
 عن شبهات بشأن التنكيل بأطفال  واجب اإلبالغ كل ما أردتم معرفته حول

 

 

 

 سؤال: ما هو قانون منع التنكيل باألطفال والعاجزين )واجب اإلبالغ(؟ 

به فيها بارتكاب مخالفات عنيفة، (، والذي ينظم واجب اإلبالغ عن حاالت يشت1989)هو تعديل لقانون العقوبات  جواب:

 و عاجزين، من قبل المسؤول عنهم.  بأطفال أإهمال وتنكيل 

 

 التنكيل باألطفال والعاجزين )واجب اإلبالغ(؟ عسؤال: لماذا تم سن قانون من

كيل الشديد من سنوات من طبريا، والتي ماتت بعد تعرضها للتن 6: تم سن القانون بعد موت الطفلة مواران ابنة الـجواب

لمجتمع عامة، واألشخاص المهنيين الذين يحيطون بالعائلة بشكل خاص، كسر قبل خالها. ويعّبر القانون عن واجب ا

  لزامهم باإلبالغ عنها بموجب القانون. وإ الصمت حيال ظاهرة التنكيل باألطفال،

 سؤال: على من يسري واجب اإلبالغ؟

. أو اإلهمال لتنكيليتعرض ل طفاللالعتقاد بأن  وكافية أسباب معقولة واجب اإلبالغ يسري على كل شخص لديه جواب:

 وجد واجب مضاعف. يعلى األشخاص المهنيين الذين يعملون مع أطفال 

 

 بالغها في حال االشتباه بأن طفال يتعرض للتنكيل أول اإلهمال؟سؤال: من هي الجهات التي يجب إ

 أو الشرطة.   تماعية()موظف الرعاية االج بمجال قانون الشبيبة بالغ عامل اجتماعيحسب القانون يجب إ جواب:

 -لى مجلس سالمة الطفلا لتلقي استشارة. ُيوصى بالتوجه إليهكن التوجه إهناك عدة جهات أخرى، يم
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 هنا لعناوين ومعلومات أخرى اضغطوا 

 سؤال: ما هي عقوبة عدم االلتزام بالقانون؟ 

ي لم يلتزم بالقانون شخصا اشهر. في حال كان الشخص الذ 3كل شخص يخرج على القانون، عقوبته السجن جواب: 

 أشهر. 6عمل مع أطفال، تكون عقوبته السجن مهنيا ي

 همالهم؟نكيل بأطفال أو إلى ارتفاع في عدد البالغات حول وجود شبهات للتإسؤال: هل أدى قانون واجب اإلبالغ 
 و اإلهمال.حول شبهات لتعرض أطفال للتنكيل أ سن قانون واجب اإلبالغ ساهم كثيرا في ارتفاع عدد البالغات جواب:
لى العاملين قريبا، بعدد البالغات التي وصلت إ% ت120عاما( تم تسجيل ارتفاع بنسبة  20)قل من عقدين خالل أ

 (. 2016بالغ في عام  48،200، الى نحو 2009ألف بالغ عام  22،000االجتماعيين )من نحو 

 ذا قُمت باإلبالغ عن وجود شبهات للتنكيل به؟ من البيت إ خراج الطفلسؤال: هل يتم إ

من بيوتهم ويتم عالج حاالتهم في إطار خراجهم ال يتم إ و اإلهمال،الذين يتعرضون للتنكيل أمعظم األطفال  جواب:

دول أخرى، فإن إسرائيل من الدول التي  يتم فيها االهتمام  بغالبية األطفال ومعالجة المجتمع. عمليا وفي مقارنة مع 



 خراجهم من بيوتهم. إطار اجتماعي، وال يتم في إ حاالتهم

و حول شبهات تعرض قاصرين للتنكيل أ بالغ جديد للعاملين االجتماعيين 48،000، تم التوجه بأكثر من 2016في عام 

لى إ % من األطفال تم اخراجهم من حضانة المسؤولين عنهم، بأوامر قضائية من المحكمة14ط اإلهمال، من بينها فق

% فقط من الحاالت كانت جديدة، فيما استمرت 28ن (، علما إمثل مدرسة داخلية أو دار رعايةجهات خارج العائلة )

 % من الحاالت بموجب أوامر صدرت في سنوات سابقة.72معالجة 

( تم معالجة حاالتهم من خالل برامج الرعاية المجتمعية، فيما أن 3،405لذين أُخرجوا من بيوتهم )نحو نصف األطفال ا
 %  استمر عالج الحاالت بناء على أوامر وتعليمات سابقة.*    64% من الحاالت فقط كانت جديدة وفي  36

  
 ! تدخل في شؤونهم العائليةنا ال ريد أن أأن أبل غ؟ هؤالء أهل الطفل وأ سؤال: لماذا علي  

ذا عالقين في دائرة العنف إ األطفال الذين يتعرضون للتنكيل داخل العائلة، يجدون صعوبة في كشف السر، ويبقونجواب:

 بالغ عن كل حالة يشتبه فيها بإيذاء طفل.  لم نساعدهم، ولذلك من المهم اإل

 السطات المختصة لن تفعل شيئا حيال األمر؟ تلماذا أقوم بالتبليغ إذا كانسؤال: 

ال اجتماعيين مختصين بذلك، وهناك عدة البالغات حول وجود شبهات للتنكيل بأطفال، يتم فحصها من قبل عمّ  جواب:

 خيارات لمعالجة األطفال وعائالتهم واالهتمام بهم.  

بالغي عن الحالة. ما الذي يمكنني مني بسبب إن يقوم الشخص البالغ الذي يؤذي طفال باالنتقام سؤال: أنا أخشى، أ

 فعله؟

تخّيل الصعوبات التي  ، ولكن حاولواليس من السهل دائما اإلبالغ عند اشتباهنا بتعرض طفل للتنكيل أو اإلهمال جواب:

التوجه ذا شعرتم بالتهديد بعد إبالغكم عن حالة، يمكنكم لضرورة، إيعيشها طفل/ طفلة،  يتعرض/تتعرض للتنكيل. عند ا

 للشرطة. ال تترددوا، بلّغوا !  

 

 سؤال: ما الذي يحدث بعد اإلبالغ عن حالة ما؟

مام عدة جهات في بيئة الطفل وفي حاالت معينة يقوم ختص بقانون الشبيبة بفحص البالغ أيقوم عامل اجتماعي مجواب: 

عفاء من البالغ الشرطة، والقيام بوضع على إلغرض الحصول أو يقوم بالتوجه للجنة إعفاءات  بتوجيه البالغ الى الشرطة

خطة عالجية للمعتدي وللمتضرر. ويحق للطفل المتضرر الحصول على عالج نفسي ممول من قبل الدولة، سواء تم تقديم 

  شكوى أو ال.  

 هنا. ضغطالعالج واإلبالغ، ا الرصد،علومات حول لمزيد من الم

 

فيسبوك وفي  تابعونا من خالل صفحتنا على 

 الموقع 

https://www.facebook.com/h.mehalev/
http://me-halev.org.il/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%93%D7%A9/

