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 مـــقــــــدیـت - 1

بین یتیح ھذا الدلیل لمندوب حمایة الطفولة  االھتداء بالتعریفات المعتمدة لحاالت التھدید 
) على سبیل الذكر ال الحصر وبین 20لیھ مجلة حمایة الطفولة (الفصل التوصیف القانوني الذي أشارت إ

اإلثراء الذي قادت إلیھ الممارسات المھنیة المیدانیة لمندوبي حمایة الطفولة للكشف عن حاالت خصوصیة 
  .من التھدید  

  
  مندوبي حمایة الطفولة في سیاق توافقي قادت إلیھا تجارب عملھذه الحاالت وحددت صیغت  قدو

عقد من أكثر من خالل واألیام الدراسیة والملتقیات التكوینیة التي شاركوا فیھا  المختلفة ھمفي حقول تدخل
  والتي كانت فیھا حاالت التھدید متنوعة ومعقدة . الزمن 

وتحیل الممارسة المیدانیة المحنكة على اإلقرار  بأنھ  یتعین على المتدخل في مجال حمایة الطفولة   
 أخطاءصحیح عن حاالت التھدید حتى یتفادى الوقوع في ال االصطالح ببأكثر دقة ممكنة والتعبیر 

التعاون الحرفیة  أطرافویكسب عملھ مع  الوضوح والصوابالتقدیر فیضمن لتدخلھ  أوالتوصیف 
  . المطلوبة بما یعزز فعالیة التدخل الشبكي لحمایة الطفولة 

  
ذا الدلیل تقارب اإلحاطة بأكثر حاالت التھدید شیوعا وان حصر حاالت التھدید التي یتضمنھا ھ

حتى یتسنى وبكل دقة ضبط شبكة اإلحاطة وتدقیق مؤشراتھا وضمان قیاس نجاعة جھود حمایة الطفولة 
  وتقدیر حجم تراجع مظاھر التھدید .

  
 ونحن نعلم أن تصویب تدخالت مندوبي حمایة الطفولة یأتي في سیاق ترشید الموارد واستثمارھا
بأكثر نجاعة ممكنة في إطار التطویر الدائم لقدراتھم واإلمكانات المسخرة لفائدتھم  وانھ لمعلوم أن نجاح 

  جودة تشخیص تلك المشكالت .  ستوى بمأوال أي مقاربة لمكافحة المشكالت االجتماعیة  مرھون 
  

ت منھا قسمین جدیدین عشرة أقسام من التھدیداضم بین دفتیھ ونشیر في النھایة إلى أن ھذا الدلیل 
  : ـتھدید ارتبطت بصورة مفصلة بحول موضوعات 

  الطفل ألسرة سوء الظروف المادیة والعالئقیة.  
 الصعوبات المتعلقة بشخصیة الطفل ذاتھ.  

  
) 101بلغ عددھا ( موضوعات تھدید تفصیلیة إلى )10( وقد توزعت موضوعات التھدید األساسیة

مندوبي  دراسیة من قبل  أیامفي سیاق ونوقشت وقد استعرضت نیة بحسب ما أفرزتھ الممارسة المیدا
مھتدین بروح جماعیة وحس عمیق بالمسؤولیة تجاه حمایة الطفولة من اجل صیاغة دلیل حمایة الطفولة 

في تحسین جودة اإلحاطة عملي لتصنیف حاالت التھدید اعتبروه ثمرة عملھم الجماعي ونتاجا لجھودھم 
    .بالطفولة
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مندوبي حمایة الطفولة الذي تم  وأداءرج ھذا الدلیل في إطار برنامج العمل لتطویر سلك یندو
لتقییم مؤسسة مندوب  Jean Trépanier وضعھ تنفیذا لتوصیات االستشارة التي قام بھا الخبیر الكندي

مایة من مجلة ح 20بالفصل  الواردةوخاصة التوصیة حول وضعیات التھدید   2005 حمایة الطفولة سنة
 .الطفل

لفائدة مندوبي حمایة الطفولة  عیات التھدیدحول وض وضع دلیل تفسیريوتعلقت ھذه التوصیة ب
  یوضح:
 الحاالت الصعبة التي تھدد صحة  ،الحالیة 20أعمق من صیاغة الفصل و بصفة عملیة ومفصلة

  الطفل أو سالمتھ الجسدیة أو المعنویة.
 20یل الذكر ال الحصر) لحاالت الفصل أھمیة إعطاء طابع غیر محدد (أو على سب. 
  وإدراج صورة االستغالل الجنسي بمقابل باعتبارھا حالة من حاالت التھدید. 20تنقیح الفصل  
  إجراء بحث حول عینة من اإلشعارات التي لم یتعھد بھا المندوبون لجرد الحاالت التي وقع

 .ضافتھا للفصل المذكورو النظر في إمكانیة إ 20استبعادھا من مجال تطبیق الفصل 
 الصعوبات المعترضة في تصنیف حاالت التھدید من طرف المندوبین. 
 (منظومة الحمایة) صعوبة وضع المؤشرات المتعلقة بحاالت التھدید. 
  من المجلة  بین وضعیات التھدید  واألسباب المؤدیة لھا ونتائجھا 20التداخل في الفصل.  
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  تصنیف حاالت التھدید إعداد دلیل التمشي المعتمد في
  تم اعتماد التمشي التالي في إعداد الدلیل :

  تكوین فریق عمل مضیق متكون من مندوبي حمایة الطفولة واالنطالق من التفكیر حول
 .وضعیات التھدید

 إلعداد الدلیل  تكلیف خبیر.   
  وبحضور ممثلین الطفولةمندوبي حمایة لفائدة  2010خالل شھر ماي تنظیم ورشة عمل 

عملت لمدة یومین حول وضعیات عن وزارات الشؤون االجتماعیة والعدل والداخلیة 
  .والحاالت العملیة المنضویة تحتھا 20التھدید المنصوص علیھا بالفصل 

  لتعمیق التفكیر حول الموضوع واالتفاق حول  2010خالل شھر نوفمبر تنظیم ورشة عمل
  .ستشارةوتقدیم النتائج األولیة لال وضعیات التھدید 
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  قواعد التدخل الذھبیة - 2

  حالة سوء المعاملةتغفل عن تطویر معرفتك بال  
  :أیضابالضرب فھو یشمل  أوسوء معاملة الطفل ال تعني فقط التعامل معھ بقسوة وبعنف  إن
 اإلھمال والالمباالة  
  اإلیماءات الھادفة للتحقیر أواالھانة واستعمال المفردات  
  یر متالئم مع قدراتھالطفل غ نشاط علىفرض نسق  
 (ریاضیة مثال) أو تفوق قدراتھ البدنیةال یرغب فیھا  أنشطةعلى  إرغامھ  
  استھدافھ بالسخریة  
  خلق مناخ خوف ورعب لترھیب الطفل  
 إخضاع الطفل لسلطة مبالغ فیھا مع الصیاح في وجھھ وتھددیھ بالعقوبات  
 : ش مشتركة ، لغة ومصطلحات غرف أو أفرشة  أو ادوا وضع الطفل في إطار عالئقي غامض

  . مالمسات ومداعبات ذات إیحاءات جنسیة أو تحرشات جنسیة غیر الئقة ،
 
 الخطرباإلنذار عالمات  تھمل  ال  

یتعین التحلي بالیقظة الذھنیة والذكاء االجتماعي لرصد عالمات اإلنذار بالخطر التي تظھر على حالة 
 إلىعضلي متكرر) أو بسلوكھ لذلك یتوجب االنتباه خدوش ،حروق ،كدمات ، تفكك  الطفل (آثار ضرب،

  التالیة:  األعراض
  االنطواء على النفس أوالعدوانیة واالضطراب.  
  لفظیا أواالعتداء على الغیر جسدیا.  
  في لعبھم ومرحھم األطفالاالمتناع عن مشاركة.   
  السباحة واالغتسال أنشطةاالمتناع عن.  
 الخوف من الظلمة وطغیان الكوابیس.  
  الكھولالخشیة المفرطة من.  
  جنسیة إیحاءات أواستعمال مفردات ذات معاني.  

 
 ھي انشوطة النجاة ساعدة الطفلم تذكر أن  

 أو الخجل أوذلك من الخشیة والخوف  أكانیغلب الصمت على الطفل المعرض لسوء المعاملة، 
  أسرتھ أو األشخاص الذین تربطھم بھ عالقات حمیمیة. النزوع لحمایة

  لست مسئوال عن تراجعھ عن االعتراف أو انطواؤه ولكنھ بإمكانك أن:أنت 
 تحسن اإلصغاء إلیھ وتتیح لھ فرصة الحدیث.   
 تعرب لھ عند امتناعھ عن الحدیث عن احترامك لصمتھ.  
 مسئوال عن الحادثة. لیس ألنھوطمأنتھ حتى یستعید ثقتھ بنفسھ فال یؤنبھا  تھدئتھ  
 وأنك ال یمكن أن تحفظ  إبالغ السلطات المختصة بوضعیتھو  حمایتھ علما انك مسئول عن أحطھ

   .السر
 ھامة. ف بحمایتھ ھي خطوة عملیةال تنس بان الحدیث عن المشكل بالنسبة للطفل أو للمكل  

 
  واجھ حالة سوء المعاملة  
 سوء المعاملة وضعیة مؤلمة  ومن الطبیعي أن تتأثرالى الحد الذي إلىاعتراف الطفل  بالتعرض  إن

  :حس فیھت
 ةوالعجز والوحد باإلحباط،  
 بالقلق واالضطراب والصدمة، 
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 بالنزعة إلى عدم تصدیق ما حدث للطفل خاصة إذا كان المعتدي ولي الطفل،   
 باسترجاع ذكریات مؤلمة،  

  :بــ  على االلتزامفال تخجل من أحاسیسك وكن ثابتا واعمل 
  دل الرأي مع زمیل أو مختص تثق وتبا المشكل ال تترك نفسك وحیدا في مواجھة العامة،القاعدة

  .بھ
 ،القاعدة القانونیة، بلغ السلطات المختصة باستنتاجاتك  

                         
 ال تغفل عن اخذ االحتیاطات التالیة :ال تجعل حسن ظنك یفقدك فطنتك العقلیة و  
 تخضع لضغوطات الطفل العصبي بمعاقبتھ وعند اللزوم كلف بھ مساعدا لك. ال  
 ني غالبا من مشكالت شخصیةاالطفل الصعب یع أنتذكر و.  
 ال تنعزل بدون موجب مع الطفل.  
 ام واجب التحفظ وموضوعیة التدخلاحرص على احتر.  
  الكامنة فیك  االیجابیةطاقة الشخص وسیطر على.  
  التي  واألفكاراغتنم لقاءات العمل مع النظراء والمسئولین للحصول على االستشارات والنصائح

  .اعد على اكتساب مزید الحرفیة والنجاعةتس
  وتحدث عن صعوباتك مع زمالئكال تترك نفسك وحیدا في مواجھة المشكالت المعقدة.  
  .ال تستھن بطلب مساعدة أطراف شبكة التدخل  
 احذر أن تتقمص دورا غیر دورك.  

  التعریفات  - 3

 من ھو الطفل ؟ 
  سن الرشد بمقتضى أحكام خاصة (المادة سنة ما لم یبلغ  18الطفل ھو كل كائن بشري  لم یبلغ

 .األولى من التفاقیة الدولیة لحقوق الطفل)
 المقصود بالطفل على معنى ھذه المجلة كل “تبنت مجلة حمایة الطفل في تونس نفس ھذا التعریف

من 3إنسان عمره أقل من ثمانیة عشر سنة ما لم یبلغ سن الرشد بمقتضى أحكام خاصة(الفصل 
 .المجلة)

  الطفل المھدد؟من ھو 
  ھو الطفل الذي في حاجة للحمایة بسبب الوضع العائلي أو االجتماعي الذي یعیشھ أو بسبب فعل

 یمارس علیھ أو بسبب السلوك الذي یمارسھ 
  

  ؟الحق في الحمایة  
على حق الطفل في الحمایة من كافة أشكال العنف أو  من االتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل 19تنص المادة 

أو اإلساءة البدنیة أو العقلیة واإلھمال أو المعاملة المنطویة على إھمال، وإساءة المعاملة  الضرر
واالستغالل، بما في ذلك اإلساءة الجنسیة وھو في رعایة الوالد (الوالدین) أو الوصي القانوني (األوصیاء 

  .القانونیین) علیھ، أو أي شخص آخر یتعھد الطفل برعایتھ
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  تھدیدحاالت التعریف  -4

    :التكییف القانوني
من مجلة حمایة الطفل على سبیل الذكر ال الحصر إلى ثمانیة حاالت صعبة  متفاوتة الخطورة تشكل تھدیدا  20الفصل 

  لصحة الطفل أو سالمتھ البدنیة أو المعنویة نوجزھا في الرسم الموالي.
  
  

  
  
  :  لحاالت التھدیدلتكییف القانوني ا

  )-ح - إلى   -أ  -(  الحاالت الثمانیة من 
  :  لحاالت التھدید رائيالتكییف اإلج

  ك ) –(  ط  االضافیتین ) + الحالتین - ح -إلى   -أ  - الحاالت الثمانیة من ( 
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  يفقدان السند العائل -1- 3
  

   التعریف القانوني:
  

ند عائلي دون إفراد ذلك بفصل من مجلة حمایة الطفل في الفقرة ( أ ) فقدان الطفل لوالدیھ وبقاؤه دون س 20" تناول الفصل 
التھدید  السبعة األخرى  وان كان یغلب معنى الیتم على فقدان الوالدین فان النص یحتمل مجمل  تتعریفي على غرار حاال

  الحاالت المشابھة والتي تكشفھا الممارسة المھنیة لمندوبي حمایة الطفولة"
  

  
  ين السند العائلالحاالت الشائعة في المجال التطبیقي لفقدا - 1-1- 3
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  لبقاء الطفل دون سند عائلي التكییف اإلجرائي للحاالت الشائعة -3-1-2
  تشمل:یمكن أن  سند عائلي دون الطفلوفاة الوالدین وبقاء  - 1

o  الیتم مع عدم توفر إمكانیة احتضان الطفل من قبل األسرة الموسعة  
   ویمكن أن تشمل : خارج إطار الزواج التخلي عن مولود - 2

o رفض األم حضانة مولودھا وإھمالھ أو إیداعھ لدى مؤسسة مختصة  
 یمكن أن تشمل : وجود الوالدین بمؤسسة استشفائیة وبقاء الطفل دون سند عائلي - 3

o  الحالة التي بمقتضاھا یتوجب مكوث الوالدین بالمؤسسة االستشفائیة لضرورة العالج
   ثل تلك الحالةویظل الطفل بسبب ذلك فاقدا لمن یتكفل برعایتھ في م

   تشمل:یمكن أن  الكوارث الطبیعیةبسبب  - 4
o  زالزل تفتك باستقرار األسرة وتفككھا دون التیقن من إمكانیة إعادة  أوحدوث فیضانات

  لم الشمل
   یمكن أن تشمل : بقاء الطفل المتبنى دون رعایة بموجب وفاة المتبني - 5

o  طفل بال سند ، فیبقى ال األجلحالة المتبني األرمل الذي یتوفاه  
  تشمل:یمكن أن  حضانة الطفل طالق الوالدین ورفض كلیھما - 6

o  لطرف اآلخر وسیلة للضغط على اكل طرف الحالة التي یستغل فیھا الطفل من قبل
  معا ومحصلتھا إدراك الطفل كونھ مرفوضا من قبل والدیھ

o ن أو مرضھاحد الطرفین من مسئولیة رعایة الطفل بالتبني بعد مفارقة القری تملص  
  تشمل:یمكن أن  إلى وجھة غیر معلومة غیاب األم بمغادرة محل الزوجیة - 7

o  یغیب عنھا دون سبب معلوم وتضطر تحت وطأة  أوحالة الزوجة التي یھجرھا زوجھا
  الحاجة إلى مغادرة محل الزوجیة بحثا عن كسب قوت عیالھا

o  ن زوجھا في العملالتي یسوء سلوكھا فتغیب عن محل سكناھا حین یكو األمحالة  
o  تفرض علیھ ھجرھا لبیت الزوجیة واللتزاماتھا التي المتسلطة على زوجھا وحالة الزوجة

  العائلیة قضاءا لرغباتھا الطائشة
o  حالة مغادرة األم لمحل الزوجیة إلى وجھة غیر معلومة وترك األبناء دون رعایة ھروبا

  من سوء معاملة الزوج.
  یمكن أن تشمل : (ة)من الزوج رفض حضانة الربیبوأو األرمل زواج المطلق(ة) - 8

o أو مرفوضا من قبلھ   حالة الطفل الذي یظل بدون سبب مقنع ووجیھ ممقوتا من قبل القرین
  بصورة صریحة

   یمكن أن تشمل :الوالدین بمرض عقلي مزمن  إصابة - 9
o  التعھد برعایة   وإنمااختبال الوالدین وعجزھما التام على القیام ال بشؤونھما الخاصة فقط

  .الطفل
  یمكن أن تشمل : وبقاء الطفل دون سند عائلي ةغیر معلوم إلى جھةالوالدین  غیاب - 10

o  حالة إیقاف الوالدین بسبب ارتكاب جریمة مثال أو اضطرارھما الھروب من العدالة  
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  تعریض الطفل لإلھمال والتشرد -2- 3
  

  التعریف القانوني
  

ان أو   "یقصد باإلھمال تعریض سالمة الطفل  ب  بمك العقلیة أو النفسیة أو البدنیة للخطر سواء بتخلي األبوین عنھ بدون موج
ل من           ول الطف ھ أو رفض قب ة ل ق الالزم وفیر المراف دون ت بمؤسسة عمومیة أو خاصة أو بھجر محل األسرة لمدة طویلة وب

  من مجلة حمایة الطفل 21الفصل  -كال األبوین عند صدور قرار في الحضانة أو االمتناع عن مداواتھ والسھر علیھ" 
  

ھ أو حضانتھ      د برعایت "تعتبر من الوضعیات الموجبة للتدخل تشرد الطفل وبقاؤه بدون متابعة أو تكوین بسبب رفض المتعھ
  من مجلة حمایة الطفل 22الفصل  -إلحاقھ بإحدى المدارس مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بالنظام التربوي" 

 
  

  الت الشائعة لتعریض الطفل لإلھمال والتشردالحا - 2-1- 3
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  لتعریض الطفل لإلھمال والتشرد التكییف اإلجرائي للحاالت الشائعة - 2-2- 3
   یمكن أن تشمل : ولباسھ العنایة بغذاء الطفل ونظافتھ إھمال - 1

o عدم تمكین الطفل من الوجبة الغذائیة المتكاملة وتنظیف جسمھ ومالبسھ  
   یمكن أن تشمل : بمؤسسة عمومیة أو خاصة بدون موجب التخلي عن الطفل - 2

o  زیارتھ في األوقات المحددة  أوالولي للعودة بالطفل  أوعدم حضور الوالدین  
o  ووسائل تربویة ووجبات  أدواتجلب ما یتوجب من مستلزمات بقائھ بالمؤسسة من عدم

  .وأدویة أكل
   یمكن أن تشمل : ن الھویةم المدنیة وحرمانھ بدفاتر الحالة عدم ترسیم الطفل - 3

o  التخلف عن إتمام إجراءات الترسیم بسجل الحالة المدنیة وتجاوز اآلجال القانونیة
  .المعتمدة

   یمكن أن تشمل : محل األسرة بتركھ یھجر تعود عدم مراقبة الطفل - 4
o  عدم عنایة احد الوالدین أو كالھما بمراقبة الطفل واالھتمام بمتابعة دراستھ أو تكوینھ

  .محل األسرة تدریجیا لتركوبجدول أوقاتھ بصورة تدفعھ 
  یمكن أن تشمل : لطفل المقیم في مبیت مدرسيااعتیاد عدم الحضور الستقبال  - 5

o  إبداءعن زیارة االبن المقیم بمبیت مدرسي وعدم  التأخرتعود احد الوالدین أو كالھما 
  .والمناسبات الحرص والرغبة في  العودة بھ إلى بیت األسرة خالل العطل

  یمكن أن تشمل : تكرر غیاب الطفل عن المدرسة - 6
o  الحالة التي ال یواضب فیھا الطفل على الدوام المدرسي بصورة متكررة دون أسباب

  .وجیھة
   یمكن أن تشمل : االمتناع عن مداواتھ والسھر على عالجھ - 7

o حیة بالطفل وعدم الحالة التي یتخلف فیھا احد الوالدین أو كالھما على العنایة الص
استعجال إسعافھ عند اإلصابة أو التھاون في معالجتھ والحرص على مراقبتھ ومتابعتھ 

  .طبیا
   یمكن أن تشمل : األنظار اعتیاد ترك الطفل المعوق داخل البیت مخفیا عن - 8

o  یتاح لھ  أنذھنیة عمیقة والذي یقید بالمنزل دون  أومتعددة   إلعاقةحالة الطفل الحامل
  صةتالتربیة المخوال من اجل حتھ ال من اجل العالج التاھیلي مبار

  تشمل:یمكن أن  بإحدى المدارس الطفل عمدا رفض إلحاق - 9
o  الحالة التي یحرم فیھا الطفل الربیب من الحق في التعلم عن قصد من قبل احد الوالدین

  . اآلخرنكالة في الطرف 
o  الخالفات الزوجیة فیحرمھ بسبب ذلك حالة الطفل التي یتشكك األب في بنوتھ في سیاق

  . من حقھ في التعلم
o حالة الطفل محدود القدرات العقلیة والحركیة والذي یحرم بسبب ذلك من حقھ في التعلم.  

   یمكن أن تشمل : عدم ختان الطفل رغم التوصیة الطبیة - 10
o ة بوجوب حالة الطفل الذي یتعمد احد والدیھ أو كالھما عدم االلتزام بالتوصیة الطبی

  .اإلسراع ختانھ
o  والداه  ختانھ إلى سن متأخرة یھملحالة الطفل الذي .  

   یمكن أن تشمل : وغیر المصنفة استھالك المواد السمیة المصنفة - 11
o  بأصنافھا والعقاقیر المھدئة بأنواعھا حالة الطفل الذي یستھلك المواد المخدرة.  

  أن تشمل : یمكن التسكع في الشوارع ودون وجھة معلومة - 12
o حالة الطفل الذي یؤثر المكوث في الشوارع و ال یعود إلى البیت اثر فترة الدوام المدرسي 

  .بحكم ضعف سلطة األبوین
o بحكم ضعف سلطة األبوین حالة الطفل الذي یقضي جل أوقات فراغھ في الشوارع.  
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  البین والمتواصل في التربیة والرعایة التقصیر -3- 3
  

  التعریف القانوني
ھ أو   یعتبر" من قبیل التقصیر البین في التربیة والرعایة اعتیاد ترك الطفل دون رقابة أو متابعة والتخلي عن إرشاده وتوجیھ

 من مجلة حمایة الطفل 23الفصل  -السھر على شؤونھ" 
  

  البین والمتواصل في التربیة والرعایة للتقصیرالحاالت الشائعة  - 3-1- 3
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  للتقصیر البین في التربیة والرعایة ائي للحاالت الشائعةالتكییف اإلجر - 3-2- 3
   ویمكن أن تشمل: إلخالل الولي بدوره اعتیاد الغیاب المدرسي للطفل - 1

o حالة ضعف رقابة الوالدین والتي تشجع الطفل على التغیب المدرسي.  
o حالة الطفل الذي یستغل انشغال والده بملذاتھ وتعاطیھ المسكرات.  

  ویمكن أن تشمل: بلفت االنتباه لسلوكھ لوالدین للطفل أي اھتماما عدم ایالء - 2
o  التربویة وعدم االنتصاح بأدوارھماحالة الوالدین المتھاونین في التعھد.  
o لفتحسب ما یقع مشینة  تحالة الوالدین اللذان ینزھان ابنھما عما یأتیھ من سلوكیا 

  إلیھ.انتباھھما 
  ن أن تشمل:ویمك دون رقابة اعتیاد ترك الطفل - 3

o  حالة الوالدین اللذان بموجب عملھما یتركان طفلھما بالبیت منفردا لعجزھما المادي عن
  .المحضنة أوالتكفل بنفقات التربیة ما قبل المدرسیة 

o  إزعاجھماالطفل خارج شقة السكن حتى یخفف من  إبقاءحالة الوالدین اللذان تعودا على 
  .یدا عن البیتبع أترابھبلعبھ فیلھو على راحتھ رفقة 

o  السوء لضعف الرقابة علیھ أصحابحالة الطفل الذي یخالط.  
  ویمكن أن تشمل: أمام أو بحضور األطفال ممارسة الجنس - 4

o ویتكشف على وضعھما ألحمیمي حالة الطفل الذي یساكن والدیھ في غرفة واحدة.   
o  والدیھ المنحرفینالممارسات غیر السویة لحالة الطفل الذي یعایش.  
o األمفي حضور زوج الربیب ة الطفل حال.  
o حالة الطفل المتبنى أو الربیب في حضور عشیق األم.  

  شمل:یویمكن أن  للمناخ والمحیط االجتماعياللباس غیر المالئم  - 5
o صیف)وطبیعة - الطقس (شتاءحالة و ناسب تحالة الطفل الذي یكون البسا ومنتعال ما ال ی

  .المقام (مدرسة،بیت،قاعة أفراح)
o بیئتھ یراعي الطفل الذي یسایر في ملبسھ ومظھره ما ال یتطابق مع ھویتھ وال  حالة

  .االجتماعیة
  أن تشمل: ویمكن لإلدمانتعریض الطفل  - 6

o معاقرة احد الوالدین أو كالھما الخمر أو تعاطي المخدرات بحضور الطفل.  
o مطالبة الطفل بالتزود بالمواد المسكرة أو المخدرة.  
o ین یكون الطفل مجبرا على أو كالھما لحفالت وسھرات للمدمن تنظیم احد الوالدین

  .حضورھا
  ویمكن أن تشمل: بسبب قلة الوقایة تعریض الطفل لحوادث متكررة - 7

o حین   تتكرر إصابتھ بالجروح أو بالقروح أو بالكسور  للحوادث المنزلیة تعرض الطفل
لى اإلھمال وعدم اتخاذ والتي تكون أسبابھا حوادث منزلیة تعود أساسا إأو بالتسمم 

  .االحتیاطات الكافیة للحمایة والسالمة داخل المنزل
  ویمكن أن تشمل: محاولة انتحار الطفل بسبب تقصیر الوالدین - 8

o  حالة الطفل الذي تكون لھ نوازع انتحاریة احتجاجا على ما یحسھ من غبن وتقصیر في
  العائلي.التواصل  فقأاحتیاجاتھ وانسداد  إدراكوعدم  رعایتھ من قبل والدیھ

o  األب.حالة الطفل الربیب الذي ال یقوى على تحمل قھر زوج إالم أو زوجة  
o حالة الطفل الھارب من جحیم الخالفات العائلیة.  

  ویمكن أن تشمل: تعرض الطفل لمخاطر وسائل االتصال الحدیثة - 9
o بتزاز عن طریق الشبكة االجتماعیةحالة الطفل ضحیة اال.  
o دمن على االنترنیت وشبكة االتصال االجتماعيحالة الطفل الم.  
o تاى االنترنفي وضع غیر الئق وغیر أخالقي عل عرض صور الطفل.  
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o  الجوال.تبادل صور الطفل في وضع غیر الئق وغیر أخالقي على الھاتف  
  ویمكن أن تشمل: عن اإلنفاق والرعایة امتناع الولي - 10

o حالة الطفل المحروم من المرافق داخل البیت بسبب الخالفات بین الوالدین.  
o  عن اإلنفاق علیھ بعد وقوع الطالقحالة الطفل الذي یمتنع والده.  
o حالة الطفل المحروم من احتیاجاتھ األساسیة بسبب انتقام احد الوالدین من الطرف اآلخر.  

  أن تشمل: ویمكن الالزمة الطفل للتالقیح عدم استیفاء - 11
o حالة الطفل المتبنى.  
o حالة الطفل الربیب.  
o  إلعاقةحالة الطفل الحامل.  
o حالة الطفل المكفول.  

  ویمكن أن تشمل: تعریض الطفل لمخاطر ا لخالفات العائلیة - 12
o الطفل الشاھد على الخالفات والعنف بین الوالدین.  
o  الوالدین.الطفل ضحیة العنف حین یحاول أن یستأثر بھ احد  
o فل الشاھد على ھروب والدتھ من جحیم عدوانیة األبالط.  

  ویمكن أن تشمل: أموال أو أغراض عدم مساءلة الطفل عما بحوزتھ من - 13
o  الطفل الذي ال یسال عن المالبس أو الحلي أو األحذیة والحقائب أو العطور التي بحوزتھ

  .والتي لم یقتنیھا والداه
o تھ الھاتفیة بأكثر من المصروف الذي یمكنھ الطفل الذي ینفق على لھوه وفسحھ واتصاال

  .منھ والداه
o المنزل.ویعیش غالبا على األكل خارج  الطفل الذي ال یرضى بمأكوالت المنزل  

  ویمكن أن تشمل: حرمان الطفل من الحق في اللعب والترفیھ - 14
o  الراحة.منع الطفل من الخروج من البیت ومشاركة األطفال ألعابھم في أوقات  
o طفل عن أترابھ في أیام العطلحجب ال.  
o المنظمة  تعدم إتاحة إمكانیات االنخراط في النوادي والمشاركة في الخرجات والزیارا

  .حتى وان كانت مجانیة
o  حرمان الطفل الربیب أو المتبنى أو المكفول من متابعة البرامج الموجھة لألطفال

  .المنزلاواالبحار عن طریق شبكة االنترنیت حتى وان كانت متاحة ب
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  سوء معاملة الطفل اعتیاد -4- 3
  

  التعریف القانوني
  
یقصد باعتیاد سوء المعاملة تعریض الطفل للتعذیب  واالعتداءات  المتكررة على سالمتھ البدنیة أو احتجازه أو اعتیاد منع "

من  24الفصل  -لنفسي " الطعام علیھ أو إتیان أي عمل ینطوي على القساوة من شانھ التأثیر على توازن الطفل العاطفي أو ا
  مجلة حمایة الطفل

 

 
  سوء معاملة الطفل عتیادال الحاالت الشائعة - 4-1- 3
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17 دلیل مندوب حمایة الطفولة في تصنیف حاالت التھدید

  العتیاد سوء معاملة الطفل التكییف اإلجرائي للحاالت الشائعة - 4-2- 3
  شمل:ی أنویمكن  اعتیاد حجز الطفل أو تجریده من حریتھ بصفة مثیرة للعیان - 1

o  الدراسة أوقاتمن البیت خارج حرمان الطفل من مغادرة.   
o عن مخالطة أترابھ في أیام العطل حجب الطفل.  
o المنظمة  تعدم السماح للطفل باالنخراط في النوادي والمشاركة في الخرجات والزیارا

  .حتى وان كانت مجانیة
o في غرفتھ بعیدا عن أي  او الحامل إلعاقة  حجز الطفل الربیب أو المتبنى أو المكفول

لمتابعة البرامج الموجھة لألطفال اواالبحار عن طریق شبكة االنترنیت حتى وان  إمكانیة 
  .كانت متاحة بالمنزل

  شمل:یویمكن أن  لمساعدة الطبیة الضروریةااإلحجام عن تقدیم  - 2
o  الطفل.إھمال العنایة باإلصابات الجلدیة والقروح التي تظھر على  
o لجروح أو الرضوض أو الكسور التي التھاون في تقدیم المساعدة الطبیة في حال ا

  .یتعرض لھا الطفل
o  الشھریة.اإلحجام عن تقدیم المساعدة الطبیة عند حصول التعفن المعوي أو آالم العادة  

  شمل:ی أنویمكن  الطفل في إطار مؤسساتي اعتیاد تعنیف - 3
o تعنیف الطفل بالمحاضن أو المدارس.  
o لمختصةتعنیف الطفل الحامل إلعاقة بمراكز التربیة ا.  
o تكوین المھنيتعنیف الطفل باإلصالحیات ومراكز التدریب وال.  

  شمل:یویمكن أن  اعتیاد ضرب الطفل بالبیت - 4
o فل المتبنى أو الربیب أو المكفولاعتیاد تعنیف الط.  
o رد الفعل العنیف على الطفل المتبنى أو الربیب أو المكفول في حال الخالفات الزوجیة.  
o یشكو من اإلعاقات الذھنیة خصوصا اعتیاد ضرب الطفل الذي.  

  شمل:یویمكن أن  تعریض الطفل للتمییز بمختلف أشكالھ - 5
o ةتعریض الطفل الربیب أو المتبنى للتمییز السلبي في المأكل والملبس والرفاھ.  
o تعریض الطفل للتمییز السلبي بسبب النتائج المدرسیة.  
o ع الوالدینتعریض الطفل للتمییز داخل األسرة الموسعة بسبب موق.  
o  إعاقتھ أوتعریض الطفل للتمییز السلبي بسبب قصوره.  

  ویمكن أن تشمل: تعریض الطفل لإلرھاق المفرط - 6
o الطفل بالدروس الخصوصیة إنھاك.  
o رفع الفضالت،... جلب الماء والحطب، غسل، المنزلیة (تنظیف، باألشغالالطفل  إنھاك(.  
o ن لھ غرفة نوم مستقلة.الطفل بالسھر ان كان لیس متاح ان تكو إنھاك  

  ویمكن أن تشمل: بأعمال مرھقة تتجاوز طاقة تحملھ تكلیف الطفل - 7
o  مساعدة الطفل لوالده في مجال البناء ( خلط مواد البناء ،كسر الحجارة ونقلھا،جلب الماء

  .الخشبیة...) واألعمدة
o ،ع الجني، الحصاد ،تجمی مساعدة الطفل لوالدیھ في األنشطة الفالحیة (الحرث

  )...المحصول،
o مساعدة الطفل لوالدیھ في التجارة (نقل البضاعة ، التزود ، البیع،(....  

  شمل:یویمكن أن  تعریض الطفل للعنف المعنوي داخل إطار مؤسساتي - 8
o تمس من كرامتھ البشریة التربوي وشبھ التربوي اإلطارمن قبل وجیھ ألفاظ للطفل ت.  
o  شاھدا على مناخ تواصل اجتماعي سلبي داخل تعریض الطفل للعنف المعنوي حین یكون

  .المؤسسة بین األطراف التربویة
o ات غیر الحضاریة التي یتعریض الطفل للعنف المعنوي حین یكون شاھدا على السلوك

  یرتكبھا أترابھ داخل الحرم المدرسي. 
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18 دلیل مندوب حمایة الطفولة في تصنیف حاالت التھدید

o اصطحاب الطفل إلى مركز األمن اللتزام بحق الزیارة.  
  ویمكن أن تشمل: ام كشكل من أشكال العقوبةاعتیاد حرمان الطفل من الطع - 9

o حرمان الطفل من الوجبات األساسیة لمعاقبتھ على سوء نتائجھ المدرسیة او تراجعھا.  
o ھ غیر المحمودةتحرمان الطفل من الطعام لمعاقبتھ على سلوكیا.  

  ویمكن أن تشمل: حدھماأسوء معاملة أبن القرین عند زواج  - 10
o شيء ما بتھمیش طلبھ أو بالتأخیر في ھ الحصول على معاملتھ عند التماس إساءة

  .االستجابة لھ
o إساءة معاملتھ عند تمكینھ من حاجة ما بالتحقیر من شانھ أو عدم العنایة بھ.  
o  التواصل معھ أو عدم اعتبار وجودهإساءة معاملتھ بالتبرم من.  
o إساءة معاملتھ من خالل عدم تثمین جھوده.  

  ویمكن أن تشمل: یات حیاة الطفلبخصوص اإلعالميالتشھیر  - 11
o  الجانح) في البرامج  أوعرض خصوصیات ھویة الطفل(المتبنى أو ابن الزواج المختلط

  .التلفزیة دون ضمان الحد األدنى لحمایة المعطیات الشخصیة
  ویمكن أن تشمل: سوء معاملة الطفل بسبب اإلعاقة - 12

o حجب الطفل عن األنظار.  
o  االختالط بأترابھسرة خروجھم للنزھة والتجوال ومشاركة أفراد األحرمانھ من.  
o حرمانھ من التأھیل والتربیة المختصة.  
o حرمانھ من العالج والمتابعة الطبیة.  
o  حرمانھ من فرحة األعیاد والمناسبات ( الھدایا والمالبس واأللعاب المناسبة لسنھ

  .وإعاقتھ...)
o لطفلسوء معاملة المعینة المنزلیة ل.  
o المنزل.معوق حتى ال یغادر تقیید الطفل ال  
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19 دلیل مندوب حمایة الطفولة في تصنیف حاالت التھدید

  استغالل الطفل ذكرا كان أو أنثى جنسیا -5- 3
  

  التعریف القانوني
  

تعریضھ ألعمال الدعارة سواء بمقابل أو بدونھ وبطریقة مباشرة  ى"یعد من قبیل االستغالل الجنسي للطفل ذكرا كان أو ا أنث
  من مجلة حمایة الطفل 25الفصل  -أو غیر مباشرة " 

  
  
 

  الستغالل الطفل ذكرا كان أو أنثى جنسیا حاالت الشائعةال - 5-1- 3
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20 دلیل مندوب حمایة الطفولة في تصنیف حاالت التھدید

  الستغالل الطفل ذكرا كان أو أنثى جنسیا التكییف اإلجرائي للحاالت الشائعة - 5-2- 3
  تشمل: زنا المحارم - 1

o .حالة وقوع الطفل ضحیة االعتداء الجنسي من قبل والده أو والدتھ  
  ویمكن أن یشمل : العائلة أو األقارب أحد أفراد التحرش الجنسي بالطفل من قبل - 2

o  الفاضح أو المالمسة أو  احد أفراد العائلة أو األقارب بالقولحالة الطفل الذي یضایقھ
  راجھ إلى حدود االستغالل الجنسي.المداعبة من مواطن عفتھ بھدف الغوایة واستد

o ت الضغوط حالة الطفل الذي یخضع للتحرش بصفة دائمة ویتحصن بالتمنع مما یوقعھ تح
  المعنویة والمادیة الشدیدة.

  ویمكن أن یشمل : في شبكات الدعارة الستغاللھ استخدام الطفل - 3
o في الممارسات الجنسیة المأجورة حالة استغالل الطفل.  

  ویمكن أن یشمل : االنحراف الجنسي أو ألشكال من ألعمال الدعارة تعریض الطفل - 4
o  وتحفیزه على ممارستھا شاذةال الجنسیة لممارساتاتعلیم الطفل حالة.  
o .حالة ترغیب الطفل في الدعارة من خالل توفیر المصروفات والھدایا  

  یشمل:ویمكن أن  جنسیا بالطفل داخل المؤسسات واستغاللھم لتحرش الجنسيا - 5
o  حالة الطفل الذي یضایقھ اإلطار التربوي أو شبھھ بالقول الفاضح أو المالمسة أو

  راجھ إلى حدود االستغالل الجنسي.تھ بھدف الغوایة واستدالمداعبة من مواطن عف
o  مما یوقعھ تحت الضغوط حالة الطفل الذي یخضع للتحرش بصفة دائمة ویتحصن بالتمنع

  .المعنویة والمادیة الشدیدة
  شمل :تویمكن أن  ممارسة الجنس مع الطفل - 6

o  و المطلقة أو األرملةالمرأة العانس أممارسة الجنس مع الطفل بمقابل أو بدونھ من قبل 
 والتي قد یعرفھا الطفل أو قد تستدرجھ بالحیلة أو الترغیب. 

  ویمكن أن یشمل : التغریر بالطفل في العالقات الجنسیة المثلیة - 7
o .حمل الطفل على اكتشاف الوظائف الجنسیة في المسابح والحمامات والمبیتات والحفالت  
o ى الممارسة الجنسیة المثلیة بمقابل أو بالحیلةالتغریر بالطفل من قبل الكھل المنحرف عل.  

  ویمكن أن یشمل : االستغالل الجنسي عبر وسائل االتصال الحدیثة - 8
o  عرض صور الطفل عاریا أو ممارسا للجنس أو في وضع مثیر وتبادلھا عبر شبكة

  االنترنیت.
o ابتزاز الطفل الذي التقطت لھ صور فاضحة.   

  ویمكن أن یشمل : حشةبالفا الطفل لالعتداءتعرض  - 9
o االعتداء بالفاحشة على الطفل بمقابل أو بدونھ من قبل شخص معروف.  
o االعتداء بالفاحشة على الطفل من قبل شخص غیر معروف وباستعمال الحیلة أو التھدید.  

ویمكن أن  تخاطب غرائزه الجنسیة عرض وتداول الطفل أي مصنفات مطبوعة أو مرئیة- 10
  یشمل:
o یة ومقاطع فیدیو من مواقع االنترنیت والشبكة االجتماعیة.تنزیل صور إباح  
o عرض وتداول الطفل أي مصنفات مطبوعة أو مرئیة تخاطب غرائزه الجنسیة.  
o .عرض صور الطفل عاریا أو ممارسا للجنس أو في وضع مثیر وتبادلھا  
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21 دلیل مندوب حمایة الطفولة في تصنیف حاالت التھدید

  الطفل في اإلجرام المنظم استغالل -6- 3
  

  التعریف القانوني
  

طفل في اإلجرام المنظم بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراھیة فیھ وتحریضھ على القیام بأعمال "یقصد باستغالل ال
  من مجلة حمایة الطفل 19الفصل  -العنف والترویع" 

  

  
  الحاالت الشائعة الستغالل الطفل في اإلجرام المنظم - 6-1- 3
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22 دلیل مندوب حمایة الطفولة في تصنیف حاالت التھدید

  اإلجرام المنظم الستغالل الطفل في التكییف اإلجرائي للحاالت الشائعة - 6-2- 3
  ویمكن أن تشمل : الحدود خلسة محاولة اجتیاز - 1

o مغادرة ارض الوطن على خالف الصیغ القانونیة (عدم تحوزه  حالة الطفل المورط في
  ..).الھجرة السریةعلى جواز سفر ثابت الصلوحیة منھا 

  شمل :یویمكن أن  والتھریب استغالل الطفل في بیع السلع المھربة - 2
o ذي یروج المواد والبضاعة مجھولة المصدرالطفل ال.  
o الطفل الذي یستغل في تھریب البضائع عبر الحدود البریة.  

ویمكن أن  والترویع على القیام بأعمال العنف زرع أفكار التعصب والكراھیة والتحریض - 3
  شمل:ی

o  حالة الطفل الذي یستغل لعدم نضجھ الفكري للتعصب لفائدة جمعیة ریاضیة یقوده
   .اف أفعال یعاقب علیھا القانونالقتر

   ویمكن أن تشمل : األفكار الھدامةاستغالل الطفل في الجماعات المحظورة ونشر  - 4
o  حالة الطفل الذي یستقطب لفائدة جمعیات محظورة تدعو للتعصب الفكري والمذھبي

  )...(عبدة الشیطانوتروج لعدم التسامح والتعایش السلمي بین البشروالجنسي والدیني 
  شمل :یویمكن أن  استعمال أو استغالل الطفل في ترویج الطفل للمواد المخدرة - 5

o حالة الطفل الذي یوظف لترویج المواد المخدرة في األوساط التربویة والشبابیة 
  .والریاضیة

  ویمكن أن تشمل : إقحام الطفل في عملیات السرقة والنشل - 6
o حالة الطفل المستغل في شبكات النشل والسرقة.  
o  حالة الطفل بالشارع الذي یستغل في استكشاف األوضاع والتبلیغ عن حركة أعوان األمن

  والنشل.لتیسیر عملیات السرقة 
o  المواشي.حالة الطفل المشارك في سرقة  

  ویمكن أن تشمل : بیوت الدعارة من طرف األطفال خدمة القائمین على - 7
o ت والمشروباتبالماكوال حالة الطفل الذي یستغل لتزوید المواخیر.  
o  حالة الطفل الذي یستغل لتقدیم الخدمات المختلفة ألصحاب المساكن المشبوھة بإخاللھا

  لآلداب واألخالق.
  تشمل:ویمكن أن  وترویجھا المواد الكحولیةاالتجار في  - 8

o  المواد الكحولیةب التزود والتزویدحالة الطفل الذي یستغل في وساطة.  
  مكن أن تشمل :وی ترویج المواد المسروقة - 9

o  یروج المواد المسروقة باألسواق والمؤسسات التربویة والنوادي حالة الطفل الذي
  .الشبابیة

  ویمكن أن تشمل : في االعتداء على المرافق العمومیة والممتلكات األطفال إشراك - 10
o حالة الطفل المتورط في أحداث الشغب بالمالعب أو بالفضاءات العامة.  
o رك في عملیات االعتداء على المرافق العامة بالمؤسسات التربویة حالة الطفل المشا

  .والشوارع من تھشیم الفوانیس العمومیة وكراسي الساحات
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23 دلیل مندوب حمایة الطفولة في تصنیف حاالت التھدید

  تعریض الطفل للتسول أو استغاللھ اقتصادیا -7- 3
  

  التعریف القانوني
  

ون أو تكلیفھ بعمل من شانھ أن "یقصد باالستغالل االقتصادي تعریض الطفل للتسول أو تشغیلھ في ظروف مخالفة للقان
 من مجلة حمایة الطفل 26الفصل  -یعوقھ عن تعلیمھ أو یكون ضارا بصحتھ أو بسالمتھ البدنیة أو المعنویة " 

  
  

  عریض الطفل للتسول أو استغاللھ اقتصادیالت الحاالت الشائعة - 7-1- 3
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24 دلیل مندوب حمایة الطفولة في تصنیف حاالت التھدید

  أو استغاللھ اقتصادیا لتعریض الطفل للتسول التكییف اإلجرائي للحاالت الشائعة - 7-2- 3
  یشمل:ویمكن أن  القیام بأشغال تفوق حجم طاقتھ وسنھ حمل الطفل على - 1

o حالة الطفلة المعینة المنزلیة.  
o طفل الذي یستغل حماال في األسواقحالة ال.  

 مجلة الشغل المشار إلیھا في واستغاللھ خارج الصور حمل الطفل على العمل في سن مبكرة - 2
  یشمل:ویمكن أن 
o حالة الطفل العامل في حضائر البناء.  
o عامل في شبكات التجارة المتنقلةحالة الطفل ال.   
o  الطریق.بیع المحروقات على جانب  

  یشمل:یمكن أن  ،الطفل واستخدامھ للتسول من قبل الكبار أو في إطار منظم تعریض - 3
o حالة الطفل المتسول والمستغل في شبكات التسول المنظم.  
o سول بھ من قبل احد الوالدینحالة الطفل المت.  
o استغالل األطفال الرضع للتسول واستعطاف المارة.  

  شمل:یویمكن أن فیھا قانونا  الصور المرخصاستغالل الطفل في عروض جماھیریة خارج  - 4
o م إشراكھ في التظاھرات التقلیدیةحالة الطفل الذي یت.   
o التنظیمیة التي  األطرة خارج حالة الطفل الذي یتم إشراكھ في االستقباالت الجماھیری

  .تحترم معاییر التامین وقواعد السالمة
  شمل :یویمكن أن  تعاطي الطفل ألنشطة ھامشیة - 5

o  حالة الطفل البائع للورود والمشموم في مفترق الطرقات والمقاھي والمالھي
  والمھرجانات.

o لمھرجاناتحالة الطفل البائع للفواكھ الجافة في المقاھي والحانات والمالھي وا.  
o  حالة الطفل البائع لألكیاس البالستیكیة والعلك والمنادیل الورقیة باألسواق والمحطات

  .والساحات العامة والشوارع
o  والمأويحالة الطفل الذي یمسح الواجھات البلوریة للسیارات في مفترقات الطرق.  

  تشمل:ویمكن أن  حمل الطفل على التسول - 6
o  والدیھ أو كالھما بسبب العجز وانعدام الموارد على التسول حدأحالة الطفل الذي یجبره.   
o ر على التسول لفائدة األب المدمنحالة الطفل الذي یجب.  

  ویمكن أن تشمل : ممارسة الطفل ألنشطة اقتصادیة موسمیة مما یؤثر على مواصلة الدراسة - 7
o م أو الفلفل...حالة الطفل العامل في األنشطة الموسمیة مثل جمع الزیتون أو الطماط  
o  السیاحیةاألنشطة حالة الطفل العامل في.  

  ویمكن أن تشمل : العمل بالورشات من دون عقود تدریب مھني - 8
o حالة الطفل في ورشة میكانیك السیارات.   
o حالة الطفل في ورشات النجارة.  
o حالة الطفل في ورشات تجمیع المواد القابلة للرسكلة.  
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  رعایة الطفل عن اإلحاطة والتربیةعجز األبوین أو من یسھر على  -8- 3
  

  القانوني التعریف
  

"من صور عجز الوالدین أو الولي أو الحاضن أو المتعھد بالرعایة الموجبة للتدخل تسیب في سلوك الطفل وذلك بتعمده 
عھ مبكرا عن إفشال المراقبة والمتابعة واعتیاده مغادرة محل ذویھ بدون إعالم أو استشارة وتغیبھ عنھ دون علم أو انقطا

 من مجلة حمایة الطفل 27الفصل  -التعلیم بدون موجب " 
  
  

  أو من یسھر على رعایة الطفل عن اإلحاطة والتربیة عجز األبوینالحاالت الشائعة ل - 8-1- 3
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عجز األبوین أو من یسھر على رعایة الطفل عن  التكییف اإلجرائي للحاالت الشائعة - 8-2- 3
  اإلحاطة والتربیة

  شمل :ی أنویمكن  ات محفوفة بالمخاطریالطفل لسلوك یانإت - 1
o  والكحول واستھالك المواد السمیة.تعاطي الطفل للتدخین  
o نزوع الطفل نحو االختالط بأصحاب السوء والتعود على النشل والسرقة.  

البین عن تاطیره واإلحاطة  المتعھد بھ وعجزھم  أو تمرد الطفل باعتراف والدیھ أو الحاضن - 2
  شمل :ی أنویمكن  بھ

o  المربي وعدم االنضباط لتوجیھاتھما أوخروجھ عن سلطة الولي.  
o  ووالدیھ وإخوتھ أترابھالعدواني ضد  ألسلوبھفرض الطفل.  
o  أو یتلف األمتعة بالمنزل أو یھشمھا.بلوغ الطفل حدا یعنف بمقتضاه والدیھ  

ضن أو المتعھد بھ وذلك بسبب إفالت الطفل بصفة بینة عن أیة مراقبة من قبل والدیھ أو الحا - 3
  تشمل : أنویمكن  ظروفھم الخاصة

o  لضعفھا.تعمد الطفل التغیب عن المنزل وعدم الخشیة من سلطة الوالدین  
o  وعدم الخوف من مغبة ذلك .التغیب عن الدروس  

  شمل :ی أنویمكن  تلقائیا وبإرادتھتسول الطفل  - 4
o العطل  أیامالتركیز على  مع أوقاتھارج الطفل الذي یوفق بین متابعة الدراسة والتسول خا

    واألعیاد.
o  االنقطاع التسرب من الدراسة  ثم  بھ إلىبالكسب السھل من التسول ینتھي الطفل تلذذ

  عنھا.
  شمل :ی أنویمكن  سنة 16االنقطاع المدرسي التلقائي للطفل دون سن  - 5

o أو النشل أو العمل الھامشي. الطفل الذي جرب الكسب من التسول  
o  الطفل الذي لم تحسن المؤسسة التربویة ترغیبھ في مواصلة التعلم ولم ترسخ فیھ قیمة

  .العلم والعمل
  شمل :ی أنویمكن  التخلي االضطراري عن الطفل - 6

o وعجزت عن التكفل بطفلھا  حالة األم العزباء التي أنكرھا والد طفلھا ورفضتھا أسرتھا
  فتخلت عنھ لفائدة مؤسسة مختصة.

o ھمل في الطریق العام بسبب خوف األم من الفضیحة االجتماعیةالرضیع الم.  
  شمل :ی أنویمكن  مرض مزمن أو تقدم في السن أوالعجز عن اإلحاطة بسبب اإلعاقة  - 7

o بطفلھ.حد الوالدین الذي لحقت بھ إعاقة عن التكفل عجز أ  
o  عجز احد الوالدین أو كالھما بسبب مرض مزمن عن اإلحاطة بالطفل.  

  تشمل : أنویمكن والمبیت خارجھا  البیت أو المؤسسة د الھرب مناعتیا - 8
o الطفل الھارب ن جحیم الخالفات العائلیة.  
o  األب.زوجة  أو األمالطفل الربیب المنبوذ من قبل زوج  
o  العدواني والمدمن األبالطفل الھارب من التعنیف المسلط علیھ من قبل.  
o .الطفل الھارب خوفا من العقاب لفعل اقترفھ  

  یشمل: أنویمكن  الرقابة بموجب الدالل المفرط الطفل عن إفالت - 9
o  الطفل الوحید والمدلل یبتز والدیھ ویحصل على ما یرید بما یتیح لھ الخروج عن

  .رقابتھما
o  الطفل الیتیم یحظى بعنایة والده/تھ وللتعویض لھ عن حرماتھ یبالغ في تدلیلھ فیستغل ذلك

  .للحصول على ما یریده
  یشمل: أنویمكن  زیارة الطفل المریض والمقیم بالمستشفىعدم  - 10

o الطفل المنحدر من أسرة فقیرة ال یتسنى لھا زیارتھ بانتظام.  
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o  معوزة وقاطنة بالمدن الداخلیة والقرى البعیدة یعسر علیھ  أسرةالطفل المنحدر من
  .الحصول منھا على الزیارة

o طفل الشارع الذي لیس لھ سند عائلي.  
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  المادیة والعالئقیة ألسرة الطفل سوء الظروف -9- 3
  

  التعریف التطبیقي
  

" أتاحت الممارسة المھنیة لمندوبي حمایة الطفولة الكشف عن صور من التھدید  اإلضافیة التي یتعرض لھا الطفل والتي 
  تتعلق ب  :
  سوء الظروف المادیة والعالئقیة ألسرة الطفل.  -
  .الصعوبات المتعلقة بشخصیة الطفل -

  
  

  الحاالت الشائعة في المجال التطبیقي لسوء الظروف المادیة والعالئقیة ألسرة الطفل - 9-1- 3
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  لسوء الظروف المادیة والعالئقیة ألسرة الطفل لتكییف اإلجرائي للحاالت الشائعةا - 9-2- 3
  ویمكن أن تشمل : انعدامھا أونقص الموارد المادیة لألسرة  - 1

o  األساسیةبة لحاجاتھا لالستجا األسرةعدم كفایة موارد.  
o  باالستقرار إحساسھایضعف احتیاطھا وادخارھا ویربك  األسریةنقص الموارد.  

  ویمكن أن تشمل : األساسیةسوء الظروف السكنیة وغیاب المرافق  - 2
o معاناة الطفل من ضیق المسكن وانعدام توفر المرافق األساسیة والصحیة بھ.  
o سھ وتؤثر في تحصیلھ وعلى مراجعة در سوء الظروف السكنیة للطفل تضعف قدرتھ

  .المدرسي
  ویمكن أن تشمل : عدم االستقرار بالسكنى بسبب العجز عن الوفاء بمعالیم الكراء - 3

o الطفل الشاھد على عدم االستقرار بالسكنى بسبب عدم قدرة وفاء والده بمعالیم الكراء.  
o الدائم بالسكن الطفل الذي تتفتت روابطھ االجتماعیة بأترابھ بحكم االنتقال.  
o الطفل المشوش في إحساسھ باالستقرار یصعب تركیزه في تحصیلھ الدراسي.  

  شمل :یویمكن أن  األسرةشدة تداین  - 4
o  بسبب شدة تداینھا لسد رمق الحیاة األسریةالطفل الشاھد على ضنك الحیاة.   
o الطفل الشاھد على تھرب والده من مجابھة دائنیھ.  
o الحالیة ات والدیھ بعدم القدرة عن مجابھة تكالیف الحیاة الطفل الشاھد على اعتراف

  .والمستقبلیة وعجزھم عن تسدید الدیون السابقة
o بب عدم انتظام شغل األبالطفل الشاھد على عدم استقرار موارد األسرة بس.  

  شمل :یویمكن أن  عدم توفیر احتیاجات الطفل المدرسیة - 5
o  المدرسیة األدواتالطفل غیر القادر على مصروفات.  
o  الطفل غیر القادر على توفیر المتطلبات التعلیمیة ( مالبس ومیدعة ومحفظة ومعالیم

  ...)،.الترسیم والتامین المدرسي
  ویمكن أن تشمل: للوالدین المدرسیة والترفیھیة للعجز المادي األنشطةعدم مشاركة الطفل في  - 6

o عدم توفر متطلبات المشاركةة لنشطة المدرسیة والترفیھیالطفل المحروم من مواكبة األ.  
o الطفل الذي یقطن بعیدا عن مصادر التنشیط والترفیھ.  

  تشمل:ویمكن أن  وقلة المرافق العامة العزلة الجغرافیة - 7
o شاقة عن المرافق (الطریق  الطفل الذي یسكن القرى البعیدة والتي تفصلھا مسافات

  المعبدة والمدرسة والمستوصف والسوق والمكتبة ...)
o  الطفل الذي یعیش في وسط ال یتوفر بھ الماء الصالح للشرب والكھرباء ووسائل

  .االتصال
  ویمكن أن تشمل : الخالفات الدائمة بین الوالدین غیر المفارقین - 8

o حالة الطفل الذي یشعر بضیاع روابطھ العائلیة.  
o حالة الطفل الذي تتحطم لدیھ قیمة الرابطة األسریة.  
o ع في وجدانھ الصورة النموذجیة لألب واألمحالة الطفل الذي تزعز.  

  ویمكن أن تشمل : الموسعة األسرةالخالفات الدائمة في وسط  - 9
o  خاالتھ یحرم من ربط عالقات سویة  أوعماتھ  أوالطفل الذي یعایش الخالفات بین أعمامھ

  .في مثل سنھ أقاربھمع 
o الدمویة الطفل ینحصر مجال عالقاتھ األسریة ویتشكك في قیمة الروابط.  

  ویمكن أن تشمل : والجیران األسرةبین  الخالفات القائمة - 10
o  جوار وتھدیدھم وترھیبھم لھاأل أبناءالطفل الذي یعاني من عدوانیة.  
o  و العودة أالمدرسة  إلىالطفل الذي یعاني من الخوف من التعرض لالعتداءات عند ذھابھ

  .و مكوثھ بالبیت وحیداأمنھا 
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  الطفل بشخصیة الصعوبات المتعلقة -10- 3
  الطفل للصعوبات المتعلقة بشخصیةالحاالت الشائعة في المجال التطبیقي  - 10-1- 3
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  الطفل للصعوبات المتعلقة بشخصیة التكییف اإلجرائي للحاالت الشائعة - 10-2- 3
  ویمكن أن تشمل : خطیر اإلصابة بمرض - 1

o لعجز الكلوي،...ا أوفقد المناعة المكتسبة  أوفقر الدم  أو الصرع  
   تشمل:ویمكن أن  الطفل إعاقة - 2

o  الحركة بإعاقةالتي تنتھي  بالسمنة المرضیة واإلصابةاإلعاقات العمیقة والمتعددة...، 
   شمل :یویمكن أن  القلق واالكتئاب واالنھیار العصبي - 3

o والعزوف عن األكل والنظافة،... االضطرابات المزاجیة الحادة واالنطواء  
  یشمل:ویمكن أن  حمل الحرمان ورفض السلطة والحدودعدم ت - 4

o ون رغبة الطفل الجامحة في الحصول على مرغوبھ دون مراعاة للضوابط  والتي قد تك
  أحیانا على حساب اآلخرین،...

o  وتكسیر  األوانيالغضب المفرط واالنفعال الحاد الذي یبلغ حدود تھشیم  إلىنزوع الطفل
  .التجھیزات المنزلیة

ویمكن أن  المرافق أو األتراب أو األخوةأو والمادي ضد الوالدین  سة التھدید اللفظيممار - 5
  تشمل:
o محیطون بھ من معارفھ الظاھرة والتي یتبرم منھا ال ةالعدوانیة السلوكیة واللفظی

  وغیرھم،...
   یشمل:ویمكن أن  اعتداء الطفل على ذاتھ - 6

o  أو جرح األطراف أو حرقھا قاطعة  أوبمواد صلبة  أوضرب الرأس على الحائط...،  
  ویمكن أن تشمل : محاولة االنتحار - 7

o سكب المواد القابلة  أوالطفل شرب المواد الخطرة من سوائل للتنظیف أو أدویة  تعمد
 .لالحتراق على جسده

   ویمكن أن تشمل : الممارسات الجنسیة المثلیة إلىمیل الطفل  - 8
o ھ من الصبیان األقل أو األكبر منھ عمرا وتغلب نزوع الطفل إلى ممارسة الجنس مع أمثال

  ات مخنثة،...یعلیھ ظاھریا سلوك
   شمل :یویمكن أن  والتغیب المدرسي التسرب -9

o أسباب  بھا بدونلاللتحاق  نزوع الطفل نحو التغیب عن الدروس أو التخلف المتكرر
  نعة تعود لمرض أو لمانع قاھر...مق

  تشمل : ویمكن أنالسلوكیة  اتضطراباال - 10
o  أونزوع الطفل إلى الكذب والتوھم وفرط الخوف والرھاب من المحیطین بھ بالبیت 

  الفضاءات المغلقة... أوبالمدرسة 
   ویمكن أن تشمل : الھروب من البیت - 11

o غیابھم  أووالدیھ  عدم التزام الطفل بالبقاء في البیت بصورة عادیة ولجوؤه في حضور
 إلیھكان المكان الذي یھرب  بوجھتھ سواءأو اإلعالم ترك البیت دون االستئذان  إلى

  غیر مألوف من األسرة... أو األقارببیت احد  مثل مألوفا
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