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  شهرا من العمل على مشروع ''أنا في االستماع''  18بعد 

بأهمية اإلبالغ عن العنف ضد األطفال تنامي الوعي  

 

شهرا، على تكوين الجمعيات  18عملت شبكة ندى الجزائرية للدفاع عن حقوق األطفال خالل 

والية، حول كيفية حماية األطفال من االعتداءات الجنسية من خالل بناء القدرات  15والعائالت بـ

وجود جملة من المعطيات االجتماعية وتكوين اإلطارات. غير أن  العمل الميداني كشف عن 

واالقتصادية الممارسة على األطفال، ما وسع من دائرة االعتداءات الجنسية ضدهم، لدرجة أنه تحول 

.إلى مسألة عادية ببعض المناطق، حسب ما جاء على لسان رئس شبكة ندى  

به الشبكة، كشف أن وقال عبد الرحمان عرعار رئيس شبكة ندى، إن التحقيق الميداني الذي قامت 

االعتداءات مست حتى األطفال األقل من خمس سنوات، من أجل هذا، كان البد من تعميم المتابعة 

الميدانية بتكوين أشخاص أكفاء يتولون استقبال المكالمات الهاتفية، ليتم بعدها العمل على مد الخط 

اعدة من الشركاء الفاعلين وذلك بمس 2015عبر كافة واليات الوطن في أفاق سنة , 3033األخضر

.بالشبكة على غرار وزارة األسرة ووزارة اإلتصال  

وألن اللقاء الذي برمجته شبكة ندى مؤخرا بدار الشباب عز الدين مجوبي، كان عبارة عن وقفة 

لعرض نتائج العمل الذي امتد على مدار سنة ونصف، قالت السيدة حميدة بوفي منسقة المشاريع بشبكة 

مركز ترقية حقوق الطفل بدار الشباب عز الدين مجوبي لـ ''المساء''، إن المشروع  ندى ومديرة

والية من واليات الوطن؛ شرق، غرب، شمال وجنوب، اعتمد أساسا 15التكويني الذي عملوا عليه في

على إعادة تأهيل قدرات الجمعيات، كما ركز على تكوين بعض العائالت بما في ذلك المراهقين حول 

.حماية األطفال، والتحسيس حول موضوع االنتهاكات الجنسيةكيفية   

بعض السلبيات خاصة ما يتعلق ببعض الجمعيات  -تضيف المتحدة-غير أن العمل الميداني أظهر لنا 

التي اكتشفنا أنها غير مقتنعة بمبدأ مكافحة االعتداءات الجنسية ضد األطفال، من منطلق أن األمر 

د التي تعيش وفقها بعض المناطق من ربوع الوطن، وعلى الرغم من يتناقض والعادات والتقالي



محاوالتنا في إقناع بعض الجمعيات للعمل على هذا الموضوع، غير أننا فشلنا في تغير وجهات النظر 

لموضوع التحرش الجنسي الذي يظل أمرا مكتوما ال يتم التصريح به خوفا من نظرة المجتمع، من 

المناطق محصورا في التوعية والتحسيس والتكوين، محاولة منا تغيير فكرة  أجل هذا، ظل عملنا ببعض

.الجمعيات نحو هذا الطابو وتبنيه كموضوع يتم العمل عليه  

ولعل من أهم النتائج التي أسفر عنها المشروع، جاء على لسان المتحدثة أن ما يتم التركيز على العمل 

مشروع، هي تأكيد العمل مع الجمعيات من أجل تكوينها عليه في األفاق المستقبلية عند استكمال ال

بصورة أفضل، حتى ال يظل عملها محصورا في التوعية والتحسيس بعد أن وقفنا على حقيقة أن بعض 

الجمعيات تعتقد أن عملها ينحصر في التوعية فقط، غير أن الحقيقة غير ذلك، من أجل هذا نعمل على 

معيات على األقل لتعريفهم بأهم اإلجراءات التي ينبغي العمل وفقها، توجيه عملنا نحو تكوين ممثلي الج

عندما تصادفهم بعض حاالت االعتداء أو التحرش الجنسي، خاصة اتجاه األطفال، أي بمعنى آخر، البد 

.من تكوين شامل للجمعيات حول موضوع سبل حماية الطفل  

عن مشروع '' أنا في االستماع'' عن  ومن جهتها، تحدثت سليمة شباطة أخصائية نفسانية ومسؤولة

دورها  في هذا المشروع، حيث قالت ''انحصر دوري في االهتمام باألخصائيات النفسانيات الالئي 

يتولين استقبال المكالمات الهاتفية عن طريق الرقم األخضر، حيث قمت بتكوينهن حول كيفية توجيه 

ا على مستوى الخط األخضر، إذ ال يتعدى األمر وإعالم المتصلين، فإن كانت الحالة تتطلب معالجته

االستفسار أو طلب النصيحة، وإن كانت الحالة تتطلب التدخل أو برمجة لقاء، نقوم بتوجيه المتصل إلى 

مقر الشبكة، أين  يجري استقبال المتصل من طرف األخصائية النفسانية لتتم عملية المرافقة. وألن 

ة الوصل بين الشبكة والمتصل نركز كثيرا على أهمية تكوين مشروع ''أنا في االستماع''، همز

.األشخاص الذين يتولون عملة استقبال المكالمات الهاتفية  

وحول أهم النتائج التي أظهرها التحقيق، قالت المتحدثة أنه على الرغم من أن التحقيق كان في ظرف 

كشبكة بمتابعة ومرافقة  -تضيف-نا ألف مكالمة، قم 13وجيز، غير أن عدد اإلتصاالت بلغ ما معدله 

حالة اتصال، شملت حاالت اإلعتداءات الجنسية وبعض أوجه العنف الممارسة ضد األطفال،  700

.ولعل أهم  حاالت االتصال التي وقفنا عندها تخص األطفال ضحايا الطالق  

ن لتغير بعض وحول ما استخلصته من التحقيق، جاء على لسان األخصائية النفسانية أنه آن األوا

المعتقدات الخاطئة التي تكشف عن ارتفاع معدالت االعتداء والعنف ضد األطفال، وإنما أقول كمختصة 

نفسانية أن درجة الوعي بخطورة ظاهرة االعتداءات الجنسية تحديدا ضد األطفال، ومختلف أنواع 

إلبالغ عن الحالة، أو العنف الممارس ضدهم دفع باألولياء والمجتمع ككل إلى الخروج عن صمتهم ل

لتقديم الشكوى، أو حتى للكشف عن واقعة معينة من أجل هذا، رغبنا من خالل الشبكة في اآلفاق 



المستقبلية تعميم الرقم األخضر عبر كافة واليات الوطن، من أجل تأمين حماية أكبر للطفل عن طريق 

.أتى أكله تعزيز مبدأ المرافقة من خالل مشروع ''أنا في االستماع'' الذي  
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