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 حملة " نحن هنا .. بيوت آمنة " 
 حملة مجتمعية ضد العنف الموجه لالطفال   

 **األردن –مؤسسة رواد التنمية                           
 

 

 القضية

بتقٌٌم خبرة العام السابق، مؤسسة رواد التنمٌة  بالتعاون معمن أهالً جبل النظٌف دقائق (  6)حملة  قام مجتمع

كما قاموا بنقاش القضاٌا الملحة التً تحتاج الى التصرف، ولقد كانت قضاٌا العنف الجسدي و اللفظً ضد 

 لذا تم شارا  بالنسبة ألهالً جبل النظٌف،فً البٌت أو فً المدرسة هً أكثر القضاٌا وضوحا  وانت سواء  األطفال، 

 اختٌارهذه القضٌة لتكون محور عملهم فً حملتهم القادمة. 

 المطلب 

أسرة من  500و حماٌة أطفالٌسعى األهالً الى الحد من العنف الجسدي الذي ٌتعرض له األطفال فً بٌوتهم، 

والوعً وذلك من خالل التوعٌة، والتعلّم، والمساءلة، والعمل الجماعً،  بكل انواعه، التعّرض للعنف واالعتداء

 بمسّببات ودوافع العنف الجسدي، والتدخل لحماٌة األطفال.

منّظم من جبل النظٌف والمرٌخ للوصول  168" نحن فً حملة بٌوت آمنة نسعى الى تنظٌم الجملة التنظٌمٌة: 

بٌت ٌسعى نحو األمان،  332مأمن من االعتداء الجسدي ضد األطفال، وسوف نصل إلى  بٌت ف168ًالى 

 ل تعلم االهل طرق تربٌة بدٌلة، والوعً بمسببات ودوافع العنف، والتدخل لحماٌة الطفل المعَنف،خالمن وذلك 

 1." 2013وحتى أٌلول  2012شهر ابتداء من أذار  18خالل  و مسائلة  المعنف، وذلك

 

                                                           
 . قامد مفاح ػدوان تنراتح َذطٌُس ٌري اىدزاسح تىاء ػيى تحث اَىً مه شٍد تىً ػُدج. شامسٌه ىٍه **

1
اد  َّ سجو وجاح تٍُخ آمىح ، مؤسسح ز
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 قّصة حملة بيوت آمنة

 

 لمؤسسة رواد التنمٌة. جاءت حملة بٌوت آمنة كجزء من مشروع إطالق الصوت وهوأحد المشارٌع التابعة

اعتمدت الحملة فً عملها على نهج تنظٌم المجتمع والممارسات القٌادٌة المترابطة للبروفٌسور مارشال جانز، 

قام مجتمع الحملة باالحتفال  دقائق، 6بعد انتهاء حملة . 2010 عام دقائق 6حٌث تم زرع هذه البذرة فً حملة 

التً حركت ونظمت أهالً الجبل من أجل حل  حول الحملة العام السابقبنجاح حملتهم كما قاموا بتقٌٌم خبرة 

دقائق  6اجتمع الفرٌق المؤسس ومجتمع حملة  .مشكلة القراءة وتنمٌة متعة القراءة مع األطفال واألهالً

التً تحتاج الى تصرف االن، وتصدرت قضٌة العنف واالساءة الجسدٌة كل  هً المشكلة الملحة وتساءلوا ما

ٌحّرك  الذي بإمكانه أن فً البٌت أو فً المدرسة هواأللم الحارق سواء  ن العنف على األطفال أ وأتضحالقضاٌا، 

 األهالً وذلك بتحوٌله الى مورد وقّوة.

دقائق باالضافة لمدراء ومعلمٌن  6برزوا فً حملة قامت السٌدة سمر دودٌن بحشد الفرٌق المؤسس من منظمٌن 

و ضمت الفرٌق المؤسس  2012أذار  26عمل عقدت بتارٌخ  ورشةبعد ذلك عبر انطلقت الحملة من الجبل. و

التً هدفت للوصول ، تنظٌمٌة األولٌةالالتً تضمنت الجملة  وامتدت لمدة ٌومٌن، وانتهت بوثٌقة الحملة األولٌة

 ن العنف.بٌت امن م 168الى 

مع مؤسسة أهل  عملت حملة بٌوت امنة من خالل نهج تنظٌم المجتمع الذي تدرب علٌه الفرٌق القٌادي االول

المنهج التعلمً الذي طورته سمر دودٌن من خالل حلقات تفكٌر مع  من خالل و كذلك  ،مؤسسة رواد التنمٌةو

. وخبٌرة فً العالج النفسً و االرشاد ،وخبٌرة فً فً الحماٌة من االساءة ،و فرٌق عمل رواد ،الفرٌق المؤسس

خبٌرة الطفولة المبكرة و الحماٌة من ) تضمن مكون التعلم سلسلة المحاضرات التً قدمتها الدكتورة هالة حّماد

توثٌقا لتكتٌك  ، كما تضمن اٌضاالجوهرٌةوالتً اجابت فٌها على العدٌد من اسئلة األهالً  ( لألهالً،االساءة

 من خالل سلسلة من ورشات العمل مع األهالً .رٌم أبو كشك )اخصائٌة العالج النفسً( البوح الذي طورته 

من خالل ورشات عمل تهم للعمل تهٌئتمكٌنهم وتم  ت من أهالً الجبلاممكنٌن/ 9ضم فرٌق الممكنٌن 

التطرق خالله ألمور  والذي تم ،للممكنٌنمتخصصة، كما استمر تمكٌن الفرٌق من خالل االجتماع األسبوعً 

 مثل سجل النجاح، وقاعدة بٌانات الحملة، وتحدٌات الفرق المتنوعة. لحملةمهمة ل
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واكب مشوار الحملة منذ انطالقته منهج تعلمً لتدرٌب األهالً على أسالٌب التربٌة البدٌلة، وتطوٌر مٌثاق ٌلتزم 

سدي ضد األطفال، وممارسة أسالٌب تساعد األهل على ضبط من خالله كافة أعضاء الفرق بوقف العنف الج

النفس وحماٌة األطفال داخل البٌوت. وٌتكون منهج التربٌة الوالدٌة البدٌلة من ست جلسات تعلٌمٌة للدكتورة هالة 

وخصائص التعامل ، وخصائص التطور والنمو، أنماط التربية الوالدية :حّماد، والتً تتطرق لعدة عناوٌن منها

 . األطفال الناجون من العنف، وسمات البيت اآلمن، والشاهد والُمعنِف، واليافعين واليافعات مع

بٌت آمن من العنف  561للوصول إلى  ،وصل عدد المدربٌن والمٌسرٌن الى عشرٌن منظم ٌقودون الحملة

شهر، من خالل التوعٌة  51بٌت ٌسعى نحو األمان فً فترة  333وصول الى كذلك للو ،الجسدي ضد األطفال

دعم اجتماعً نفسً، فنون، ممارسات تالئم نمو األطفال، فهم ألنماط التربٌة الوالدٌة )وتعلم طرق تربٌة بدٌلة 

ومن خالل الوعً بمسببات ودوافع العنف الجسدي )تأمل فً دافع األفراد لــممارسة العنف و هل  ،اإلٌجابٌة(

بٌة الــبدٌلة، ام من عدم القدرة على الســٌطرة على الغضب، أم حالة هو نابع من عدم معرفتهم بأنماط التر

 ،وتعلٌم المسؤول عن الطفل معنى الحماٌة( ،ومن خالل التدخل لحماٌة األطفال )تعلٌم الطفل الحماٌة ،نفسٌة(

 .فً الحارة أو فــً الــــــمدرسة مسائلة الُمعنِّف من خالل و

ٌتعلق بالضرب  بما "البوح" وتغٌرالسلوكتدرٌب كافة أعضاء فرق الحملة على  تكتٌك  وفً مرحلة الحقة، تم

حـــّماد عبر  ونهج أسالٌب التربٌة الوالدٌة الذي طورته الدكـــــــــــــــتورةهــالة الذي طورته رٌم أبو كشك،

الً فً منطقتً النظٌف من االهفرٌق عمل ملتزما ومبادرا  29فٌها شارك والتثقٌف، التً  حلقات التوعٌة

 والمرٌخ. كما قامت الفرق بتطوٌر مٌثاق "أٌن نقف من العنف" لتجدٌد االلتزام وتعدٌل السلوك. 

، وحشد وتأمٌن الفرق القٌادٌة 2013نٌسان  13استمر مشوار الحملة بحشد وتأمٌن الفرق القٌادٌة الثانٌة فً 

 583والتً  نتج من تفعٌلها والمساءلة لٌات التدخل كما تم تفعٌل عم، 2013 أٌلول 21وأب  31الثالثة فً 

 عملٌة تدخل ناجحة فً الشارع لوقف الضرب والعنف الجسدي ضد األطفال.

 أهم االنجازات

 أوال: أهم المحطات في مشوار الحملة:

  ً2012تموز14إطالق قمة اسم وشعارالحملة ف. 

  2012أب 11المحاضرة الدٌنٌة فً عقد. 

  2012أٌلول 29الحملة "ال للعنف الجسدي ولكل أنواع العنف ضداألطفال" فً اإلعالن عن موقف. 

  ً2012أٌلول29قمة تأمٌن بٌوت الفرق القٌادٌة األولى ف. 

  ً2012كانون ثان22ًاالنطالقة اإلعالمٌة ف. 

  تنظٌم سلسلة من المحاضرات التوعوٌة حول التدخل والمساءلة ألهل الحملة بالتعاون مع مركز "العدل

ألسرة، ودورالتنمٌة للمساعدة القانونٌة" والتً تطرقت لمواضٌع عّدة، مثل دور إدارة حماٌة ا

والقوانٌن األردنٌة والدولٌة التً تحكم العنف الواقع على األطفال فً  ،الطب الشرعًاالجتماعٌة، 

 . األردن

 وار الحملة:شثانيا: أنجازات عددية في م

  والتثقٌف بهدف تأمٌن بٌوتها من العنف الجسدي ضد األطفال. أسرة فً حلقات التوعٌة 60شاركت 

  ساعة تطوع. 1009شهرا  على تأمٌن البٌوت وذلك من خالل  18عمل أهل الحملة عبر 
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  2اجتماع فرق قٌادٌة لوقف االعتداء الجسدي ضد األطفال. 673تم عقد 

  طفل 390أّثر ذلك اٌجابٌا على   حالة تدّخل و مسائلة، حٌث 583نجحت الحملة من تحقٌق. 

  عائلة فً حلقات التعلّم و التوعٌة من أجل تأمٌن بٌوتها.  600تمكنت الحملة من اشراك 

 

 مؤسسة أهل حول حملة بيوت أمنة: شهادة من

 

 

 

 

 

 

 

 تحدّيات واجهت بيوت آمنة:

 .التحدي الرئٌسً ٌكمن فً صعوبة تغٌٌر سلوك الضرب لدى المعنفٌن 

 .اٌجاد تكتٌك فعال ٌضمن تأثٌر بعٌد المدى لتغٌٌر السلوك 

  ذات أولوٌة. مشكلةكالعنف  األسر ال تصنفبعض 

  تأثٌر األسرة األكبر )الجد والجدة واألعمام واألخوال( وإٌمانهم أننا ٌجب أن نربً ابنائنا كما تربٌنا

 ولٌس حسب منهج تربوي.

 .ٌعتقد البعض أن الضرب أداة قوٌة للتأدٌب، و أن العقاب بالضرب هو أسلوب تربٌة 

  ًوسائل تربوٌة بدٌلة للعنف.ال ٌوجد لدى األهال 

  فً بٌوتهم.الواقع خوف بعض االسر من التحدث عن العنف 

 هناك مقاومة للتدخل فً شؤون األسرة لدى أهل الجبل. 

 لهذا تصبح المسألة أكثر تعقٌدا.العنف ضد األطفال نتٌجة للعنف بٌن األم واألب ، 

 ءلة فعال.التدخل ضد العنف فً المدارس شكلً وغٌر قائم على نظام مسا 

  والوزارة ال نرى عندما نتدخل مع المدرسة نظام وزارة التربٌة ال ٌفتح المجال للمسائلة القانونٌة، لذلك

 نتٌجة المساءلة.

 .الوازع الدٌنً غٌر صرٌح و واضح فً منع الناس عن العنف 

 .القانون  وأسلوب المساءلة غٌر ُمَطبق والقوة للواسطة والعشٌرة والعائلة 

  والعالقة المتوترة التً ظهرت بٌن الفرٌق المؤسس والمدربٌن.المنافسة 

                                                           
2

َّ سجو وجاح   داحميح سد دقائق، مؤسسح ز
 سثرمثس 1

اد مؤسسح ذؼرقد مٍس ػسقسُسً مه  َّ اٌو أن أٌم ما ٌمٍّز ٌري اىحميح اىرً اوطيقد تقٍادج َدػم فسٌق مؤسسح ز

َذؼرثس أوً صاز ألٌو جثو اىىظٍف فسٌق مدزتٍه قادزٌه ػيى ذدزٌة َدػم فسٌق اىحميح تشنو مسرقو ًٌ

دمج وٍج ذىظٍم اىمجرمغ اىري مان مٍّماً َأضاف اىنثٍس اىى اىحميح فرقُه وٍج مٍس أن فنسج دمج أمثس مه

ىٍج ،تاإلضافح ىا ٌرؼيق تاىضسبمغ وٍج طُّزذً زٌم أتُمشل ىيثُح َذغٍساىسيُك تم ،اىحميح ػيًٍمىظمً دّزب 

ثاىث ٌَُأساىٍة اىرستٍح اىُاىدٌح َاىري طُزذً اىدمـــــــــــــــرُزجٌــاىححـــّماد، مو ذىل مان مثدػاً، فقد 

خسجُا ترنرٍناخ اتداػٍح ىرغٍٍس اىسيُك َ اىري مان ٌُ اىرحدي األمثس

اد ذ َّ طسح أسيُب فسٌد مىىُع فً دػم اىمجرمؼاخ مما ذضٍف مٍس أّن اىجدٌس تاالحرفاه ٌىا ان مؤسسح ز

 دقائقٌَُذحفٍز قٍادذٍم ألوفسٍم مه خاله ٌري اىحميح َمه قثيٍا حميح 
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 التحديات من وجهة نظر بعض أعضاء الحملة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دور أهل مع بيوت آمنة :

طورت مؤسسة أهل بالتعاون مع مؤسسة رواد برنامج تدرٌبً لفرٌق ممكنٌن ضم مجموعة من موظفً رواد 

كما تم عقد تدرٌب تنظٌم تنظٌم ورشات مع الفرٌق المؤسس للخروج بوثٌقة الحملة األولٌة، وأهل الجبل. فتم 

 وكذلك قامت أهل بدعم قٌادًٌ الحملة بمهارات تنظٌمٌة محددة لتمكٌن المدربٌن، وتابعت مجتمعً للفوج االول،

 عمر الحملة. كنٌن لالشهر الثالثة االولى من اجتماعات الممتٌسٌر

بتدرٌب الفرٌق القٌادي الثانً و الثالث بالتعاون مع ممكنً الفرٌق القٌادي االول،  قامت سمر دودٌن بعد ذلك

 قادرة مؤسسٌا على التدرٌب و التهٌئة للحمالت. واد التنمٌةبذلك اصبحت رو

 

 المحطات الرئيسية لمؤسسة أهل في مشوار الحملة:

 )لدعمها فً حشد وبناء الفرٌق المؤسس. عقدت أهل اجتماعات عدٌدة مع قائدة الحملة )سمر دودٌن 

  االول من الحملة.المساهمة فً تشكٌل ودعم فرٌق الممكنٌن الخاص بحملة بٌوت آمنة للفوج 

  عقد ورشة تكوٌن نواة الحملة لتطوٌرهدف الحملة، استراتٌجٌتها، تصور لبنٌتها، وفً نهاٌة الورشة

 ساعدت أهل الفرٌق المؤّسس فً توزٌع وتوضٌح خطة العملوضع اعراف ثقافة الفرٌق.

 تم استحداث ملف بسٌط خاص بتهٌئة ممكنٌن ألول  ،حملةن تم بناء فرٌق مٌسرٌن ومدربٌن البعد أ

مرة، فتم تهٌئة الممكنٌن من خالل ورشتا عمل، الجزء األول والذي استمر لٌوم واحد مرتبط بتهٌئة 

فرٌق التمكٌن لمعنى التمكٌن واختالفه فً حٌاة ومراحل الحملة، والتدرٌب على سٌنارٌوهات متعددة 

 ٌرتكزعلى الذي ومطلبها، جوهرالقضٌة فً آمنة بٌوت حملة األكبرفً تقول سمر دودٌن منظمة الحملة: "التحّدي

 فمثال   اخرٌن، وبٌت عائلة الى وبٌت عائلة ومن اخر، الى فرد من ٌختلف النه علٌه، ٌراهن ال الذي السلوك تغٌٌر

 الثانً". الفرٌق الى واالنتقاله لتأمٌنا أسبوع 20األول  القٌادي الفرٌق احتاج

 أن آمنة بٌوت حملة فحاولت كبٌرا ، تحدٌا   المدى األثربعٌد لضمان التكتٌك فً التفكٌر كما تضٌف سمر: "شّكل

 هو الحارق األلم صحاب معأ تشاركٌة بطرٌقة التعلم تطوٌرمكّون ألن التعلّم، مّكون بتطوٌر أكثر قصدٌٌن ٌكونوا

 التكتٌك".  ممارسة تفعٌل ٌضمن الذي

 بذاته فرٌق كل تغٌٌرالسلوك، على نعمل "نحن باالعداد فتقول: التوّسع أٌضا عن صعوبة وتتحدث سمردودٌن

 ٌاخذ عندنا الفرق تمكٌن لذلك الوقت، نفس فً مرجعٌة وحلقة تكتٌكات تطوٌر وحلقة دعم وحلقة تعلّم حلقة ٌكون

 المّمكن". تطوٌرمهارات نركزعلى الننا اكثردّقة منحى

 

 وأصبحت األولى القٌادٌة للفرقت وحشد ، مؤّسس فرٌق عضو كنت أن بعد فرٌق ممكنة "أصبحتأم ركان:  تقول

العنف"  عن وتوقفت واسرتً منزلً أّمنت  لكنً ابنائً على العنف أمارس كنت الثانٌة، القٌادٌة للفرق ممكنة بعدها

 التعلّم. وتغذٌة لتٌسٌرالعملٌة واألفضل األهم النموذج ركان أم أصبحت وبذلك
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كما تم تهٌئة  لة.الممكنٌن لٌوم اخر على مهارة رسم منحنى الحملتمكٌن األفراد، وبعدها تم تدرٌب 

فرٌق التمكٌن لٌقوموا بدور مٌسري العمل الجماعً خالل ورشة تنظٌم المجتمع لٌومٌن فكانوا جزء 

 اساسً من بنٌة فرٌق التدرٌب خالل الورشة.

 

 

 

 

 

 حملة بيوت أمنة؟ماذا بعد نجاح 

 

 للتركٌز على العنف فً المدارس. 3( بٌت سٌتم اطالق حملة فً سبتمبر القادم  561 بعد تأمٌن )

                                                           

 شهادة من سمر دودٌن :

نة فً حشد الفرٌق المؤّسس و كذلك فً تنفٌذ ورشة تكوٌن تعتبر سمر دودٌن أن أهل ساعدت فً حملة بٌوت آم

بنٌة الحملة والتدرٌب األّولً للفرٌق القٌادي األول فتقول:" فً البٌوت اآلمنة طّورنا مّكون التمكٌن، وأهل 

 "ساعدتنا فً تطوٌر تمكٌن المّمكن، كنت أهدف أن ننشىء فرٌق ممكنٌن من األهالً أنفسهم


