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ملخص:
يعد العنف ضد الطفل من املخاطر اليت هتدد سالمته وتؤثر على حياته مستقبال وهو منتشر بشكل كبري يف
جمتمعنا اجلزائري .يف هذه الورقة البحثية تناولنا أمهية وقاية الطفل من العنف مع إبراز دور احلمالت التحسيسية كآلية
للحد من هذا املشكل ابالستعانة مبعطيات رمسية ومقابالت مع ممثلي بعض اهليئات املنظمة هلذه احلمالت .كما تطرقنا إىل
حتليل العوامل االجتماعية املتعلقة مبوضوع العنف ضد الطفل وكذا اجلوانب التقنية اخلاصة ابحلملة اليت تساهم يف التأثري
على االستجابة للحمالت التحسيسية وعلى حتقيق هدفها يف وقاية األطفال من العنف.
الكلمات املفتاحية :العنف ،الطفل ،احلمالت التحسيسية ،الوقاية.
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Abstract:
Violence against children has become a social problem in our Algerian
society and affects future lives of children. This article presents the importance
of protecting children from violence and the role of awareness campaigns as a
preventive mechanism to reduce this problem, using official information and
interviews with representatives of some organizations. The article analyses the
social factors linked to the issue of violence against children and the technical
aspects of the awareness campaigns which have an impact on the results of their
prevention objective.
Keywords: Violence, children, awareness campaigns, prevention.

مقدمة:
إن مرحلة الطفولة فرتة هامة يف حياة الفرد وأي إساءة للطفل خالل هذه املرحلة تؤثر على املراحل العمرية من
حياته .فمن الضروري ضمان حقوق الطفل واالهتمام بسالمته يف شىت النواحي .ومن بني أنواع اإلساءة ضد
األطفال جند ممارسة العنف على الطفل فهو يعد أكثر املمارسات انتشارا يف اجملتمعات ومنها اجملتمع اجلزائري الذي
يعاين بدوره من استفحال العنف عامة مبختلف أشكاله .يف هذه احلالة أييت دور اهليئات الناشطة يف جمال حقوق
الطفل واجملاالت االجتماعية من أجل البحث عن سبل للتخلص من املمارسات العنيفة ضد الطفل يف بيئته
االجتماعية ،وتعد الوقاية خطوة هامة لرفع الوعي لدى أفراد اجملتمع وتغيري الذهنيات .فمن اآلليات املستخدمة
للوقاية من العنف ضد الطفل اخرتان احلمالت التحسيسية ،وحسب ما سبق نطرح التساؤالت التالية :
ماهو دور احلمالت التحسيسية اهلادفة إىل وقاية الطفل من العنف ؟ -
 من هم القائمون على تنظيم احلمالت التحسيسية لوقاية الطفل من العنف يف اجلزائر؟ -ماهي العوامل اإلجتماعية والتقنية املؤثرة على االستجابة للحمالت التحسيسية حول العنف ضد الطفل؟
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أوال :حتديد املفاهيم:
مفهوم العنف:
لغة  :يعرف "ابن منظور" يف لسان العرب العنف أبنه اخلرق ابألمر وقلة الرفقة به وهو ضد الرفق ،والتعنيف هو
التوبيخ والرتقيع واللوم(ابن منظور،مجال الدين(،)1968ص.))903ويف الالتينية يرجع مصطلح العنف إىل كلمة
 violentiaواليت تعين الغلظة والقوة الشديدة وتتضمن معاين العقاب واالغتصاب والتدخل يف حرايت اآلخرين
(سعداوي،نبيل(،)2018ص .)35اصطالحا :العنف عامة سلوك متواجد منذ القدم ومل يتفق الباحثون على تعريف
موحد له ،فهو يعرف على أنه القوة اليت هتاجم مباشرة شخص اآلخرين وممتلكاهتم بقصد السيطرة عليهم بواسطة
املوت والتدمري واإلخضاع و اهلزمية حسب جوليان فرند (برنو،فليب(،)1975ص .)15ابلنسبة لفينلنت كاوتش فإن
العنف يعرف " يف معناه الضمين على أنه اعتداء وهتجم ويرى انه يف استعماله يتكون نوع من القوة اليت تستخدم
إلحداث أتثري مادي أو نفسي يف اآلخرين"

(معتوق،مجال(،)2011ص. )11

احلمالت التحسيسية:
لغة :نشاط منظم هادف .
اصطالحا :هي سلسة من اإلعالانت املتناسقة تستخدم موضوعا أو مشكلة حمددة ختطط إلجناز هدف معني قد
تكون حملية أو قومية وتستمر لعدة أسابيع أو لعدة سنوات (زكي،أمحد(،)1997ص ، )96وتعرف على أهنا عمل فين
تستعمل كل تقنيات االتصال ووسائله ابالعتماد على املنطق يف مجيع مراحل اجنازها وتقوم على خاصيتني مها
وجود اجلمهور املستهدف والعمل

املركز(LeNet,Michel(1996),p120) .

الوقاية:
لغة :الوقاية يف اللغة مبعىن الصون والسرتة عن األذى ،أي حفظ الشيء من التلف أو اآلفات الضارة ،ومحايته منها.
اصطالحا :الوقاية جزء من احلماية واليت تعين التصدي لكل أشكال اإلساءة والعنف واالستغالل اليت حترم الطفل
أو هتدد حبرمانه من حقوقه األساسية يف احلصول على الرعاية األسرية الكافية والتعليم واخلدمات الصحية واالستمتاع
ابللعب والرتفيه والتعبري حبرية عما جيول يف نفسه

(ابراهيم،أمحد شوقي(،)2012ص)4
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الطفل:
لغة :هو املولود حىت سن البلوغ

(حسن السطايل،نرمني(،)2018ص)17

اصطالحا :هو الفرد يف "املرحلة اليت متتد من حلظة امليالد حىت سن البلوغ الذي حيدث عادة يف سن  12أو 13
وتعترب هذه املرحلة يف نظر علماء النفس واالجتماع من أهم املراحل يف تكوين شخصية الفرد إشارة منهم إىل دور
التنشئة االجتماعية"(حممد أبو توتة،عبد الرمحان(،)1998ص .)205كما حددت األمم املتحدة يف اتفاقية حقوق الطفل
اليت صادقت عليها دوهلا يف  1990أن الطفل هو" كل إنسان مل يتجاوز سن الثامنة عشر ما مل حتدد القوانني
الوطنية سنا أصغر

للرشد"(األمم املتحدة(،)1990ص) 2

اثنيا :مفهوم العنف ضد الطفل:
العنف ضد الطفل اصطالحا:
مبا أن العنف عامة يعد كل تصرف يلحق األذى اجلسمي أو النفسي ابآلخرين فيعرف العنف ضد الطفل على
أنه اإلساءة املقصودة للطفل سواء كان ذلك بفعل مباشر ضده أو برتكه وتعريضه للخطر من قبل شخص أو
أشخاص بصورة يؤدي إىل إحداث أتثري بصورة جدية على منوه الطبيعي أو منو ذكائه وسلوكه

(جامعة عمان

األهلية،)2010(،ص .)168كما يعرف العنف ضد الطفل أنه " أي انتقاص من حقوق الطفل هو عنف ضده
"(فهيم،كلري(،)2008ص.)85

العنف ضد الطفل يف القانون اجلزائري:
حتدث القانون اجلزائري املتعلق حبماية الطفل يف اجلزء الثاين من نص املادة  2عن العنف ضد الطفل ضمنيا  ،وهذا
عند حتديده للحاالت اليت تعرض الطفل للخطر منها " عجز األبوين أو من يقوم برعايته عن التحكم يف تصرفاته
اليت من شأهنا أن تؤثر على سالمته البدنية أو النفسية أو الرتبوية"  ،إضافة إىل " سوء معاملة الطفل ،ال سيما
بتعريضه للتعذيب أو االعتداء عل ى سالمته البدنية أو احتجازه أو منع الطعام عنه أو إتيان أي عمل ينطوي على
القساوة من شأنه التأثري على توازن الطفل العاطفي أو

النفسي"(اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية:قانون رقم 12-15

مؤرخ يف 15يوليو سنة . )2015
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العنف ضد الطفل حسب منظمة الصحة العاملية:
تعرف منظمة الصحة العاملية العنف ضد الطفل على أنه يشمل مجيع أشكال العنف ضد األشخاص دون
الثامنة عشرة من العمر ،سواء كانت تُرت َكب من األبوين أو غريمها من مق ّدمي الرعاية أو األقران أو الشركاء
العاطفيني" ،ينطوي سوء املعاملة مبا يف ذلك العقاب العنيف على :عنف بدين وجنسي ونفسي /وجداين؛ وإمهال
الرضع واألطفال واملراهقني من قِبَل األبوين ومق ّدمي الرعاية واألشخاص اآلخرين ذوي السلطة ،داخل املنزل يف
ّ
ودور األيتام" (منظمة الصحة العاملية (،)2020
أغلب األحيان ولكن أيضاً يف سياقات أخرى مثل املدارس ُ
.)www.who.int/ar/news

اثلثا :دور احلمالت التحسيسية يف وقاية الطفل من العنف:
احلمالت التحسيسية واليت تسمى كذلك احلمالت االجتماعية العمومية هلا دور وأمهية كبرية يف تطويع وتعديل
السلوك اإلنساين يف االجتاه املرغوب فيه من قبل القائمني عليها( .بوخبزة ،نبيلة ( ،)2014ص .)92وجند أن احلمالت
التحسيسية اليت تتناول قضااي العنف ضد الطفل هتدف أساسا إىل إعالم اجلماهري املستهدفة خبطورة ممارسة العنف
على الطفل ،سواء كانوا من فئة البالغني كاألولياء أو األسر أو القائمني على رعاية األطفال يف املدارس والروضات
واملراكز وكل من يتعامل مع األطفال ،وكذلك إعالم األطفال أنفسهم لإلبالغ عن العنف املمارس عليهم ،وهذا
حسب اجلمهور املستهدف لكل محلة حتسيسية .كما تقوم مبساعدة اهليئات القائمة على احلمالت التحسيسية يف
نشر املعلومات على نطاق واسع حول ضرورة وقاية الطفل من العنف والتأثري على اجلماهري املستهدفة من خالل
زايدة الوعي لديهم ودفعهم لالعرتاف أبمهية وقاية األطفال من العنف داخل األسرة أو خارجها .مع إقناعهم بتعديل
سلوكهم العنيف املمارس على الطفل.
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رابعا :مناذج عن اهليئات املنظمة للحمالت التحسيسية لوقاية الطفل من العنف يف اجلزائر:
تتواجد على مستوى اجلزائر العديد من اهليئات الرمسية واملنظمات الدولية والفاعلني يف اجملتمع املدين املهتمني
مبجال حقوق الطفل وختصص كل منها جانبا حول وقاية الطفل من خالل برامج ونشاطات حتسيسية ،حيث تعد
هذه اهليئات هي القائمة على احلمالت التحسيسية اليت تطلقها إما بشكل خاص أو ابلتعاون فيما بينها ،من بني
هذه اهليئات نتطرق إىل بعض النماذج اليت ميثل كل منها فئة معينة:
اهليئة الوطنية حلماية وترقية الطفولة كنموذج عن اهليئات الرمسية:
تعد اهليئة الوطنية حلماية وترقية الطفولة أحد اآلليات الرمسية حلماية الطفل ابجلزائر ،حيث تنضوي حتت إطار
هذه اهليئة مديريتان مها :مديرية ترقية الطفولة اليت هتتم بوضع الربامج وتنفيذها وهي املسؤولة عن إجناز خمتلف
األعمال التحسيسية واإلعالمية يف جمال محاية حقوق الطفل وترقيتها ،وأيضا مديرية محاية الطفولة اليت تتابع
األعمال امليدانية يف جمال محاية الطفل وتندرج اآلليات العملية لإلخطار عن األطفال املوجودين يف خطر حتت
إطار هذه املديرية (اهليئة الوطنية حلماية وترقية الطفولة( .)www.onppe.dz ،)2020وفيما خيص العنف ضد الطفل
جند أن مديرية محاية الطفولة تسجل اإلخطارات وتستقبل حاالت أطفال املعنفني ،من جهة أخرى تقوم مديرية
ترقية الطفولة بتنظيم النشاطات احلمالت التحسيسية اليت هتدف إىل وقاية الطفل من العنف.
"منظمة يونيسيف اجلزائر" كنموذج عن اهليئات الدولية:
اليونيسيف منظمة دولية تعرف مبنظمة األمم املتحدة للطفولة ،لديها عدة برامج للتكفل حبقوق الطفل كحق احلماية
مثل االستغالل واإليذاء والعنف (يونيسيف اجلزائر( ،)www.unicef.org/algeria ،)2020وخصصت منظمة
يونيسيف اجلزائر رقم خمصص للطوارئ وآخر من أجل االستماع ملختلف احلاالت .وقد نظمت محالت حتسيسية
ضد العنف املمارس على الطفل يف اجلزائر منها محالت حتسيسية إعالمية هتدف إىل إخراج األطفال عن صمتهم
ضد كافة أشكال العنف خاصة بعد الفرتة اليت انتشرت فيها االعتداءات اجلنسية ضد الطفل ابجلزائر حتت شعار:
" طفولة بدون عنف بدون صمت "  ،وقد مت تنظيمها ابلتعاون مع مجعيات وهيئات رمسية .
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"شبكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل" كنموذج عن اجملتمع املدين:
الشبكة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الطفل " ندى " هي عبارة عن جمموعة من اجلمعيات الوطنية اليت تنشط يف
إطار حقوق الطفل داخل اجملتمع اجلزائري تتشارك كلها حتت غطاء نفس الشبكة .يف موضوع العنف ضد الطفل
تصنفه الشبكة يف أعلى مراتب اإلساءة إىل الطفل حسب اإلحصائيات السنوية اليت تسجلها (مقابلة مع رئيس شبكة

ندى عبد الرمحان عرعار ( ،))2018إذ تتضمن الشبكة خلية إصغاء ورقم أخضر لالتصال وتلقي اإلخطارات و تقوم
ابلتكفل النفسي والقانوين ابحلاالت املتضررة حبسب نوع احلالة املعنفة ،كما تنظم الشبكة نشاطات حتسيسية منها
املتعلقة ابلعنف ضد الطفل (مقابلة مع املكلفة بربانمج "أان أمسعك" بشبكة ندى إيناس مكاوي ( .))2019ونلفت االنتباه
أن هناك جهات أخرى هتتم ابلطفولة وتقوم بنشاطات حتسيسية حول وقاية الطفل من العنف.

خامسا :العوامل االجتماعية املؤثرة على االستجابة للحمالت التحسيسية حول وقاية الطفل من
العنف:
إن جناح احلمالت التحسيسية له عالقة وطيدة مبدى إستجابة اجلمهور املستهدف ،ولتحقيق هذه اإلستجابة
املرجوة وتفعيل الدور الوقائي للحمالت التحسيسية من املهم إحرتام جمموعة من العوامل .ويف إطار موضوع العنف
ضد الطفل يتمثل حتليلنا هلذه العوامل االجتماعية فيما يلي:
إنتشار ثقافة العنف يف اجملتمع اجلزائري :يشهد اجملتمع اجلزائري يف الفرتة األخرية تزايدا يف انتشار العنف بشىت
أنواعه ،سواء ابلنسبة للعنف يف الشوارع أو يف الرايضة،أو العنف السياسي أو العنف األسري وغريها ،ومن املالحظ
أن ثقافة العنف أصبحت منتشرة يف خمتلف اجملاالت احلياتية.
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اجلرائم ضد الطفولة :يعاين اجملتمع اليوم من عدة مشاكل كانتشار اآلفات وتراجع القيم االجتماعية ،مما ساهم يف
زايدة العنف أبنواعه كجرائم العنف ضد الطفولة اليت برزت يف السنوات األخرية ابألخص قضااي االختطاف
واالعتداءات اجلنسية.
الضغوطات االجتماعية واالقتصادية :يتعرض الفرد يف اجملتمع اجلزائري إىل عدة ضغوطات يومية تؤثر على حالته
النفسية وسلوكه االجتماعي .هذا الضغوطات اليت نذكر منها الضغوطات املادية واملهنية ومشكل السكن ،واملشاكل
األسرية والصحية وزايدة التوتر وتراجع القدرة الشرائية ونقص أماكن الراحة ما ينتج يف كثري من األحيان سلوكات
عنيفة ميارسها الفرد ،ومنها العنف املمارس على الطفل كتعنيف األطفال من طرف الوالدين أو األستاذ.
الذهنيات املشجعة للعنف :تكرس بعض الذهنيات فكرة أن العنف ضد الطفل حق للوالدين ألنه حسب اخللفية
الثقافية لبعض األفراد يف اجملتمع اجلزائري يعد العنف جزء من الرتبية ،حيث يكون غالبا اهلدف من تعنيف الطفل
هو تقوية شخصيته ،كما قد يهدف استعمال العنف على الطفل إىل كسب الرجولة ابلنسبة للولد واخلوف من
العار على البنت.
طبيعة التنشئة األسرية :إن األسرة هي منطلق التعليم والرتبية وتقوم ابلدرجة األوىل بعملية التنشئة االجتماعية من
تلقني الفرد قيم ومفاهيم ومقاييس جمتمعه (صباح ،عياشي ( ،)2008ص ،)55حيث تتمثل مهمة التنشئة األسرية للفرد
يف تلقينه تراثها االجتماعي وتعويده آداب السلوك والقيم االجتماعية

السائدة(مصطفى اخلشاب،سامية

(،)2008ص .)16فالوالدين يتأثران يف البداية بتنشئتهما يف طفولتهما مث ابلبيئة اليت يعيشانه بعد الزواج إىل جانب
املبادئ واملعايري االجتماعية .هلذا فإن كثريا من األطفال يتعرضون إىل العنف داخل أسرهم يف إطار التعامل اليومي
أو عند اقرتاف األخطاء كأسلوب للعقاب من طرف الوالدين ،فعند حماولة الوالدان فرض الطاعة قد ال يفرقان بني
التأديب والتعنيف.
غياب االهتمام بدور األخصائي االجتماعي العائلي (املرشد االجتماعي العائلي) :من املهام األساسية للمختص
االجتماعي العائلي هو التقرب من األسر وتقدمي اإلرشادات واالستشارات هبدف معاجلة املشاكل العائلية واألسرية
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مع وضع برامج وحلول عالجية وكذا وقائية .ويساهم التنسيق بني األخصائي االجتماعي العائلي مع اهليئات
املختصة يف تقدمي املساعدات لألسر يف حل املشاكل اليت تعاين منها األسرة اجلزائرية وزايدة نشر الوعي داخل
األسرة يف خضم التغريات اليت يعيشها اجملتمع اجلزائري ،وهذا ما جيعل التنسيق مع األخصائي االجتماعي العائلي
عند إعداد النشاطات التحسيسية للوقاية من العنف ضد الطفل ضروراي.

سادسا  :العوامل التقنية املؤثرة على االستجابة للحمالت التحسيسية حول وقاية الطفل من
العنف:
يوجد عوامل تقنية معينة يسمح حتديدها بنجاح احلملة التحسيسية وحتقيق إستجابة عالية من طرف اجلمهور
املستهدف  ،ونصنفها إىل قسمني :
العوامل التقنية أثناء إعداد احلمالت التحسيسية:
إن أول ما جيب على القائم ابحلملة التحسيسية أن يراعيه هو حتديد موضوع احلملة أي نوع العنف املمارس على
الطفل كأن خيتار العنف األسري أو اجلنسي أو غريه ومن الضروري القيام بدراسة اجلمهور املستهدف وخصائصه
ما يسمح بوصول الرسالة وحتقيق هدف احلملة وهنا يظهر دور األخصائي االجتماعي العائلي الذي لديه القدرة
على تقدمي كافة املعلومات حول اجلانب االجتماعي لألطفال ضحااي العنف وكذا األفراد املمارسني للعنف .حمتوى
رسالة احلملة التحسيسية وشكلها عليهما أن يكوان أيضا متناسقني مع املوضوع من جهة ومناسبني للجمهور
املستهدف من جهة أخرى ،واألمر نفسه ابلنسبة إىل اختيار أسلوب ونربة الرسالة .فاحلمالت التحسيسية اليت
تتناول العنف اجلسدي على الطفل من طرف الوالدين واحلمالت التحسيسية حول العنف اجلنسي ضد الطفل
هتدفان كالمها إىل توعية األولياء ووقاية الطفل وتتوجهان كالمها إىل مجهور واحد هو األولياء لكنهما خمتلفتان
متاما من حيث احملتوى والشكل واألسلوب.
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العوامل التقنية حول عرض احلمالت التحسيسية:
من املهم جدا أن يكون مكان عرض احلمالت التحسيسية قريبا للجمهور املستهدف ،سواء كانت محالت
حتسيسية عرب وسائل اإلعالم واالتصال أو محالت حتسيسية غري إعالمية على مستوى املدارس أو القوافل
التحسيسية .وجيب مراعاة أال تكون هذه احلمالت يف املدن الكربى فقط بل نشرها على نطاق واسع وهو ما
أشار إليه مسؤول االتصال ابلودادية ملكافحة اآلفات االجتماعية يف مقابلة معنا

(مقابلة مع مسؤول االتصال ابلودادية

ملكافحة اآلفات االجتماعية عزيز دايل ( ،))2020ألن موضوع العنف ضد الطفل منشر يف خمتلف املدن اجلزائرية وال
يقتصر على مناطق معينة دون أخرى.
توقيت عرض احلمالت التحسيسية حول العنف ضد الطفل واستمراريتها وفق برانمج حمدد من العوامل اهلامة
لتحقيق استجابة عالية من طرف اجلمهور املستهدف لتجنب اقتصار إطالق احلمالت التحسيسية حول العنف
ضد الطفل ابملناسبات والفعاليات.
القيام بدراسة أثر احلمالت التحسيسية بعد عرضها من املراحل اليت يتجاوز عنها القائمون بتنظيم احلمالت حسبما
أكده رئيس شبكة " ندى للدفاع عن حقوق الطفل" (مقابلة مع رئيس شبكة ندى عبد الرمحان عرعار ( ،))2019وهو
ما يعرقل حسبه معرفة نسبة جناح أو فشل احلمالت التحسيسية يف اجلزائر  ،فدراسة أثر هذه احلمالت تساعد يف
تفعيل دور احلمالت التحسيسية كآلية للوقاية من العنف ضد الطفل.
اقرتاحات لنجاح احلمالت التحسيسية ووقاية الطفل من العنف:
 التنسيق بني األخصائيني االجتماعيني العائليني واألخصائيني يف اإلعالم واالتصال عند إعدادا احلمالتالتحسيسية.
 دراسة اجلمهور املستهدف واإلستعانة مبعطيات حول خصائص األسرة اجلزائرية عند التخطيط للحمالتالتحسيسية.
 القيام بدراسة أثر احلمالت التحسيسية بعد عرضها ملعرفة النقائص والعوائق اليت حتد من جناحها. وضع برامج حمددة عند عرض احلمالت التحسيسية بدل االقتصار على املناسبات أو الرتكيز على املدن الكربىعند العرض.
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 الرتكيز على فئة األولياء عند توجيه احلمالت سواء العنف األسري أو العنف املمارس على الطفل من طرفأجانب ،مع أخذ بعني االعتبار خصائص التنشئة األسرية يف اجلزائر.
 توجيه محالت حت سيسية حول خطر العنف أيضا لألطفال لرتسيخ الوعي لديهم هبذه القضية منذ الصغر ونشرثقافة التبليغ ضد العنف من أجل تغيري الذهنيات.
 التنويع يف املواضيع اخلاصة ابلعنف ضد الطفل وعدم حصر احلمالت التحسيسية حول العنف اجلسدي كمانالحظه غالبا.
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خامتة:
لقد مكننا البحث يف هذا املوضوع من حتليل دور احلمالت التحسيسية يف جمال الوقاية من العنف ضد الطفل
وتسليط الضوء على كيفية حتسني هذه احلمالت كآلية ابستطاعتها حتقيق نتائج إجيابية على مستوى توعية اجملتمع
ووقاية الطفل .ونستخلص من خالل هذه الورقة البحثية أن القائمني على تنظيم احلمالت التحسيسية من هيئات
ومؤسسات انشطة يف جماالت حقوق الطفل والتوعية االجتماعية عليهم األخذ بعني االعتبار جمموعة من العوامل
االجتماعية اليت تتسم هبا ظاهرة العنف ضد الطفل يف اجلزائر ختص األسرة اجلزائرية بشكل أساسي وكذا املتعلقة
مبمارسة العنف يف اجملتمع .كما توصلنا إىل أن احرتام العوامل التقنية عند إعداد احلمالت التحسيسية هو اآلخر
يلعب دورا كبريا يف جناحها وهو ما حيتاج إىل اهتمام أكرب من طرف القائمني على إعداد هذه احلمالت يف اجلزائر.
ومن أهم اقرتاحاتنا اللجوء إىل األخصائيني االجتماعيني يف اجملال العائلي لالستفادة من خدماهتم ويكون ابلتنسيق
مع األخصائيني يف جمال االتصال واإلعالم .إن هذه الورقة البحثية تفتح أفاقا لبحوث علمية أخرى ،فهي تؤكد
على مدى أمهية احلمالت التحسيسية اليت تعد من اآلليات لوقاية الطفل من العنف ،فهي وسيلة للتقرب من
اجلمهور املستهدف وتعديل سلوكه مبا يكون مفيدا للمجتمع غري أن احرتام العوامل االجتماعية والتقنية ضروري
لتكون احلمالت التحسيسية آلية فعالة اجتماعيا.
--------------------------------------------------
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