعتو نيسردملا بيردت يف رامثتسالا دوعي
.فنعلا عنمب قلعتي اميف ةصاخ ،ةريبك ةيعامتجا
ةيميلعتلا تاسسؤملل ةيلخادلا حئاوللا 5.3.1
تاسسؤملا فلكُت ،يندبلا باقعلل ينوناقلا رظحلا نسي امدنع
ريبادت دحأ لثمتي .نوناقلا ذيفنت يف ةمهاسملاب ةيميلعتلا
ةيلخادلا حئاوللا ةعجارم يف ميلعتلا عاطقل ةيساسألا ذيفنتلا
.ةديدجلا نيناوقلل اًقفو ىرخألا ةيميلعتلا تاسسؤملاو سرادملل
لثم ميهافم ىلإ ةراشإلا لالخ نم ةيلخادلا حئاوللا زيزعت نكمي
ىنعم حرشو ،رومألا ءايلوأو نيملعملاو بالطلا نيب مارتحالاو ةماركلا
نمضتت نأ بجي .ةيسردملا ةرادإلاو ةيمويلا ةايحلا يف ميهافملا هذه
اهريغو يندبلا باقعلل ةباجتسالا ةيفيك لوح اًماكحأ ةيلخادلا حئاوللا
،سرادملا وأ ةيراهنلا ةياعرلا قفارم وأ لزنملا يف فنعلا لاكشأ نم
سرادملا وريدم نوكي ام اًبلاغ ،ةحضاو نيناوق بايغ يف .اهعنم ةيفيكو
ريغ ءابآلاو لافطألاو ةياعرلا وفظومو نويرادإلا نوفظوملاو نوملعملاو
وأ كوكشلا وأ فنعلا لامعأ ةهجاوم دنع فرصتلا ةيفيك نم نيدكأتم
قئاثولا نم اهريغو ةيسردملا ةيلخادلا حئاوللا ةعجارم لكشت .تاديدهتلا
ةمهم ةصرف نيينهملاو رومألا ءايلوأو لافطألا عم نواعتلاب ةيرادإلا
.فنعاللا لوح ةعومجم لك ةيعوتل
سيسحتلاو يعولا ءاكذإ 5.3.2
ةيميلعتلا تاسسؤملا لخاد
عم ثدحتلا يف ءدبلا ةيراهنلا ةياعرلا يفظومو نيملعملا ىلع نيعتي
ةناضحلا رود يف ةياغلل ةركبم نس ذنم يندبلا باقعلا لوح لافطألا
ةشقانم نم لافطألا ديفتسي .ةيئادتبالا سرادملاو لافطألا ضايرو
مهنكمي يتلا نكامألاو يفطاعلاو يندبلا فنعلا لاكشأ فلتخم
ةيراهنلا ةياعرلا يف وأ لزنملا يف كلذ اوهجاو اذإ معدلا ىلع اهيف لوصحلا
.ةسردملا يف وأ
ءاملع نم نوبغري مهنأ ةفينعلا ريغ ةلوفطلا جمانرب بالطلا غلبأ
ةلباقم نيهجوملا وأ نييعامتجالا نييئاصخألا وأ سرادملا يف سفنلا
دق يتلا لكاشملا نم عون يأ لوح مهعم ثدحتلاو ماظتناب بالطلا
نيذلا لافطألا ديدحتو ةقثلا ءانب يف دعاسي نأ نكمي اذه .اهنوهجاوي
اوري نأ يف بالطلا بغري امك .37لزنملا يف يندبلا باقعلا نم نوناعي
نع تامولعم ميدقتب سرادملا موقت نأو سرادملا يف بابشلا نيلماعلا
ءايلوأ نم لافطألا هعقوتي نأ نكمي يذلا معدلا عونو ةيدلبلا تامدخلا
.38تامدخلا يمدقم نمو رومألا

.ةمدصلا ىلإ ريشت يتلا ضارعألا ددحت ال اهنكلو هب اقوثوم اماعاكص
ةلاحإو لماش مييقت ءارجإ نامضل ديفم تاودألا نيب عمجلا نإف كلذل
.ةبسانم
جالعلاو صيخشتلاو ةياقولا 5.2.2
34يلوحكلا نينجلا ةمزالتمل
،ةضفخنم تايمكب ىتح ،لمحلا ةرتف لالخ لوحكلا كالهتسا رثؤي
يزكرملا يبصعلا زاهجلا رمدي ثيح ،نينجلا ومن ىلع اًراض اًريثأت
،رطاخملا هذه تتبثأ ثاحبألا نأ نم مغرلا ىلع .ومنلاو يدسجلا روطتلاو
ةيحانلا نم ةدودحم لظت معدلاو جالعلاو صيخشتلا تامدخ نأ الإ
.ةعفترم ةطبترملا ةيعامتجالا فيلاكتلاو ةيلمعلا
ومنلا يف اًفعض يلوحكلا نينجلا ةمزالتمب نوررضتملا لافطألا رهظُي
ةيعامتجالا ةءافكلا ضافخنا نع ًالضف ،يندبلاو يركفلاو يلقعلا
نم نوباصملا لافطألا يناعي .تالكشملا لح تاراهمو يتاذلا ءافتكالاو
زيكرتلاو ةركاذلا يف روصق عم ةدودحم ةيكاردإ تاردق ةيكولس تايدحت
نم نوناعيو ةلوهسب مههابتنا تيتشت نكمي .ملعتلا ىلع ةردقلاو
وأ لزنملا يف دعاوقلل لاثتمالا ىلع نيرداق نونوكي ال دقو ةكرحلا طارفإ
ةياعرلا ومدقمو تاهمألاو ءابآلا رسفي دق .ةسردملا يف وأ تاسسؤملا يف
ةفرعم مهيدل تسيل نيذلا تامدخلا يمدقم نم مهريغو نوسردملاو
يزازفتسا هنأ ىلع لفطلا كولس ىلع اهراثآو ةمزالتملا صيخشت لوح
ةيناودعلا تافرصتلاو تاعارصلا ثودح ىلإ كلذ يدؤي دق .لفطلا نوموليو
.ةسردملا وأ تاسسؤملا وأ لزنملا يف يندبلا باقعلا مادختساو
صيخشتل ةلدألا ىلع ةمئاق ةقيرط وه ماقرأ  4نم نوكملا زمرلا دعي
ةلماشو ةقيقدو ةطيسب ةقيرطلا هذه .ةدالولا لبق لوحكلل لوانت
دعاست اهنأ ثيح اهتيلومشو اهتقدو اهتطاسبب ةقيرطلا هذه زيمتتو
:ةيسيئرلا ةعبرألا ةيصيخشتلا تازيملا ديدحت ىلع نيصتخملا
يبصعلا زاهجلا يف تاهوشتلاو ةزيمملا هجولا حمالمو ومنلا صقن
بناج ىلإ يعولا ءاكذإ دعي .ةدالولا لبق لوحكلل ضرعتلاو يزكرملا
تامدخ يف رطخلل تاضرعملا لماوحلا ءاسنلا ديدحتو صيخشتلا تاودأ
.نيبسانملا معدلاو ةباجتسالا نيكمتل اًيرورض اًرمأ لماشلا صحفلا
ريثكلا دمتعيو ،ةايحلا ىدم مودت بقاوع نم نوباصملا لافطألا يناعي
.35مهتايح لاوط معدلاو تامدخلا ىلع مهنم
ميلعتلا عاطق نم ةصلختسملا سوردلا 5.3
ةصاخلا ميلعتلا زكارم يف تقولا نم ريثكلا نوضقي لافطألا نأل اًرظن
نيسردملاو ةياعرلا يفظوم نإف ،سرادملا يفو ةركبملا ةلوفطلاب
سيل ةفرعملا لقن نإ .هومنو لفطلا ملعت ىلع يوق ريثأت نوكلتمي
ةياعرلا وفظوم كلمي .ميلعتلا ةيلمع يف مهملا ديحولا رصنعلا وه
ةصرفلا نوملعملاو ةسردملا لبق ام ميلعتلاو لافطألا ضايرو ةيراهنلا
بيردتو لصاوت تاراهمو ةيفطاعو ةيعامتجا تاراهم لافطألا ميلعتل
مهاسيو .تاعازنلا لحو فنعلا عنمو ةيتاذلا ةيامحلا ىلع لافطألا
زيزعت يف لافطألا عم مهلمع لالخ نم ميلعتلا عاطق يف نوصتخملا
ىدل نامألاب روعش قلخ يف ةرولبتملا مهتاردقو مهبهاومو مهتاراهم
تاراهملا هذه حبصت .درفك هتميقو هتيمهأ مهف يف هتدعاسمو لفطلا
ةيطارقميد تاراهم اًضيأ لافطألا روطي امدنع ةيمهأ رثكأ تاردقلاو
.اهنع عافدلاو نيرخآلا قوقح مارتحا نوملعتيو
باقعلا تالاح ديدحتل صرفلا نم ديدعلاب ميلعتلا عاطق عتمتي
جاتحي .ةيميلعتلا تاسسؤملا يفو رسألا لخاد هرطاخمو يندبلا
ديدحتل معدلاو بيردتلا يقلت ىلإ ميلعتلا لاجم يف نوصصختملا
نيرداق اونوكي نأ بجي .ىرخألا فنعلا لاكشأو يندبلا باقعلا تامالع
حئاوللا نوصعي وأ ،ةيناودعب نوفرصتي نيذلا لافطألا عم لماعتلا ىلع
نكمي .لصفلا لخاد جامدنالا يف ىرخأ لكاشم نم نوناعي وأ ةيسردملا

34 ter Horst, Klaus, Das Fetale Alkoholsyndrom (FAS), Prävention, Diagnostik, Behandlung und Betreuung [Foetal Alcohol Syndrom (FAS)], Prevention, diagnosis, treatment and support], Unsere Jugend, 62nd year, pp. 279–284, 2010. National Organization on Fetal Alcohol Syndrome,
Educating the public, professionals, and policymakers about alcohol use during pregnancy, FASD Identification, undated, https://www.nofas.org/wp-content/uploads/2014/05/FASD-identification.pdf
35 FAS Diagnostic and Prevention Network, Diagnostic Guide for Fetal Alcohol Spectrum Disorders, Third Edition, University of Washington, Seattle, 2010. FAS Diagnostic and Prevention Network, FASD 4-Digit Diagnostic Code, 2004, https://depts.washington.edu/fasdpn/htmls/4digit-code.htm
36 Jozauska, Kristīne, State Education Quality Service, National Consultation in Latvia, 9 October 2017.
37 Non-Violent Childhoods Project, National Consultation in Estonia, 15-17 November 2017.
38 Aula, Maria Kaisa, The Child’s Right to an Upbringing, Family centre as a promoter of a rearing culture which respects the child, In: Nordic Council of Ministers, Family Centre in the Nordic Countries, A meeting point for children and families, 2012, pp. 56-61, p. 59.
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هتلحرم لالخ ايباجيإ امييقت جذومنلا اذه ىقلت دقو .لافطألاو
يف ةطاسولا زكارم مدختست يتلا تالئاعلا ددع ديازتي .ةيبيرجتلا
ريغ قرطب ةيلئاعلا تاعازنلا لح ىلع ةردقلا دايدزا رهظي ام وهو ،سرادملا
ثدحتلاب رسألا تأدبو .ةيباجيإلا ةيبرتلا بيلاسأ مادختساو ةفينع
عم نواعتلاو ،فنعلا كلذ يف امب ،مهلكاشم لوح ربكأ حاتفناب
.41لولحلا داجيإل ءاطسولا
ةيميلعتلا تاسسؤملا كارشإ 5.3.4
ةيلحملا ةلاحإلا تايلآ يف
ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم يف ميلعتلاو ةياعرلا تاسسؤم كلمت
.لافطألا ةيامح ةمظنأو ةيلحملا ةلاحإلا تايلآ يف اًحضاو اًعقوم سرادملاو
هريغ عم ميلعتلا عاطق نواعتي نأ بجي ،لافطألا رود ليعفت لجأ نمو
ةيامح تامدخو ةيعامتجالا تامدخلا اهيف امب ،تامدخلاو تالاكولا نم
ةطرشلاو ةيحصلا ةياعرلا لاجم يف نيينهملاو تاسسؤملاو لفطلا
.تايدلبلا سلاجمو ةرسألا ةمكحمو
لاثم

طبرتو سرادملا لخاد ذيمالتلا ةياعر تامدخ دجاوتت ،ادنلنف يف
جراخ تامدخب ةسردملا لخاد لافطألل تاصصختلا ةددعتم تامدخلا
اهريغو يندبلا باقعلا تالاح ديدحت يف اذه ةمدخلا جذومن دعاس .ةسردملا
ىلإ ةفاضإلاب .عيرس لكشب معدلا تامدخ ميدقتو فنعلا لاكشأ نم
يف نيدوجوملا نييعامتجالاو نييسفنلا نييئاصخألل نكمي ،كلذ
مدقي .ةجاحلا دنع لافطألل يسفنلا بطلا نم نيينهم ءاعدتسا سرادملا
يف نيلماعلا نيينهملل ةروشملا لافطألل يسفنلا بطلا ويصاصتخا
.42ةجاحلا دنع لفطلا ةيؤرل سرادملا ىلإ تارايزب نوموقيو سرادملا
تاسسؤملل قيقدتلاو شيتفتلا 5.3.5
ةيميلعتلا
ذيفنت دصرب ةيميلعتلا تاسسؤملا يف شيتفتلا تايلمع موقت
.يندبلا باقعلل ينوناقلا رظحلا كلذ يف امب ،ةينطولا نيناوقلا
ريراقتلل ةعباتم وأ يئاقو ضرغ شيتفتلا تايلمعل نوكي نأ نكمي
تاسسؤملاو سرادملا يف فنعلا تالاحب ةقلعتملا ىواكشلا وأ
يف قيقحتلا يف شيتفتلا تايلمع دعاست .ىرخألا ةيميلعتلا
ةرادإلا يف فعضلا طاقنو رطاخملا ديدحتو عئاقولا تابثإو تاءاعدالا
ريبادت لالخ نم بسانملا تقولا يف اهتجلاعم نامضو ةسرامملاو
نومدختسي نيفظوملا نأ فاشتكا لاح يفو .ةبسانملا ةعباتملا
.تالاحلا هذه يف قيقحتلا بجي ،يندبلا باقعلا
لاثم

ةطشنألل بالطلا ططخي ثيح ةيفصلا سلاجملا ميظنت نأ امك
ةيلعافت ةيطارقميد ةقيرطب اهلح ىلإ نوعسيو تالكشملا نوشقانيو
ىدل فنعلا عنم تاراهمو تالكشملا لح زيزعتل ةديج ةقيرط يه
يندبلا باقعلا تالاح ىلع فرعتلل ةيساسأ تاراهملا هذه دعت .بالطلا
رمنتلاو نارقألا نيب فنعلاو لافطألا دض فنعلا عنمو اهل ةباجتسالاو
.نيملعملا دض فنعلاو
كراشي امدنع دادزت ميلعتلا يف فنعلا عنم صرف نأ براجتلا نيبت
يف امب ،سرادملاو ةيراهنلا ةياعرلا قفارم يف طاشنب ءابآلاو لافطألا
قفارم نوكت نأ بجي ،مهتكراشم نيكمتل .طيطختلا ةطشنأ كلذ
تاحارتقاو ءارآب مامتهالا ءادبإل دادعتسا ىلع سرادملاو ةيراهنلا ةياعرلا
.رابتعالا يف اهذخأو ،تاهمألاو ءابآلاو لافطألا تابوعصو عفاودو
لاثم

داحتاو يلدعلا راشتسملا بتكم نيب نواعتلا ىرج ،اينوتسإ يف
يعولا ءاكذإ جمانرب لوح سرادملا يف نييسفنلا نييئاصخألا
،جمانربلا اذه قايس يف .سرادملا ىلإ هجوملا فنعلا هاجت سيسحتلاو
عم ثدح ميظنت ىلإ يلدعلا راشتسملا بتكم يفظوم سرادملا وعدت
شاقنلا ةئيهت لجأ نم اعم مليف ةدهاشمل رومألا ءايلوأو نيملعملا
ةسردملا يف نويسفنلا نويئاصخألا ريدي .يندبلا باقعلا ةلأسم لوح
ةياغلل ةيباجيإ ةردابملا هذه جئاتن تناك .مليفلا ضرع دعب شاقنلا
ةشقانمو حاتفنالا ىلع سانلا دعاسي ًاوج مليفلا ضرع قلخي ثيح
تايصخش رومألا ءايلوأ شقانيو .يندبلا باقعلاو فنعلا تاعوضوم
نم اًعون اهيف اودجي نأ نكميو اهب فرصتت يتلا ةقيرطلاو ملفلا
كانه نوكي ام ةداع .ةيصخشلا مهصصق ةكراشم ىلإ ةجاحلا نود ةلصلا
يف طاشنب نوكراشملا طرخني .ثادحألا هذه يف اكراشم  15-30يلاوح
ثيدحلا نولصاويو فنعلا لاكشأ نم اهريغو يندبلا باقعلا لوح ةشقانم
.39ثدحلا ءاهتنا دعب نيرخآلل كلذ نع
سرادملا يف رسألاو بابشلا نيب طسوتلا 5.3.3
كارشإ بوجوب ةفينعلا ريغ ةلوفطلا جمانرب اوغلبأ نيذلا لافطألا ىصوأ
ترهظأ .فنعاللا زيزعت يف ربكأ يقابتسا لكشب بابشلاو نيقهارملا
نكمي هنأ ،لاثملا ليبس ىلع ،سرادملا يف نارقألا نيب ةطاسولا جمارب
اوثدحي نأ نارقألا تاعازن يف نيلخدتمكو ءاطسوك نيبردملا نيقهارملل
اريثأت بابشلا نولماعلا عتمتي امك .فنعاللا يف اًيباجيإ اًقرف
نأ اوراشأ لافطألا نأ ريغ .مهعم نولمعي نيذلا تانبلاو دالوألا ىلع ايوق
يندبلا باقعلا تالاح ديدحت ىلع اًمئاد نيرداق اوسيل بابشلا لامعلا
 ،مهمعدو بابشلا لامعلا بيردت مت اذإ .اهل ةباجتسالا وأ لزنملا يف
ةيعوت اًضيأ مهنكمي لب ،بسحف مهفقاوم رييغت نم اونكمتي نلف
هعنمل ركبملا لخدتلاو فنعلا ديدحتل مهعم نولمعي نيذلا لافطألا
عضو يف بابشلا نولماعلا دجاوتي امك .اهجراخو ةسردملا وأ ةرسألا لخاد
.40فنعاللا لجأ نم ةطاسولا يف ةكراشملل رسألا ةوعد مهل حيتي ديج
لاثم

سرادملا يف يلئاعلا طسوتلا زكارم تحِتُتفا ،ادنلوب ميلاقأ ىدحإ يف
ىقلت دقو .يلزنملا فنعلاب قلعتت تالكشم هجاوت يتلا رسألل
طسوتلا لوح اًبيردت ةيلحملا ةيعامتجالا ةدعاسملا زكارم وفظوم
ةداعو .سرادملا يف يلئاعلا طسوتلا تامدخ ريفوتل مهلهؤي يلئاعلا
فنعلا نم نوناعي يذلا نيدلاولا ربع ىلوألا لاصتالا ةطقن نوكت ام
كلذ يف امب ،ةلئاعلا لخاد فنعلا لاكشأ نم اهريغ وأ مهنيب اميف
تاهمألاو ءابآلا كارشإب ةطاسولا ةيلمع موقت .لافطألل يندبلا باقعلا

39 Non-Violent Childhoods Project, National Consultation in Estonia, 15-17 November 2017.
40 Non-Violent Childhoods Project, National Consultation in Poland, 29 November – 1 December 2017.
41 Paulina Forma, The Powers of State Services that Protect Children Against Violence, The example of local activity in Świętokrzyskie and good practices of interdisciplinary teams, National Consultation in Poland, 29 November 2017.
42 Kalmari, Hanne, Promoting Children’s Rights in the National Reform Programme in Child and Family Services, Ministry of Social Affairs and Health, 19 June 2017.
43 See: Council of the Baltic Sea States, AudTrain – System Based Audit of Child Welfare, The AudTrain Programme, http://www.childrenatrisk.eu/audtrain/

ةفينعلا ريغ ةلوفطلا لاطبأ مهتفصب تامدخلا ومدقم

يف ماظنلا ىلع مئاقلا قيقدتلا جهن " "AudTrainجمانرب قبطي
،لافطألا ةياعر تاسسؤمل لصألا يف هميمصت مت .43لافطألا تاسسؤم
سرادملاو سرادملا كلذ يف امب لافطألا تاسسؤم عيمجل بسانم وهو
ماظنلا ىلع مئاقلا قيقدتلا اذه زكري .ةيراهنلا ةياعرلا قفارمو ةيلخادلا
مظنتو ططخت تناك اذإ امم ققحتلا ىلإ ىعسيو ةسسؤملا ةرادإ ىلع
.ةينطولا حئاوللاو نيناوقلا تابلطتمل اًقفو ةطشنألا عيمج يدؤتو
،ةسسؤملا شيتفت " "AudTrainةقيرط لمتشت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
نم ضرغلا لثمتي .نيفظوملاو لافطألا عم ةلباقم ءارجإ متي ثيح
ذخأو نيفظوملاو لافطألا رظن تاهجو نم عضولا مييقت يف شيتفتلا
ديدحت نكمي ،عمجملا جهنلا اذه لالخ نم .رابتعالا نيعب مهرظن تاهجو
ةطلسلو ةسسؤملل ةبسنلاب .ةسسؤملا ةرادإ يف روصقلا هجوأو تارغثلا
.ملعتلل ةريبك تاناكمإ هذه ةبقارملا ةقيرط رفوت ،ةفرشملا ةلودلا
تاسسؤملا يف فعضلا طاقن ديدحت يف جئاتنلا دعاست نأ نكمي
نيفظوملل ةيبيردتلا تاجايتحالا ديدحتو اهتجلاعمو ةيميلعتلا
ةعباتم نامضل تايلآ دوجو لاح يف الإ قيقدتلل ةميق ال نأ ريغ .ةرادإلاو
.لفطلا قوقح لاجم يف تاكاهتنالاو روصقلا هجوأ

تاءارجإ يف ةجمدملا يعاولا ينهذلا بيردتلا تاسلج دعاست نأ نكمي
يف عارصلاو رتوتلا رداصمب لافطألا ةيعوت ىلع ةيفصلا ملعتلا
فيكتلا يف مهتاراهم بيردتلا اذه طشني .ةسردملا يفو مهلزانم
.مهملعمو مهنارقأ عم راوحلا يف فنعلا عنمو تاعازنلا لح ىلع مهتردقو
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امب ،نينطاوملا نكمت يهف .ةيمسرلا عقاوملاو يعامتجالا لصاوتلا
طباض نم ةروشملاو تامولعملا ىلإ لوصولا نم ،لافطألا كلذ يف
لافطألا نأ اينوتسإ يف ةبرجتلا نيبت .ةضفخنم ةبتع ىلع ةطرش
امب ،لئاسملا نم ةعومجم يف طشن لكشب لاصتالا اذه نومدختسي
ةطرشلا مدقت .فنعلاو يندبلا باقعلاب ةقلعتملا لئاسملا كلذ يف
ةلاحإ اهنكمي ،ءاضتقالا دنعو ،ةروشملاو تامولعملا ةينورتكلإلا
.ةيصخش ةعباتمل تامدخلا يمدقم ىلإ لافطألا
نوناقلا قيبطت تامدخل بيردتلا 5.4.3
لاكشأل نوضرعتي ام ًاريثك لافطألا نأ ةطرشلا تاقيقحت فشكت
تارابتعالا يعاري يذلا لصاوتلا .تقولا سفن يف فنعلا نم ةفلتخم
مهم رمأ نيلهؤملا نيققحملاو تالباقملا مادختساو لفطلاب ةصاخلا
فنعلا ةثداح ىلع طقف زكري ال ةطرشلا قيقحت نأ نامضل صاخ لكشب
ىرخألا فنعلا لاكشأ تامالع ديدحتل حوتفم هنكلو اهنع غلبملا
.فقوم هتلئاعو لفطلا ةيفلخ فاشكتساو رطاخملاو
فنعلا نم لافطألا ةيامح ىلع بيردتلا دعي ال ،نادلبلا نم ديدعلا يف
يرايعملا يساردلا جهنملا نم اًءزج دعب لافطألا عم لصاوتلا ةيفيكو
ةيميداكأ بيردت يف عيضاوملا هذه جمد لالخ نم .ةطرشلا طابضل
ةطرشلا طابض دادعإ نكمملا نم نوكيس  ،رمتسملا ميلعتلاو ةطرشلا
يف لافطألا ىلع يوطنت يتلا تالاحلا عم لماعتلل لضفأ لكشب
مادختسا دنع ةيباجيإ جئاتن نادلبلا نم ديدعلا تققح .يمويلا مهلمع
تالاح ةجلاعمل اًصيصخ نيبردملا نيماعلا نيعدملاو ةطرشلا تادحو
نيبردملا ةاضقلا كلذكو ،تادحولا هذه ةربخ .لافطألا دض يسنجلا فنعلا
عيسوت نكمي ،لافطألاب ةقلعتملا اياضقلا عم لماعتلل اًصيصخ
تالاح كلذ يف امب ،لافطألا دض فنعلا تالاح عيمج لمشتل مهقاطن
.يندبلا باقعلا

نوناقلا ذافنإ نم ةصلختسملا سوردلا 5.4
يف لفطلا ةيامح نيناوق ذافنإ نع يساسأ لكشب ةلوؤسم ةطرشلا نإ
يقابتسا لكشب مهتبرجت نومدختسي امك .لافطألا دض فنعلا تالاح
.فنعلا عنمل
ةطرشلا نيب نواعتلا 5.4.1
تامدخلا يمدقمو
نيلماعلا نيينهملا بيردتب ةطرشلا موقت ،نادلبلا نم ديدعلا يف
اذه دعي .يندبلا باقعلاو يلزنملا فنعلا تامالع ديدحتل لافطألا عم
ةياعرلاو ميلعتلا لاجم يف نيينهملل صاخ لكشب اديفم بيردتلا
.ةيحصلاو ةيعامتجالا
لفطلا كولس يف ةيئاجفلا تاريغتلا فنعلا تامالع لمشت نأ نكميو
ىلع ةيدسج تامالع لافطألا ضعب ىلع رهظت نأ نكمي .رهاظ ببس نود
فنعلا اورهظي نأ وأ فنعلا نع اوثدحتي نأ نكميو ،مهداسجأ وأ مههوجو
نوينهملا كلتمي .مسرلا وأ بعللا ءانثأ مهتاريبعت وأ مهلاعفأ يف
ةلاحإل لضفأ ةيزهاج اهريسفتو تامالعلا هذه ىلع فرعتلا يف نوبردملا
دكأتلا وأ ةلاحلا مييقت يف عورشلا وأ ،ةصتخملا تاطلسلا ىلإ لفطلا
.معدلاو ةيامحلل تامدخ ىقلتي لفطلا نأ نم
مئارج ببسب نومكاحي نيذلا نوقهارملا عضخي نأ بجي ،لودلا ضعب يف
.سبحلا نع ليدب ريبدتك ةيناودعلا ىلع بلغتلل بيردتل فنعلا
فطاعتلا ىلع مهتردق نيسحت لافطألا ملعتي ،بيردتلا اذه يف
.اياحض مهتفصب فنعلا نم نوناعي نيذلا صاخشألا رظن تاهجو مهفو
لحو تالكشملا دعاصت بنجت تايجيتارتسا يف اًبيردت نوقلتي
نم ديدعلا ىناع دقو .فنعلا عنم لجأ نم ضافتلاو لصاوتلاو تاعازنلا
باقعلا فينعلا كولسلا وأ ةيناودعلا تامالع مهيلع رهظت نيذلا لافطألا
لوح دقانلا ريكفتلا نم نوديفتسي مهف اذلو ،لزنملا يف يندبلا
.ةيناودعلا ريغو ةيباجيإلا تاقالعلا
ةلثمأ

تاراهم ىلع مهبيردتل لافطألل تاميخم ةطرشلا حيتت اينوتسإ يف
ةيئاقو ةطشنأ ةطرشلا دقعت امك .ةيتاذلا ةيامحلا تاراهمو فنعلا عنم
سرادملا يف فنعلا لوح ةطرشلا طباض ثدحتي ثيح ،سرادملا يملعمل
.هثودح لاح يف ةباجتسالا قرطو
يئانجلا قيقحتلا نع نولوؤسم نوناقلا ذافنإ يفظوم نأ نيح يف
عم نواعتلا ىلإ نايحألا نم ريثك يف نوعسي مهنإف ،اياضقلا يف
لافطألا عم لصاوتلا ةيلمع ليهستل نييعامتجالا نييئاصخألا
.لفطلل ىلضفلا حلاصملا عم قفاوتي امب لخدتلا قيقحت نامضو
فنعلا تالاح يف لخدتلل ةطرشلا ءاعدتسا دنع ،لاثملا ليبس ىلع
لفطلا ةيامح تامدخ عم نواعتلا نوكي ،لافطألا لمشت يتلا يلزنملا
.دوهشلاو اياحضلا لافطألا ةيامح لجأ نم اًيرورض
قيرف" ىمسي ام يف ادنلنف يف ةديجلا تاسرامملا دحأ لثمتت
يف .ةطرشلا زكارم يف نييعامتجالا نيلماعلا نم نوكملا "تابثلا
يعامتجالا يئاصخألا نإف ،الفط لمشت ةلاح نع ةطرشلا غالبإ مت لاح
نواعتلا نسحت دقو .لفطلا حلاصم ىعريس ةطرشلا زكرم يف دوجوملا
قرف جاردإ دعب ماع لكشب نييعامتجالا نييئاصخألاو ةطرشلا نيب
.تابثلا
ةيلحملا لفطلا ةيامح تامدخ راطخإب ةطرشلا موقت ،اينوتسإ يف
ثداح عوقو دعب .يلزنملا فنعلا تالاح يف لخدتلل مهئاعدتسا دنع
نييئاصخألا ةقفر ةيلزنم تارايز يرجتو ةرسألا ةطرشلا عباتت ،فينع
ةبقارمل ،ديدحتلا هجو ىلعو ،ةرسألا لاوحأ ىلع علطتل ،نييعامتجالا
.لافطألا عضو
ةطرشلا طابض ىلإ يمقرلا لوصولا 5.4.2
ةيروفلا ةراشتسالاو
عقاوم ىلع اينوتسإ يف حاجنب ةينورتكلإلا ةطرشلا عقاوم لمعت
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قيقحت لجأ نم ةمدخلا جذامن
يندبلا باقعلا ءاهنإ
.ةيلحملا تاعمتجملا لخاد تاصصختلا ةددعتم تامدخلل ًالهس اًلوصو ةحجانلا ةمدخلا جذامن ُمدقت
ةعباتم نمضتو ةيعامتجالا ةياعرلا ةمظنأ عمو ةيلحملا لفطلا ةيامح جمارب عم اهجمد متيو
ومدقم علطضي ،ديازتم وحن ىلع .فنعلا رطخل نيضرعملا ةياعرلا يمدقم وأ تاهمألاو ءابآلاوأ لافطألا
نونمضيو ةرسألا دارفأل ةيلوؤسملا نم ديزملا نوملسيو نيهجوملاو نيرسيملا رودب تامدخلا
.تاقوألا عيمج يف ةطشنلا هتكراشمو ىلضفلا لفطلا حلاصم

ةلاحإو  ،مهل ةحاتملا تامدخلاب رسألا غالبإو  ،لافطألاو رومألا ءايلوأ
قيسنتو ءاكرشلا نم ةكبش نم ةصصختم تامدخ ىلإ تالئاعلا
اًناجم ةصصختملا تامدخلا ىلإ لوصولا تايقافتالا لهست تامدخلا
.46ليوط راظتنا تقو نودبو
ةلثمأ

نم ةيلاع ةبسن نع ديوسلا يف ةرسألا زكارم تامييقت تفشك
يف اوكراش نيذلا تاهمألاو ءابآلا برعأ .ةمدخلا يمدختسم نيب اضرلا
مهنأ اورعشو اهوقلت يتلا ةينهملا ةحيصنلل مهريدقت نع مييقتلا
نأ اوركذو .بسانملا تقولا يف ةدعاسملا نم بسانملا عونلا اوقلت
ىلع مهتدعاس ةيمسر ريغ ةئيب يف نيفظوملا ىلع فرعتلا ةيناكمإ
راودألا نيب نوعمجي نيفظوملا نأ مهريدقت نع اوبرعأ .ةقثلا ريوطت
لاصتا يف نوكراشي نيذلا ةرسألا زكرم يف نيفيضمك :ةفلتخملا
تاهمألاو ءابآلل نييمسر تامدخ يمدقمك ؛ تالئاعلا عم يمسر ريغ
ةلئاعلا زكرم وفظوم دافأ .ةطشنألاو تاعامتجالل نيرسيمكو ؛ لافطألاو
مهف ىلع مهدعاس زكرملا لخاد ىرخألا تامدخلاو تالاكولا عم نواعتلا نأ
ةفرعملا نم ةعومجملا تعسو .لمعلا بيلاسأو ةفلتخملا ةينهملا راودألا
دوجول اًرظن .تاهمألاو ءابآلاو ةيدرفلا لافطألا معدل ةحاتملا ةربخلاو
مامتهالا نم ديزملا تامدخلا ومدقم ىطعأ ،ةرسألا زكارم يف لافطألا
لوألا ماقملا يف نولمعي اوناك امدنع ىتح ،هرظن تاهجوو لفطلا ةلاحل
.47رومألا ءايلوأ عم
لوصولا نكميو  ،ةحوتفم لافطأ ضاير جيورنلا يف ةرسألا زكارم ريدت
ءابآلل ةباذج اهلعجي اذه .ةلاحإ وأ ليجست وأ قبسم دعوم نودو اًناجم اهيلإ
ةيعامتجالا ةيفلخلاو ميلعتلا نم ىندأ ىوتسم مهيدل نيذلا تاهمألاو
مادختسا يف نايحألا نم ريثك يف نوددرتي نيذلاو ةيداصتقالاو

ةياقولل ةمدخلا جذامن 6.1
رطخلل ةضرعملا رسألا ىلع ركبملا فرعتلاو
ةرسألا زكارم6.1.1
ةيهافرو ةحص ززعي هنأ تبث ةيعمتجم ةمدخ جذومن ةرسألا زكرم دعي
ةئشنتلا عيجشت قيرط نع كلذ يف امب ،تاهمألاو ءابآلاو لافطألا
ةيلحم ءاقتلا ةطقن ةرسألا زكارم رفوت .يندبلا باقعلا عنمو ةيباجيإلا
لفطلا ةيامحو ةئشنتلا معدل تامدخلا نم ةعومجم ىلإ لوصولا عم
ةحوتفم ةيرسألا زكارملا نأل اًرظن .ةيحصلا ةياعرلاو ةيعامتجالا ةياعرلاو
تامدخلا ىلإ لوصولا حيتت اهنإف ،لافطأ اهيدل يتلا رسألا عيمجل
ًةداع .راعلا ةمصو مهب قحلت ال ةقيرطبو ةضفخنم ةبتعب ةلماشلا
سمخ رمع ىتح لافطأ اهيدل يتلا رسألا ةيلئاعلا زكارملا فدهتست ام
ديازتم لكشب اضيأ ىعسي ةمدخلا جذومن نأ نم مغرلا ىلع ،تاونس
زيزعت يف ماعلا فدهلا لثمتي .نيقهارم اهيدل يتلا رسألا كارشإ ىلإ
زيزعتو عمتجملاب روعش قلخو ،اهتكراشمو رسألل يعامتجالا جامدنإلا
.44عمتجملا لخاد نماضتلا
مهزيزعتو نيدلاولا معد لالخ نم لافطألا ةيهافر ةرسألا زكارم ززعت
نكمي .ةفينعلا ريغو ةيباجيإلا ةئشنتلا عيجشتو ةياعر يمدقمك
يلقعلاو يندبلا رطخلا لماوع ىلع ركبملا فرعتلا ةرسألا زكرم جذومن
باقعلا رطاخم كلذ يف امب ،تاهمألاو ءابآلاو لافطألل يعامتجالاو
تامدخ زكرملا يف نوفظوملا مدقي .فنعلا لاكشأ نم اهريغو يندبلا
ةحاتملا تامدخلاب رسألا عالطإو ،لافطألاو رومألا ءايلوأ ىلإ ةرشابم
ءاكرشلا نم ةكبش نم ةصصختم تامدخ ىلإ تالئاعلا ةلاحإو ،مهل
ىلإ ةرشابم تامدخ زكرملا يف نوفظوملا مدقي .45تامدخلا قيسنتو

ةلوفطلا ةلحرم يف ةياعرلاو حوتفملا ميلعتلاو لفطلل ةيحصلا ةياعرلاو تاهمألل ةيحصلا ةياعرلا ،يضاملا نرقلا نم تاينيعبسلا تاونس يف تسـسأت يتلا  -ةيديوسلا ةرسألا زكارم ُرفوت .ىرخأ ىلإ ةلود نم ةرسألا زكارم جذامن فلتخت 44
.لافطألل ةيراهن ةياعر ىلإ ةفاضإلاب ،ةيميلعت ةيسفن تامدخو لفطلا ةيهافر نأشب ةيئاقو تامدخو ةدالولا لبق تاهمألل ةياعرلا رفوت ةيحص ةياعر زكارمك ساسألا يف ةرسألا زكارم ُربتعت ،جيورنلا يف .ةيئاقولا ةيعامتجالا تامدخلاو ةركبملا
. See: Nordic Council of Ministers, Family Centre in the Nordic Countries, A meeting point for children and families, 2012. Nordic Centre for Welfare and Social Issues, Nordic Children, Development ofلفطلا ةيهافر تادايعو ةدالولا تادايع ادنلنف يف ةرسألا زكارم لمشت
Nordic family centres, Results of the ‘Early Intervention for Families’ project, 2012.
45 Nordic Council of Ministers, Family Centre in the Nordic Countries, A meeting point for children and families, 2012, pp. 10-11.
46 Heino, Tarja, Family Group Conference from a Child Perspective, Nordic Research Report, National Institute for Health and Welfare, 2009, pp. 26-28.
47 Bing, Vibeke, Knowledge Advancement Concerning Family Centres, In: Nordic Council of Ministers, Family Centre in the Nordic Countries, A meeting point for children and families, 2012, pp: 99-101, p. 100. See: Abrahamsson A., V. Bing and M. Löfström, Familjecentraler i Västra
Götaland, En utvärdering [Family Centers in Västra Götaland, An evaluation], Västra Götaland Public Health Committee, 2009.
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نوسمتلي نيذلا رومألا ءايلوأ نم تاملاكم ةدعاسملا طوطخ ىقلتت
عم لماعتلا ةيفيكو مهلافطأ عم لصاوتلا ةيفيك لوح ةروشملا
نوبلطي .تاعازنلا نم ةنيعم فقاوم ىلإ ةفاضإلاب ةيمويلا فقاوملا
ةقيرطب لافطألا فرصتي امدنع ،لاثملا ليبس ىلع ،ةدعاسملا
امدنع وأ ،نارقألا نيب فنعلا عم لكاشم كانه نوكت امدنع وأ ،ةيناودع
يف .قالطلاو لاصفنالا قايس يف ةصاخلا مهتاءادتعا عم نوحفاكي
يف طسوتلا ةدعاسملا طوطخ يفظوم نم لهألا بلطي ،تالاحلا ضعب
مهلافطأ ةيامح نأشب ةروشملا اًضيأ نيدلاولا بلطي .ةيلئاعلا تافالخلا
ضاير يف فنع ثداوح وأ رطاخم وأ تاعارص كانه نوكت امدنع مهمعدو
.ةيضايرلا ةيدنألا وأ سرادملا وأ لافطألا
مظنلل ةلعاف رصانعك ةدعاسملا طوطخ لمعت نأ نكمي ،يلاتلابو
بجي ،كلذ قيقحتل .ةيعامتجالا ةياعرلاو لفطلا ةيامحل ةينطولا
اهفصي يتلا فنعلا ضارعأو تامالع ديدحت ىلع نيفظوملا بيردت
زهجي .بائتكالا وأ يتاذلا ءاذيإلل ىرخألا لاكشألاو حورجلا لثم ،لافطألا
طوطخب لصتي يذلا دشارلا وأ لفطلا ةعباتمل نيفظوملا بيردتلا
نع غالبإلاو ىزغم تاذ تالاحإ ميدقتل ،ةساسح ةقيرطب ةدعاسملا
.ينطولا نوناقلا بجومب غالبإلا تامازتلال اًقفو تالاحلا
لاثم

ةدعاسمو ةدعاسم جمانرب "ايميداكأ ايراك" ةمظنم ريدت ،ادنلنف يف
دارفأ دحأ دض فنعلا مادختسا نم نوشخي وأ اومدختسا نيذلا ءاسنلل
وعدي ،ةدعاسملا طوطخ مادختساب لاصتالاب مايقلا دعب .ةرسألا
.جلاعملا عم نعمتجي ثيح بتكملا ىلإ مودقلا ىلإ ءاسنلا جمانربلا
يتلاو ،نارقألا ةعامج يف ةكراشملاو ةيدرف تاسلج ثالث جمانربلا مدقي
نورسيملا مدختسي .ةسلج  15هعومجم امل رهشلا يف نيترم عمتجت
ىلع ةأرما لك عجشي يذلاو ،لمع بولسأك "تاريغصلا تايتفلا صصق"
اهعامس وأ اهتيؤر متي مل يتلاو اهلخادب يتلا ةاتفلاب لاصتالا
ةلوهجم تامدخلا عيمج .اهتلوفط يف ٍفاك لكشب رابتعالا اهحنم وأ
.ةيناجمو
رفوتو يجهنم لكشب تانايبلا عمج ةدعاسملا طوطخ لهست نأ نكمي
ىقلتت ةدعاسملا طوطخ نأ ةبرجتلا رهظت .ةيعون ريراقتو تايئاصحإ
كانه نوكي امدنع نيينهملاو ءابآلاو لافطألا نم تالاصتالا نم ديزملا
باقعلا دض ةماع ةلمح ببسب لاثملا ليبس ىلع ،فثكم ماع شاقن
ريراقت مالعإلا لئاسو لقنت امدنع وأ ،فنعلا لاكشأ نم اهريغو يندبلا
نيب نواعتلا نإف يلاتلابو .صاخ وحن ىلع ةروطخلا ةديدش ةلاح نع
رمأ وه ءاطشنلاو ةدعاسملا طوطخو تامدخلا يمدقمو ةيموكحلا تالاكولا
ةدعاسملا طوطخ يف نيفظوملا نم فاك ددعو بهأتلا نيكمتل ديفم
.ريبك بلط تحت نوكت امدنع ةلاحإلا تايلآو
لافطألل ةمدخلا جذامن 6.2
يندبلا باقعلل اوضرعت نيذلا
ةيلئاعلا ةعومجملا تارمتؤم 6.2.1

يف امب ،فنعلا لاكشأ عيمج نم لافطألا ةيامحل ةقيرطلا هذه مدختست

نيرشعلاو يداحلا نرقلا لئاوأ يف ةرسألا زكارم لاخدإ مت  ،ادنلنف يف
تايدحت تامدخلا ومدقم هجاو امدنع نيرشعلا نرقلا نم لوألا دقعلا لئاوأ
نوناعي تاهمألاو ءابآلا ناكو دوكرلا ةلاح نم جرخي عمتجملا ناك .ةديدج
ةرسألا بلاطم نيب نزاوتلا قيقحتل ،رتوتلا نم ةيلاع تايوتسم نم
هجهنل ارظن الوقعم ارمأ ةلئاعلا زكرم جذومن رابتعا مت .ةيلمعلا ةايحلاو
تاعمتجملاو رسألا نّكميو يعامتجالا لماكتلا ززعي يذلا يعمتجملا
زكرم يف تامدخلا يمدقم فلتخم نيب مظنملا نواعتلا نإ .ةيلحملا
مهتاءافكو مهتربخ تالاجمو مهدراوم ىلإ مامضنالا نم مهنّكمي ةرسألا
 99٪براقي ام ىلإ ةرسألا زكرم تامدخ لصت ،ادنلنف يف .49رسألا معدل
تتبثأ دقل .اهدعبو ةدالولا لبق زكارملا روزت يتلا تالئاعلا نم
فنعلا لاكشأ نم اهريغو يندبلا باقعلا نم دحلا يف اهتيلاعف زكارملا
.50رسألاو لافطألا عم يئاقولا لمعلا تززعو لافطألا دض
ةدعاسملا طوطخ 61.2
ىلإ لوصولا ةيناكمإ ةيمقرلا تامدخلاو ةدعاسملا طوطخ رفوت
ءابآلاو لافطألل ةيمسرلا ريغ ىواكشلا ةيلآو ةروشملاو تامولعملا
ةدعاسملا طخ تامدخب قوثولا ىلإ نونطاوملا ليمي .نيينهملاو تاهمألاو
بيجتسي امدنع ً ،الهس اهيلإ لوصولا نوكي امدنع ةيلاعفب اهمادختساو
بلطي امك ًاليوط اًتقو نوقرغتسيو تاملاكملل نولهؤملا نوفظوملا
ىلع نوفظوملا نوكيو  ،ةلوهجم لاصتالا ةهج لظت امدنعو  ،لصتملا
.هتيدلب يف ةلصلا تاذ تامدخلا ىلإ لصتملا ةلاحإل دادعتسا
وأ ينورتكلإ ديرب ةباتك وأ لاصتالا ةيناكمإ ةدعاسملا طوطخ رفوت
ثيح ةشدردلا تامدخو ةينورتكلإلا عقاوملا تامدخ مادختسا وأ ةلاسر
طوطخ نم ديدعلا لمعت .تنرتنإلا ربع ةلئسألا حرط صخشلل نكمي
مهلوصو زيزعت نكمي  116111.كرتشملا يبوروألا مقرلا تحت ةدعاسملا
.ةفلتخم تاغلب تامدخلا ميدقت لالخ نم
،نيبردم نيينهم لبق نم ةدعاسملا طوطخ تامدخ ضعب ريفوت متي
ةياعرلا ييئاصخأ وأ سفنلا ءاملع وأ نييعامتجالا نييئاصخألا لثم
تاعومجم يف نولمعي نوعوطتم رخآلا ضعبلا يف دجوي اميف .ةيحصلا
ءازجأ يف ةدعاسملا ميدقتل لاصتا زكارم لود ةدع تأشنأ .فرتحم اهدوقي
،نيعوطتملا نم ربكأ ددع كارشإ اهنكمي ثيحب ،دالبلا نم ةفلتخم
.دالبلا ءاحنأ عيمج نم لئاسرو تاملاكم اوقلت ول ىتح
فتاهلا ربع فنعلا براجت نع ثدحتلا نودشارلاو لافطألا دجي ام اًبلاغ
.هجول ًاهجو ثدحتلا نم لهسأ تنرتنإلا ىلع تاثداحملا لالخ نم وأ
نأ نود فنعلا عم مهتبرجتب ام اًصخش اوربخأ نأ مهنم ريثكلل قبس
وفظوم ظحال .تامدخلا يف مهتقث اودقف يلاتلابو ةدعاسملا اوقلتي
ريغ نونوكي ام اًبلاغ نيفرتحملا تامدخلا يمدقم نأ ةدعاسملا طوطخ
ىتح ،هفاقيإ ىلع نيرداق ريغ وأ لفطلا هل ضرعتي يذلا فنعلل نيكردم
تاعومجملا وأ نيينهملا نم ديدعلا عم لاصتا ىلع لفطلا نوكي امدنع
نع لافطألا ربعي ،ةدعاسملا طوطخب لاصتالا دنع .تاصصختلا ةددعتم
ةثداحملا نأو هيلإ نوجاتحي يذلا تقولا ىلع نولصحي مهنأل مهريدقت
وفظوم اهمدقي يتلا ةصتخملا ةروشملا حمست .مهتاجايتحا ىلع زكرت
.مهل ةحاتملا تامدخلاب مهطبر ةداعإب ةلاحإلا ةيناكمإو ةدعاسملا طوطخ

48 Thyrhaug, Anette M., Gørill W. Vedeler, Monica Martinussen and Frode Adolfsen, The Family’s House in Norway, An interdisciplinary, municipal/community healthcare service for children, adolescents and their families, In: Nordic Council of Ministers, Family Centre in the Nordic
Countries, A meeting point for children and families, 2012, pp: 29-33, pp. 31-32.
49 Viitala, Riitta, Marjatta Kekkonen and Nina Halme, Family Centres in Finland, A new approach within services for children and families, In: Nordic Council of Ministers, Family Centre in the Nordic Countries, A meeting point for children and families, 2012, pp. 21-28, p. 21-22.
50 Lillsunde, Pirjo, National Actions to address Violence Against Children, Ministry of Social Affairs and Health, National Consultation in Finland, 19 June 2017. Kalmari, Hanne, Promoting Children’s Rights in the National Reform Programme in Child and Family Services, Ministry of
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ةفينعلا ريغ ةلوفطلا لاطبأ مهتفصب تامدخلا ومدقم

ةيلئاعلا تاعازنلا لح يف ةيلئاعلا ةعومجملا تارمتؤم حجنت نأ نكمي
اًعم ءاقبلا ىلع ةرسألا ةدعاسمو لافطألا ةياعر يف رطاخملاو ةريطخلا
تاعازنلا مييقتل اًمظنم اًراطإ ةقيرطلا هذه رفوت .فينع ثداح عوقو دعب
موقت .ةماعلا تامدخلا نم معدب طاشنب ةرسألا دارفأ عيمج كرشتو اهلحو
لمحتو مهلكاشمل لولح ديدحت ىلع ةرسألا دارفأ بيردتب ةقيرطلا
ثيح نم ةلاعفو ةعجان ةقيرطلا نأ ىلإ ةلدألا ريشت .اهلحل ةيلوؤسملا
.51ةفلكتلا

لافطألا ضاير رفوت .قبسملا ليجستلا بلطتت يتلا تامدخلا
معدلا ءابآلا ىقلتي ثيح يوبرتلا عامتجالل ةحاسم ةحوتفملا
نيدلاولا نيب يباجيإلا لعافتلا لالخ نم مهلافطأ ةحصو ومن زيفحتل
تامدخ لالخ نم يساسأ لكشب نيمدختسملا ةلاحإ متت .لفطلاو
تاضرمملا وأ ةدالولل ةقباسلا ةياعرلا لثم  ،ةلماشلا ةيحصلا ةياعرلا
تاراهمب ةقلعتملا فواخملا زفحت .48ةيلزنم تارايزب نمقي يتاوللا
ىلع ةيحصلا ةياعرلا يفظوم يندبلا باقعلا رطاخمو ةئيسلا ةئشنتلا
.ةحوتفم لافطأ ضاير عم ةيلئاع زكارم ىلإ نيدلاولا ةلاحإ
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.53جهنملا ميمص يف عقت هتاجايتحاو لفطلا ءارآ
54داعبألا ددعتم يرسُألا جالعلا6.2.2
يذلا ةلدألا ىلع مئاق ةمدخ جذومن داعبألا ددعتم يرسألا جالعلا دعي
.ةرسألا لخاد تاقالعلا ةدوج نّسحيو ةيرسألا تاعازنلا نم ّدحلا يف حجني
وأ ةيلقع ةيحص لكاشم نم نوناعي لافطألا ناك لاح يف مدختسي امك
بعاتم يف طروتلا وأ تاردخملا يطاعت وأ ناودعلا وأ ةسردملا يف تابوعص
دق نوكراشملا لافطألا نوكي ،تالاحلا هذه نم ديدعلا يفو .نوناقلا عم
جهنملا مّيُق .يرسألا فنعلا نم ىرخأ لاكشأو ،يندبلا باقعلل اوضرعت
فلتخم رئاس يف ةيباجيإ جئاتن ققحي هنأ ثيح يباجيإ وحن ىلع
يئيبلا يعامتجالا لمعلا جهن نيب لاعف لكشب عمجيو تالاجملا هذه
ددعتم يرسألا جالعلا دعاسي .لولحلل داجيإل هّجوملا يرسألا جالعلاو
نود لوحيو ،ةيرسألا تاعازنلا هببست يذلا ررضلا فيفخت ىلع داعبألا
.55ةفلكتلا ديهز ةمدخ جذومن دعُي امك ،ةليدب ةياعرب لافطألا قاحلإ
زكرت يتلا بيلاسألا نم ةعومجم داعبألا ددعتم يرسألا جالعلا رفوي
جالعلا فدهي .نيدلاولا كارشإب موقيو لفطلل ةددحملا تاجايتحالا ىلع
هذهل ًاقيقحتو .لفطلا اهنم يناعي يتلا تابوعصلا لصأ مهف ىلإ
ةرسألا معديو ةئشنتلا تاسرامم مييقت جلاعملا ىلوتي ،ةياغلا
لكشب نواعتلا نيدلاولا ملعتي .تالكشملا لح تاراهم باستكا ىلع
لكاشم لثم ،ةصاخلا مهلكاشم ةجلاعمو ضعبلا مهضعب عم لضفأ
ةرسألا دارفأ عيمج ةدعاسم يرجي .تاردخملا يطاعت وأ ةيلقعلا ةحصلا
تاراهملاو لصاوتلا تاراهم كلذ يف امب ،ةديدج تاراهم باستكا ىلع
ريثأتلا ىلع ةردقلاو تاعازنلا ةيوست تاراهمو ةيفطاعلاو ةيعامتجالا
.ةرسألا دارفأ نيب لعافتلا ىلع
يذلا ،جالعلا تايوتسم فلتخم يف مكحتي قسنمك جلاعملا لمعي
اضيأ جلاعملا موقي .نيعمتجمو نيدرفنم نيدلاولاو لفطلا كرشي
ىلع ،ةرسألل ةبسنلاب نيمهم نودعي ،نيرخآ تامدخ يمدقم كارشإب
وأ لفطلا ةيامحو نيملعملاو ،ةيسفنلا ةياعرلا يينهم لاثملا ليبس
.نويعامتجالا نويئاصخألا وأ لفطلا ةيامح يف نوصتخملا
رومألا ءايلوأو لافطألا نم ةيباجيإ لعف دودر جمانربلا ىقلت
كارشإ يف حجني امك .رسألا عم نيلماعلا نيينهملاو نيجلاعملاو
مهجالع لامكإ ىلع مهّثحيو جالعلا يف طاشنب تاهمألاو ءابآلاو لافطألا
تاعومجملل ىرخألا جالعلا لاكشأ عم ةنراقملاب ةحضاو ةزيم هذهو -
.ىلعأ لشف تالدعم ترهظأ يتلا ،اهسفن ةفدهتسملا
،رهشأ ةعبس ىلإ ةثالث نم داعبألا ددعتم يرسألا جالعلا لامكإ قرغتسي
 60-90اهنم لك ةدم ،اًيعوبسأ تاعامتجا ةثالث ىلإ نيعامتجا نمضتيو
حوارتت نيذلا بابشلاو لافطألا عم يساسأ لكشب مدختسيو .ةقيقد
فلتخم عم فيكتلل ًالباق جمانربلا ّدعُي .اًماع  26و  9نيب مهرامعأ
.تايفلخلاو ةيرسألا عاضوألاو تافاقثلا
)56لافطألا راد( سوهانرب 6.2.3
تامدخ قيسنتو ميدقتب موقت ةسسؤم ،لافطألا راد وأ ،سوهانربلا دعي
فنعلا اياحض نم لافطألل تالاكولا نيب تامدخو تاصصختلا ةددعتم
ةيحصلا ةياعرلاو لافطألا ةيامح تامدخلا لمشت .دحاو فقس تحت كلذو
.ءاضقلاو نوناقلا ذافنإو ةيعامتجالا ةياعرلا تامدخو ةيبطلا تامدخلاو
نم أزجتي ال ًاءزج سوهانربلا دعي ،يبوروألا لامشلا ةقطنم ديلاقت يف
دجوت ،ىرخأ نادلب يفو .ةيئاضقلا مظنلاو ةيمومعلا لافطألا ةياعر مظُن
ماعلا معدلا نم ةفلتخم تايوتسم ىلع اهميظنت متي ةلثامم جذامن
.صاخلاو
يذلا فنعلا نع لفطلا حاصفإ ىلع سوهانربلا يف لمعلا جهانم دعاست
.لافطألل ةقيدص ةئيب يف اياحضلا لافطألا نم ةلدألا عمجو هل ضرعت

.ةرسألا دارفأ نم مهريغو لافطألا ةيهافر نيسحتو ،يندبلا باقعلا كلذ
معدل ،سرادملاو ءايحألا يف تاعازنلا لحل ةقيرطلا هذه مدختست امك
نيب تاقالعلا ةداعتساو لضفأ نيملعتم اوحبصي نأ يف لافطألا
.ثادحألا ءاضق قايس يف اياحضلاو مئارجلا يبكترم
ةعساو اهنأ ىلع تالئاعلا ىلإ رظنُي ،ةيلئاعلا ةعومجملا تارمتؤم يف
ةلودلا تامدخ ةدعاسمب اهتالكشم لح ىلع ةرداقو ةءافك تاذو ةليحلا
ةرسألا يف ةيمسرلا ريغ يعامتجالا معدلا تاكبش نع ًالضف ةيمسرلا
ىلختي نأ جهنلا اذه بلطتي .يلحملا عمتجملاو يحلاو ةدتمملا
اًصاخشأ اوحبصي نأو تالاحلل نيريدمك يديلقتلا مهرود نع نوينهملا
.اهنوبقاريو اهنوهجويو ةرسألا لخاد عازنلا لح ةيلمع نولهسي نييعجرم
مهتاكبشو تالئاعلا نيب طباورلاو ةقثلا ءانبب ةقيرطلا موقت
.تامدخلا يمدقمو ةيعامتجالا
تالاحلا يئاصخأ نم ةردابمب ةلئاعلل يعامج رمتؤم دقع متي ام ةداع
ساسأ ىلع ةرسألا دارفأ كراشي .ةرسألا يف ةددحم لكاشمل ًةباجتسا
عضي ،يعامج رمتؤم يف ةكراشملا ىلع ةرسألا قفاوت امدنع .يعوطت
نييعت متي .لقتسم قسنمو ةلئاعلا عم اًقافتا ةلاحلا يئاصخأ
ريغو اًدياحم نوكي نأ بجي نكلو لفطلا ةيامح تامدخ لبق نم قسنملا
نع الوؤسم قسنملا دعي .ةلئاعلل تامدخلا ميدقت يف اًقبسم كراشم
موقيو مهتوعد متتل اصاخشأ كراشم لك حرتقي .ةعومجملا رمتؤم دادعإ
مهتكراشم نأ نمضيو كلذ نم ضرغلا حرشيو ،مهب لاصتالاب قسنملا
لفطلل ًادعاسم ًاصخش قسنملا نّيعي .مهتقفاوم بلط لبق ةبسانم
ً.52امئاد ًامامتها اهيلويو ىلثُملا لفطلا حلاصم ىلع ةظفاحملا ىلوتي
ةيمالعإ ةسلجب حتتفيو يعامجلا عامتجالا ةرادإ قسنملا ىلوتي
نولمعي نيذلا نورخآلا نوينهملاو لافطألا ةيامح ويئاصخا اهيف مدقي
.ةلئسألا ىلع نوبيجيو مهتزوحب يتلا تامولعملا رسُألاو لافطألا عم
ىلع نوقبي مهنكل ،عامتجالا ةعاق نوينهملاو قسنملا رداغي كلذ دعب
يف ةرسألا أدبت ،ةلحرملا هذه يف .ةيفاضإ ةلئسأ ةيأ ىلع درلل ةبرقم
.تالاحلا يئاصخأ ًاقبسم مهل اهدعأ يتلا ماهملاب مايقلا
ةطشنأ لمشت ،لمع ةطخ دادعإ يف ةرسألل ةيساسألا ةمهملا لثمتت
تامدخلا يمدقمو ةلاحلا يئاصخأو يعامتجالا معدلا ةكبشو ةرسألا دارفأل
قسنملل جئاتنلا ةرسألا مدقت ،ةمهملا هذه مامتإ امدنع .نيرخآلا
ةطخ ىلع ةقفاوملا ةلاحلا يئاصخأ ررقي نأ لبق ،ةلاحلا يئاصخأ و
ىوتسم ىلإ قحاللا اهذيفنت وأ لمعلا ةطخ قْرت مل نإ .اهمدع نم لمعلا
ةيامحل ةماعلا ةسرامملا قيبطت يف ةلاحلا يئاصخأ يضمي ،تاعقوتلا
ً،اريخأ ًاذالم اهفصوب ةليدب ةياعرل عضخي دق لفطلا نأ ينعي ام ،لفطلا
.ىلضفلا لفطلا حلاصم يف كلذ مدخي امدنع
،ةيرسألا تاعامجلا تارمتؤم يف نيكراشملا نأ تامييقتلا تحضوأ
ةبوعص اودجو مهنأ نم مغرلا ىلع ،ةديفم اهنوربتعي ،لافطألا اهيف امب
يذلا تقولا يف .عامتجالا ضرغل اهب اوف ّلُك يتلا تابجاولا مامتإ يف
لالخ ررضلاو فنعلا رطاخم نم نيقلق ةلاحلا ييئاصخأ ضعب هيف ناك
ةلئاعلا دارفأ يف نوقثي فيك اوملعت دقف ،ةيلئاعلا تاعامتجالا
عامتجالا لالخ لولحل لصوتلا رذعت نإ ىتح .تايلوؤسمب مهنوفلكيو
ةمهم ىلوأ ةوطخ لوألا ةيرسألا تاعامجلا رمتؤم يف ةكراشملا دعت ،لوألا
.ةحلاصملا ةيلمع يف
كارشإ يف ةعتم اودجوو تاعامتجالا لوح ةيباجيإ لاعفأ دودر لافطألا ىدبأ
لضفأ ةكراشم صرف ىلع اولصح مهنأ اورعشو .ةعسوملا ةرسُألا نم دارفأ
ةيديلقتلا ةيامحلا لامعأب ةنراقم ةيرسألا تاعامجلا رمتؤم يف
.مهتاجايتحاو مهرظن تاهجول لضفأ مهف ىلع كلذ مهدعاس دقو ،لافطألل
ةدوج زّزع لفطلل ىلثملا حلاصملا ىلع رهسي دعاسم صخش كارشإ نإ
ةيعجرم ةمئاق تّدعأُ .ةدعاسملا هذه يف ةدئاف اودجو نيذلا لافطألا ةكراشم
نأل نامضل نيقسنملاو ةلاحلا ييئاصخأ داشرإل ثاحبألا ىلع دنتست

52 Skaale Havnen, Karen J. and Øivin Christiansen, Knowledge Review on Family Group Conferencing, Experiences and Outcomes, Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare (RKBU West), Uni Research Health, 2014, http://www.fgcnetwork.eu/user/
file/20140000_knowledge_review_on_family_group_conferencing_uni_research.pdf, pp. 13-14. See also: European Network of Family Group Conference, Democratizing Help and Welfare in Europe, undated, http://www.fgcnetwork.eu/en/fgc/
53 Heino, Tarja, Family Group Conference from a Child Perspective, Nordic Research Report, National Institute for Health and Welfare, 2009, http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/79916/da905b95-70f6-4db8-9d82-91b74fe55ed0.pdf?sequence=1, p. 121.
54 Finnish Association for Mental Health, Monimuotoinen Perheterapeuttinen Työskentely [Multi-Dimensional Family Therapy Work], undated, https://www.mielenterveysseura.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/lapset-ja-nuoret/kasvun-tuki/mdft-%E2%80%93-monimuotoinenperheterapeuttinen-ty%C3%B6skentely Multi-Dimensional Family Therapy, MDFT Program, 2018, http://www.mdft.org/MDFT-Program/What-is-MDFT The Multi-dimensional Family Therapy is used increasingly in Finland, where the Association for Mental Health is coordinating the
.جمانربلل جيورتلا يف لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازول ةعباتلا لفطلا ةيامح ةرئاد تأدب ،اينوتسأ يف programme.
55 Non-Violent Childhoods Project, Expert Meeting, Riga, Latvia, 27-28 February 2018.
56 For more information on Barnahus, see PROMISE, http://www.childrenatrisk.eu/promise/
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ةبسنلابو .ةيحصلا ةياعرلا لاجم يف نوينهملاو ةطرشلاو ةيعامتجالا
نيينهملا عم نواعتلا مهملا نم نوكي دق ،لاثملا ليبس ىلع ،ةطرشلل
لفطلاب ةقلعتملا ةيحصلا تامولعملا ريسفتل يبطلا لاجملا نم
.ةيئانجلا تاقيقحتلا ضرغل
لفطلا ةلاح مهفل ربكأ ةصرف تالاكولا ةددعتم تاعامتجالا نكمت
ةيلبقتسملا تاوطخلاب ةقلعتملا رارقلا ذاختا ةيلمع ريسيتو
ليبس ىلع ،تامدخلا يمدقم دشريو .لفطلل ىلضفلا حلاصملاو
عضوي نأ ىلضفلا لفطلا ةحلصم نم ناك اذإ ام ريرقتلا يف ،لاثملا
،يئانج قيقحت حتف يرورضلا نم ناك اذإ  ،ةرسألا راطإ جراخ ةياعرلا يف
.ةيعرش ةيبط ةلباقم ىلإ لفطلا ةلاحإ بجي ناك اذإ امو

ديدحتل اياحضلا لافطألا عم تالباقم ًاصيصخ نوبردم نوفظوم يرجُي
تاءارجإلاو جالعلاو لفطلا ةيامح تامدخو ةيعامتجالا تامدخلا ىلإ ةجاحلا
عمجُت يتلا ةلدألا نإف ،ةيئاضق ىوعد عفر مت لاح يف .ةينوناقلا
نأ رابتعاب ،ةمكحملا لبق نم اهلوبق متي سوهانربلا يف قّثوتو
ةمكاحملاو ةيئاضقلا ةوعدلا ئدابم مرتحت سوهانربلا يف تاءارجإلا
يرجيو ،يسنجلا فنعلا اياحض لافطألل تامدخ سوهانربلا مدقي .ةلداعلا
لافطألا لمشتل ديازتم لكشب ةفدهتسملا ةعومجملا قاطن عيسوت
امب ،لاكشألا نم لكش يأب لالغتسالاو لامهإلاو فنعلل اوضرعت نيذلا
.يندبلا باقعلا كلذ يف
ةددعتم ةعومجملا عمتجت ،سوهانربلا ىلإ ةيضقلا ةلاحإ دنع
دشري .ةرسألاو لفطلا ةلاحل كرتشم مييقت ءارجإل تاصصختلا
يغبني ناك اذإ رارقلا ،نادلبلا ضعب يف ،و ةيئاضقلا ىوعدلا مييقتلا
فنعلا رمتسي امدنع .يئانج قيقحت حتفل ةطرشلا ىلإ ةلاحلا غيلبت
ةداع مدخي ةطرشلا غيلبت نإف ً،اطرفم ًافنع نوكي وأ ،ةليوط ةرتفل
ةلباقم ىرجتو ،اقيقحت ةطرشلا حتفتو ،لفطلل ىلضفلا حلاصملا
باكتراب ناوبألا هبتشُي امدنع .سوهانربلا يف لفطلا عم ةيئاضق
يصو نييعت ةمكحملا نم ماعلا يعدملا بلطي ،لفطلا دض فنعلا
لفطلل ىلضفلا حلاصملا ىعريو لفطلا لجأ نم يضاقتلا ضارغأل
نوبردم نويئاصخأ يرجي .سوهانربلا يف ءاعدالا لحارم عيمج لالخ
.ةلدألا ىلع ةمئاقلا ةلباقملا لوكوتورب مادختساب ةيئاضق ةلباقملا
نوينهملا عمتسي سوهانربلا يف لفطلا عم ةيئاضقلا ةلباقملا لالخ
عامتسالا دعاسي .ةلصفنم ةبقارم فرغ نم ةلباقملا ىلإ نورضاحلا
.لفطلاب ةصاخلا ةمالسلا ةطخ دادعإ ىلع ةيعامتجالا تامدخلا يمدقم
.ةلباقملا بقع سوهانربلا يف يعرش يبط صحف ىلإ لفطلا لاحُي دقو
رابك صاخشأ يأو نيوبألا عم ةلباقملا ءارجإ نع ةلوؤسم ةطرشلا نوكت
.ةيضقلا يف نيطرخنم
رود ضعب يف .يجالع معد يقلت ةرسألاو لفطلل زوجي ،ةلباقملا بقعو
ومدقمو نويعامتجالا نويئاصخألا لمعي ،ىرخألا تائيبلاو لافطألا
ءادتعالل لماكتملا يكاردإلا يكولسلا جالعلا ةدحو عم ةيحصلا ةياعرلا
تالاح يف ةعجشم جئاتن يجالعلا جمانربلا اذه رهظأ .57لافطألا ىلع
.ةرسألا يف لافطألا دض ةطسوتملا ىلإ ةطيسبلا يندبلا ءادتعالا
رعشي امدنع اًضيأ الاعف جمانربلا اذه دعي .همييقتو هتعجارم لصاوتتو
بستكا مهلافطأ نأل ةيباقع وأ ةيناودع رثكأ نوحبصي وأ ،زجعلاب لهألا
نيذلا ءابآلا جمانربلا فدهتسي .ىرخأ ةبعص تايكولس وأ ًايناودع ًاكولس
رييغت يف نوبغار مهنأو ،أطخ رمأ يندبلا باقعلا مادختسا نأب نورقي
.ءابآ مهفصوب مهكولس
تالاكولا ةددعتم رطاخملا تامييقت 6.2.4
ال امدنع ةديج ةتقؤم لولح تالاكولا ةددعتم رطاخملا تامييقت حيتت
ادنلنف يف مييقتلا مدختسيو .هباشم جذومن يأ وأ سوهانربلا دجاوتي
ةقسنم ةدعاسم ىلإ نوجاتحيو فنعلا نم اوناع نيذلا لافطألا تالاح يف
.تامدخلا يمدقم فلتخم نم
ةياعر تامدخ ىقلتت امدنع تالاكولا ددعتم رطاخملا مييقت أدبي
كلذ يف امب ،فنعلا نم يناعي لفط نأشب اًراطخإ ةطرشلا وأ لافطألا
قيسنت ىلإ جهنملا اذه فدهي .فنعلا رطخل ضرعم وأ ،يندبلا باقعلا
.هترسأو لفطلا لوح ةمالسلل ةكبش ءاشنإو ،تامدخلا ميدقت

57 Linköping University, National Competence Centre in Child Abuse, Ref. No. 3.1-39020/2014, accessed from http://www.barnafrid.se/custom/uploads/2016/03/Linko%CC%88ping-University-Svedin.pdf, p. 5. See also: Kjellgren, C., Nilsson, D., Svedin, C.G., Child Physical Abuse,
Experiences of combined treatment for children and their parents: A pilot study, Child Care in Practice, Vol. 19, No. 3, 2013, pp. 275290.
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نأشب ةيعامتجالا تامدخلا لكيهملا رطاخملا مييقت جذومن دشري
تامولعملا مساقت ريسيت ًاضيأو ،رارقلا ةعانصو تالاحلا مييقت
مييقت ىلع تالاحلا يئاصخأ جذومنلا ةئبعت دعاست .لافطألا نأشب
لمعلا نإ .ةيامحلا لماوع ًاضيأو ،لافطألا ىلع اهتجردو رطاخملا عون
ةيمهأب مستي يذلا ،مييقتلا ةيلمع عيرست هنأش نم جذومنلاب
موقي .ةرطخلا تالاحلاو بابشلا لافطألا تالاحل ةبسنلاب ةصاخ
رطاخملا مييقتل عامتجال ةددعتملا تالاكولا ةوعدب تالاحلا يئاصخأ
ةلصلا يوذ تامدخلا يمدقم عيمج كراشي .ةيلاع رطاخملا تناك يف
تامدخلاو لافطألا ةياعر تامدخ اميسالو ،عامتجالا يف ةلاحلاب
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ةيملاعلا تامظنملا تاهيجوت
تامدخلا يمدقم ىلإ
تائيهلا نم ةيهيجوت داوم ةريفو ةعومجم ىلإ لوصولا تامدخلا ومدقم عيطتسي
ابوروأ سلجمو ةدحتملا ممألا اهيف امب ةيملاعلاو ةيبوروألا.

كلذ ىلإ ةفاضإلاب، ةيملسلا ةلوفطلا معد يف ةمدخلا ريفوتل ماهلإ ردصم لافطألا قوقحب ةصاخلا ةنجللا نع ةرداصلا ةماعلا تاقيلعتلا رفوت
اهيف امب: قوقحو ميلعتلا فادهأ ؛ةطشنلا لافطألا ةكراشمو لفطلل ىلثملا حلاصملا زيزعتو ؛يندبلا باقعلا عنمو فنعلا لاكشأ لك نم ةيامحلا
نيقهارملا.58 1
GUIDANCE FOR SERVICE PROVIDERS: EXAMPLES FROM EUROPE AND THE UNITED NATIONS
SOCIAL WELFARE AND CHILD PROTECTION SERVICES

HEALTH CARE SERVICES

•• European Union Principles for integrated child protection systems (2015)
•• Council of Europe Recommendations on children’s participation in family and
social life (R(98)8)
•• Council of Europe Recommendations on children’s rights and social services
friendly to children and families (Rec(2011)12)
•• United Nations Guidelines for the Alternative Care of Children (2010)
•• Council of Europe Recommendations on participation of children and young
people under the age of 18 (Rec(2012)2)

•• Council of Europe Guidelines on child-friendly health care (2011)
EDUCATION, INCLUDING EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE

•• General Comment on the aims of education by the Committee on the Rights
of the Child (2001)
CHILD-SENSITIVE JUSTICE

•• Council of Europe Guidelines on child-friendly justice (2010)
•• United Nations Guidelines on Justice in Matters Involving Child Victims and
Witnesses of Crime (2005)

58 The General Comments issued by the Committee on the Rights of the Child are available from: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11
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ةفينع ريغ تالوفط
ةبوقعلا رظح نوناقل لماكلا ذيفنتلا عيجشت وه فنعلا نم ةيلاخلا ةلوفطلا جمانرب نم فدهلا ّدعُي
باحصأ هيف كرتشي يذلا ينواعتلا لمعلاو طيطختلا ربع قيطلبلا رحب ةقطنم يف لافطألل ةيندبلا
ةيضوفملا هليومت يف كرتشتو قيطلبلا لود سلجم جمانربلا ىلع فرشُي .نيددعتملا ةحلصملا
. www.childrenatrisk.eu/nonviolenceةيبوروألا

قيطلبلا رحب لود سلجم
لودلا .يميلقإلا راوحلاو نواعتلل يموكح يسايس ىدتنم وهو  1992ماع يف قيطلبلا رحب لود سلجم سسأت
،ايفتالو ،ادنلسيآو ،ايناملأو ،ادنلنفو ،اينوتسإو ،كرامندلا يه قيطلبلا رحب لود سلجم يف ءاضعألا
لالخ نم سلجملا لمعيو .ةيبوروألا ةيضوفملا نع ًالضف ،ديوسلاو ،ايسورو ،ادنلوبو ،جيورنلاو ،ايناوتيلو
ىلع لمعلل ةردابم ميدقتب  1998ماع يف قيطلبلا رحب لود سلجم ماق .ءاربخلا تاعومجمو تاكبشلا
ينعم ءاربخ قيرف قيطلبلا رحب لود سلجم نم كراشُي .لفطلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةيقافتا قيبطت
لالغتسالاو ةءاسإلا ءاهنإل نييلودلاو نييميلقإلاو نيينطولا نيمهاسملا عم رطخلل نيضرعملا لافطألاب
. www.cbss.orgلافطألا دض فنعلا لاكشأ عيمجو رشبلاب راجتالاو

ةيميلقإ ةكارشو ةردابم
ديوسلاو ايفتالو ،ادنلنفو ،اينوتسإ نم تارازو عم ةكارشلاب لمعت فنعلا نم ةيلاخ تالوفط جمانرب لمعت
،ةينطو تاناملربو ،ةيموكح تارازو نم نولثمم كراش .ادنلوب يف لافطألا قوقحب ةينعملا ملاظملا ةنامأو
قيطلبلا رحب لود مظعم نم لافطأ ىلإ ةفاضإلاب تامظنمو ،تايميداكأو ،لافطألل ملاظملا ةنامأ بتاكمو
ابوروأ يف دهاعمو ىرخأ لود نم ءاربخ اًضيأ كراش .هيجوتلا ريراقتو جمانربلا يف اومهاسو ءاربخلا تاعامتجا يف

لافطألا دض ةيندبلا ةبوقعلا لاكشأ عيمج ءاهنإل ةيملاعلا ةردابملا
نم نييموكح ريغو نيموكح نيلثمم عم لمعلاب لافطألا دض فنعلل دح عضو ىلإ ةيملاعلا ةردابملا فدهت
تالوفط جمانرب وحن ةيلود ةكارش يهو .ةيندبلا تابوقعلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلاو لماشلا رظحلا لالخ
 .www.endcorporalpunishment.orgفنعلا نم ةيلاخ

هيِجْوَتلا ريراقت

ةيندبلا ةبوقعلا ءاهنإل لافطألا قوقح ةيقافتا ذيفنت لوح ةوطخب ةوطخ مكدشري ليلد

 ةفينعلا ريغ ةلوفطلا نامض.يرسألا قاطنلا يف ةيندبلا ةبوقعلا رظحي يذلا عيرشتلا ذافنإ لوح يهيجوت ليلد

 فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط لجأ نم لافطألا ةيبرتيندبلا باقعلا رظحي يذلا عيرشتلا ذافنإل ةيباجيإ ةيبرت

 ةفينعلا ريغ ةلوفطلل ةمعاد تاعمتجم ءانبةيندبلا ةبوقعلا رظحي يذلا عيرشتلا ذافنإ فدهب يعولا ةدايزل تالمح

 ةفينعلا ريغ ةلوفطلل نيمعادك ةمدخلا ومدقمةيندبلا ةبوقعلا رظحي يذلا عيرشتلا ذافنإل لهألاو لافطألل ةمدخلا ميدقت

 ةفينع ريغ ةلوفط وحن يعاسملا ةعباتمةيندبلا ةبوقعلا رظحي يذلا عيرشتلا ذافنإل تايكولسلاو تاهجوتلا يف تاريغتلا سايق

ةفينعلا ريغ تالوفطلا جمانرب هجوُي
:عم ةكارشلاب قيطلبلا لود سلجم
اينوتسإ ،ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو
ادنلنف ،ةحصلاو ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو
ايفتال ،ةيعامتجالا ةياعرلا ةرازو
ادنلوب ،لفطلا قوقحب ةينعملا ملاظملا ةنامأ
ديوسلا ،ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةرازو
لافطألا دض ةيندبلا ةبوقعلا لاكشأ عيمج ءاهنإل ةيملاعلا ةردابملا

ةرايز ىجرُي ،ةفينع ريغ تالوفط جمانربو ريراقتلاو ةلمحلا لوح تامولعملا نم ديزملل
www.childrenatrisk.eu/nonviolence

ةنطاوملاو ةاواسملاو قوقحلا جمانرب نمض يبوروألا داحتالا عورشملا ذه ليومت يف كراش
ةيبوروألا ةيضوفملا لمحتت الو ،مهدحو هيفلؤم تاهجوت روشنملا اذه سكعي 2014 - 2020.
.هيف ةدراولا تامولعملل مادختسا يأ نع ةيلوؤسملا

