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�صـــراكـــات وتـ�صـــارك

يعد �لت�ضبيك و�ل�ضر�كة من بين �أهم مبادئ �لعمل �لمعتمدة من طرف �لجمعية؛ وذلك �إيمانا منها بالقيمة �لم�ضافة للت�ضاور في تنفيذ 

�لم�ضاريع �لتنموية.

يمثل �عتماد �لجمعية للمنهجية �لت�ضاركية قناعة موؤ�ض�ضاتية و�أي�ضا �ضرطا لتحقيق �لفعالية. و�لهدف من هذ� �لختيار هو: �أ( �لتاأكد من 

�أن جميع �ضركاء �لم�ضروع على علم بجميع تفا�ضليه وي�ضاركون في تح�ضيره وتنفيذه. ب( �ضمان تعزيز وتبادل �لمعارف و�لخبر�ت �لتي 

قد تعطي قيمة م�ضافة للم�ضروع.

ال�شركـــاء التقنـيـــون

هم موؤ�ض�ضات ومنظمات غير حكومية تقوم �لجمعية بالتعاون معهم باعتبارهم �ضركاء ذوي خبرة في مجال حماية �لطفولة ومحاربة 

�لعنف �لجن�ضي �ضد �لأطفال. تمكن خبرتهم ونظرتهم �لخارجية للم�ضاريع من تحديد طرق لتح�ضينها.

ال�شركـــاء الموؤ�ش�شاتيــون

ت�ضهر �لجمعية على تعبئة �لفاعلين �لموؤ�ض�ضاتيين، في جميع بلد�ن �لتدخل، من �أجل تنفيذ �أمثل للم�ضاريع وتحقيق ��ضتد�متها.

ال�شركـــاء في التنمـيــة

يمثلون �لموؤ�ض�ضات �لمالية، �لعامة �أو �لخا�ضة، �ل�ضريكة. بف�ضل تمويالتها ودعمها للتعزيز �لتنظيمي لأمان، ت�ضاهم هذه �لموؤ�ض�ضات في 

تنمية �لجمعية وكذ� م�ضاريعها.

ال�شركـــاء التنفيذيـــون

هم �لجمعيات �لتي تعمل على وقاية �لأطفال �لمعر�ضين لخطر �لعنف �لجن�ضي و/�أو �لتكفل بال�ضحايا، و�لتي ت�ضتفيد من �لدعم �لتقني 

لجمعية �أمان.
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لمحــاربــــة العـنــــف الجـنـ�صــــي

�صـد الأطـفــــال



جمعية اأمـــان: من اأجـــل م�صتقبـــل اأفـ�صـــل لأطفـــالنـــا

�لإن�ضان و�عين  �أجل حقوق  �لتنمية ومنا�ضلين من  2009، بمبادرة من فاعلين في مجال  �أمان، في فبر�ير  �لمغربية  تاأ�ض�ضت �لجمعية 

بحجم ظاهرة �لعنف �لجن�ضي �ضد �لأطفال.

تهدف �لجمعية �إلى محاربة هذه �لظاهرة عن طريق تقوية قدر�ت �لفاعلين في مجال حماية �لطفولة وتوعية �لمجتمع و�لتر�فع من �أجل 

تح�ضين �لوقاية وتاأ�ضي�ش نظام �ضامل لحماية �لطفولة.

�لجن�ضي  �لعنف  �لمعر�ضين لخطر  �لأطفال  وقاية  �إلى  �لأو�ضط تهدف  و�ل�ضرق  �فريقيا  ب�ضمال  بر�مج  �لجمعية على مو�كبة  ت�ضهر  كما 

وحماية �ل�ضحايا.

مقـــاربـــة تدخـــل ترتكـــز على اأربعـــة مبـــادئ

تعتمد �لجمعية في تدخلها على :

مرجعيــة دوليــة: ت�ضتند �لجمعية �إلى �لإعالن �لعالمي لحقوق �لإن�ضان، و�تفاقية حقوق �لطفل وبرنامج مذكرة �لعمل �لتي �عتمدت في 

�لموؤتمر �لعالمي �لأول لمكافحة �ل�ضتغالل �لجن�ضي لالأطفال لأغر��ش تجارية )�ضتوكهولم، 1996(.

مقاربــة �شاملـــة لحمــايــة الطفــولــة تبــداأ بالوقــايــة وتنتـهــي بالتاأهيــل والإدمــاج: باعتبارها فاعـال في �ضل�ضة طويلة من �لم�ضوؤوليات، 

تقوم �لجمعية ب�ضم جهودها لكل �أ�ضحاب �لقر�ر من �أجل توفير �لوقاية و�لحماية �ل�ضاملة لالأطفال �لمعر�ضين لخطر �لعنف �لجن�ضي 

و�ل�ضحايا.

باعتباره  �لمنجزة؛  �لم�ضاريع  �لم�ضاركة في جميع  �لطفل على  ت�ضجع  �لتي  �لت�ضاركية  �لمقاربة  �لجمعية على  تعتمد  الطفــل:  م�شاركــة 

�ضاحب حق لديه �إمكانيات ومهار�ت وفاعال في �لوقاية و�لحماية من �لعنف �لجن�ضي.

التعــاون والت�شــاور: تعمل �لجمعية ب�ضكل وثيق مع كل �لمهنيين �لمعنيين بالظاهرة؛ وذلك بالإعتماد على منهجية قائمة على �ل�ضر�كة 

من �أجل تبادل �لمعلومات بين �لأطر�ف وتظافر �لجهود لإنجاز �لأن�ضطة.

ا�صتــراتـجـيــة تدخـــل متـعــددة المقـاربــات

 تقوية قدرات الفاعلين في مجال حماية الطفولة

تهدف منهجية تقوية �لقدر�ت �لمتبناة من طرف �لجمعية �إلى تح�ضين �آليات �لوقاية و�لتكفل بالأطفال �لمعر�ضين لخطر �لعنف �لجن�ضي 

و/�أو �ل�ضحايا. تقدم �لجمعية، بذلك، �لدعم �لتقني للفاعلين من خالل:

التكوين

�أعدت �لجمعية مجموعة من �لتكوينات لم�ضاعدة �لمهنيين على:

 �كت�ضاب فهم �ضامل لإ�ضكالية �لعنف �لجن�ضي �ضد �لأطفال.

 تح�ضين �لتدخل في مجال وقاية �لأطفال �لمعر�ضين للخطر و�لتكفل بال�ضحايا.

اإنتاج اأدوات عمل

تنجز �لجمعية كتيبات مو�ضوعاتية و�أخرى تقنية لتزويد �لفاعلين في مجال حماية �لطفولة باأدو�ت �لتدخل. تاأتي هذه �لأدو�ت مكملة 

للدور�ت �لتكوينية ويتم توزيعها على �ل�ضعيد �لوطني و�لجهوي )�ضمال �فريقيا و�ل�ضرق �لأو�ضط( و�لدولي.

الت�شبيك

تقوم �لجمعية بتحديد �لفاعلين وذلك لتكوين �ضبكات قطاعية )�لوقاية و�لحماية و�إعادة �لتاأهيل( و�أخرى متعددة �لخ�ضائ�ش ت�ضم 

جميع �لمتدخلين باختالف تخ�ض�ضاتهم. 

 توعية المجتمع

تنوع �لجمعية من �لو�ضائل �لتح�ضي�ضية لك�ضر حاجز �ل�ضمت حول �لعنف �لجن�ضي �ضد �لأطفال وتوعية �لمجتمع:

الفن والتن�شيط

تنجز �لجمعية بر�مجا تن�ضيطية وم�ضاريع فنية لتح�ضي�ش �لأطفال وكذ� �آبائهم حول �لظاهرة. كما 

�لجن�ضية  �لإعتد�ء�ت  نف�ضه من  وقاية  ليتمكن من  �لطفل  تعزيز قدر�ت  �إلى  �لبر�مج  تهدف هذه 

�لمحتملة، و�إلى تقوية دور �لآباء في حماية �أطفالهم.

و�شائل الإعالم

�لعنف  �لمجتمع حول  لدى  �لوعي  زيادة  في  ينخرطو�  �لإعالم حتى  و�ضائل  بتعبئة  �لجمعية  تقوم 

و�لوثائق  �لمعلومات  وتوفير  معهم  حو�رية  لقاء�ت  تنظيم  عبر  ذلك  يتم  �لأطفال.  �ضد  �لجن�ضي 

�ل�ضرورية )كتب، تقارير...( حول �لظاهرة.

 الترافع من اأجل نظام �شامل لحماية الأطفال من العنف الجن�شي

تعمل �لجمعية على �لتر�فع من �أجل تح�ضين منظومة حماية �لأطفال من �لعنف �لجن�ضي حتى تكون �ضاملة لجميع �لمر�حل من �لوقاية 

حتى �لتكفل �لكامل بال�ضحايا. تقوم �لجمعية بالتر�فع من خالل:

 جمع و ن�ضر �لمعلومات حول ظاهرة �لعنف �لجن�ضي.

 تنظيم لقاء�ت حو�رية مع جميع �لمتدخلين �لمعنيين بمحاربة �لظاهرة.

  �لم�ضاركة في �لمحافل �لوطنية و �لجهوية )�ضمال �إفريقيا و�ل�ضرق �لأو�ضط( و�لدولية حول حماية �لطفولة من �أجل طرح �لنقا�ش 

فيها حول �إ�ضكالية �لعنف �لجن�ضي �ضد �لأطفال.

 �لم�ضاركة في مجموعات عمل و�ضبكات من �أجل تعزيز �لتر�فع لدى �لم�ضوؤولين �لموؤ�ض�ضاتيين.


