
النشرية اإلحصائية   2012 
    لنشاط مندوبي محاية الطفولة

اجلمهورية التونسية 
وزارة شؤون املرأة واألسرة

مكتب املندوب العام حلماية الطفولة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمهودات متثل هذه الوثيقة حصيلة "

إطارات مكاتب مندويب محاية 

استنادا  2102الطفولة خالل سنة 

قاعدة بيانات املنظومة معطيات إىل 

املعلوماتية اخلاصة مبعاجلة ملفات 

األطفال املتعهد هبم واليت دخلت حيز 

 . 2101االستغالل منذ سنة 

إىل جانب تناول أهم خصائأ حاالت 

الطفولة املهددة وحاالت الطفولة 

 تطّرقتحنة اليت مّت التعهد هبا، اجلا

النشرّية إىل ظاهرة العنف ضد 

األطفال وأبرز خصوصيات الفئات اليت 

 . 2102استهدفت خالل سنة 

العمل مل يكن لري  النور لوال  هذا

الدعم املتواصل ملكتب اليونيسيف 

بتونس، وحرص كافة إطارات مكاتب 

مندويب محاية الطفولة ومكتب 

فولة على املندوب العام حلماية الط

تطوير السلك والنهوض بقطاع 

 ."يف تونس طفولةال

 

 السيد رياض الصايف

  يف اإلحصاء ونظم املعلومات  مهند،/خبري
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 تلقي اإلشعارات التطور السنوي لعدد اإلشعارات
على  2102رد خالل سنة و

مكاتب مندويب محاية الطفولة ما 

أي مبعدل تلقي إشعارا،  2992يناهز 

إشعارا يوميا. وقد سجلت سنة  01

مقارنة  %00,9زيادة تقدر بـ 2102

  بالسنة الفارطة.

 2882مشلت هذه اإلشعارات 

بلغ املعدل الوطين لألطفال طفال، لي

طفال لكل  0,8 حدوداملشعر بشأهنم 

 سنة(. 01-1من فئة ) ألف طفل

وقد تفاوت التوزيع اجلغرايف 

هلذه اإلشعارات، حيث استأثرت والية 

تونس بأعلى نسبة من خالل تلقي 

، تلتها 2102إشعارا خالل سنة  091

 031والييت صفاقس وبزنرت بـ

 إشعارا على التوايل.  011و

 

 
 
 

 اإلشعار مصادر
صدرت أغلب اإلشعارات عن 

من  %09,8من خالل  والدي الطفل

جمموع اإلشعارات، وعن مؤسسات 

حكومية )قضائية، صحية، اجتماعية، 

  .%31,9تربوية،...( بنسبة 

 

من ذلك، فقد مثل االتصال 

املباشر مبندويب محاية الطفولة 

املراسالت اخلطية أهم اإلشعار عرب و

خالل  عن حاالت التهديد عالماإل طرق

 . 2102سنة 

 عبر مراسلة إلكترونية
0.6% 

 عبر مراسلة خطية
27.4% 

 عبر الهاتف
11.1% 

 مباشرة
60.9% 

 2012 -توزيع اإلشعارت حسب طرق التبليغ 
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 إشعارا يوميا
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 اإلشعارات تصنيف
يتدخل مندوب محاية الطفولة 

 أن فيها يتبّين اليت احلاالت مجيع يف

 أو البدنية سالمته أو الطفل صّحة

 للخطر معّرضةمهّددة أو  املعنوية

 فيه يعيش الذي للوسط نتيجة وذلك

 اليت واألعمال لألنشطة أو الطفل،

 اليت اإلساءة أنواع لّشىت أو هبا يقوم

 الصعبة احلاالت وخاصة عليه تّسلط

محاية  جملة من 20 بالفصل احملّددة

 .الطفل

 
مّت تصنيف يف هذا اإلطار، 

اإلشعارات وفقا للتبويب الوارد هبذا 

عجز  وضعياتمثلت الفصل، وقد 

األبوين أو من يسهر على رعاية الطفل 

 %32,2 نسبةعن اإلحاطة والتربية 

اليت مّت تلقيها من اإلشعارات مجلة  من

خالل  الطفولةمندويب محاية قبل 

حاالت التقصري  تلتها ،2102سنة 

 البني واملتواصل يف التربية والرعاية

  %.28,9 بنسبة

 
مظاهر تعريض الطفل  استأثرتو

من مجلة  %08,0لإلمهال والتشرد بـ

يف حني مل يسجل مندويب  اإلشعارات.

حاالت من قبيل  9محاية الطفولة إاّل 

استغالل الطفل يف عمليات اإلجرام 

رغم  2102نظم طيلة سنة امل

 األحداث اليت مرت هبا البالد.

 

 

 

37 

1945 

36 9 
152 

581 

1733 

1102 

397 

0

500

1000

1500

2000

2500

عجز األبوين أو من يسهر   أخرى
على رعاية الطفل عن  

 اإلحاطة والتربية

تعريض الطفل للتسول أو 
 استغالله اقتصاديا

استغالل الطفل في 
 اإلجرام المنظم

استغالل الطفل ذكرا كان  
 أو أنثى جنسيا

التقصير البين والمتواصل  اعتياد سوء معاملة الطفل
 في التربية والرعاية

تعريض الطفل لإلهمال  
 والتشرد

فقدان الطفل لوالديه وبقاؤه 
 دون سند عائلي

 2012 -توزيع اإلشعارات حسب صنف التهديد 
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خصائص الفئات املستهدفة 

 اإلشعارات من
استهدفت اإلشعارات الواردة 

كال اجلنسني، إذ  2102خالل سنة 

. وجتدر %08,0بلغت نسبة اإلناث 

تفاوت هذه النسبة وفقا  اإلشارة إىل

 لطبيعة التهديد والنطاق اجلغرايف. 

 

 

احندرت اإلشعارات من خمتلف 

احنصرت يف املقابل، الفئات العمرية. 

من اإلشعارات يف صفوف  02.0%

 همتتجاوز أعمارمل  األطفال الذين

من خالل )عند تلقي اإلشعار السنة 

 ويرجع االرتفاع يف عدد (. إشعارا 901

 

 

 نسبة التعهدأمهية إىل  ،هذه الفئة

 خارج إطار الزواج.باألطفال املولودين 

مندوبو محاية الطفولة ما  تلقىحيث 

خبصوص والدات إشعارا  811يناهز 

 . 2102خارج إطار الزواج خالل سنة 
 ذكور
51.2% 

 إناث
48.8% 

توزيع اإلشعارات حسب 

 2012 -اجلنس 

445 
83 
85 

120 
131 
132 

179 
188 

165 
177 

140 
179 

166 
133 

178 
142 

131 
109 

44 

462 
107 

122 
124 
129 

174 
192 
187 

195 
176 

145 
187 
193 

144 
155 

132 
112 

96 
33 

500 300 100 100 300 500

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

18+

 2012 -التوزيع اهلرمي لإلشعارات حسب سن الطفل عند تلقي اإلشعار 

 إناث ذكور

 

02,0% 
من اإلشعارات 

 ألطفال دون السنة
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والتحري  االستقصاءإجراءات   
للوقوف على جدية اإلشعار  

 فعال يؤكد ماوالتيقن ما إذا كان هناك 

 الطفل صحة هتّدد صعبة حالة وجود

على  املعنوية أو البدنية سالمته أو

محاية  جملة من 20 الفصل معىن

قام مندوبو محاية الطفولة الطفل، 

باالستقصاء  2102خالل سنة 

 28إشعارا ) 2018والتحري يف شأن 

(، وذلك 2102إشعارا وردت قبل سنة 

إذنا قضائيا  0138من خالل إجراء 

/حبثا اجتماعيا اتقرير 0320وطلب 

 عن الطفل. ونفسانيا

 تقدير حالة التهديد
انطالقا من األحباث 

خالل مّت والتحريات اليت ُأجريت، 

 تهديدجدية التقدير  2102سنة 

إشعارا منها  082إشعارا ) 2008بـ

(، يف حني بقي 2102وردت قبل سنة 

إشعارا قيد مزيد االستقصاء  2012

والتحري. وقد بلغت بذلك النسبة 

 .%18,8املقدرة  العامة لإلشعارات

 

 

 

 

  

 
 

أفضت نتائج التقييم، و

إشعارا  0039إىل التعهد بـ

، لتناهز 2102خالل سنة 

بذلك نسبة اإلشعارات اجلدية 

احلاالت من جمموع  80,9%

اليت مّت تقدير التهديد بشأهنا 

  .2102خالل سنة 

   

  

 2102 -توزيع إجراءات االستقصاء والتحري 

 العــدد اإلجــــــــــــــــراء

 3111 طلب إذن قضائي

    2193 استدعاء الطفل وأبويه واألطراف املعنية 

    329  الدخول إىل مكان يوجد فيه الطفل 

    08 إجراء اختبار طيب 

    32 إجراء اختبار نفسي 

    2103 إجراء التحقيقات بصفة شخصية 

 0220 طلب تقارير/حبوث اجتماعية ونفسانية

اإلشعارات 
الغير متعهد  

 بها
12.4% 

اإلشعارات 
 المتعهد بها

56.2% 

اإلشعارات 
التي ال تزال  

قيد  
 االستقصاء

31.4% 

 توزيع اإلشعارت  حسب طبيعة املرحلة

 
 
 
 

 تصنيف التعهدات 
غلبت حاالت عجز األبوين أو 

من يسهر على رعاية الطفل عن 

احلاالت على مجلة الرعاية واإلحاطة 

بنسبة  2102املتعّهد هبا خالل سنة 

تعهدا من  0221ما يناهز )% 30,0

ها حاالت . تلتتعّهدا( 0039مجلة 

التقصري البني واملتواصل يف التربية 

من مجلة  %21,2من خالل والرعاية 

 .التعهدات

بــــالوقوف علــــى األســــباب    

 %22) اتعهـد  910الفرعية للتهديد، 

ــة     ــت نتيج ــدات( كان ــة التعه ــن مجل م

مباشرة خلالفـات أسـرية سـواءا تعلـ      

األمـــر بــــتعريض الطفـــل ملخـــاطر    

ــالطعن   ــة، أو بـــ ــات العائليـــ اخلالفـــ

التشكيك يف قيام احلاضـن بواجباتـه   و

ــد   ــع أحـ ــل مـ ــة الطفـ ــة إقامـ يف حالـ

 األبوين.  

 ، يف حني، بلغـت عـدد التعهـدات   

أو مـن يسـهر    الناجتة عن عجز األسرة

 اإلحاطـة بـه  عـن  على رعايـة الطفـل   

أي  تعهدا، 920 ، حوايلألسباب مادية

االت من مجلـة احلـ   %2010ما يناهز  

 . 2102املتعهد هبا خالل سنة 
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تعريض الطفل للتسول أو 
 استغالله اقتصاديا

استغالل الطفل في 
 اإلجرام المنظم

استغالل الطفل ذكرا كان  
 أو أنثى جنسيا

التقصير البين والمتواصل  اعتياد سوء معاملة الطفل
 في التربية والرعاية

تعريض الطفل لإلهمال  
 والتشرد

فقدان الطفل لوالديه وبقاؤه 
 دون سند عائلي

 2012 -توزيع التعهدات حسب صنف التهديد 

 

22% 
 حاالت التهديدمن 

ناجتة عن خالفات 
 أسرية
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 املهددةخصائص الفئات 
 

بلغت نسبة التعهدات من جـنس  

ــة التعهــدات   %09,0اإلنــاث  مــن مجل

 . 2102خالل سنة 

 

ــد    ــال عن ــار األطف ــا ألعم وتبع

ــاالت     ــتهدفت حـ ــعار، اسـ ــي اإلشـ تلقـ

التهديد الشرحية العمرية دون السـنة  

تعهــدا، أي مــا ينــاهز  118مــن خــالل 

مجلة احلاالت املتعهد هبا  من  01,2%

 .2012سنة خالل 

 

% من 31,1وتبني املعطيات، أّن 

ــزاول   ــددة  تـ ــاالت املهـ ــا  احلـ تعليمهـ

باملرحلة األوىل مـن التعلـيم األساسـي    

إذ بلغ عدد التعهدات بشأن هذه الفئـة  

ــة    0113 ــت فئـ ــا احتلـ ــدا. فيمـ تعّهـ

األطفال الـذين هـم دون سـن الدراسـة     

ومل يلتحقــوا بــأي مؤسســة تربويــة    

تعّهـدا،   112املرتبة الثانية من خالل 

% مــــن جممــــوع  02,0أي بنســــبة 

 التعهدات.  

 

 

 

ــددين     ــال امله ــبة األطف ــت نس ــا بلغ كم

ــاهز     ــا ين ــة م ــن الدراس ــنقطعني ع وامل

من مجلة احلـاالت املتعهـد هبـا     8,2%

 .2102خالل سنة 
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01,2% 
 من التعهدات 

 ألطفال دون السنة
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 املهددةخصائص الفئات 
 

بلغت نسبة التعهدات من جـنس  

ــة التعهــدات   %09,0اإلنــاث  مــن مجل

 . 2102خالل سنة 

 

ــد    ــال عن ــار األطف ــا ألعم وتبع

ــاالت     ــتهدفت حـ ــعار، اسـ ــي اإلشـ تلقـ

التهديد الشرحية العمرية دون السـنة  

تعهــدا، أي مــا ينــاهز  118مــن خــالل 

مجلة احلاالت املتعهد هبا  من  01,2%

 .2012سنة خالل 

 

% من 31,1وتبني املعطيات، أّن 

ــزاول   ــددة  تـ ــاالت املهـ ــا  احلـ تعليمهـ

باملرحلة األوىل مـن التعلـيم األساسـي    

إذ بلغ عدد التعهدات بشأن هذه الفئـة  

ــة    0113 ــت فئـ ــا احتلـ ــدا. فيمـ تعّهـ

األطفال الـذين هـم دون سـن الدراسـة     

ومل يلتحقــوا بــأي مؤسســة تربويــة    

تعّهـدا،   112املرتبة الثانية من خالل 

% مــــن جممــــوع  02,0أي بنســــبة 

 التعهدات.  

 

 

 

ــددين     ــال امله ــبة األطف ــت نس ــا بلغ كم

ــاهز     ــا ين ــة م ــن الدراس ــنقطعني ع وامل

من مجلة احلـاالت املتعهـد هبـا     8,2%

 .2102خالل سنة 
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 2012 -التوزيع اهلرمي للتعهدات حسب سن الطفل عند تلقي اإلشعار 
 أنثى ذكر

 

01,2% 
 من التعهدات 

 ألطفال دون السنة

 األسريخصائص الوسط 
 فئات املهددةلل

ــوازن   ــنعكس التــ ــري يــ األســ

مباشرة علـى البيئـة احلاميـة للطفـل،     

% من اإلشعارات اليت 11,0 من ذلك أّن

ــة    ــة الطفول ــدوبو محاي ــد هبــا من تعّه

ختـــّأ أطفـــاال  2102خـــالل ســـنة 

ينحدرون من أسر تعـا  مـن صـعوبات    

عالئقية بني األبوين )طالق، فراق،...( 

أو أيتاما من أحد الوالـدين أو كالمهـا.   

لى خـالف الصـيغ   العالقات ع مثلتكما 

 % من مجلة التعهدات.08,1القانونية 

ــيم ُتو ــن  %01,2ق ــاالت م احل

يف عائلة  2102املتعهد هبا خالل سنة 

ممثال أساسا يف شخأ )ذات ويل واحد 

ــن خــالل   ،األم ــن مجلــة  31,1م % م

ــدات، مقابـــل   % ممـــثال يف 8,9التعهـ

. فيما مل يتم إحصـاء إاّل  (شخأ األب

الطفـل يعـيش    اتعهدا كان فيهـ  0312

ــة  ــن  يف عائل ــة م ــدين  متكون ــال الوال ك

  % من مجلة التعهدات(.31,8)

ــارة أنّ  ــا جتــدر اإلش  %2,3 كم

مـن األطفـال املتعهـد هبـم خـالل ســنة      

 هم يف إيداع عائلي.  2102

 22بينما مّت رصد حاالت هتديـد لـد    

طفـال   30طفال حتـت نظـام الكفالـة و   

 متبىن.

ــاوز     ــر ، مل يتج ــة أخ ــن جه م

ــتو  ا ــات   املسـ ــب ألمهـ ــي ألغلـ لتعليمـ

األحيـــاء واءبـــاء األحيـــاء ممـــن مت 

ــة   ــتوياهتم التعليميــ ــريت مبســ التصــ

املرحلــة األوىل مــن التعلــيم األساســي، 

 %21,1و %38,0حيث بلغت نسـبهم  

 على التوايل.   
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توزيع التعهدات حسب الوضعية  

 2012 -العالئقية لألبوين 

غير  
 مصرح به

53.9% 

 عـالي
4.4% 

مرحلة  
ثانية  
 /أساسي
 ثانـوي

13.7% 

/  ابـتدائي
مرحلة  
أولى  
 أساسي

22.0% 
 أمي
6.0% 

توزيع التعهدات حسب املستو   

 2012 -التعليمي لآلباء األحياء 

غير مصرح  
 به
45.0% 

 عـالي
4.3% 

مرحلة ثانية  
 /أساسي
 ثانـوي

12.4% 

 /ابـتدائي
مرحلة أولى  

 أساسي
27.0% 

 أمي
11.4% 

توزيع التعهدات حسب املستو   

 2012 -التعليمي لألمهات األحياء 
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 احلماية االجتماعية 

انطالقا من احلاالت املتعّهد هبـا  

عن السنوات  )اجلديدة منها أو املتّخلدة

ــة    ــدوب محايـ ــدد منـ ــابقة(، حيـ السـ

ــب    ــائي املناس ــراء احلم ــة اإلج الطفول

ــيت يعيشــها    ــة ال حســب خطــورة احلال

ــدابري    ــذلك الت ــا ل ــل ويتخــذ تبع الطف

ــام     ــار، مّت القي ــذا اإلط ــة. يف ه املالئم

 ،2102تـدبريا خـالل سـنة     0191بـ

ــت  ــدل  0218مشل ــة، أي مبع  0,0حال

  تدبري لكل تعهد. 

تـدابري املتخــذة  ال اتسـمت وقـد  

منـها،   %22,2بصـبغتها االتفاقيـة يف   

مندوب محايـة الطفولـة   اقتصر عمل و

من  %22,1مناسبة )أي يف  0129يف 

مجلة التدابري( علـى مسـاعدة األسـرة    

 ومتابعة الطفـل بالتوعيـة والتوجيـه.   

يف حني، قام مندوبو محايـة الطفولـة   

بتوجيه احلالة املتعهد هبـا علـى أنظـار    

مـن مجلـة    %20,2 خـالل من القضاء 

 .  التدابري املتخذة

مّثل إبقاء  لإلشارة، فقدو

الطفل يف عائلته وتقدمي املساعدة 

 % 11,1ي ـه الطبيعـإليه داخل حميط

 

من مجلة التدابري االتفاقية اليت مّت 

وبلغت . 2102 خالل سنة إبرامها

% 22,0طفل لاملؤقت ليداع اإلحاالت 

  .املربمة من التدابري االتفاقية

ــد ــتأثر  وق ــد الــوطين  اس املعه

 ال ــطف 090ول ــلرعاية الطفولة بقب

 

 كما ساهم اجملتمع   ،2102خالل سنة 

ـــ   ــد ب ــام يف التعه ــدور ه ــد  ب  012امل

حالـة   21حالة خـالل نفـس الفتـرة )   

ــها  ــ   منـ ــن طريـ ــت عـ ــائالت  كانـ عـ

 .(استقبال

 

رفع األمر لقاضي األسرة  
 بطلب منه
9.6% 
رفع األمر إلى قاضي األسرة  
 بسبب نقض التدبير االتفاقي

4.3% 
اتخاذ تدبير عاجل بإخراج  

الطفل من المكان الموجود فيه  
 في حالة الخطر الملم

0.1% 
اتخاذ تدبير عاجل في حاالت  

 اإلهمال والتشرد
2.0% 

رفع األمر إلى قاضي األسرة  
 لعدم الوصول لتدبير اتفاقي

8.4% 

 اتخاذ تدبير اتفاقي
52.9% 

 توعية وتوجيه العائلة
22.6% 

 2012 -توزيع التدابري احلمائية 

 أخرى
9.4% 

 س.و.قرى س
1.3% 

 المراكز المندمجة
 للشباب والطفولة 

16.9% 

 الجمعيات
21.3% 

 عائلة استقبال
10.3% 

 مراكز الرعاية  
 االجتماعية

2.5% 

 مراكز اإلحاطة  
 والتوجيه االجتماعي

3.4% 

 المعهد الوطني  
 لرعاية الطفولة

35.0% 

 2012 -توزيع تدابري اإليداع حسب املكان 
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 احلماية االجتماعية 

انطالقا من احلاالت املتعّهد هبـا  

عن السنوات  )اجلديدة منها أو املتّخلدة

ــة    ــدوب محايـ ــدد منـ ــابقة(، حيـ السـ

ــب    ــائي املناس ــراء احلم ــة اإلج الطفول

ــيت يعيشــها    ــة ال حســب خطــورة احلال

ــدابري    ــذلك الت ــا ل ــل ويتخــذ تبع الطف

ــام     ــار، مّت القي ــذا اإلط ــة. يف ه املالئم

 ،2102تـدبريا خـالل سـنة     0191بـ

ــت  ــدل  0218مشل ــة، أي مبع  0,0حال

  تدبري لكل تعهد. 

تـدابري املتخــذة  ال اتسـمت وقـد  

منـها،   %22,2بصـبغتها االتفاقيـة يف   

مندوب محايـة الطفولـة   اقتصر عمل و

من  %22,1مناسبة )أي يف  0129يف 

مجلة التدابري( علـى مسـاعدة األسـرة    

 ومتابعة الطفـل بالتوعيـة والتوجيـه.   

يف حني، قام مندوبو محايـة الطفولـة   

بتوجيه احلالة املتعهد هبـا علـى أنظـار    

مـن مجلـة    %20,2 خـالل من القضاء 

 .  التدابري املتخذة

مّثل إبقاء  لإلشارة، فقدو

الطفل يف عائلته وتقدمي املساعدة 

 % 11,1ي ـه الطبيعـإليه داخل حميط

 

من مجلة التدابري االتفاقية اليت مّت 

وبلغت . 2102 خالل سنة إبرامها

% 22,0طفل لاملؤقت ليداع اإلحاالت 

  .املربمة من التدابري االتفاقية

ــد ــتأثر  وق ــد الــوطين  اس املعه

 ال ــطف 090ول ــلرعاية الطفولة بقب

 

 كما ساهم اجملتمع   ،2102خالل سنة 

ـــ   ــد ب ــام يف التعه ــدور ه ــد  ب  012امل

حالـة   21حالة خـالل نفـس الفتـرة )   

ــها  ــ   منـ ــن طريـ ــت عـ ــائالت  كانـ عـ

 .(استقبال

 

رفع األمر لقاضي األسرة  
 بطلب منه
9.6% 
رفع األمر إلى قاضي األسرة  
 بسبب نقض التدبير االتفاقي

4.3% 
اتخاذ تدبير عاجل بإخراج  

الطفل من المكان الموجود فيه  
 في حالة الخطر الملم

0.1% 
اتخاذ تدبير عاجل في حاالت  

 اإلهمال والتشرد
2.0% 

رفع األمر إلى قاضي األسرة  
 لعدم الوصول لتدبير اتفاقي

8.4% 

 اتخاذ تدبير اتفاقي
52.9% 

 توعية وتوجيه العائلة
22.6% 

 2012 -توزيع التدابري احلمائية 

 أخرى
9.4% 

 س.و.قرى س
1.3% 

 المراكز المندمجة
 للشباب والطفولة 

16.9% 

 الجمعيات
21.3% 

 عائلة استقبال
10.3% 

 مراكز الرعاية  
 االجتماعية

2.5% 

 مراكز اإلحاطة  
 والتوجيه االجتماعي

3.4% 

 المعهد الوطني  
 لرعاية الطفولة

35.0% 

 2012 -توزيع تدابري اإليداع حسب املكان 

 
 
 
 

 التعهداتمتابعة 
 الطفولـة  محايـة  منـدوب يقوم 

 التـدابري  نتـائج  مبتابعـة  دورية بصفة

عنـد   ويقـّرر  الطفـل  شـأن  يف امّلتخـذة 

 قـدر  يضـمن  مبـا  مراجعتـها  االقتضـاء 

 حميطــه يف الطفـل  إبقـاء  اإلمكـان 

 أو أبويـه  عـن  فصـله  وعـدم  العـائلي 

  .ممكن وقت أقرب يف إليهما إرجاعه

متابعــة  مّتــتويف هــذا اإلطــار، 

مـن   2102حالـة خـالل سـنة     0989

عمليــة متابعــة،  2012خــالل إجــراء 

إىل ثبــوت زوال  أفضــت نتــائج التقيــيم

ــد يف  ، وتســـجيل هامنـــ %11التهديـ

 . %31,3يف وضعية لحتسن ل

ــة    ــائج بقي ــفرت نت ــني أس يف ح

ــات إىل رصــد تواصــل مظــاهر     املتابع

ــة،  310مــن خــالل التهديــد،  ويف حال

بعض احلاالت األخر  إىل حّد تفـاقم  

 حالة. 20التهديد، من خالل 

، قـام  وانطالقا من هذه النتـائج 

ــ     ــة حبفـ ــة الطفولـ ــدوبو محايـ منـ

% من جممـوع احلـاالت الـيت مّت    23,1

)أي  2102متابعتــــها خــــالل ســــنة 

حالة(،  0989حالة من مجلة  0021

ومراجعة التـدابري املتخـذة خبصـوص    

% منها، ومواصلة نفـس التـدبري   23,3

 %.23,1املتخذ يف 

 زوال التهديد
44.5% 

 تفاقم التهديد
2.6% 

تواصل 
 التهديد

15.5% 

تحسن في 
 الوضعية
37.3% 

 2012 -توزيع نتائج التقييم عند املتابعة 

مراجعة 
 التدبير

23.3% 

مواصلة 
 التدبير

23.0% 

 حفظ الملف
53.7% 

 2012 -توزيع احلاالت اليت مشلتها املتابعة 

22% 
من التعهدات ناجتة 

 خالفات أسريةعن 

 
23,1% 

من احلاالت اليت مّت 
 متابعتها ُحفظت
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ظاهرة العنف 
ضد األطفال



العنف ضد األطفال هي ظاهرة 

معقدة ذات أسباب متعددة. ويتمثل 

تعريض الطفل للعنف يف التعدي 

اجلسدي، أو اجلنسي، أو سوء املعاملة، 

أو اإلمهال الذي ميكن أن يتعرض له 

الطفل. وُيمكن ممارسة هذا االعتداء 

نظمات، أو املدار،، يف البيت، أو يف امل

 أو يف أي حميط يتفاعل فيه الطفل.

ــيت مت   ومــن خــالل احلــاالت ال

 2102التعهــــد هبــــا خــــالل ســــنة 

العنـف ضـد    مشـل تعهـدا(،   0039)الـ

ــل  ــ   %21,1الطفـ ــة هـ ــن مجلـ ذه مـ

مـا  حالة ) 2232التعهدات، أي حوايل 

  حاالت عنف يوميا(, 1يناهز 

 أشكال العنف ضد األطفال
فقـا للحــاالت الــيت مّت التعهــد  و

هبا من قبل منـدويب محايـة الطفولـة    

مثلـــت مظـــاهر ، 2102خـــالل ســـنة 

مجلـــة % مــن  02,8اإلمهــال نســـبة  

، أشــكال العنــف املســلط علــى األطفــال

 ي  بنسـبة ــوي/النفسـالعنف املعنيليها 

%، فـــــالعنف املادي/اجلســـــدي 32,1

ـــ   %0,0و %01,0والعنــف اجلنســي ب

 على التوايل.  

 

متثلـــت مظـــاهر اإلمهـــال يف    

منها يف تقصري قيام احلاضـن   20,0%

تـــه ُتجـــاه الطفـــل يف حـــاالت ابواجب

الطــالق، واالمتنــاع عــن إحلــاق الطفــل 

( واالمتنـــاع عـــن %01,1بالدراســـة )

 (.  %02,2االنفاق والرعاية )

ــريض   ــاهر تعـ ــتأثرت مظـ واسـ

ــات خمــاطر الطفــل النعكاســات  اخلالف

عنـف  مـن أشـكال ال   %83,1العائلية بـ

 املعنوي/النفسي املسلط على الطفل.

 

 

 

زت مظاهر ممارسة العنف وترّك

ــدي  ــداملادي/اجلس ــاملزنل   ض ــل ب الطف

واألوساط التعليميـة مـن خـالل رصـد     

 حالة على التوايل. 82و 098

يف حني، تراوحت أشكال العنف 

اجلنسي أساسـا بـني التحـرجل اجلنسـي     

ــل  ــاالت(   %28,9)بالطفــ ــن احلــ مــ

مــن  %31,2وممارســة اجلــنس معــه ) 

 احلاالت(.

 

 

 

 

 أطفال 1 
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  الفئات املستهدفة من العنف
ــرا ــاهرم تنتش ــد   ظ ــف ض العن

بـني كــال اجلنسـني علـى حــد     األطفـال 

ــا ــث بلغــت النســبة   ،الســو  تقريب حي

ــاث املعّن ــات العامــة لإلن ــع 21,9ف %، م

 لعنــف اجلنســيأشــكال ابــني ارتفاعهــا 

ــفوف 18,1%) ــاث يف صـــــ ، (اإلنـــــ

ــبيا واخنفاضــها  ــر  نس ــ  األم ــا تعل كلم

ظــــاهر العنــــف املادي/اجلســــدي   مب

 (.من اإلناث 22,8%)

 

ــال   و ــاالت اإلمهــ ــت حــ مشلــ

ــا األطفــال حــديثي الــوالدة     خصوص

 . سنوات 8-1فئة العمرية املنتمني للو

وترتفـــــع مظـــــاهر العنـــــف 

ــال خــالل  ضــداملعنوي/النفســي  األطف

تـنخفض   السبع سنوات األوىل قبـل أن 

 تدرجييا مع تنامي شخصية الطفل.

يف املقابل، تأخذ مظاهر العنـف  

املادي/اجلســدي يف االنتشــار مــع تقــدم 

 01سن الطفل لتبلـغ ذروهتـا بـني سـن     

 سنة. 00و

ــف    ــاالت العنــ ــرت حــ وانتشــ

مـع بدايـة    بـالتزامن اجلنسي خصوصا 

فترة املراهقة، علما وأنه قـد مّت رصـد   

ــن مل     ــنف يف س ــذا الص ــن ه ــاالت م ح

 جاوز السنتني.  تت
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 سن الطفل

 2012 -توزيع حاالت العنف ضد األطفال حسب صنف العنف وسن الطفل 

 نفسي/عنف معنوي إمهال عنف جنسي جسدي/عنف مادي
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  الفئات املستهدفة من العنف
ــرا ــاهرم تنتش ــد   ظ ــف ض العن

بـني كــال اجلنسـني علـى حــد     األطفـال 

ــا ــث بلغــت النســبة   ،الســو  تقريب حي

ــاث املعّن ــات العامــة لإلن ــع 21,9ف %، م

 لعنــف اجلنســيأشــكال ابــني ارتفاعهــا 

ــفوف 18,1%) ــاث يف صـــــ ، (اإلنـــــ

ــبيا واخنفاضــها  ــر  نس ــ  األم ــا تعل كلم

ظــــاهر العنــــف املادي/اجلســــدي   مب

 (.من اإلناث 22,8%)

 

ــال   و ــاالت اإلمهــ ــت حــ مشلــ

ــا األطفــال حــديثي الــوالدة     خصوص

 . سنوات 8-1فئة العمرية املنتمني للو

وترتفـــــع مظـــــاهر العنـــــف 

ــال خــالل  ضــداملعنوي/النفســي  األطف

تـنخفض   السبع سنوات األوىل قبـل أن 

 تدرجييا مع تنامي شخصية الطفل.

يف املقابل، تأخذ مظاهر العنـف  

املادي/اجلســدي يف االنتشــار مــع تقــدم 

 01سن الطفل لتبلـغ ذروهتـا بـني سـن     

 سنة. 00و

ــف    ــاالت العنــ ــرت حــ وانتشــ

مـع بدايـة    بـالتزامن اجلنسي خصوصا 

فترة املراهقة، علما وأنه قـد مّت رصـد   

ــن مل     ــنف يف س ــذا الص ــن ه ــاالت م ح

 جاوز السنتني.  تت
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 سن الطفل

 2012 -توزيع حاالت العنف ضد األطفال حسب صنف العنف وسن الطفل 

 نفسي/عنف معنوي إمهال عنف جنسي جسدي/عنف مادي

 األسريخصائص الوسط 
فةلل

ّ
 فئات املعن

 

مكن أن يلعبه رغم الدور الذي ُي

ى الوالــدان يف محايــة الطفــل مــن شــتّ 

 أن أشـــكال التهديـــد، تـــبني املعطيـــات

ــن  90,0% ــف م ــاالت العن ــأح  ، خُت

 أوليــائهمال يــزال طفــال فئــات مــن األ

 على قيد احلياة.

 

ختتلــف األوســاط األســرية    و

فــة حســب نوعيــة العنــف املعّنللفئــات 

العنـف   مظـاهر  حني تبلغ ففي املسلط.

اإلمهـــال   النفســـي/املعنوي ومظـــاهر 

ــيش    ــذين يع ــال ال ــد  األطف ذروهتــا ل

ــة   ــائهم يف حال ــراقأولي ــن خــالل   ف )م

ــوايل(  023و 082 ــى التـ ــة علـ ، حالـ

 وترتفع مظاهر العنف املادي/اجلسـدي  

بــني صــفوف العنــف اجلنســي مظــاهر 

يشــكون مــن تفكــك الــذين ال طفــال األ

حالة على  11و 211أسري )من خالل 

 التوايل(.

 

 

وعمومــا، ُتشــري املعطيــات إىل   

من األطفـال   %01,1احندار ما يناهز 

ضحايا العنف من ُأسـر ذات ويل واحـد   

  .متمثال يف شخأ األم
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 2012 -توزيع حاالت العنف ضد األطفال حسب صنف العنف والوضعية األسرية 

 نفسي/عنف معنوي إمهال عنف جنسي جسدي/عنف مادي

 

01% 
من األطفال ضحايا 
العنف، يعيشون يف 
أسر ذات ويل وحيد 
 متمثال يف شخأ األم
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الطفولة 
اجلاحنة



 آلية الوســاطة
تلقى مندوبو محاية الطفولة 

 201ما يناهز  2102خالل سنة 

 %12,3مطلب وساطة، بزيادة تقدر بـ

 مقارنة بالسنة الفارطة.

 021هذه املطالب  استهدفت

طفال يف نزاع مع القانون، ليبلغ بذلك 

املعدل الوطين لألطفال موضوع وساطة 

ألف طفل  011طفال لكل  21حدود 

 سنة(. 01-03من فئة )

يبقى اللجوء إىل هذه لكن 

اءلية حمدودا مقارنة بالعدد اجلملي 

على  لألطفال يف نزاع مع القانون

 .الصعيد الوطين

 
 الوساطة خصوصيات مطالب

   املقدمة
يف نزاع مع ويل الطفل قام 

من مطالب  %92,0برفع القانون 

 . 2102الوساطة خالل سنة 

من  %18,1وقد مّت رفع 

املطالب أثناء فترة احملاكمة، يف حني 

 وعة ــمل تتجاوز مطالب الوساطة املرف

 

قبل الشروع يف التتبعات اجلزائية 

 من مجلة املطالب. %22,2نسبة 

مواضيع  فاختالورغم 

مظاهر السرقة  سجلتالوساطة، 

  %20,1 ةـبـف نسـنـداء بالعــواالعت

 

على التوايل من مجلة  %31,1و

  املطالب.

كما بلغت نسبة العود ما يناهز 

من جمموع مطالب الوساطة  02,3%

 . 2102املقدمة خالل سنة 
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 التطور السنوي لعدد مطالب الوساطة

بعد  
 المحاكمة

9.1% 

أثناء 
 المحااكمة

68.7% 

قبل 
 المحاكمة

22.2% 

توزيع مطالب الوساطة حسب طور  

 2012 -التقاضي 

 أخرى
3.1% 

الشغب  
 والتشويش

2.1% 

اإلضرار 
 بأمالك الغير

عقوق  7.4%
 الوالدين

0.8% 

االعتداء  
 بفعل الفاحشة

1.9% 
اإلعتداء  
 بالعنف

30.0% 

 السرقة
54.7% 

توزيع مطالب الوساطة حسب نوع 

 2012 -الفعلة 
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املستهدفة  الفئاتخصائص 

 من الوساطة
 %1,1تبني اإلحصائيات أن 

فقط من مطالب الوساطة اليت مّت 

تلقيها من قبل مندويب محاية 

ختّأ  2102الطفولة خالل سنة 

 .اإلناث

واحتلت شرحية األطفال 

من  %12,3سنة( نسبة  01-01)

جمموع مطالب الوساطة املقدمة خالل 

 مطلبا. 312من خالل  2102سنة 

 

من هذه  %32,8 تمتيزو

املطالب بانقطاع أصحاهبا عن الدراسة، 

املتمدرسني إال األطفال ومل تبلغ نسبة 

يف حني،  من جمموع املطالب. 32,9%

بلغت نسبة املزاولني لتكوين/تدريب 

  .  %00,9مهين 

 

 نتائج الوساطة
جنت منـدوبو محايـة الطفولـة    

يف إبرام الصلت بـني الطفـل واألطـراف    

مناســبة خــالل ســنة   092املعنيــة يف 

، أي بنســــبة جنــــا  تقــــدر   2102

 , %92,1بـ

ــني  ــاءتيف حــ ــاوالت  بــ حمــ

مطلبـا،   22الوساطة بالفشل من خالل 

ــذر االتصــال باملتضــرر )   03وذلــك لتع

مطلبا( أو عدم االتفاق علـى التعـويض   

   مطالب(. 8)

  

سنة  18
 فما فوق
1,5% 

17-16 
 سنة

72,3% 

15-13 
 سنة

26,2% 

توزيع مطالب الوساطة حسب 

 2012 -الفئة العمرية 
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توزيع مطالب الوساطة حسب 

 2012 -نتيجة الوساطة 

 

92,1% 
مطالب الوساطة من 

 كللت بالنجا 
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املستهدفة  الفئاتخصائص 

 من الوساطة
 %1,1تبني اإلحصائيات أن 

فقط من مطالب الوساطة اليت مّت 

تلقيها من قبل مندويب محاية 

ختّأ  2102الطفولة خالل سنة 

 .اإلناث

واحتلت شرحية األطفال 

من  %12,3سنة( نسبة  01-01)

جمموع مطالب الوساطة املقدمة خالل 

 مطلبا. 312من خالل  2102سنة 

 

من هذه  %32,8 تمتيزو

املطالب بانقطاع أصحاهبا عن الدراسة، 

املتمدرسني إال األطفال ومل تبلغ نسبة 

يف حني،  من جمموع املطالب. 32,9%

بلغت نسبة املزاولني لتكوين/تدريب 

  .  %00,9مهين 

 

 نتائج الوساطة
جنت منـدوبو محايـة الطفولـة    

يف إبرام الصلت بـني الطفـل واألطـراف    

مناســبة خــالل ســنة   092املعنيــة يف 

، أي بنســــبة جنــــا  تقــــدر   2102

 , %92,1بـ

ــني  ــاءتيف حــ ــاوالت  بــ حمــ

مطلبـا،   22الوساطة بالفشل من خالل 

ــذر االتصــال باملتضــرر )   03وذلــك لتع

مطلبا( أو عدم االتفاق علـى التعـويض   

   مطالب(. 8)

  

سنة  18
 فما فوق
1,5% 
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توزيع مطالب الوساطة حسب 

 2012 -الفئة العمرية 
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توزيع مطالب الوساطة حسب 

 2012 -نتيجة الوساطة 

 

92,1% 
مطالب الوساطة من 

 كللت بالنجا 

 املصطلحات
 ما هو االشعار ؟ 

 مبـن  مـواطن،  كـل  علـى  واجـب  هو

 مـــن املهــين،  للســـر اخلاضــع  ذلــك  يف

 محايــــة  منــــدوب إعــــالم  خــــالل

 مــا هنــاك أن لــه تــبني كلمــا الطفولــة

 21 الفصــل معــىن علــى الطفــل يهــدد

ــن ــة مـ ــتم. الطفـــل محايـــة جملـ  ويـ

ــعار ــا اإلشــ ــال إمــ ــر باالتصــ  املباشــ

ــاتف طريـــ  عـــن أو باملنـــدوب  أو اهلـ

 .باملراسلة

 

 من هو مندوب محاية الطفولة ؟ 

ــو ــب هــ ــتأ مكتــ ــع خمــ  يرجــ

ــالنظر ــوزارة بـــ ــؤون لـــ ــرأة شـــ  املـــ

 منــــدوب عليــــه ُيشــــرف، واألســــرة

ــة ــة محاي ــة ،الطفول ــة  ُموكل ــه ُمهّم  ل

ــدّخل ــائي الت ــع يف الوق ــاالت مجي  احل

 الطفــل صــحة تعــرض الــيت الصــعبة

 املعنويـــــة أو البدنيـــــة ســـــالمته أو

 للوســـط نتيجـــة اخلطـــر أو للتهديـــد

ــه يعـــيش الـــذي ــّتى أو فيـ ــواع لشـ  أنـ

 نتيجــة أو عليــه ُتســّلط الــيت اإلسـاءة 

 .ُسلوكه

 املهدد؟ الطفل هو من 
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 ؟ العنف ضد األطفال 

هــــو أي اعتــــداء جســـــدي، أو   

ــوء معاملــــــة، أو    ــي، أو ســــ جنســــ

ــل.   ــه الطفـــ ــرض لـــ ــال يتعـــ إمهـــ

ــداء   ــذا االعتــ ــة هــ وُيمكــــن ممارســ

ــات، أو   ــت، أو يف املنظمــــــ يف البيــــــ

ــيط   ــدار،، أو يف أي حمــــــــ املــــــــ

 يتفاعل فيه الطفل. 

 

 اجلسديالعنف املادي/  

ــدي   ــداء اجلســــ ــو االعتــــ هــــ

املوجـــــه للطفـــــل مـــــن قبـــــل 

ــخأ  ــه. شـ ــن طرفـ ــن  أو مـ ميكـ

ــداء  ــوي االعتــــــــ أن ينطــــــــ

ــم   ــى اللكـــــ ــدي علـــــ اجلســـــ

ــدفع   ــل، والـــ ــرب والركـــ والضـــ

ــفع واحلــــرق، وإحــــداث    والصــ

الكــــــدمات، وســــــحب األذن أو  

ــ ، أو   ــن، واخلنــ ــعر، والطعــ الشــ

 .ربط وهز الطفل

 

   العنف اجلنسي 

االعتــــــداء اجلنســــــي علــــــى 

ــال ــن أشــكال     األطف ــكل م ــو ش ه

ــيت     ــال والـ ــد األطفـ ــف ضـ العنـ

يعتــــــدي فيهـــــــا الكبـــــــار أو  

املــــراهقني األكــــرب ســــنا علــــى 

الطفـــل مــــن اجـــل االســــتثارة   

 .  اجلنسية

 

 مهالاإل 

ــدما   ــل عنـ ــال الطفـ حيـــدث إمهـ

ال يـــــوفر الشـــــخأ البـــــالغ   

املســـؤول عـــن رعايـــة الطفـــل    

ــة   ــات املختلفـــــــ االحتياجـــــــ

ــت     ــواء كانـ ــل سـ ــة للطفـ الالزمـ

م احتياجــــــات ماليــــــة )عــــــد

ــايف،    ــام الكــــ ــدمي الطعــــ تقــــ

ــام   ــدم االهتمــ ــس، أو عــ واملالبــ

بالنظافــــة والصــــحة العامــــة(، 

أو احتياجـــــــــات عاطفيـــــــــة 

ــدم   ــة وعـ ــوفري الرعايـ ــدم تـ )عـ

ــات  إظهــــار املــــودة(، أو احتياجــ

تربويـــــــة )عـــــــدم تـــــــوفري 

الكــــايف واملناســــب(، أو التعلــــيم 

)عــــــدم  ةاحتياجـــــات طبيــــــ 

 مداواته أو أخذه للطبيب(. 

 

 النفسيف املعنويالعن/ 

 املعنـــــــوييعتـــــــرب العنـــــــف 

د وقــــــ  األصــــــعب تعريفــــــا 

يتضـــــمن الشـــــتم والســـــخرية 

واإلهانــــة واهلــــدم لالنتمــــاءات 

الشخصـــــــية أو اإلفـــــــراط يف 

ــال   ــن االتصـ ــع عـ ــاد واملنـ االنتقـ

 مــــــع اءخــــــرين أو اإلذالل أو 

 النبذ الدائم.  
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 ؟ العنف ضد األطفال 
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