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ولـي العلمي االفتراضي 
َّ
 الـمؤتمـر الـد

 :تحت عنوان

 
 

 اإلساءة الجنسية لألطفال

اقع وسبل املعالجة  الو

 الجزء األول 

 

 

 

 

 
 من آراءورد في هذا الكتاب ما  والتنظيمية مسؤوليةالعلمية  وال اللجانامللتقى  املركز  ورئيسةال يتحمل 

املداخالت هم وحدهم من يتحملون كامل املسؤولية  ويبقى أصحاب قناعاتهم،تعبر بالضرورة عن  ال  وهي

 القانونية عنها
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 االفتراضي  المؤتم ر العلمي   كتاب وق ائع
 

 اإلساءة الجنسية لألطف ال
 الواقع وسبل المعالجة

 
:إشراف وتنسيق  

األماني– تمار ربيعة المركز الديمقراطي  العربي برلين.د  
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 : برلين في التعاون مع –ومقره ألمانيا    العربي الديمقراطي المركز
 

 جامعة ف لسطين االهلية، ف لسطين 
 ليبيا –عة صبراتة  جام  -كلية اآلداب الجميل 

 
   ،كلية العلوم الق انونية االقتصادية واالجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي

 المملكة المغربية

  :تنظيم ال مؤتم ر ال دَّول ي العلمي تحت عنوان

 اآلف اق والحلول. …اإلساءة الجنسية لألطف ال  
ضر المرئي  اق امة المؤتمر بواسطة تقنيَّة التَّحا  0900/  09/  09و   90أيام  

     Zoom عبر تطبيق
 رسوم نالمشاركة مجانا بدو: مالحظة  

 
 
 
 
 
 
 

https://business.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A?hc_location=ufi
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 :الرئاسة الشرفية
 رئيس جامعة فلسطين االهلية، بيت لحم فلسطين – عماد الزير. د 
 ليبيا-جامعة صبراتة -كلية اآلداب الجميل –امحمد حسين راجح. د 

 لعلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية منسق ماستر حقوق اإلنسان كلية ا – عبد القادر مساعد. د
 عبد المالك السعدي طنجة المملكة المغربية

 ماستر حقوق اإلنسان المغرب -فاتن دويرية.د 
 ألمانيا –المركز الديمقراطي العربي  – عمار شرعان. أ 

 :رئيس المؤتمر
 الجزائر –المركز الديمقراطي العربي  –ربيعة تمار . د

 :رئيس اللجنة العلمية
 جامعة فلسطين االهلية، فلسطين  – على أبو مارية. د. 

 :منسق عام المؤتمر
 رئيس تحرير مجلة العلوم السياسية والقانون –ناجية سليمان عبد اهلل . د

  رئيس اللجنة التنظيمية 
 .المركز الديمقراطي العربي – كريم عايش . أ

 : رئيس اللجنة التحضيرية
 .راطي العربيالمركز الديمق –صهيب شاهين . أ

 :اللجنة العلمية
 برلين –ألمانيا  –مدير المركز الديمقراطي العربي  –رفيق سليمان . د. أ 
 سوريا –جامعة دمشق  –صافية زفنكي . د. أ 
 محمود محمد يوسف الشيخ، استاذ القانون الجنائي، الكلية العصرية الجامعية، رام اهلل، فلسطين . 
 خصص تربية الخاصة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، األردنعصام عبد اهلل العواملة، ت. د.أ. 
 نجاح دقماق، استاذ القانون الدولي العام المساعد، كلية الحقوق، جامعة القدس، فلسطين.د. 
 عبد اللطيف ربايعة، جامعة اإلستقالل، فلسطين. د 
 ائر، الجز 2شهيرة عالف، دكتوراه علم النفس اإلكلينيكي، جامعة الجزائر.د 
 علي خالد قطيشات، إستاذ القانون التجاري، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية، االردن. د. 
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 الجزائر-1جامعة باتنة-طرشان حنان.د 
 نبيل مقابلة، إستاذ مشارك، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جدار، األردن. د. 
 تموشنت، الجزائر عزوزة فاطمة، إستاذة محاضرة أ ، كلية الحقوق، جامعة عين.د. 
 نضال العواودة، وكيل نيابة بيت لحم، فلسطين.د. 
 محمد عكة، استاذ مشارك، كلية االداب ، قسم علم اإْلجتماع، جامعة فلسطين األهلية. د. 
 زينب محمد صالح، تخصص علم اإلجتماع الثقافي، جامعة بغداد، العراق. د. 
  علم االجتماع، الجامعة االردنية، االردنرانيا عبد النعيم العشران، دكتوراه الفلسفة في. 
 عمار سليم عبد حمزة، تخصص علم اإلجتماع الجنائي، جامعة بغداد، العراق.د. 
 لوني نصيرة، دكتوراه القانون الدولي لحقوق اإلنسان، جامعة أكلي محند اولحاج بالبويرة، الجزائر. د 
 تربوي، جامعة ديالي، العراقال  حسين حسين زيدان، دكتوراه اإلرشاد النفسي والتوجيه. 
 خديجة خرياطة، دكتوراه علم االجتماع العائلي، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر. 
 سرمد جاسم محمد الخزرجي، دكتوراه علم االجتماع اختصاص االنثروبولوجيا، جامعة بغداد، العراق. 
  األغواط، الجزائر” عمار ثليجي“غريبي يحي، دكتوراه حقوق اإلنسان والحريات، جامعة. 
 نور الهدى محمد كامل حماد، دكتوراه في الخدمة االجتماعية، جامعة طرابلس، ليبيا. د.ا 
  ،العراق علي مولود فاضل، تخصص علوم اإلتصال واإلعالم، كلية اإلسراء الجامعية. 
 ليبياأسامة إدريس بيد اهلل خليفة، دكتوراه في القانون الدولي لحقوق االنسان، جامعة بنغازي ،. 
 سهيل األحمد، عميد كلية الحقوق، جامعة فلسطين األهلية، فلسطين. د. 
 محمد عبد الرحمن البادوسي، عميد كلية الحقوق، جامعة اإلستقالل، فلسطين.د. 
 الجزائر 1أ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر -محمد ريش، استاذ محاضر. د ، 

 :اللجنة التنظيمية
 عالقات العامة والدولية، جامعة فلسطين األهلية، فلسطينجريس أبو غنام، مدسر ال. د.ط. 
 سارة أمجد طميزة، جامعة القدس، فلسطين. أ 
 محمد كميل، استاذ محاضر بكلية الحقوق، جامعة فلسطين االهلية، فلسطين. د.ط. 
 سندس أبو سباع، الجامعة اإلسالمية العالمية، االردن. د.ط 
 ة الحقوق، جامعة فلسطين االهلية، فلسطينايهاب خاليلة، استاذ محاضر بكلي. د.ط. 
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 كلمة  الكتاب

بسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على اشرف املرسلين سيدنا  محمد  صلى هللا عليه 

 :وسلم  

رئيس جامعة  – الدكتور  عماد الزيرمعالي ،عمار شرعان رئيس املركز الديمقراطيألاستاذ معالي 

كلية آلاداب  –امحمد حسين راجح معالي الدكتور   فلسطين الاهلية، بيت لحم فلسطين،

منسق ماستر حقوق  – ليبيا ، معالي الدكتور   عبد القادر مساعد-جامعة صبراتة -الجميل

إلانسان كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية عبد املالك السعدي طنجة اململكة 

 .ر حقوق إلانسان املغرب ماست -فاتن دويرية معالي الدكتورة،املغربية

من دواعي سروري أن ارحب بكم في هذا إنه ،الكرامالضيوف ،الضيوف الكرام السادة العمداء

املعنون باإلساءة الجنسية لألطفال الواقع وسبل الدولي نفتتح فعاليات املؤتمر و  الصباح

فلسطين  ألاهليةجامعة فلسطين   معركز الديمقراطي العربي بالتعاون فقد تشرف املاملعالجة، 

ليبيا كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية،  –جامعة صبراتة  -و كلية آلاداب الجميل

 وماستر حقوق إلانسان املغرب بتنظيم املؤتمرجامعة عبد املالك السعدي، اململكة املغربية 

حاضر املرئي عبر تطبيق  0900 / 09/  09و  90ينعقد يومي  والذي  ة التَّ  .Zoomبواسطة تقنيَّ

سجل اعتزازي الكبير للمشاركة في هذا املؤتمر وغايتي أن أقدم الجديد واملفيد في مجال حماية أ

الطفولة  خاصة وأن موضوع  هذا املؤتمر حساس للغاية فهو يأتي كتتويج  لرؤية ورسالة تمس 

ملعالجة ظاهرة ال وهي الطفولة إننا  نحاول من خالل هذا املؤتمر أن نطرح سبال أفئة حساسة  

لى سواء  عسبل العالج  ومعرفةالظاهرة الخطيرة هذه ألاطفال من  إلاساءة الجنسية وحماية 

 .بما في ذلك النفس ي والتربوي   الصعيد القانوني أو الاجتماعي
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على الصعيد ألاكاديمي  كونه  يالمس مجموعة من  من أهميتهموضوع إلاساءة الجنسية  تكإن 

عن  البحثعند عالقة تكاملية خاصة العلوم  الانسانية والاجتماعية والقانونية  وهي علوم ذات 

من هرية   لظاهرة  إلاساءة الجنسية وقد تناولنا فيه املحاور  الجو  ،من هذه الظاهرة سبل الوقاية

وصروها وكذلك أسباب انتشار الظاهرة  إلاساءة الجنسية وإشكالملفاهيمي للظاهرة جانب االحيث 

املساجد واملدارس وإلاعالم   ور ألاسرة  حاولنا أن نتعرف على دوالنظريات العلمية املفسرة لها  كما 

 والقانون  في الحماية من هذه الظاهرة

شارك فيه نخبة حيث  مثل إضافة نوعيةعلمية التي تاملؤتمر  تلك التوصيات ال هذا ثمرات من وإن

تناول ظاهرة إلاساءة الجنسية   ساهمت معرفتهم وبحوثهم في تناول  عربية،من دول  من اساتذة

 لهذه الظاهرة  التدخل الوقائيوطرح   باملجتمعات العربية 

من املبادرات التي يؤمل ان تتخذها الجهات الفاعلة للحد من  مجموعةترفد توصيات وطرح 

بالذكر  الظاهرة و أخيرا نشكر كل من ساهم  في نجاح  هذا املؤتمر وكل املشاركين فيه  ونخص

كريم  عايش والدكتورة  ناجية سليمان   وألاستاذألاستاذ عمار شرعان  رئيس املركز الديمقراطي 

لى على عبوافر  الامتنان  هلل عز وجل و   وأتقدمالزمالء في اللجنة العلمية والتنظيمية  جهودوكذلك 

 . ياتهالكل من شاركنا  في فع

التوفيق وهللا ولي  

ربيعة تمار: الدكتورة        
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إن التحرش الجنسي ضد األطفال هو جريمة العصر، حيث يواجه ماليين األطفال في جميع  
األطفال لالستغالل الجنسي في   أرجاء العالم صورا وأشكاال مختلفة من اإلساءات الجنسية ،وقد يتعرض

العنف الجنسي ضد األطفال على مخاطر وأضرار   ؤذي، وي منازلهم ومدارسهم وحتى مجتمعاتهم
استغالل الطفل    جريمة  النفسية واالجتماعية بما في ذلك الجسدية ، وبالرغم من بشاعة منها   متنوعة

في تزايد مستمر وال تقف المسؤولية عند الجاني، بل تمتد إلى  إال أن الظاهرة   إلشباع الرغبات الجنسية
 . االسرية  الرقابة  ء واألمهات في ظل غيابخاصة اآلبا  األسرة

لذلك جاء هذا المؤتمر العلمي ليسلط الضوء على االثار المترتبة على اإلساءة الجنسية للطفل وكذا 
 :، وعليه يمكن طرح التساؤالت التالية سبل مكافحة الظاهرة

 ماهي مخاطر تعرض األطفال لإلساءة الجنسية؟ 
 لي بعواقب هذه الجريمة؟كيف يمكن توعية وترشيد األها 
 ما هي المسؤولية المجتمعية واألمنية واإلعالمية للحد من الظاهرة؟ 

 
 
 

 تسليط الضوء على جريمة االستغالل الجنسي للطفولة. 
 التعرف على األسباب المختلفة لتنامي هذه الظاهرة في العالم وفي المجتمعات العربية بشكل خاص. 
 الجنسية لألطفال على الطفل وعلى المجتمع ككل توضيح اآلثار المترتبة لإلساءة 
 تسليط الضوء على أساليب التوعية االجتماعية واإلعالمية لمكافحة الظاهرة 
 طرح توصيات علمية للتقليل من الظاهرة والحد منها. 

  
 

 مدخل مفاهيمي للموضوع: المحور األول
 العنف ضد األطفال 
 التحرش الجنسي 
 اإلساءة الجنسية 
 الجنسي لألطفال االستغالل 

 

 اإلشكالية

 أهداف المؤتمر العلمي

 محاور المؤتمر العلمي
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  النماذج والنظريات المفسرة لظاهرة اإلساءة الجنسية لألطفال: المحور الثاني 
 النظريات السوسيولوجية المفسرة لظاهرة اإلساءة الجنسية لألطفال. 
 النظريات السيكولوجية المفسرة لظاهرة اإلساءة الجنسية لألطفال. 
 لجنسية لألطفالالنظريات التربوية المفسرة لظاهرة اإلساءة ا 

 صور وأشكال اإلساءة الجنسية لألطفال والفئات المستهدفة: المحور الثالث
 (جنسية_ نفسية عاطفية_ جسمية) :الصور 
 األطفال النازحين والالجئين، األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، األطفال المستغلين للعمل، ) :الفئات

 .(أطفال الشوارع وغيرهم
  ودوافع اإلساءة الجنسية لألطفالأسباب : المحور الرابع

 غياب الرقابة األسرية وسوء االتصال داخل األسرة ودورهما في انتشار اإلساءة الجنسية لألطفال. 
 أساليب التنشئة االجتماعية وانتشار ظاهرة اإلساءة الجنسية لألطفال. 
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.وسبل الوقاية منه أسبابه، آثاره التحرش الجنس ي باألطفال،  

Sexual harassment of children, its causes, effects and ways to prevent it. 

  

 زينب شطيبي  -                                                                                       كميلة سيدر         . د - 

 علم النفس العيادي -طالبة دكتوراه -        العيادي              علم النفس    -أ-أستاذة محاضرة -

 جامعة أكلي محند أولحاج -          جامعة أكلي محند أولحاج                  -

  الجزائر -البويرة -                                       الجزائر           -البويرة -

 :امللخص

تعتبر ظاهرة التحرش الجنس ي باألطفال واحدة من أخطر املشاكل املنتشرة في مختلف املجتمعات العاملية،  

والبحث، هذا ما يؤكد أنها ليست مجرد وعلى مدار العقديين السابقين أخذت تتدرج في زيادة بشكل مثير للتوقف 

انفالت أخالقي بل هي ظاهرة مرضية نفس اجتماعية،  لها أسباب كثيرة خاصة مع ثورة التكنولوجيا في العالم وانتشار 

الفيديوهات الالأخالقية، وسهولة الوصول إلى املحتوى الجنس ي على شبكة إلانترنت، و بما أن حاالت التحرش 

ل أحد أشكال السلوك املنحرف، التي تعد أثارها مدمرة لنفسية الطفل ونموه ومن حيث أبعادها الجنس ي على ألاطفا

الاجتماعية السيئة فقد تطرقت إليه العديد من الدراسات والبحوث سواء دراسات عربية أو أجنبية من أجل إيجاد 

 . سبل الوقاية من هذه الظاهرة 

اوله كورقة بحثية، من أجل رفع الوعي للتصدي لهذه الجريمة، و نظرا ألهمية هذا املوضوع أثارنا أن نتن 

 .ونشر كل ما يتعلق بها لحماية أطفالنا من كل ما يمكن أن يدمرهم أو يمس بمستقبلهم

 .سبل الوقاية -آلاثار -ألاسباب -ألاطفال -التحرش النفس ي: الكلمات املفتاحية

Abstract : 

          The phenomenon of sexual harassment of children is considered one of the most serious problems 

prevalent in various global societies, and over the past two decades it has been gradually increasing in a 

dramatic way to stop and research. In the world and the spread of immoral videos, and easy access to 

sexual content on the Internet, and since cases of sexual harassment of children are one of the forms of 

deviant behavior, the effects of which are devastating to the psyche and development of the child and in 

terms of its bad social dimensions, many studies and research have addressed it, whether Arab studies or 

foreign in order to find ways to prevent this phenomenon. 

Given the importance of this topic, we raised it as a research paper, in order to raise awareness to address 

this crime, and to publish everything related to it to protect our children from everything that could 

destroy them or affect their future. 

Key words : Psychological harassment, children, causes, effects, prevention methods. 
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 : قدمةم

تعتبر الطفولة مرحلة مهمة في حياة الفرد بالنظر لكونها قاعدة أساسية لبناء شخصية الفرد وأفكاره،           

د التحرش الجنس ي من أسوء ع  ي  و  ،كل منها أهميتها في تشكيل شخصيته بفترات حيث يمر الفرد منذ والدته

  ،أخطر الخبرات التي يمر بها  الطفلومن حيط الخارجي،الطفل داخل ألاسرة أو في امل االتجارب التي يتعرض له

ملا لها من تأثيرات وتداعيات مستقبلية خطيرة على الضحية خاصة إذا تكررت فهي مشكلة اجتماعية ونفسية 

حيث تتصدر مشكلة التحرش الجنس ي عامة وعلى ألاطفال بشكل خاص اهتمام ،لها ماض طويل وتاريخ قصير

مل  في مجال حقوق الطفل في جميع أنحاء العالم، ويتفق الجميع على ضرورة التصدي كافة املؤسسات التي تع

الوقوف على هي بمثابة قضية خطيرة يجب ف  يع أشكال الاعتداءات على ألاطفال،لهذه الانتهاكات ومحاربة جم

ن هذا املنطلق و م. والعمل بشكل جاد للحد منها من قبل كل من يقع عليه املسؤولية اتجاه أطفالناأسبابها 

حاولنا من خالل هذا املقال تسليط الضوء على أسباب ظاهرة التحرش الجنس ي باألطفال، وسبل الوقاية  فقد

 .منه بتقديم مقاربة نظرية نفس اجتماعية

 :وعليه نطرح التساؤالت التالية

 باألطفال؟ التحرش الجنس يوعوامل  أسباب ما هي -

 ؟األطفالبالجنس ي  التحرش ما هي آلاثار  التي يخلفها -

 باألطفال؟ سبل الوقاية من التحرش الجنس يما هي -

                                                           :  باألطفال  التحرش الجنس ي -1

 :التحرش لغة 1-1- 

ه إخضاع شخص ما أو مجموع" le harcèlement"الفرنس ي الّتحّرش  قاموس الروسيعرف         
ّ
ة ما إلى بأن

ف، أو هي إخضاع شخص إلى طلبات، انتقادات أو احتجاجات مستمّرة، أو إلى 
ّ
هجمات صغيرة بدون توق

ضغوطات مستمّرة من أجل الحصول على غرض معّين، وبالّتالي هو فعل يقتض ي الاستمرارّية، أي تكرار 

ف إلى هجمات متكّررة، أي غارات
ّ
 .سريعة ال تتوقف الاعتداء أو إلازعاج، أو التعّرض دون توق

 أي خدشه، وحرش الّداّبة أي حّك ظهرها بعصا أو نحوها لتسرع، 
ً
غة العربّية من حرشه حرشا

ّ
والتحّرش في الل

قال  وهو مثل يخاطب به العالم " أتعلمني بضّب أنا حرشته"ويطلق ويراد به الّصيد، أي هّيجه ليصيده، وي 

يوان أغراه بين القوم أفسد ويقال تحّرش به أي تعرضه له بالش يء من يريد تعليمه إياه، فهي لإلنسان والح

 (01-02. صص ، 0902لقاط،).           ليهّيجه أو يثيره

 :الحي للتحرش الجنس يالتعريف الاص-1-2

ألافعال ذات الطابع الجنس ي والتي تنتهك جسد أو  أي صيغة من الكلمات غير مرغوب بها أو " هو        

ا وتجعله يشعر بعدم الارتياح، أو التهديد، أو عدم ألامان، أو الخوف، أو عدم خصوصية أو مشاعر شخص م

 (90.بلعباس،أبو الحسن،دت،ص).الاحترام، أو إلاهانة، أو إلاساءة، أو الترهيب، أو الانتهاك أو أنه مجرد جسد
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 :مفهوم الطفولة-1-3

 :الطفولة لغة-1-3-1

 في           
ً
فقة تَّ  تبدو معاجم اللغة م 

 
في معظمها إلى تعريف مشترك يرمز إلى  شير تعريفها ملفهوم الطفولة، إذ ت

           .مرحلة زمّنية من حياة إلانسان، فأقرت في تعريفها للطفولة بأّنها فترة أو مرحلة بين امليالد إلانسان وبلوغه

  (معجم  املعاني)

 :الطفولة اصطالحا-1-3-2

والدة وحتى اكتمال بية يطلق على الفترة التي يقضيها الطفل منذ المصطلح الطفولة في علم النفس والتر " 

 (00. ،ص0900الخطيب،) ".   البلوغ والنضج

تعتبر اتفاقية حقوق الطفل الوثيقة الدولية ألاولى التي بموجبها تم وضع مفهوم الطفل بشكل عام حيث  

ن الرشد قبل ذلك بموجب القانون كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر ما لم يبلغ س" عرفت الطفل بأنه 

 (01.،ص0900،نفس املرجع السابق).         "املنطبق عليه

 :التحرش الجنس ي باألطفال-1-4

الطفلة عن عمد للمشاهدة الفاضحة أو صور _ بأنه كل إثارة يتعرض لها الطفل  (2222السيد،)وعرفه          

مالمسة أعضائه التناسلية أو حثه على ملس أعضاء شخص الجنسية أو العارية، أو غير ذلك من مثيرات كتعمد 

 عن الاعتداء الجنس ي املباشر
ً
 (020.،ص0902الجبيلة،  الطريف،) .     آخر أو تعليمه عادات سيئة، فضال

محاولة الحصول على املتعة الجنسية من الطفل أو الطفلة على غير " يعرف التحرش الجنس ي للطفل بأنه

و يكون إما عن طريق املالمسة الجنسية املباشرة ألي عضو من ألاعضاء الجسدية . ريةإلارادة منه وبطريقة س

 .ذات الداللة الجنسية أو محاولة الدخول أو إتمام العملية نفسها أو ممارسة الشذوذ

أو بدون التالمس مثل التعرية أمام الشخص أو إظهار التغيرات الجنسية على ألاعضاء الجنسية ومالحقة 

ي يراها أو تصوير الطفل في أوضاع مخلة أو إرسال رسائل إلكترونية تعرض صور مخلة أو حتى الطفل لك

 .الاقتراب من الشخص ملسافة تضايق خصوصيته

.   وقد يحدث ذلك من شخص قريب من ألاسرة وذلك يكون أكثر شيوعا أو من شخص غريب

 (2.ت،ص.الغامدي،د)

طفل وشخص بالغ من أجل إرضاء رغبات جنسية لدى ألاخير اتصال جنس ي بين "بأنه( 2212غريب،)كماعرفته 

 (020.،ص0902الجبيلة، الطريف،".      )  باستخدام القوة والسيطرة على الطفل

 :أنواع التحرش الجنس ي -2

 :من يصنف التحرش الجنس ي إلى نوعين رئيسيين هما هناك

 :ويتضمن ما يلي : التحرش الكالمي-2-1

 حات جنسيةتعليقات و أصوات أو اقترا. 

 همسات بطريقة خادشة للحياء،مع إصدار أصوات جنسية. 

  السؤال عن التخيالت أو التفصيالت الجنسية. 

 إصدار تعليقات جنسية حول مالبس الجسم أو الشكل. 
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 :ويتضمن ما يلي :التحرش غير  كالمي -2-2

 عرض صور جنسية أو أفالم. 

 جنسيةرسائل في البريد إلالكتروني،مواد ذات الطبيعة ال. 

 إجباره على التلفظ بألفاظ فاضحة. 

 القيام بحركات جنسية بواسطة اليد أو الجسد                                                                     .

 (.00-09.ص ،ص0902مرابط،جديدي،)

 :أسباب وعوامل التحرش الجنس ي-3

الجنس ي، سنحاول فيما يلي عرض أهم ألاسباب املساهمة في ممارسة هذا السلوك العدائي  تتعدد أسباب         

 :ظهور هذه الظاهرة 

 .يمثل أهم أسباب وعوامل التحرش الجنس ي:(1)جدول رقم 

 عوامل تتعلق-

 بالشخص املتحرش 

عوامل تتعلق بالطفل التي -

 تسهل التغلب عليه

 عوامل عامة-

 .خاصة باملجتمع 

 .وجود ثقافات جنسية ضاغطة-

ي إلاحساس بالقوة الرغبة ف-

 .والسيطرة

إثبات الذات في شخصية ضعيفة -

 .مثل الطفل

الرغبة في إيذاء الطفل بدافع -

 .الانتقام بدون إحداث إصابات به

التعرض لخبرة جنسية سيئة في -

 .الطفولة

الرغبة في تجربة الجنس قبل -

 .ممارسته مع املرأة

إشباع الرغبة الجنسية في ظل -

 .عدم وجود بدائل

وذ نفس ي وانحرافات نفسية شذ-

مثل عقدة أوديب، أو وجود بعض 

املشاكل النفسية مثل الخوف من 

 .النساء

وجود خلل فسيولوجي جنس ي -

الطفل الغير متزن عاطفيا أو -

وقد . املنبوذ أو الغير مرغوب فيه

وجد أن ألام التي تعرضت للتحرش 

سابقا أقل دعما لطفلتها وكثيرة 

ا مما يعطي للطفلة العقاب له

شخصية قابلة للوقوع تحت 

 .ضغط أي متحرش

الطفل الذي ال يوجد لديه أي -

 .فكرة عن التحرش الجنس ي

تربية الطفل على إلاجبار -

 .والخضوع الدائم

عدم وجود برامج تعليمية -

وتثقيفية عن الجنس باملفهوم 

 .الذي يناسب كل سن

طبيعة الطفل الفسيولوجية -

 تستطيع مقاومة والنفسية التي ال 

 .املتحرش

 .خوف الطفل من العقاب البدني-

التفسخ الاجتماعي واملشكالت -

ألاسرية مثل الطالق أو وفاة 

الزوجة أو وجود زوج لألم أو زوجة 

 .ألاب أو مرض الزوجة

وجود إغراءات  مادية مثل -

 (.الفقر)املالبس والهدايا وخالفه

تماعية والجغرافية الوحدة الاج-

مثل الغربة أو السكن في مكان له 

طابع الانغالق مما يؤدي إلى حدوث 

عزلة وخوف من الخروج  أو 

 .الاختالط

تهميش ألافراد الضعفاء في -

 .املجتمع

العادات والتقاليد املتعلقة -

بممارسة الجنس الواردة من 

 .أجناس وبيئات مختلفة

لد التربية ألاسرية العنيفة التي تو -

الضعف والاستكانة ألي سيطرة 
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سواء اختالل في الهرمونات أو 

 .الكروموزومات

الزواج املتأخر أو وجود مشاكل -

أسرية أو الفشل في العالقة 

النسائية أو عدم إشباع الجنس 

 .عن طريق الزواج

الانطواء والعزلة أو الاغتراب وعدم -

 .وجود عالقات اجتماعية سليمة

 .الفراغ والبطالة-

عدم وجود الوازع الديني وألاخالقي -

التربية الدينية وألاخالقية )

 (.املعتدلة

عوامل تتعلق باملتحرش - 

 :وتساعده على أداء جريمته

 .إلادمان واملخدرات والكحوليات-

 .الشيخوخة-

 .حقة والعقابضعف طرق املال -

عدم تحرك املجتمع واستسالمه -

 .لهذه الجريمة خوفا من الفضيحة

وضع بعض أفراد املجتمع فوق أي -

 .سلطة أو مسائلة مثل ألاب

عوامل تتعلق بتهيئة الظروف -

 :املالئمة لحدوث التحرش

سهولة الوصول إلى آلاخر كاالبنة -

أو ألاخت في خضم انشغال أفراد 

 .ألاسرة كل بحاله

 .انشغال ألام أو عملها-

عدم عزل نوم ألاوالد عن البنات -

الضيقة أو وذلك يحدث في البيوت 

 .كثيرة ألاطفال

وجود جو من الثقة وحسن الظن -

 .في الشخص الذي يرعى الطفل

 

 .خارجية

عدم إعطاء هذه الجريمة القدر -

املناسب لها من وسائل تحقيق 

وضبط وعقاب مما يسهل من 

 .إفالت الجاني بجريمته

 (.2-2.ص الغامدي،دت،ص)

 :النظريات املفسرة لظاهرة التحرش الجنس ي -4

 :املنحى الحيوي العضوي -4-1

الفسيولوجية لها دور في تشكيل السلوك الجنس ي، فمستويات هرمون ألاندروجين  وهو يرى أن العوامل        

والكروسومات يكون لها تأثير على السلوك، فهرمون ألاندروجين وهو هرمون الذكورة يعزز الشهوة والنشوة الجنسية، 

ن السلوك الجنس ي كما إنه ينظم الحياة الجنسية، والعاطفة والعدوان ونتيجة لذلك فاملنحى الحيوي مسئول ع

املنحرف الذي يتعلق عادة بالتحرش والاغتصاب اللذين يعدان من أعمال العنف، كذلك يعتقد أن هناك عالقة بين 

أن هناك زملة هي املسئولة عن زيادة " 0002برلين عام" فقد وجد. املستويات هرمون التستوستيرون والدافع الجنس ي

يرى هذا املنحى أن الولع الجنس ي يرجع إلى إفرازات غير طبيعية ملستوى . ترالسلوك املس يء جنسيا، وهي زملة كالينفل

ألاندروجين في الدماغ، ولذلك فإن السلوك الجنس ي املنحرف يرجع إلى دور ألاندروجين، ويتم التحكم في إفراز 
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ة إلى الخصيتين، وهي ألاندروجين من قبل الغدة النحامية، ويتم نقل هذه الهرمونات من الفص ألامامي للغدة النخامي

والزيادة الكبيرة في مستويات هرمون التستوستيرون في . مساهم مهم في إنتاج الجسم لهرمون التستوستيرون

الخصيتين يؤدي إلى زيادة الدافع الجنس ي بشكل كبير في هذا الوقت، ويعتقد أن هناك عالقة بين التستوستيرون 

لى أن انتشار الانحراف الجنس ي بين ألافراد الذين يتم تشخيص زملة وتشير الدراسات إ. ومستويات الدافع الجنس ي

 (.020.،ص0900أحمد محمد، الصبوة، )       .كالينفلتر أعلى مما هي عليه بين ألافراد آلاخرين

 :املنحى النفس ي-4-2

 :العالقة ألابوية الضعيفة أو ألالتصاق الشديد باألم-أ-4-2

وبين غياب ألاب أو غياب رعاية ألاب أو الحماية الزائدة ( اللواط)الذكور للجنوسة  لوحظ وجود ارتباط وثيق ميل       

 :من ألام لطفلها أو التصاق الطفل الشديد بأمه، مما يؤدي إلى

 .الفشل في تشجيع تأكيد الذكورة املستقل -1

 .تشجيع السلوك ألانثوي  -2

 .إلاحساس بكل النساء مثيرات للخطر أو الخوف -3

 :ليليةالنظرية التح-ب-4-2

في تنافس ( أي الولد يحب والدته، والبنت تحب والدها)تنص هذه النظرية على أن كل طفل يمر بمرحلة حب التملك 

، نتيجة هذا التنافس املوجود في ذاكرة الطفل يخاف (أي الولد يتنافس مع والده على أمه)مع ألاب من نفس الجنس

، ولذلك تكبح العملية الجنسية لدى هذا الولد، ونظرا (هقلق من أن يخصمه والد) الولد الذكر من قمع والده

لسيطرة الخوف هذا الطفل من والده يتحول بعيدا عن النساء املماثلين المه وتتحول إلاثارة الجنسية لديه التجاه 

 .(00.،ص0909حسين حسن،)   .منحرف ناحية الذكور 

 :النظرية السلوكية -ج-4-2

السلوك الجنس ي املنحرف عن طريق شرح الدافع الرتكابه، حيث تبين أن  وقد حاول املنظرون السلوكيون شرح

الرجال الذين يعتدون على ألاطفال جنسيا، في كثبر من ألاحيان، لم تتطور املهارات الاجتماعية والثقة بالنفس الالزمة 

ن مرتكبي الجرائم لهم لتشكيل عالقات حميمة وفعالة مما ينتج عنه كثيرا من إلاحباط والفشل، ووفقا لهذا فإ

الجنسية لديهم نقص في املهارات الاجتماعية، ويعانون من انعدام ألامن والعاطفة، واملفهوم السلبي للذات ولآلخرين، 

 (.020.الغامدي،دت،ص .    )وفقدان الثقة بالنفس

 :النظرية إلاجتماعية-4-3

لجنسية تنتج من فشل املجتمع في ترويض النزاعات تشير هذه النظرية إلى أن السلوكيات إلاجرامية بما فيها الجرائم ا

الغريزية البدائية لدى إلانسان في طفولته بحيث تظل سلوكياته في صورته ألاولية دون ترويض، أي أن فشل 

مؤسسات التنشئة الاجتماعية كاألسرة واملدرسة يعتبر هو املسئول عن الانحرافات الجنسية، تصنيف هذه النظرية 

درجة التحضر، والتصنيع، والتفكك الاجتماعي، والتفكك العائلي والظروف املعيشية املتدنية، إلى ذلك عوامل 

 .(00 .،ص0909حسين حسن،).    والبطالة، وتأخر سن الزواج، و إدمان املخدرات واملسكرات

 :املنحى الاجتماعي املعرفي-4-3-1

 على الضحية ووقوعها ضحية لالعتداء أو التحرشو يرى أصحاب هذا املنحى أن الجناة من املتحرشين يلقون اللوم 
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 كما تشير ألابحاث إلى أن الجناة يلومون . وتبرير العدوان عليهم عن طريق تبرئة أنفسهم في هذه الحاالتالجنس ي،

  (.020.الغامدي،دت،ص .   )ضحاياهم عند مواجهتهم بدال من لوم أنفسهم

 :طبيعة املتحرش جنسيا باألطفال -5

 :تحرش جنسياتعريف امل-5-1

كل من يحاول أو يقوم فعليا باالعتداء على طرف آخر على غير رضاه ويغير موافقته، " املتحرش جنسيا هو          

. "سواء كان يعني هذا الاعتداء محاولة مالمسة جسدية أو محاولة املمارسة الجنسية معه بأي صورة من الصور 

 (.001،ص0900بوعموشة،بشتة،)

 :كلينيكية للمتحرش بالطفلاملظاهر إلا -5-2

 :ينقسم إلى مجموعتين

 مجموعة املحب الحقيقي للطفل: 

املجموعة يقيم عالقة طيبة مع الطفل وخاصة طفل الجيران حيث يحضر إليه طواعية ويسعد  منحرف هذه       

ر هذا املنحرف بصحبة هذا املنحرف، البعض منهم يقيم بسهولة عالقة جنسية متكررة مع الطفل طواعية الذي يعتب

 .صديقه

أما بعض آلاخر يكبح رغبته الجنسية وال يقيم عالقات جنسية مع الطفل إال نادرا عند تعرضه إلغراء شديد من 

 .الطفل، أو عند تعرضه لتوتر شديد في العمل أو املنزل 

 مجموعة إلاشباع الجنس ي مع ألاطفال: 

بدون عاطفة أو تعاطف مع الطفل، منحرف  هذه املجموعة يستخدم الطفل مصدر لإلشباع الجنس ي منحرف

هذه املجموعة ال يقيم عالقة جيدة مع الطفل املجني عليه ولكن يمارس الجنس معه عن طريق 

أو التهديد أو إلاكراه و الاغتصاب، فهذا املنحرف يكون قد تم الاعتداء ( بالنقود، أو الحلوى أو الهدايا)الرشوة

 .بمرحلة مضطربة في بداية حياته عليه جنسيا أثناء فترة طفولته ومر 

محبي ممارسة الجنس مع ألاطفال يختلفوا من حيث نوعية الطفل املفضل لديهم حيث يفضل بعضهم طفل 

ذكر قبل سن البلوغ ويفضل آلاخر طفل ذكر في سن البلوغ وكذلك يفضل البعض طفلة أنثى قبل سن البلوغ 

، إال أن السيكوباتي محب ممارسة الجنس مع ألاطفال ال بينما يفضل البعض آلاخر طفلة أنثى في سن البلوغ

 .يتقيد بسن وال بجنس معين وال يوجد فرق لديه  من حيث الجنس أو السن

هذا املنحرف شخص أناني، يحب مشاهدة صورته أثناء الطفولة، معجب بنفسه حيث يقف أمام املرأة ويقبل 

 .رصورته في املرآة، ويثار جنسيا بمشاهدة ولد صغير عا

املمارسة الجنسية لهذا املنحرف مع الطفل تأخذ أشكاال مختلفة مثل القبلة، أو إلامساك بالعضو الذكري 

للطفل، أو تجريد الطفل من مالبسه، أو دعوة الطفل وتحريضه لعمل استمناء باليد لهذا املنحرف، أو الجماع 

 .(02-09 .،ص0909حسين حسن،)       .بالدبر للطفل والفرج للطفلة ألانثى

    "  pedophilic disorder:    "الاضطراب  البدوفيلي-5-3

في إلاصدار الخامس من الدليل إلاحصائي، والتشخيص ي لألمراض النفسية تمَّ إجراء بعض التعديالت على 

 تمَّ التأكيد على ضرورة الفصل بين امليول الجنسية غير " paraphilias" انحرافات امليول السلوك الجنسية
 

 حيث
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ل امليول إلى اضطراب يجب أن يتوفر فيه. النمطية، والاضطراب الجنس ي الشعور بالضيق الشديد، : وليتحوَّ

والانزعاج من هذه امليول، أو السلوك من قبل الشخص،  وأن يكون مصدر انزعاجه ليس فقط بسبب عدم 

 .القبول املجتمعي

أو  إرغام شخص، أو . خر، أذى أو وفاةسلوكه الجنس ي في تضيق نفس ي لشخص آ-أن يتسبب ميوله الجنس ي

 .أشخاص غير قادرين على إعطاء موافقة قانونية

ه حالة من الرغبة 
ّ
عّرف بأن تم تغيير اسم البيدوفيليا في إلاصدار  الخامس إلى الاضطراب البدوفيلي، والذي ي 

ناًء على رغبته، ويعتدي الجنسّية املتكررة وامللحة لفعل الجنس مع الطفل غير بالغ ، وقد يتصرَّف الشخص ب

اء هذه الرغبات وامليول  أشهر من 2ويشترط إلاصدار الخامس فترة . على طفل أو يشعر بالضيق الشديد من جرَّ

 أو أكثر، وأكبر من الضحية ب02يكون املعتدي . استمرارية الرغبات املتكررة
ً
.        سنوات على ألاقل9عاما

 (.22.،ص0909الفضل،)

 :طفالباأل  التحرش الجنس ية على آلاثار املترتب -6

 :ألاعراض الجسدية-6-1

 الحكة في منطقة الرقبة واملناطق الحساسة. 

 رائحة أو إفراز غير طبيعيين من املناطق الحساسة. 

 مالبس داخلية ملطخة بالدم أو ممزقة. 

 ألم يصاحب استخدام دورات املياه أو الجلوس أو املش ي. 

  وجود دم مع التبرز أو التبول. 

 بات في املنطقة الحساسة، احمرار، جروح، ألم عند اللمسإصا. 

 دالالت على عدوى والتهابات وفطريات                                                                                                                            .

 (.0-0.ص ،ص0990وحدة النشر  واملعلومات،)

 :عراض النفسية والسلوكيةألا -6-2

ألاعراض  من هذه ألاعراض، وظهور أي من هذه الطفلة الذي تعرض للتحرش من واحد أكثر / قد يعاني الطفل        

ا ما كان السبب الذي  لدى الطفل تعني إما أنه ضحية تحرش بالفعل أو تشير إلى وجود مشكلة أخرى ملحة لديه، وأيَّ

الطفلة، فإنه يحتاج الستكشافه ومعرفته ومعالجته، ومن هذه / ي في شخصية الطفلأدى إلى هذا التغيير السلوك

 :ألاعراض

 الطفلة الضحية يعتقد أنه شريك للجاني في / الشعور بالدونية وإحساس قاتل بالذنب، ألن الطفل

 .جريمته بشكل أو بآخر

 سلوكي مفاجئ تجاه تغيير ) خوف غير طبيعي أو مبالغ فيه من مكان أو شخص معين دون سبب واضح

 .، وتجنب التواجد في نفس مكانه أو التجاوب معه(شخص معين كان يحبه

 خوف غير منطقي من الفحص الطبي. 

  العزلة والانطواء املفاجئ وألاحالم املزعجة والكوابيس، ورفض النوم وحيدا أو إلاصرار املفاجئ على إبقاء

 .النور مضاًء، وربما الصراخ خالل النوم
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 واطف بشكل مبالغ فيه أو غير طبيعي، أو رفض العواطف ألابوية التقليديةإظهار الع. 

 الطفلة، كأن يصبح عدوانّيا وشرًسا، وذلك مدفوع بحالة إلاحباط التي / تغير مفاجئ في شخصية الطفل

 يكون الطفل.. يمر بها
ً
الي الطفلة يغلب عليه املرح، وكثرة الحركة، ثم يتحول فجأة إلى انطوائي وانعز / مثال

 .عن أصدقائه وأسرته

 عدم الثقة بنفسه أو باآلخرين. 

 يبدي انزعاًجا واضًحا وقت الاستحمام. 

 حدوث ثورات من الغضب والانفعال دون سبب مبرر. 

 ظهر اضطراًبا أو خوفا أو عدم راحة عندما يخلعها  .يرفض خلع مالبسه، أو ي 

 دي، التصرفات الطفولية وغيرها من مص ألاصبع، التبول الالإرا: يقوم بتصرفات تنم عن نكوص مثل

 (10-10.،ص ص0909محمود غريب،).       مؤشرات التبعية

 :آثار التحرش الجنس ي  بعيدة املدى-6-3

 الاضطهاد والشعور باإلحباط، وإلاصابة باالكتئاب وألامراض  كالت العاطفية والنفسية مثل عقدةاملش

 .ية وبين العنف والعدوانيةالنفسية ألاخرى املتراوحة بين السلبية والانطوائ

 عدم التكيف الاجتماعي و الرهاب الاجتماعي وضعف التحصيل الدراس ي: املشكالت الاجتماعية مثل. 

 كممارسة العادة السرية في سن مبكرة، والوقوع في أسر أحالم اليقظة الجنسية، : املشكالت الجنسية

 .أو الاعتداء ألاخير على غيره عندما يكبر

 امل مع ألابناء مستقبال نتيجة الخوف الزائد عليهم والقلق من تعرضهم لنفس التجربةالفشل في التع. 

  قيام حالة التشكك بمن هم أكبر منه سنا من أمثال الذي قام بالتعدي عليه جنسيا. 

  للمراهق الذي تعرض ملثل هذه التجربة من التحرش الجنس ي أن يتجه إلى تعاطي املخدرات والعقاقير

 .امها وذلك في محاولة للتغلب على معاناتهوإساءة استخد

  أن يتجه إلى ممارسة التبذل الجنس ي بأنواعه بما في ذلك الانحرافات الجنسية ( أنثى -ذكر)للفرد

 .والدعارة وتعريض نفسه لالغتصاب الجنس ي وإلاجرام أو القيام بذلك بدافع انتقامي ملا حدث له

 يتعرضون لإلساءة في طفولتهم في إحساس خاطئ  يقع الكثيرون ممن: معاناة من تأنيب الضمير

بالشعور بالذنب، حيث يتكون لهم اعتقاد بأنهم مذنبون فيما وقع عليهم من اغتصاب، حيث 

يتصورون أنهم كانوا قادرين على مقاومة الجاني وحماية أنفسهم حتى ولو أدى ذلك إلى موتهم وأنهم 

 .مته هم شركاء معه في هذه الجريمة الشنيعةباستسالمهم  لهذا الجاني وعدم استمرار في مقاو 

 يخجل من إلافصاح عما يعاني من أمراض في الجهاز التناسلي والالتهابات املختلفة. 

 يشعر باإلهانة من جراء تلك إلاساءة الجنسية. 

  قد يصبح ضحية التحرش الجنس ي عدوانيا انتقاميا وقد يتعدى على آلاخرين مثلما اعتدى

 (.20.الحسن،دت،صبلعباس، أبو .)عليه
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 :الطفل املتحرش جنسياالتدخل وعالج -7

لو تعرض الطفل للتحرش فيجب التعامل بوجه صحيح ويراعي في ألاول نفسية الطفل : طرق مواجهة املشكلة -7-1

 :وطمأنته وقد ذكرت إحدى الدراسات توصيات هامة الحتواء الطفل وهي

 اء التهديدات للطفل، فالطفل بحاجة إلى ألامان التصرف بحذر والحفاظ على هدوء ألاعصاب وعدم إلق

 .والهدوء

 عدم استسالم ألاهل لتأنيب الذات واللوم مما ينسيهم من هو املعتدي الحقيقي الذي يجب أن ينال عقابه. 

 عدم إلقاء املسؤولية على الطفل. 

 ي املهمة في هذه استعمال لغة الطفل وعدم تبديل ألفاظه أو الكلمات التي يستخدمها ألن راحة الطفل ه

 .ألاوقات

 فإذا لم يستطع ألاهل العمل مع ابنهم الضحية عليهم أن يطلبوا الحفاظ على الهدوء النفس ي بتوفير ألامان ،

منه إشراك أحد من الخارج، مع التأكيد للطفل أن الخبر لن يتجاوز إلى بقية  أفراد العائلة، وأن املعتدي 

 .ة الطفل إلى ألامن وألاخذ بحقهسينال جزاءه املناسب وذلك إلشباع حاد

  قد ال يقول كل ش يء ليس ألنه يكذب بل ألنه خائف، فكلما كانت الثقة قوية يكون الطفل )تصديق الطفل

 (.أدق في وصفه للحادث

  تعليم الطفل كيفية التوجه إلى أشخاص باستطاعتهم املساعدة، عندها سينجح الطفل من تخطي املشكلة

ملحيطة به، فعلينا أن نراعي مشاعره ألنه ليس املخطئ الوحيد، فحتى ألاهل لهم يد في والسبب هو رد العائلة ا

 .املصاب، فاتهامه بأنه هو صاحب املسئولية الكاملة سيؤثر سلبا

  (..حلقات تحفيظ القرآن، دورات، نشاطات)دمج الطفل في مهارات شخصية مثل..                              

 (. 020-020.ص،د،ت  بلبكاي،داود،)

 :العالج املعرفي السلوكي -7-2 

السلوكي أسلوب عالجي يحاول تعديل السلوك والتحكم في الاضطرابات النفسية من خالل تعديل -العالج املعرفي

 .أسلوب تفكير املريض و ادراكاته لنفسه وبيئته لنفسه وبيئته

نتيجة تعرضهم للتحرش الجنس ي هو عالج يركز على  السلوكي لألطفال املتأثرين بالصدمة النفسية–والعالج املعرفي 

. الصدمة والتخفيف منها ملساعدة ألاطفال، ومقدمي الرعاية للتغلب على الصدمة ذات الصلة بتعرضهم للتحرش

والعالج قائم على التعلم املعرفي، ويوفر بيئة داعمة يتم فيها تشجيع ألاطفال على الحديث عن الصدمة، ويساعد 

وهي فعالة في معالجة آثار . وألامهات بشكل فعال، وكذلك يساعد على تطوير املهارات التي تدعم أطفالهمأيضا آلاباء 

 :ألاحداث الصادمة، وغالبا ما يعاني هؤالء من

الشعور بالذنب لدورهم في  :املعتقدات غير املالئمة أو غير املفيدة، والسمات املتعلقة باألحداث املسيئة بما فيها-

ومشاعر العجز، والغضب من آلاباء وألامهات لسوء املعاملة، والخوف من أن يعاملهم الناس بشكل الاعتداء، 

مختلف بسبب سوء املعاملة، واضطرابات الصحة العقلية، بما في ذلك الاضطرابات الرئيسية، واضطرابات ما بعد 



 اإلساءة الجنسية لألطفال الواقع وسبل المعالجة 

 برلين –المانيا / طي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقرا 21  

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

عة الغضب والبكاء، وتجنب تذكير الصدمة، وصعوبة في النوم وفي التركيز، وفرط التوتر الجسدي والعاطفي، و سر 

 .الصدمة

 هذه ألاعراض يمكن أن تؤثر على الحياة اليومية للطفل، وتؤثر على السلوك، وألاداء املدرس ي، والانتباه وإلادراك 

وقد أثبتت الدراسات فعالية هذا ألاسلوب لألطفال و آلاباء، و في دعم، وفي دعم . الذاتي، والتنظيم العاطفي

 (.120،ص0900أحمد محمد،الصبوة،)عملية إنعاش الطفلالوالدين في 

 :العالج النفس ي الدينامي الفردي-7-3

 من العنف الشديد مثل الاغتصاب وجرائم العنف          
ً
يستعمل هذا النوع لعالج ألاطفال الذين شاهدوا أحداثا

ع ألاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين والقتل والاختطاف وغير ذلك، وتستند هذه إلاستراتيجية إلى أسلوب املقابلة م

دقيقة،ويحرص الاختصاص ي إلاكلينيكي قبل إجراء املقابلة على جميع املعلومات  09سنة، وتستغرق املقابلة 2-02

عن خلفية ألاسرية، وظروف الحدث الصدمي، وأسلوب استجابة الطفل له وكذلك املعلومات التي تتوافر من 

 (.011.بلبكاي، داود،دت،ص)         .املصدر أخرى كاملدرسة

 :ألاساس النظري للبرنامج إلارشادي -7-4

يعتمد البرنامج على إستراتيجية العالج النفس ي الدينامي الفردي باإلضافة إلى العالج باللعب، ومن الفتيات         

 :التي تم استخدماها 

 .فنية  التفريغ الانفعالي من خالل الكتابة وإلانشاء الرسم -

 (.العضلي، التخيلي، التنفس العميق)سترخاء بأنواعه فنية الا  -

وهي فنية من إلارشاد السلوكي، وتستخدم في تّعلم أنماط سلوكية جديدة، وفي زيادة تكرار ألانماط : النمذجة -

 
ً
تعليم ألاطفال أساليب سلوكيات  جديدة وسوية، : السلوكية املرغوبة وفي عالج املخاوف، والهدف منها أيضا

 .الل الاقتداء باألنموذج في بعض ألاحيان، الباحثة أو أحد ألاطفالوذلك من خ

ويتّمثل املضمون التطبيقي لهذه الفنية في تقديم املعلومات وألاساس النظري لألطفال بطريقة  :املحاضرة -

 .بسيطة وسهلة، وذلك بهدف زيادة وعيهم وإثارة اهتمامهم، واستخدمت هذه الفنية بشكل قليل

 يخبره الطفل عادة بعد التعبير عن الغ -
ً
ضب والتحكم فيه، تتناول هذه الفنية الغضب باعتباره انفعاال

 اتجاه آلاخرين، ‘الصدمة التي تعرض لها، ويظهر على شكل عدوان يمارسه الطفل 
ً
 أو جسديا

ً
ما لفظيا

فنية  فالهدف ألاساس ي تعليم الطفل التعبير عن الغضب بطريقة تكييفية والتحكم فيه وعدم قمعه، وهذه

 .من فنيات التدريب على تحصين ضد الضغوط

. يمكن للطفل أن يعبر عن تجاربه ومشاعره التي ال يمكن التحدث عنها إلى آلاخرين بواسطة الرسوم :الرسم  -

يعتبر اللعب والحركة وعنصر الخيال أدوات العالج ألاساسية لألطفال الذين يمرون بتجارب صعبة، إذ 

التوازن، ويستطيع الطفل من خالله أن يعيد ألامور إلى طبيعتها، فمثال عندما  يساعد اللعب على استعادة 

يقوم الطفل بتقليد دور الجندي أو الشرطي،فهو يشعر بالقوة فمن خالل اللعب يكتسب القوة والقدرة على 

 (.012. بلبكاي، داود،دت،ص.                         )مواجهة املواقف الصعبة التي تعرض لها
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 :سبل الوقاية من التحرش الجنس ي-8

 :كموقف وعرقلته والتخلص منه( التحرش الجنس ي) التعرف على الاعتداء الجنس ي-8-1

 يكون ذلك بإعطاء . يوجد عدة طرق لتحقيق هذا الهدف، واملسؤولية تقع خاصة على عاتق ألاولياء واملعلمين واملربين

 أما دور الوالدين . التعرف على املواقف الخطيرة وعلى مواجهتهاالحرية للطفل للتعرف على إستراتجيته الخاصة في 

 :فيكون من خالل مايلي

  جسمك ملكك"أن يتعلم مبدأ." 

 أن يتعلم التعرف على املواقف املقبولة وغير املقبولة. 

  حتى " أريد أن نتحدث:  وأن يقول لراشد ممن يثق فيه" اذهب ، ابتعد،"، أن يقول " ال"أن يتعلم يقول

 .ر  له عن التهديد والاستدراج الذي يتعرض لهيعب

  سر مفيد، غير مفيد"أن يتعلم التمييز بين." 

  لذا على الطفل أن يتعلم في حالة . هو شخص معروف بالنسبة للطفل( املتحرش جنسيا)املعتدي جنسيا

فل أن يخبر  طلب منه أحد ألاقارب أن يتفرد به أو أن يلتزم الصمت في حالة قدم له هدية، هنا على الط

 .يخبر أقرب املوثوقين بالنسبة له

 املعتدي جنسيا قد يكون غريب عن الطفل. 

 أن يتعرف على  -في الوضعيات العادية-بأن يتعلم الطفل : أن يتعلم طلب املساعدة وأن يبحث عنها

وة على الهيئات والجهات وألافراد الذين يمكنه طلب املساعدة منهم في حال تعرضه إلى أي خطر، هذا عال 

 .املساعدة التي يطلبها ممن يثق فيهم

  تشجيع الطفل على مساعدة الغير ، وهذا من خالل تكوين صدقات، والقدرة على الانتماء للجماعة

 (.090.عباس ي،دت،ص)"وللمجتمع، والتي تبدأ من أصدقائه ثم زمالئه في الروضة و في املدرسة

                 :   أو الاستغالل الجنس ي أو إلاساءة الجنسيةإلارشادات والنصائح للحد من التحرش الجنس ي -8-2

تطوير استراتيجيات التدخل العالجي الفعال والاهتمام ببحوث وبرامج وقائية خاصة بالتحرش الجنس ي أو الاستغالل -

 .الجنس ي أو إلاساءة الجنسية لدى الطفل

التربية الجنسية للطفل وكيفية التعامل الفعال مع  أساسيات) العمل على إعداد برامج وقائية موجهة لألهل تتضمن-

 (.أبنائهم في مثل هذه الظروف

 .تفعيل دور املرشد النفس ي والاجتماعي في املدارس وتدريبه على التعامل مع هذا النوع من العنف املوجه للطفل-

عند تعرضهم لالستغالل " ل القو " إصدار نشرات أو إعالنات الهدف منها توعية ألاطفال بموضوع إلاساءة، وتعليمهم-

 
ً
 .والتحرش الجنس ي خاصة

 .، فقد يحقق نتائج أفضل من العمل الفردي مع الطفل(لألم والطفل) العمل على إعداد برنامج للعالج املتوازي -

ضرورة إضافة جلسات جماعية للبرنامج الفردي تضم مجموعة من ألاطفال أصدقاء الطفل الهدف منها تقديم -

دعم الاجتماعي له، يتم من خاللها طرح موضوعات عن التربية الجنسية للطفل،وتوعيتهم بموضوع املساندة وال

.    إلاساءة في جو جماعي، وبأسلوب بسيط، مع املحافظة على سرية وخصوصية الجلسات الفردية معه

 (.010.بلبكاي،داود،د،ت،ص)
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 : خاتمة

األطفال من املشكالت الخطيرة جًدا، املنتشرة في مختلف نستخلص مما سبق تقديمه أن التحرش الجنس ي ب          

تستمر أثاره إلى بقية حياة الفرد في حال لم يجد  املجتمعات العاملية ومن أصعب التجارب التي يمر بها الطفل والتي

النفس ي كحق وعليه البد من رعاية ألاطفال لحساسيتهم والذي يرتكز في توفير ألامن  والهدوء . التدخل املبكر والسريع

اهرة  التحرش الجنس ي باألطفال  حتى نقف على ماهيتها، 
ّ
من حقوقهم، لذلك وجب إلقاء املزيد من الّضوء على  ظ

 بدراستها 
ّ
وطبيعة العوامل املشجعة على حدوثها، وأسباب تفاقمها، هذا من منطلق أن محاربة أي ظاهرة ال تبدأ إال

هالفهمها ومعرفة أسبابها للقضاء عليها من أ
ّ
 .ساسها، وهي الخطوة ألاّولى في طريق حل

 :قائمة املراجع

 سلوكي الضطرابات ما بعد الصدمة  -،تأثير برنامج معرفي(0900)الصبوة، محمد نجيب ، ،أحمد محمد، سماح نبيل-0

 .020.،ص(2)لدى عينة من أطفال التحرش الجنس ي،املجلة املصرية لعلم النفس إلاكلينيكي وإلارشادي،العدد

سلوكي في خفض بعض اضطرابات -،فعالية برنامج معرفي(0900)مد محمد، سماح نبيل، الصبوة، محمد نجيبأح-0

كرب ما بعد الصدمة لدى عينة من ألاطفال الذين تعرضوا لتحرش الجنس ي، املجلة املصرية لعلم النفس إلاكلينيكي 

 .120.،ص1وإلارشادي،العدد

،أسباب التحرش الجنس ي وآثاره وطرق (0902)الرحمن الطريف، الجوهرة بنت الفهد الجبيلة،غادة بنت عبد-2

 .020.عالجه، مجلة جامعة امللك خالد للعلوم إلانسانية،العدد الثاني،ص

،الحماية القانونية أثناء النزاعات املسلحة،رسالة ماجستير،عمادة الدراسات (0900)الخطيب،حسن أنور حسن،-1

 .01-00.العليا، جامعة القدس،ص

 .020-2-2-2.،كيف تحمي ابنك من التحرش الجنس ي،ص(ت.د)ي،أحمد خلف،الغامد-9

،الحلول وإلاجراءات الوقائية للحد من ظاهرة التحرش الجنس ي على (ت.د)بلبكاي جمال،داود شفيقة،-2

 .010-012-011-020-020.ألاطفال،ص

 عقالنية دراسة عيادية  على ،سمات الشخصية ودورها في ظهور ألافكار الال (د،ت)بلعباس حنان،أبو الحسن زكية،-2

 .20-90.مجموعة من املراهقين ضحايا التحرش الجنس ي،ص
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،التحرش الجنس ي بالطالبات الجامعيات، أشكاله، أسبابه، أثاره،مجلة (0900)بوعموشة نعيم ، بشتة حنان ،-0

 .001،ص(0)سوسيولوجيا، العدد

الوسائط املتعددة في توعية ألاطفال بالتحرش ،فاعلية برنامج كمبيوتر باستخدام (0909)حسين حسن،أزهار،-0

 .02-09-00-00الجنس ي،رسالة ماجستير في إلاعالم وثقافة ألاطفال،جامعة عين الشمس،القاهرة،مصر،ص
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 .00-09.،ص(0)، مجلة دراسات سيكولوجية الانحراف، العدد"متحرش به.متحرش"بين

،جريمة التحرش الجنس ي في القانون الجزائري والقانون املقارن، رسالة ماجستير منشورة (0902)لقاط مصطفى،-00

 .01-02ي القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر،صف

إلاساءة الجنسية لألطفال الوقاية والعالج،دار املصورات "،الوباء الصامت(0909)محمد الحسن علي فضل، ناهد،-02
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 .10-10ص.،مصر0ي خطر يواجه طفلك،ألاندلس الجديدة،ط،التحرش الجنس (0909)محمود غريب، سميحة،-01

 .0-0.،واقع إلاعتداء الجنس ي على ألاطفال في محافظات قطاع غزة،ص(0990)وحدة النشر واملعلومات،-09
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 مدخل مفاهيمي للموضوع

جامعة محمد -محمد أكلي بوزيد طالب دكتورة تخصص هندسة التربية والتكوين

 لجزائرا –الصديق بن يحي 

 الجزائر –جامعة الصديق بن يحي جيجل  -يوسف حديد أستاذ محاضر

 :ملخص البحث

يواجه ماليين ألاطفال في أنحاء العالم صورا وأشكاال مختلفة من إلاساءات الجنسية ،وقد يتعرض ألاطفال  

ل إلى مخاطر وأضرار لالستغالل الجنس ي في منازلهم ومدارسهم وحتى مجتمعاتهم ،ويؤدي العنف الجنس ي على ألاطفا

ما في ذلك الجسدية،وبالرغم من بشاعة جريمة استغالل الطفل إلشباع الرغبات بمتنوعة منها النفسية والاجتماعية 

الجنسية إال أن الظاهرة في تزايد مستمر وال تقف املسؤولية عند الجاني، بل تمتد إلى ألاسرة خاصة آلاباء وألامهات 

 .في ظل غياب الرقابة ألاسرية

ما أدى بنا إلى البحث والغوص في هذا املوضوع من خالل التطرق لظاهرة العنف ضد ألاطفال بتقديم تعريف  ثم 

الحديث عن أنواع العنف ضد ألاطفال ثم أسباب العنف وأصول ظاهرة العنف ونختم بآثار العنف ضد ألاطفال ، 

،وأشكال التحرش الجنس ي  ونظر القانون كما تطرقت للحديث عن التحرش الجنس ي مفهومه ،من هم املتحرشون 

لهاته الظاهرة كما تناولت أيضا إلاساءة الجنسية لألطفال بتقديم مفهوم له ثم تحدثت عن الدراسات التي تناولت 

 لإلساءة الجنسية  ثمإلاساءة الجنسية لألطفال بعدها تطرقت ملدى انتشار ها والعوامل التي تزيد من خطر التعرض 

كما قمت بالتطرق ملوضوع الاستغالل الجنس ي  حيث بحثت عن مفهومه وما هي املراحل . را التوصياتالعواقب  وأخي

التي يتم فيها تحويل الطفل إلى ضحية جنسية وأعراض الاستغالل الجنس ي للطفل وصور الاستغالل الجنس ي لألطفال 

امل التي أدت إلى انتشار ظاهرة الاعتداء إلى هذا تحدثت أيضا عن واقع الاعتداء الجنس ي على ألاطفال وأثاره والعو 

 .الجنس ي على ألاطفال ،نظرة القانون لظاهرة الاستغالل الجنس ي وأهم التوصيات 

.العنف ضد ألاطفال ،التحرش الجنس ي ،إلاساءة الجنسية ،الاستغالل الجنس ي لألطفال : الكلمات  املفتاحية  

RESEARCH SYMMARRY : 

MILLION OF CHILDREN AROUND THE WORLD FACE VARIOUS FORMS AND FORMS OF SEXUAL 

ABUSE ,AND CHILDREN MAY BE EXPOSED TO SEXUAL EXPLOITATION IN THEIR 

HOMES,SCHOOLS,AND EVEN THEIR COMMUNITIES . 

THE PHENOMENON IS CONSTANTLY INCREASING ,AND THE RESPONSIBILITY DOES NOT REST WITH 

THEPERPETRATOR ,AS IT EXTENDS TO THE FAMILY , ESPECIALLY FATHERS AND MOTHERS ,IN 

THEABSENCE OF FAMILY CONTROL . 

WHAT LED US TO RESEARCH AND DIVE INTO THIS SUBJECT BY ADDRESSING THE PHENOMENON OF 

VIOLENCE AGAINST CHILDREN BY PROVIDING A DEFINITION AND THEN TALKING ABOUT THE TYPES 

OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN AND THEN THE CAUSES OF VIOLENCE AND THE ORIGINS OF THE 

PHENOMENON OF VIOLENCE AND CONCLUDING WITH THE EFFECTS OF VIOLENCE AGAINST 
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CHILDREN ,AS I TOUCHED ON THE CONCEPTOF SEXUAL HARASSMENT ,and the forms of sexual 

harassment THE LAW LOOKED AT THIS PHENOMENON AND ALSO DEALT WITH SEXUAL ABUSE OF 

CHILDRENBY ADDRESSING THE EXTENT OF ITS PREVALENCE AND THE FACTORS THAT INCREASE THE 

RISK OF SEXUAL ABUSE ,THEN THE CONSEQUENCES AND FINALLY THE RECOMENDATIONS . 

PICTURES OF SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN TO THIS I ALSO TALKED ABOUT THE REALITY OF 

SEXUAL ABUSE OF CHILDREN AND ITS EFFECTS AND THE FACTORSSS THAT LED TO THE SPREADOF  

THE PHENOMENON OF SEXUAL ABUSE   of children , the Law ‘s view of the phenomenon of sexual 

exploitation and the Most important suggestions . 

KEY WORDS :-VIOLENCE AGAINST CHILDREN-SEXUAL HARASSMENT-SEXUAL ABUSE-CHILD 

SEXUAL ABUSE. 

 العنف ضد ألاطفال 

نالت ظاهرة العنف في ألاسرة اهتمام الكثير من الباحثين الاجتماعيين والنفسانيين بهدف فهمها وإيجاد  

الحلول الواقعية لها ،دلك ألن  ألاطفال هم ألاكثر تعرضا لنتائجها السلبية ،فمرحلة الطفولة هي أكثر املراحل العمرية 

ما تتعرض له من خبرات مؤملة وبالتالي أكثر ها  تأثيرا  في بناء شخصية الطفل في لدى إلانسان قابلية للتأثير بكل 

مراحل حياته  الالحقة فأي نوع من أنواع العنف ساء الناتجة عن الظروف التي تحيط بالطفل داخل ألاسرة أو تلك 

 .التصرفات املوجهة ضده مباشرة ، تترك أثارها في جوانب شخصيته 

أو اضطراب يصيب شخصا ما في أي مرحلة من مراحل حياته إنما يعود في أثره إلى الخبرات  نتيجة لدلك فأي خلل

 .املؤملة التي تعرض لها الفرد في املراحل املبكرة  من عمره خاصة السنوات ألاولى في حياته

 :تعريف العنف ضد ألاطفال 

ين والنفسانيين والتربويين حتى لوحظ أن تعريف العنف ضد ألاطفال محل اختالف عند الباحثين الاجتماعي

القانونيين ،فليس هناك تعريف جامعا مانعا متفق عليه  ملعنى العنف ضد ألاطفال في آلاسرة ،مع أنها متفقة على 

 .رفض استخدام العنف ضد ألاطفال وقبول فكرة العقاب  املقبول غير املؤدي لتأصيل  سلوك ما أو الستئصاله

العنف هو الاستخدام الفعلي للقوة املادية إللحاق الضرر وألاذى بالذات أو  فبعض هده التعريفات ترى أن 

 .باألشخاص

أما في معجم العلوم ( 000،092ابن منظور )هو الخرق باألمر ، وقلة الرفق به وهو ضد  الرفق :العنف في اللغة 

غير مطابق للقانون من شأنه  استخدام الضغط أو القوة استخداما غير مشروع أو : الاجتماعية  فيعرف العنف بأنه

 (.0020،110بدوي )التأثير على إرادة فرد ما 

أن العنف هو أي فعل  يعمد فاعله إلى اغتصاب شخصية آلاخرين ،ودلك بإقحامها إلى "وذكرت املوسوعة الفلسفية 

معا عمق كيانها الوجودي ويرغمها على أفعالها في مصيرها منتزعا حقوقها أو ممتلكاتها أو الاثنين 

 .".العنف هو سلوك يهدف إلى إيقاع ألاذى أو الضرر النفس ي أو الجسدي " ترى ألين روتزل أن (.0002،00العكرة،)

 :أنواع العنف ضد ألاطفال 

 (:0009زهران ، )هناك أنواع وأشكاال متعددة للعنف والتي يمكن تصنيفها على النحو التالي 
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 وكرامته وبالتالي حقوقه كإنسان  ف ألاسري ويدخل ضمن تهديد حرية  إلانسانيسمى أيضا بالعن:ـــــــــ العنف العائلي 1

والدي يتمثل باستخدام القوة الجسدية بشكل متعمد اتجاه آلاخرين بهدف إيذائهم وإلحاق :ـــــــــ العنف الجسدي  2

اة نفسية جراء تلك أضرار جسمية لهم كوسيلة عقاب غير شرعية مما يؤدي إلى التسبب بوقوع ألم وأوجاع ومعان

ألاضرار مما يعرضهم للخطر ومن ألامثلة على العنف الجسدي الحرق ،الكي بالنار ،الرفس باألرجل وخنق باأليدي 

 ،ودفع الشخص 

 .واللطم والضرب باألدوات 

رفة علمية و الامتناع عن القيام بعمل وفق مقاييس مجتمعية ومع,الذي قد يتم من خالل عمل أ: ــــــــ العنف النفس ي 3

بالضرر النفس ي وقد تكون تلك ألافعال على يد فرد أو مجموعة يملكون القوة والسيطرة مما يؤثر على وظائفه 

السلوكية والوجدانية والذهنية والجسدية ومن ألامثلة على العنف النفس ي  إلاهانة ،التخويف،والاستغالل والعزل 

.وعدم الاكتراث وفرض الرأي على آلاخرين بالقوة   

ويتمثل بعدم تلبية الرغبات ألاساسية لفترة مستمرة من الزمن ويصنف إلى فئتين إلاهمال املقصود : ــــــــ إلاهمال 4

 .والغير املقصود

, هو الاتصال الجنس ي إلاجباري باستخدام القوة بين البالغ والطفل لطبيعة تلك العالقة أ :ــــــــــ الاستغالل الجنس ي 5

لى تلك العالقة باالستغالل الجنس ي ومنها كشف ألاعضاء التناسلية ،وإزالة املالبس عن الطفل إعطاء ملوافقتهم ع

،الاغتصاب ،مالطفة الطفل مالمسة جنسية ،تعريف الطفل بصور وأفالم جنسية ،أعمال مشينة غير أخالقية 

 .كإجبار الطفل على التلفظ بألفاظ جنسية 

 .الب أنفسهم ،عمال على تالميذ ، أو معلمين على تالميذ العنف بين الط:ــــــــ العنف املدرس ي 6

في هدا النوع ال يستطيع الطفل حماية أنفسهم من أصحاب العمل الدين يحاولون استغاللهم  :عمالة ألاطفال   ـــــــ7

 .بدافع املادة أو التهديد

 :  هناك أسباب عديدة منها: أسباب العنف  وأصول ظاهرة العنف ضد ألاطفال 

يتضمن دلك  ظهور مشكالت سلوكية خطيرة لدى الطفل كأن :ــــــ  عوامل تتعلق بالطفل وخصائص شخصيته ـ1

يسلك الطفل بطريقة عدوانية وأن يكون غير مدعم ألوامر الوالدين وان يكون من دوي املزاج الصعب الدين يميلون 

 .غالبا للصراخ والبكاء وهدا ما يعرضهم لإلساءة 

إن إلاباء املسيئين غالبا ما يكونون قد تعرضوا لإلساءة أو إلاهمال وهم أطفال ولدلك : علق بالوالدينــــــ عوامل تت2

 .فإن خبرات إلاساءة أو إلاهمال في طفولتهم أكثر عرضة ألن يصبحوا مسيئين مع أطفالهم 

خرين مثل انخفاض املستوى دلك خصائص ألاسرة وحجمها والعنف ألاسري واملتغيرات آويتضمن : ـــــــ عوامل أسرية 3

الاقتصادي والاجتماعي والبطالة والضغوط  الاجتماعية والبطالة وتعاطي املخدرات لدى إلاباء ،إذ أن هناك عالقة 

بين خصائص ألاسرة وإساءة معاملة ألاطفال فكلما زاد عدد أفراد ألاسرة أصبحت عنيفة اتجاه أطفالهم مقارنة 

 .باألسر التي يقل عدد أفرادها

معينة  تفي إطار السياق الاجتماعي تؤدي الثقافة دورا مهما في شيوع وانتشار سلوكيا:  ـــــ عوامل بيئية اجتماعية4

خاصة سلوك العنف أو إلاساءة نحو ألاطفال أ، يدرك هدا السلوك بوصفه مقبوال في سياق القيم الاجتماعية 

 (.0990،20مجيد )والاتجاهات  الثقافية في املجتمع 
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ك أسباب أخرى كاالنتشار سلوك  الالمباالة ،ووجود وقت فراغ كبير وضعف التشريعات والقوانين  املجتمعية وهنا

 (.0990،022ال مبارك)

ويمكن إرجاع العوامل املؤدية إلى ظاهرة العنف غلى أصليين رئيسيين يعبر عليهما في علم النفس الحديث بالوعي 

 . النوعين من الشعور في خلق ظاهرة العنف لدى إلانسان  والالوعي في شخصية إلانسان وتأثير هدين

العنف الواعي يقع تحت هدا العنوان تصرفات إلانسان العدوانية املقصودة سواء كانت هده التصرفات مبررة أو غير 

 .مبررة ،عدا حاالت معينة والتي تصنف قانونا ضمن حاالت الدفاع عن النفس أو املجتمع 

 العنف الالواعي

تتجلى آلاثار النفسية والانفعالية في مشاعر الرعب ،القلق ،والاكتئاب وضعف القدرة  :العنف ضد ألاطفال أثار 

على ضبط الانفعاالت ،ويكون الفرد شكاك وقليل الثقة بنفسه ،وغالبا عدواني أو انعزالي وسلبي مع أقرانه في املدرسة 

الشاذة وانخفاض احترام  تشديد ،إضافة لبعض السلوكيا،ومع أفراد أسرته ،التبول الالإرادي ،ونوبات الغضب ال

الذات ،واملشاكل التعليمية ،والحذر املفرط من الكبار وانخفاض الثقة بالنفس ،ومشاعر الاكتئاب ،والتوتر الدائم 

والشعور الدائم بالخوف وعدم ألامان ،وعدم الهدوء والاستقرار النفس ي ،إن التعرض للعنف في الطفولة يقترن 

والكحول  تران شديد بالسلوكيات املضرة بالصحة في املراحل الالحقة من الحياة كالتدخين وإدمان املخدرااقت

والخمول البدني والسمنة املفرطة ،وتسهم هده السلوكيات بدورها في بعض ألاسباب الرئيسية للمرض والوفاة ،بما 

وألاوعية الدموية والعنف والعدوان وضعف ألانا  فيها ألاورام السرطانية والاكتئاب والانتحار واضطرابات القلب

 .ألاعلى 

 التحرش الجنس ي 

إن ظاهرة التحرش الجنس ي ضد ألاطفال هو جريمة العصر ،حيث يواجه املاليين من ألاطفال في أنحاء العالم صورا 

،ويؤدي العنف وأشكاال مختلفة من العنف والتحرش ،وقد يستغلون جنسيا في منازلهم ومدارسهم وحتى مجتمعاتهم 

الجنس ي ضد ألاطفال على مخاطر وأضرار متنوعة منها النفسية والاجتماعية بما في دلك الجسدية ،وبالرغم من 

بشاعة استغالل الطفل إلشباع الرغبات الجنسية إلى أن الظاهرة في تزايد مستمر وال تقف املسؤولية عند الجاني بل 

ظل غياب الرقابة ألاسرية وعليه ما هي مخاطر تعرض ألاطفال للتحرش  تمتد إلى ألاسرة خاصة آلاباء وألامهات  في

 .الجنس ي ؟كيف يمكن التصدي لهاته الظاهرة ؟من هم ؟

التحرش الجنس ي بالطفل كل إشارة يتعرض لها الطفل عن عمد ،بتعريضه :  املفهوم الفقهي للتحرش الجنس ي

ك من املثيرات كتعمد مالمسة أعضائه التناسلية أو حثه للمشاهدة الفاضحة ،أو الصور الجنسية العارية أو غير دل

على ملس أعضاء شخص أخر أو تعليمه عادات سيئة أو هي محاولة استثارة طفل جنسيا دون رغبة الطرف ألاخر 

 .املجامالت الغير البريئة , ،ويشمل اللمس أو الكالم أو املحادثات التليفونية أ

ت غير مرغوب فيها ا أو ألافعال ذات الطابع الجنس ي والتي تنتهك جسد أو التحرش الجنس ي هو أي صيغة من الكلما

عدم الاحترام , عدم ألامان ،أو الخوف أ, التهديد أ, خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم الارتياح   ،أ

 .والترويع أو إلاهانة أو إساءة أو ترهيب 

:من هم املتحرشون   

النساء وقد يكون , عنف الجنس ي ،قد يكونون أفرادا او مجموعات من الرجال أهم مجموعة من مرتكبو جرائم ال   
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املتحرش غريبا عنك بالكامل أو أحد أفراد معارفك،صاحب العمل ،موظف زميل ،جار ك ، من ألاقارب عم ،خال ، أو 

.ضيف  

شكال التحرش الجنس ي أ  

:يمكن أن يتخذ أشكاال مختلفة   

ـــالنظر املتفحص 0 ,غلى الجسم أوالى أي أجزاء أخرى  أو عينه قالنظر بشكل غير الالئالتحديق او :ـ  

اللمس ،الغمز ،فتح )عمل أي نوع من التعبيرات الوجهية التي تحمل اقتراحا ونوايا جنسية :ـــــــ التعبيرات الوجهية 0

..(الفم  

ـــــاالصوات ذات إلايحاءات الجنسية 2  

ـــ التعليقات 1 الحكايات ،طرح , ة عن جسد احدهم ،مالبسه ،إلقاء النكت الجنسية ،أإبداء  مالحظات جنسي:ــــ

.اقتراحات جنسية مسيئة   

 .ــــ املالحقة أو التتبع  سواء مشيا أو بالسيارة 9

وصف املمارسات الجنسية ،أو التخيالت ،تقديم اقتراح يحمل طابعا جنسيا بشكل ضمني :ـــــــ الدعوة ملمارسة الجنس 2

 .أو علني 

 .عرض صور سواء عبر الانترنت أو بشكل فعلي :ـــ الصور الجنسية ـــ2

ـــ املكاملات الهاتفية 0  .ــــ

 .التحسس ،النغز ،الحك ،الاقتراب ،الشد ،أو  أي إشارة جنسية : ــــــ اللمس 0

 .ـــــ التعري، التهديد والترهيب  09

 :ألافعال التي تعد تحرشا جنسيا وفق القانون هي 

 .عندما يطلب من شخص ما تحت التهديد القيام بفعل غير مرغوب فيه ذي طابع جنس ي :تحت التهديدالابتزاز *

 .هذا القسم يشير إلى مخالفة جنائية يتضمنها القانون العقوبات الجنائي منذ عشرات السنين :أعمال مشينة*

عندما تقدم ) املذكورة توجه إلى شخص آبى ملتحرش عدم رغبته في العروض :عروض متكررة ذات طابع جنس ي *

العروض من خالل استغالل عالقات السلطة ،التبعية ،التعليم ،أو العالج ،يعد هدا تحرشا جنسيا حتى وإن لم يظهر 

 .(املتحرش به للمتحرش أنه غير معني بالعروض

عدم  تعليقات متكررة توجه لشخص ،تركز على طبيعة الشخص الجنسية على الرغم من أنه  قد أبدى للمتحرش*

 .رغبته في التعليقات  املذكورة 

مهينة أو مذلة توجه  لشخص وتتعلق بجنسه أو طبيعته الجنسية ،بما في دلك ميوله ( حتى ولو ملرة واحدة ) إلاشارة *

 .الجنسية 

 .نشر صور أو فيلم أو تسجيل * 

 نظر القانون لظاهرة التحرش الجنس ي 

سة أنواع من السلوكيات تعد تحرشا  جنسيا  وينص أن تصرف يعرف خم 0000قانون منع التحرش الجنس ي سنة  

 .كهذا يعد مخالفة جنائية عقوبتها السجن ومخالفة مدنية تمكن املحكمة منح التعويض دونما ثبوت الضرر 

إن املشرع الجزائري لم يحذوا حذو التشريعات القانونية  املجرمة للفعل التحرش الجنس ي حيث لم يجرم الفعل إال 

حيث نجد  0991نوفمبر  09املؤرخ في  91/09مكرر من القانون رقم  210يله لقانون العقوبات  بموجب املادة في تعد
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يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنس ي : " مكرر من من قانون العقوبات الجزائري ينص على مايلي  210أن املادة 

 .دج  099. 999دج إلى 99.999ويعاقب بالسجن من شهرين إلى سنة واحدة وبغرامة مالية من 

 إلاساءة الجنسية  

قلما تم تناول موضوع إلاساءة الجنسية  للطفل على الرغم من انتشار الظاهرة  في كافة أنحاء العالم ،ولكن لوحظ 

على مر العقود ألاخيرة  اهتمام العام املتزايد بمسألة  مواجهة قضية  سوء معاملة  الطفل بشكل عام ،وإلاساءة 

طفل بشكل خاص ،إن هده القضية  لم تنل القدر الكافي من الاهتمام على الرغم من عدد الضحايا  الجنسية لل

الذين يطلبون املساعدة  هذا ما دفع بنا إلى الحديث عن قضية إلاساءة الجنسية للطفل  ووضع حجر ألاساس لهذه 

.املسألة  وبلورة إستراتيجية وطنية شاملة ملعالجتها   

ثمة العديد من التعريفات لإلساءة الجنسية للطفل ،أكثر هذه التعاريف شمولية  هو ذلك :  نسيةمفهوم إلاساءة الج

الوارد في القانون الفيدرالي  للوقاية من إلاساءة الجنسية للطفل  ومعالجة ضحاياه ،الذي يصفها  بأنها كل استغالل 

على املشاركة أو مساعدة أي شخص أخر على وإكراه ألي طفل ,أو استخدام  أو إقناع ،أو أغراء أو استعماله  أ

, املشاركة في أي سلوك جنس ي صريح ،أو التظاهر بسلوك من هدا النوع لهدف تصويره أو الاغتصاب أو التحرش أ

  2223)ممارسة متاع القربى مع ألاطفال , أخر من أشكال الاستغالل الجنس ي للطفل أشكل APATA ).البغاء 

التقبيل , جسدية ،بما في دلك اللمس واملداعبة أ( 0)ساءة الجنسية للطفل أن تكون بناء عليه يمكن أن تكون إلا 

بصرية مثل عرض ألاعضاء التناسلية ،إظهار ممارسات جنسية ،عرض أفالم ، صور إباحية ( 0)والتحرش والاغتصاب 

ومدلوالت جنسية بكلمات ذات إيحاءات , شفهية مثل مخاطبة الطفل بطريقة جنسية أ( 2)تظهر أفعاال جنسية 

 .استغالل مثل إلتقاط صور أو تصوير الطفل في وضعيات جنسية  أو الاتجار ببهم (1)

 الدراسات التي تناولت إلاساءة الجنسية لألطفال 

قلما تم تناول  مسألة إلاساءة الجنسية في الوطن العربي على الرغم من انتشارها في كافة أنحاء العالم ،لذلك 

لبنان الستكشاف وتسليط الضوء على آفة  كانت لتبقى مدفونة ،لذا كانت دراسة من طرف منظمة  الدراسة ألاولى في

عقب رصد عدد من ضحايا إلاساءة الجنسية للطفل _السويد _كفى اللبنانية باالشتراك مع منظمة غوث ألاطفال 

راسة مع املجلس ألاعلى للطفولة ،تم التغاض ي عنها لفترة طويلة من الزمن ثم تنفيذ الد 0992عند نهاية حرب تموز 

ومراكز الخدمات إلانمائية والجمعية العربية الدولية لحماية ألاطفال من سوء  املعاملة وإلاهمال ،في هده الدراسة  

تعرض ألاطفال ألفعال جنسية مباشرة ،التعرض ألفعال )أشكال 2تم تصنيف إلاساءة الجنسية للطفل على أساس 

 .(ت الشروع بأحد هدين الشكلين غير مباشرة ، او محاوال 

 نأن معدالت إلاساءة الجنسية في أوساط التالميذ الفلسطينيي( 0999)ومن الدراسات السابقة دراسة وجد حاج يحي 

 .مشابهة لتلك املالحظة في معظم املجتمعات ألاخرى 

عرضوا لإليذاء الجسمي هدفت الدراسة إلى إدراك حجم الجسم لدى ألاطفال الدين ت( 0009)دراسة جيمس موريل 

 .والجنس ي وأولئك الدين لم يتعرضوا لدلك إلايذاء 

 .(،مفهوم صورة الجسم لدى ألاطفال واملراهقين الصنيين 0999)دراسة لـــــــــــي وآخرون 

هدفت الدراسة إلى التعرف على عالقة صورة الجسم بأنماط التفاعالت الاجتماعية في ( : 0992)دراسة جمال عطية 

 .لة الطفولة مرح



 اإلساءة الجنسية لألطفال الواقع وسبل المعالجة 

 برلين –المانيا / طي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقرا 31  

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير ردود ألافعال والوقوع ضحية لألقران على تقدير (: 0992)دراسة لوندي ،أن ، وهوانج 

 .صورة الجسم 

صورة الجسم كمدد لبعض أبعاد البناء النفس ي لدى ألاطفال مرض ى :بعنوان ( 0902)ودراسة ناهد فتحي أحمد 

 .السمنة 

.إساءة معاملة ألاطفال وعالقتها بتقدير الذات : بعنوان (0990)حمدي دراسة نسرين أحمد امل  

بعنوان خبرات إلاساءة التي يتعرض لها الفرد في مرحلة الطفولة وعالقتها (0992)دراسة عماد مخيمر ،وعزيز مصطفى 

.باضطراب الهوية الجنسية   

 لتعرض  لهاإلاساءة الجنسية لألطفال والعوامل التي تزيد من خطر ا ر مدى انتشا

يصعب إجراء دراسات استباقية عن ظاهرة إلاساءة الجنسية لألطفال ودلك ألسباب أخالقية وقانونية ،لدا فكافة  

البيانات التي تم ويتم جمعها مستقاة من بالغات استعمارية رجال ونساء طلب منهم تكدر ممارسات جنسية فرضت 

فال بعض إلاساءات  في مثل هده الحاالت بسبب الخوف أو سنة ،غير أنه قد يتم إغ 00عليهم قبل بلوغ السن 

( فرانك لهور  0002)الشعور بالعار أو بسبب كبت الذاكرة أو رفض املشاركة في الدراسة أو نكران ما حدث في املاض ي 

هر أن ،لدى فاالنحياز غير املوثوق في الدارة يشكل خطرا على مدى صحة نتائج ، كما أ، دراسات سابقة غالبا  ما تظ

 .(.،فرقيسون 0999)الانحياز إلى السلبية الكاذبة إنما يطغى على امليل غلى الايجابية الكاذبة 

 : أما العوامل التي تزيد من خطر التعرض لإلساءة الجنسية للطفل هي 

فهي (ر ،هاي0999)اقتصادية معينة , ال تقتصر إلاساءة الجنسية للطفل كما يبدوا على بيئات ثقافية أو اجتماعية أ

العريقة والاجتماعية والاقتصادية وألاطفال ألاكثر :تقع في املناطق الريفية والحضرية في أوساط مختلف املجموعات 

 .سنة  00_0عرضة هم مابين 

إن من العوامل التي تزيد خطر التعرض إلاساءة لدى الفتيات هي قلة ألاصدقاء ،غياب أو عدم توفر ألاهل ،وجود 

إعاقة جسمية أو عقلية ،انفصال  عن كال ألابوين أو :اعات بين ألابوين ومن العوامل ألاخرى زوج ألام ،وجود نز 

جنسية في طفولته , أحدهما ،مرض عقلي ،إدمان املخدرات  الكحول في العائلة ،تعرض أحد ألابوين إلساءة جسدية أ

 .،البقاء في املنزل ،إقامة قصيرة بضيوف بالغين في املنزل 

 .الطالق ،العنف املنزلي ،وجود أفراد مدمنين أو غير معنيين عاطفيا باألطفال بتربية ألاطفال : سرية ومن العوامل ألا 

 التوصيات 

 :من جانب الطفل 

 سنوات 1حمالت توعية وتثقيفية في عمر *

 التربية الجنسية في املدارس *

 التربية على حقوق الطفل *

 افع عن مسألة ا إساءة الجنسية للطفل التوعية على وجود مؤسسات ومنظمات تعالج وتد*

 .وجود منظمات حقوقية  تدربهم على معرفة كيفية التبليغ والاخطار في حالة تعرضهم  لإلساءة*

 :على مستوى العائلة

 تثقيف الاهل بشأن مهارات الابوة والامومة وطرق التأديب  الالعنفية *
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 .تربية الطفل على أساس التفهم والحماية *

 .هل على خطورة املشكلة وحجمها وترسيخ حقيقة أن كل طفل هو ضحية محتملة توعية الا *

تثقيف الاهل بشأن كيفية الاستجابة للفضول الجنس ي الطبيعـي لـدى الاطفـال والقـدرة علـى الاجابـة لألسـئلتهم بشـكل *

 .يتالئم وعمرهم

 .تشجيع عملية التبليغ *

 على مستوى املؤسسسات 

.ة املرتبطة باالساءة  الاعالن عن دورها والانشط*  

 (.الاهل ،املعلمون ،املربون ) توعية كافة الجهات املسؤولة عن الاطفال * 

 .العمل والنضال من اجل تطبيق القوانين *

 مراقبة العاملين مع الاطفال وتزويدهم باالرشادات حول كيفية التعامل مع الاطفال *

 .عون ضحايا أنشاء نظام تأهيل متخصص ومأوى لالطفال الدين يق*

 .انشاء وتعزيز البرامج والهيكليات القانونية ملحاكمة العنف املنزلي * 

 على مستوى الحكومات 

 .التطبيق املالئم للقوانين املوجودة *

 .انشاء خط مساعدة وطني موحد لألطفال *

 مراقبة دور إيواء ا أطفال والاشراف عليها *

 . ة هاته الظاهرة توفير الامكانات املادية والبشرية ملواجه*

 الاستغالل الجنس ي لألطفال 

و مشاهد ذات طبيعة ,الاستغالل الجنس ي لألطفال هو مصطلح يشير إلى ظهور ألاطفال في صور أو أفالم أ: مفهومه

إباحية أو مضمون جنس ي ،بما فيها مشاهد أو صور لالعتداء الجنس ي على ألاطفال ،وعادة ما يظهر هؤالء ألاطفال 

بس خفيفة أو بعض املالبس أو عراة تماما ،كما يعني تصوير أي طفل بأية وسيلة كانت يمارس ممارسة ،وعادة بمال

ويعرفه .حقيقية أو باملحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير لألعضاء الجنسية إلشباع الرغبة الجنسية أساسا 

كل "ـــــــــ باعتباره صور الاتجار بالبشر ــــــــ بأنة  النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية الاستغالل الجنس ي لألطفال

 ."فعل جنس ي تجاري يتم بالقوة أو الاحتيال أو إلاكراه أو أي وسيلة تقع على من هم دون الثامنة عشر 

 املستغلون جنسيا  من هم ؟

ون الثامنة عشر من أجل هم أولئك الذين  يفيدون بطريقة غير عادية من اختالل توازن القوى بينهم وبين أشخاص د

 .استخدامهم جنسيا إما لغرض الربح أو املتعة الشخصية وهم من الصنفين رجال ونساء 

 صور الاستغالل الجنس ي 

الرغبة في الربح عالقة من عالقات القوة  ،ويتخذ شكال تجاريا : الجنس ي بواحدة من الخاصيتين   ليتسم الاستغال 

 :لبغاء والبيع وعرض املواد إلاباحية ويتبين أنه ينقسم إلى عدة صور وتطورت وأخذت أشكاال وصور عدة كا

ـــــ 1  سياحة جنس ألاطفال ـــ

 .استغالل ألاطفال في الدعارة  ــــ0
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 .الاستغالل الجنس ي ألطفال عبر الانترنت  ـــ 2

 مراحل الاستغالل الجنس ي للطفل 

ون إذعان الطفل وتحويله إلى ضحية جنسية من خالل يختلف الاستغالل الجنس ي للطفل عن الاعتداء الجنس ي ،فيك

تلبية الطلبات والرغبات واللعب أو املزاح وإلاغراء ،أو الاهتمام , أسلوب الترغيب أو التودد واملداعبة  واملالطفة أ

والذهاب إلى أماكن اللهو واللعب والتنزه وألاماكن املحببة لدى ألاطفال ،مع رضوخ الطفل الضحية وإذعانه 

 .ستسالمه الطوعي للمستغل البالغ وا

 :إن الاعتداء الجنس ي على ألاطفال يترك أثار وخيمة منها :أثار الاستغالل الجنس ي لألطفال 

 فقدان الطفل لبراءة الطفولة *

 .تشويه الدافع الجنس ي الفطري والطبيعي لدى الطفل *

 .التأثير على املستوى التعليمي *

 .ج الصحي والنفس ي للمستغل وزيادة تكاليف التقاض ي زيادة التكاليف املالية للعال *

ـــــ نوبات  هلع وخوف وتأنيب الضمير * ـــ القلق ـ  .البكاء بسهولة ــ

 . الشعور بالغضب *

 .الشعور باليأس والعجز وفقدان السيطرة على النفس *

 .صعوبة التركيز والتذكر* 

 (.أرق ،كوابيس ،أحالم مفزعة) اضطرابات في النوم *

 .داع مستمر وشعور باالرهاق ص*

 .اضطرابات في الاكل والهضم 

 .اضطرابات جنسية *

 .ارتفاع ضغط الدم *

 .الانسحاب والعزلة وقلة احترام الدات ،إدمان املخدرات *

 عوامل انتشار ظاهرة الاستغالل الجنس ي 

 أنتشار التجارة الاباحية _

 التطورات العلمية _

 .كثرة مقاهي الانترنت _

 :  وامل الداتيةمن الع

 إتباع الشيطان_

 إتباع هوى النفس _

 .ضعف إلايمان   -

كثير من املؤسسات املتعلقة باألطفال وأنشطتها كاملدرسة وألاندية الاجتماعية ال تراعي الجانب : لعوامل التربوية ا

أساليب  الثقافة الجنسية الجنس ي ،فمن العوامل املؤثرة تدني املستوى الثقافي وعدم احتواء املناهج الدراسية على 
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كذلك الكبت الجنس ي ، ضعف الرقابة في ألاسر ومراكز الانترنت  وانعدام آليات الرقابة والحماية القانونية أضف 

 .والاجتماعي وممارسة لبض ألاسر للعالقات الجنسية أمام أنظار ألاطفال  يلذلك املستوى الاقتصاد

 نظر القانون لظاهرة الاستغالل الجنس ي 

نصت الاتفاقية على ضرورة الوقاية وتوفير الحماية للطفل من الاستغالل ،والانتهاك  الجنس ي :فاقية حقوق الطفل ات

بكل أشكاله حتى ولو كان الطفل في رعاية ألاولياء وألاوصياء و القانونيين  ويتضح دلك من خالل ما ورد في املواد 

 .من الاتفاقية 00،21،29،22،20

ـــ  00ثاني ملناهضة الاستغالل الجنس ي التجاري لألطفال عقد في اليابان في الفترة مابين العالمي ال ر املؤتم ــ ديسمبر  09ـ

في  يوكوهاما ،وتعد منظمة اليونيسيف من أهم املنظمات الدولية الناشطة في مجال حماية الطفولة وقبل  0990

 .عرض دور هده املنظمة في مجال الاستغالل الجنس ي 

 يتضمن حماية أوسع أشمل لألطفال ( COPA)قر الكونغرس ألامريكي قانون حماية الطفل على الخط أ 0000في عام 

 .الدول العربية كذلك سنت ترسانة من القوانين الجنائية التي تحمي وتمنع التجارة باألطفال والبغاء 

وسورة الشعراء (20،29)يات كما جاء تحريم البغاء والاستغالل الجنس ي في القران الكريم منها سورة الحجرات آلا 

،لم تقرر الشريعة إلاسالمية (92،91)وسورة النجم آلايتان (00،29)وسورة العنكبوت آلايات (022،021)آلايتان 

حماية جنائية خاصة لألطفال فيما يتعلق واستغاللهم جنسيا ،دلك ألن الشريعة تحرم جميع العالقات والصالت 

 . ت التي تقع خارج نطاق الزواج الجنسية غير املشروعة وهي العالقا

،اتفاقية روما  0000اتفاقية حقوق الطفل عام : كذلك من الاتفاقيات واملؤتمرات الدولية وإلاقليمية نذكر منها 

0000  

 . 0002اتفاقية منظمة العمل الدولية والخاصة بخطر أسوأ أشكال عمل ألاطفال 

 . 0002ي والتجاري لألطفال عام املؤتمر العالمي ألاول ملكافحة الاستغالل الجنس 

 0000ملكافحة الاستغالل الجنس ي والتجاري لألطفال عام  ياملؤتمر ا أألوروب

 . 0990املؤتمر العربي إلافريقي ملكافحة الاستغالل الجنس ي والتجاري لألطفال عام 

 .0999يونيو  29 ــــــ 00منتدى الشرق ألاوسط وشمال إفريقيا حول أمن ألاطفال عن استخدام الحاسب في 

نتيجة لألضرار وآلاثار الخطيرة التي تواجه أطفالنا ،سارعت دول العالم إلى مجابهة هدا الخطر العابر للقارات ،حيث   

باألطفال  بجعلها جريمة جنائية يعاقب  ةعمدت كل دولة إلى سن قوانين صارمة ومنع كل أشكال التجارة السياحي

 .ى نضمن عالم لكل ألاطفال في كل ألاوطان عليها القانون ومحرمة دوليا  حت

 املراجع  

 عالم الكتب :،القاهرة 9علم النفس النمو ،ط(0009)ــــــــ زهران حامد عبد السالم 0

ـــ0 ـــــ أدونيس ـ  .التربية على املوطنة وشروطها ،د،ج،د،ط،دار الطبعة ،بيروت لبنان (0992)ـــــــ العكرة  ـ

،برنامج الخدمة الاجتماعية  العنف ضد النساء وألاطفال  في مستشفى امللك (0990)الكريم  ــــ آل مبارك حنان عبد2

 .عبد العزيز العسكري في السعودية ،دراسة اجتماعية ،رسالة ماجستير  الجامعة ألاردنية عمان ألاردن

 .توزيع ،بيروت دار صادر للنشر وال2،ط< لسان العرب ،د،ج،( 0009)ــــ ابن منظور جمال الدين 1

باضطراب صورة الجسم  لدى عينة من ألاطفال ـــدراسة إكلينيكية ـــ سعاد أبو املجد  اـــ إلاساءة الجنسية وعالقته9

 (.املجلد الحادي عشر )احمد ،مجلة الخدمة النفسية ،كلية آلاداب ،جامعة عين الشمس  دمحم
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ـــنسرين أحمد املحمدي 2  .قتها بتقدير الذات إساءة معاملة ألاطفال وعال( :0990)ـ

ـــ ناهد فتحي أحمد  2 صورة الجسم كمحدد لبعض أبعاد البناء النفس ي لدى ألاطفال مرض السمنة (: 0902)ـــــ

 .يناير (0)العدد(00)،دراسات نفسية ،مجلد

مرحلة الطفولة  خبرات إلاساءة التي يتعرض لها الفرد في( : 0992)ــــــــ عماد محمد أحمد مخيمر ،عزيز بهلول ألظهيري  0

 .يوليو(2)عدد(02)وعالقتها باضطراب الهوية الجنسية ،دراسات نفسية ،دورية علمية ربع سنوية ،مجلد

،جرائم الانترنت ،دار (0909)السيد عتيق ،جريمة التحرش الجنس ي ،دراسة جنائية مقارنة،دار النهضة العربية ،/ـــد0

 (.0999)النهضة العربية ،

ـــــ د09 ،جرائم الاستغالل الجنس ي لألطفال عبر شبكة الانترنت وطرق مكافحتها في (0902)ل إبراهيم عبد العا/ــ

 .التشريعات الجنائية والفقه الجنائي إلاسالمي ،كلية الشريعة والقانون بالقاهرة ،جامعة ألازهر 

إلاباحية،مقرر الجمعية العامة  ــــــ تقرير املقررة الخاصة املعنية ببيع ألاطفال واستغاللهم في البغاء وفي املواد00

 . 0902أوت 2بتاريخ  22/092

 .مؤلفات محمود البدوي ، د، ج،د،ط، الهيئة املصرية (0002)ـــــــــ بدوي أحمد محمود 00

العنف ضد الاطفال في السودان ،مؤتمر اتحاد مجالس البحث العلمي (0900)ــــــ رقية السيد الطيب العباس ي 02

 .العربية 

 .،منشورات الحلبي الحقوقية ،لبنان 0التحرش الجنس ي والاعتداء الجنس ي،ط(0909)يه نعيم شالال ـــنز 01

ــــــ مراد بوقطاية 09 دور الوالدين أمام انتشار ظاهرة العنف ضد الاطفال ،دراسات في العلوم الانسانية (0909)ــ

 .0،جامعة الجزلئر  02/0909والاجتماعية  العدد

ـــــ أحمد 02 ـــ ،دار الفكر 0،مشكالت الطفل السلوكية وأساليب معاملة الوالدين ،ط(0009)السيد محمد اسماعيل ـــ

 .الجامعي  مصر 

ـــ  محمد عبد الرحمان الشقيرات 02 ــ  .، ظاهرة العنف في املجتمعات ،دار الفكر بيروت ،لبنان (0990)ــ

ظر أولياء الامور في املجنمع الريفي ــ،الاشكال والاثار ، ،العنف ضد الطفل من وجهة ن(0909)ــــــــ أسماء ربحي العرب 00

قسم العلوم التربوية والاجتماعية ،جامعة البلقاء التطبيقية ، عجلون ،أبحاث اليرموك سلسلة العلوم الانسانية 

 .والاجتماعية

ــــــ بن حليمة حسينة 00 الحقوق ،كلية العلوم  ،جريمة التحرش الجنس ي في التشريع الجزائري ،قسم( 0901/0909)ـــ

 والساسية ،الجزائر
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 مفاهيم حماية الطفل من إلاساءة وإلاهمال في نصوص أدب الطفل العربي

"دراسة تحليلية لعينة من مجالت ألاطفال"  

 جابر هجمان                                                                                                              د حاتم البصيص                 .أ

 تربية الطفل قسم–طالبة دكتوراه                                 قسم املناهج وطرائق التدريس                                  

 جامعة البعث –كلية التربية                                                                                                      جامعة البعث  –كلية التربية 

 
 ملخص البحث

، (الجسمية، والنفسية، والجنسية)تحديد مفاهيم حماية الطفل من إلاساءة بأنواعها إلى الدراسة  هدفت

ر هذه املفاهيم و وإلاهمال املرتبط بأنواع إلاساءة السابقة، 
ّ
صوص أدب الطفل في مجالت محتوى ن فيتعّرف درجة توف

بعت، ولتحقيق ألاهداف السابقة، ألاطفال
ّ
من خالل الدراسة املنهج الوصفي القائم على أسلوب تحليل املحتوى؛  ات

اختيار عينة  ة لرصدها، ثمإعداد قائمة بمفاهيم حماية الطفل من إلاساءة وإلاهمال، واستمارة تحليل املحتوى الالزم

، يةشعر ال)أدب الطفل نصوص ، وتحليل (0900، 0909، 0900)العربية، لألعوام  لمن مجالت ألاطفاعشوائية 

رها املئوية ورتبتها، ورصد تكراراتالواردة فيها (ةسرحيوامل، يةقصصوال
ّ
 .ها ونسبة توف

 على مفاهيم 
ً
ر بعض املفاهيم وإهمال العديد منها، وقد جاء التركيز واضحا

ّ
وقد أسفرت النتائج عن توف

، ثم %(0.00)، تلتها مفاهيم الحماية من إلاساءة النفسية بنسبة بلغت %(09.0)إلاهمال بنسبة بلغت  الحماية من

ت مفاهيم الحماية من إلاساءة النفسية في املرتبة ألاخيرة بنسبة بلغت %(2.00)الجسمية بنسبة بلغت 
ّ
، وحل

للكثير من مفاهيم الحماية الخاصة بهم،  ، وقد أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في رؤية مجالت ألاطفال%(0.22)

ق منها بمفاهيم الحماية 
ّ
وتضمينها في نصوص ألادب املوّجهة إليهم على نحو متكامل ومتوازن، وخاصة ما يتعل

 .الجنسية

 .مفاهيم حماية الطفل، الحماية من إلاساءة، الحماية من إلاهمال، أدب الطفل، مجالت ألاطفال: الكلمات املفتاحية

Concepts of child protection from abuse and neglect in the texts of Arabic 

children's literature: Analytical study of a sample of children's magazines 

Abstract: 

This study aimed to identify the concepts of child protection from abuse of kinds (physical, 

psychological, and sexual), and neglect associated with previous kinds of abuse, and to identify the degree 

of availability of these concepts in the content of children's literature texts in children's magazines, and to 

achieve the previous goals, the study followed the descriptive method based on the style of analysis 

Content; By preparing a list of the concepts of child protection from abuse and neglect, and content 

analysis form necessary to check those concepts, then selecting a random sample of Arab children’s 

magazines, for years (2019, 2020, 2021), and analyzing the texts of children’s literature (poetics, stories, 

and roleplays) contained therein, and checking Frequency, percentage availability, and rank. 
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 The results showed in availability of some concepts and the neglect of many of them. The focus was 

clear on the concepts of protection from neglect with a percentage of (85.8%), followed by the concepts of 

protection from psychological abuse with a percentage of (9.18%), then the physical with a percentage of 

(3.22%), and Concepts of protection from psychological abuse ranked last with a percentage of (1.73%), 

and the study recommended the need to reconsider the vision of children’s magazines for many of their 

protection concepts, and to include them in the literature texts presented to them in an integrated and 

balanced method, especially with regard to the concepts of sexual protection.  

Keywords: concepts of child protection, protection from abuse, protection from neglect, children's 

literature, children's magazines. 
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:مقدمة  

حظيــت قضــية حمايــة الطفــل بمنزلــة خاصــة فــي الاتفاقيــات الدوليــة الداعمــة لحقــوق الطفــل وحمايتــه، وكانــت 

حـق الطفــل فــي : م، عبـر إعــالن جنيـف الــذي يشـمل خمســة مبـاد  منهــا0001نقطـة البدايــة لالهتمـام بهــذه القضـية عــام 

، صــدر إلاعــالن العــالمي لحقــوق إلانســان وأشــار فــي م0010النمــو الطبيعــي واملــادي والروظــي، وحظــر اســتغالله، وفــي عــام 

 عشـرة 0090إلى رعاية الطفل وحمايته، وفـي عـام ( 09)مادته 
ً
م، صـدر إعـالن حقـوق الطفـل عـن ألامـم املتحـدة متضـمنا

م، فقـد تـم التوقيـع 0000أما عام . حماية الطفل قبل والدته وبعدها، والحماية من إلاهمال والاستغالل: مباد  أبرزها

 .م0009 أيلول /ى اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن ألامم املتحدة، والتي بدأ تنفيذها في سبتمبرعل

رؤيـــة  هيمثـــل فـــي مجموعـــ ،ببنيـــان متماســـك لتنظـــيم كافـــة شـــؤون الطفولـــةقـــد جـــاءت اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل و 

رؤيـــة محـــددة لكـــل فئـــة مـــن  متكاملـــة، تحقـــق الاتســـاق والتكامـــل بـــين الحقـــوق املتضـــمنة فـــي الاتفاقيـــة وتتبنـــى الاتفاقيـــة

 خاصة منشودة لذاتها
ً
تساق والتكامل وفي الوقت ذاته تسهم في الا ،الحقوق، بحيث تكفل كل فئة من الحقوق أهدافا

مـن هـذه ( 00)وقـد اختصـت املـادة   .(02، 0992عـازر، ) هاوأهـداف فـي تطبيـق رؤيـة الاتفاقيـة، ومـن ثـّم بـين سـائر الحقـوق 

ضــرورة أن تتخــذ جميــع الــدول ألاطــراف جميــع "لطفــل مــن كافــة أشــكال إلايــذاء، وتــنص علــى الاتفاقيــة بمفهــوم حمايــة ا

التــدابير التشــريعية وإلاداريــة، والاجتماعيــة، والتعليميــة املالئمــة لحمايــة الطفــل مــن كافــة أشــكال إلايــذاء أو الضــرر، أو 

ـــا  فــــي ذلـــــك إلاســــاءة الجنســــية، وهـــــو فــــي رعايـــــة إلاســــاءة البدنيــــة أو العقليـــــة، وإســــاءة املعاملـــــة وإلاهمــــال والاســــتغالل، بمــ

 ".الوالدين، أو الوص ي القانوني عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته

، والعربــي علــى 
ً
 مــن هــذه ألاهميــة التــي حظيــت بهــا قضــايا حمايــة الطفولــة علــى املســتوى العــالمي عمومــا

ً
وانطالقــا

 
ً
تسـعى الـدول إلـى تحقيقـه بشـتى السـبل، وخاصـة فـي ظـل  وجه الخصوص، فإن تطبيـق مبـاد  حمايـة الطفـل يعـّد هـدفا

 . ألازمات والحروب؛ إذ يزداد احتمال تعرض ألاطفال إلساءة املعاملة وإلاهمال بأشكاله املختلفة

وألن ألاطفـــال جمـــيعهم لـــديهم الحـــق فـــي الحصـــول علـــى معـــارف وطرائـــق تمكـــنهم مـــن البقـــاء بأمـــان، جـــاء البحـــث 

البنيــة م يتــدعلبمفــاهيم حمايــة الطفــل، فــي العــالم العربــي ة تضــمين مجــالت ألاطفــال أهميــالحــالي ليســلط الضــوء علــى 

املختلفـــة، وتزويــده باملفـــاهيم واملمارســـات التــي تســـاعده علـــى حقوقـــه املعرفيــة لـــدى الطفـــل العربــي؛ مـــن خـــالل تعريفــه ب

يغلــب عليــه مبســط محّبــب و  أدبــّي أســلوب مواجهــة أشــكال إلاســاءة وإلاهمــال، وتقــديم هــذه املفــاهيم وتلــك املمارســات ب

نصـوص أدب ألاطفـال التـي وذلـك مـن خـالل  طابع إلاثارة والتشويق والقرب من وجدان ألاطفال وخبراتهم واهتماماتهم؛

 لهــم فــي حمايــة نفســه، و ، أشــعار أو أغــاني ومســرحياتقصــص و تقــّدمها تلــك املجــالت، مــن 
ً
علــى التصــرف فتكــون مرشــدا

   .إلاساءة أو إلاهمالفي حال تعرض ألحد أنواع  نحو سليم

 :مشكلة البحث

، وعلى الرغم مـن ذلـك فـإن املعلومـات املوثوقـة هاكل منشرة في البلدان ه ظاهرةإن إساءة معاملة الطفل وإهمال

ضئيلة، وقد يقدر حجمها بقياس معدالت الوقوع أو بقياس معدالت  همعن حجم مشكلة سوء معاملة ألاطفال وإهمال

ـــار  غيــــــر أّن الدراســــــات الدوليــــــة تكشــــــف عــــــن أّن نحــــــو ربــــــع مــــــن مجمــــــوع ألاشــــــخاص ، (20 .ص ،0990العســــــالي، )الانتشـــ

غون عن تعّرضهم لإليذاء الجسدي في مرحلة الطفولة، وأن 
ّ
غون عـن  02من  0نساء و 9من كل  0البالغين يبل

ّ
رجل يبل

شـار إليـه فـي بعـض )اطفي كما يتعّرض كثير من ألاطفـال لإليـذاء العـ. تعّرضهم لإليذاء الجنس ي في مرحلة الطفولة الـذي ي 

ســـّجل، كـــل عـــام، مقتـــل نحـــو  .وإلاهمـــال( ألاحيـــان بمصـــطلح إلايـــذاء النفســـ ي . ســـنة 09مـــن ألاطفـــال دون ســـن  10999وي 
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ــه يــتم عــزو نســبة كبيــرة مــن وفيــات ألاطفــال الناجمــة  ؛م يــنقص مــن الحجــم الحقيقــي للمشــكلةوهــذا الــرق
ّ
ن إســاءة مــألن

 .(0909منظمة الصحة العاملية، ) الحروق وحاالت الغرق وغير ذلك من ألاسبابمعاملتهم إلى حاالت السقوط و 

ونيوزلنـدا،  ،وإيرلنـدا ،وكنـدا ، وبريطانيا،مثل الواليات املتحدة ألامريكية ،وهذا ما تنبهت إليه البلدان املتقدمة

 ،تيــة فــي عــدد كبيــر مــن املــدارسالتــي قامــت بتطبيــق البــرامج املعتمــدة علــى املــدارس لتعلــيم ألاطفــال ســلوك الحمايــة الذا

 وهـــذا مـــا؛ (0909جـــروج، )م الحمايـــة الذاتيـــة راجعـــة فاعليـــة هـــذه البـــرامج فـــي إكســـاب ألاطفـــال مفـــاهياملوأظهـــرت نتـــائج 

  يؤكـــد
ً
أن حاجـــة ألاطفـــال إلـــى معـــارف ومهـــارات تســـاعدهم علـــى حمايـــة أنفســـهم مـــن إســـاءة املعاملـــة وإلاهمـــال يعـــد أمـــرا

 
ً
 ومهما

ً
 . أساسيا

فــي تنميــة العديــد مــن الجوانــب لــدى  وإلاســهاماملعــارف واملهــارات أهميــة كبيــرة فــي إكســابه دب الطفــل أل  أن وبمــا

فـــي تعلـــيم الطفـــل أســــاليب فـــي العـــالم العربـــي  لألطفـــالفـــإن هـــذا يـــدعو إلـــى التســـاؤل عـــن دور املجـــالت املوجهـــة  ؛الطفـــل

 .الحماية الذاتية من إساءة املعاملة وإلاهمال

تـوفر مفـاهيم حمايـة الطفـل مـن الحاجـة إلـى الكشـف عـن مـدى حـدد مشـكلة الدراسـة فـي ، تتقوفي ضوء ما سـب

نصـوص أدب الطفــل العربــي؛ مــن خـالل الوســائط التــي تحمــل هـذا ألادب وتقّدمــه للطفــل العربــي، إلاسـاءة وإلاهمــال فــي 

فاهيم ينبغي إلاجابـة فر هذه املألاطفال بوصفها إحدى أبرز وسائط أدب ألاطفال، ولتحديد مدى تو مجالت وخاصة في 

 :عن السؤال الرئيس آلاتي

 ما مدى توفر مفاهيم حماية الطفل من إلاساءة وإلاهمال في بعض املجالت الرائدة في الوطن العربي؟ 

 :ويتفرع عن هذا السؤال ألاسئلة الفرعية آلاتية

 سنة؟( 00-2)مرية من ما مفاهيم حماية الطفل من إساءة املعاملة وإلاهمال املناسبة ألطفال املرحلة الع 

  أســــامة، ماجــــد، )مــــا مــــدى مراعــــاة مفــــاهيم حمايــــة الطفــــل مــــن إســــاءة املعاملــــة وإلاهمــــال فــــي محتــــوى مجــــالت

 ؟ (0900-0909-0900: )ألعداد ألاعوام( وسيم

 : البحثأهمية 

 :تتحدد أهمية البحث في النقاط آلاتية

التـي تشـمل ألاطفـال  وخاصة في املرحلة العمريـة ،حماية الطفل من إلاساءة وإلاهمالتسليط الضوء على موضوع  -

سنة، ملا له من أهمية على الصعيد العالمي والعربي، ودور في تنشئة جيل من  00- 2في مراحل التعليم ألاولى من 

 .ألاطفال تنشئة سليمة متوازنة

عربــي، وتقــديم صــورة قــد فــي العــالم ال بيــان واقــع مفــاهيم حمايــة الطفــل مــن إلاســاءة وإلاهمــال فــي مجــالت ألاطفــال -

تفيــــد فــــي إعــــادة نظــــر القــــائمين علــــى هــــذه املجــــالت إلــــى العنايــــة بتضــــمين تلــــك املفــــاهيم فــــي مــــا يقــــّدم لألطفــــال مــــن 

 .نصوص أدبية

ومـــا ســـيتم التوصــل إليـــه مـــن نتــائج البـــاحثين واملهتمـــين بـــأدب  ،مله مــن أدواتمــن املؤمـــل أن يفيـــد البحــث بمـــا يشـــ -

 .مفاهيم الحماية الالزمة لألطفالالطفل في تسليط الضوء على 

ومــن مقترحــات تضــمينها ومراعاتهــا فــي لفــت أنظــار إلافــادة مــن قائمــة مفــاهيم حمايــة الطفــل مــن إلاســاءة وإلاهمــال،  -

املســؤولين والقـــائمين علــى رعايـــة الطفولــة، إلـــى أهميــة العنايـــة بوســائط أدب ألاطفـــال املختلفــة، وخاصـــة املجـــالت 

 .ة منها والخاصة على حّد سواءاملوّجهة إليهم، الرسمي
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 : أهداف البحث

 :يهدف البحث إلى تحقيق آلاتي

 .في مجالت ألاطفال التي ينبغي مراعاتها والعمل على تقديمهامفاهيم حماية الطفل  تحديد -

 .العربية مجالت ألاطفالعينة من من إلاساءة وإلاهمال في الطفل الوقوف على مدى تضمين مفاهيم حماية  -

يم بعض املقترحات إلاجرائية العملية لتضمين مفاهيم حماية الطفل العربي من إلاساءة وإلاهمال في وسـائط تقد -

 .أدب ألاطفال، وخاصة مجالت ألاطفال

 : حدود البحث 

 :اقتصر البحث على الحدود آلاتية

 ، وإلا (الجســـمية، والنفســـية، والجنســـية)مـــن إلاســـاءة بأنواعهـــا مفـــاهيم حمايـــة الطفـــل بعـــض  -
ً
همـــال بأشـــكاله ربطـــا

 .سنة 00 – 2من  ،ألطفال املرحلة العمريةبأنواع إلاساءة السابقة، مّما هو مناسب 

، وقــد وقــع الاختيــار (0900 - 0909 – 0900)، ألاعــداد مــن ســنوات العربــي عينــة عشــوائية مــن مجــالت أدب الطفــل -

 (.أسامة، وماجد، ووسيم: )على ثالث مجالت، هي

 : مصطلحات البحث

 :مفاهيم حماية الطفل من إساءة املعاملة وإلاهمال. 1

  املفهـــوميعـــر ف 
ً
ـــه عمومـــا

 
كلمـــة أو عبـــارة مـــوجزة تشـــير إلـــى مجموعـــة مـــن الحقـــائق أو ألافكـــار املتقاربـــة، فهـــو : "بأن

 (. 99. ، ص0999ملحم، " )صورة ذهنية يستطيع الفرد أن يتصورها عن موضوع ما

ــا  والتوجيهـــات واملعــايير الهادفــة إلـــى وقايــة ألاطفـــال مــن ألاذى املتعمـــد  اتإلاجــراء: تعــرف بأنهـــاف الطفــلحمايـــة أم 

وهـي  (.2 .ص ،0909منظمـة أبعـاد، )وألاذى غير املتعمد، واعتماد املنهجيات املناسبة الفوريـة لـدرء الخطـر أو معالجتـه 

 مختلفة م كذلك
ً
-Flach)ن سـوء املعاملـة خدمة عامة تهدف لحماية ألاطفال ضد الرعاية الضارة، والتي تشكل أنواعا

Eriksen & Backe-Hansen, 2018,p. 8.) 

هـــــاحمايـــــة الطفـــــل مـــــن إلاســـــاءة وإلاهمـــــال فوتعـــــرّ  املعرفـــــة واملمارســـــة لـــــدى الطفـــــل ومقـــــدمي الرعايـــــة لـــــه  ، بأن 

واملجتمع الذي يعيش فيه، والتي تضمن حصوله على حقوقه التي نّصت عليها اتفاقية حقوق الطفـل، وتـؤمن لـه حيـاة 

ـــا يســــاعده علــــى النمــــو الصــــحي الجســــمي والنفســــ ي والعقلــــي الســــليم خاليــــ ـــال؛ ممـ جــــروج، )ة مــــن إســــاءة املعاملــــة وإلاهمـ

 (.00. ، ص0909

، بأنهـــا حمايـــة الطفـــل مـــن إســـاءة املعاملـــة وإلاهمـــال مفـــاهيمويمكـــن تعريـــف 
ً
الكلمـــات أو العبـــارات أو : إجرائيـــا

معـــارف ومهــــارات، تمكـــنهم مــــن حمايـــة أنفســــهم مـــن إســــاءة  الصـــور التـــي تشــــير إلـــى أفكــــار تســـاعد ألاطفــــال علـــى اكتســــاب

املعاملة وإلاهمال، واملوجودة في قائمة مفاهيم حماية الطفل من إساءة املعاملة وإلاهمال، التي جرى إعدادها في هـذا 

 .البحث

 : تحليل املحتوى . 2

الظــاهر لألشــكال بــين  أســلوب مــنظم لتحليــل مضــمون رســالة معينــة، وأنــه أداة ملالحظــة وتحليــل الســلوك"وهــو 

مجموعة منتقاة من ألافراد القـائمين بالتحليـل، ويهـدف تحليـل املحتـوى إلـى التصـنيف الكمـي ملضـمون معـين، وذلـك فـي 

 (.000. ، ص0992زيتون، ) "ضوء نظام ضمني للفئات ليعطي بيانات مناسبة لظروف متعددة خاصة بهذا املضمون 

  :أدب الطفل. 3
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ـــه
ّ
كـــل مـــا يقـــدم للطفـــل مـــن مـــادة أدبيـــة أو علميـــة، بصـــورة مكتوبـــة أو منطوقـــة أو مرئيـــة،  يعـــّرف أدب الطفـــل بأن

تتـوفر فيهــا معــايير ألادب الجيــد، وتراعــي خصـائص نمــو ألاطفــال وحاجــاتهم وتتفــق مـع ميــولهم واســتعداداتهم، وتســهم فــي 

 إلـــ يـــة والقيميـــة والســـلوكية واملهاريـــة؛بنـــاء ألاطـــر املعرفيـــة الثقافيـــة والعاطف
ً
ى بنـــاء شخصـــية ســـوية ومتزنـــة، تتـــأثر وصـــوال

 إ
ً
 باملجتمع الذي نعيش فيه، وتؤثر فيه تأثيرا

ً
 (. 10. ، ص0992أحمد، )يجابيا

هـــة للطفـــل العربـــي مـــن خـــالل مجـــالت  ـــه النصـــوص ألادبيـــة املوج 
 
، بأن

ص
ويمكـــن تعريـــف أدب ألاطفـــال إجرائيـــا

أو مقطوعــات مســرحيةد  هــدف ألاطفــال، بمــا تشــمله مــن نصــوص شــعرية وأغــاةي، ونصــوص قصصــية، ونصــوص 

 .إكساب ألاطفال مفاهيم حماية الطفل من أنواع إلاساءة وإلاهمال املختلفة

 :إلاطار النظري والدراسات السابقة

 
ص
 :أدب الطفل العربي -أوال

 :مفهوم أدب الطفل. 1

 تصـــوير للحيـــاة 
ً
ة إلانســـانية والوجـــدان مـــن خـــالل أبنيـــة لغويـــة، وهـــو فـــرع مـــن فـــروع املعرفـــ والفكـــر ألادب عمومـــا

عنى بالتعبير والتصوير للعادات والقيم وآلامال واملشاعر وغيرها من عناصر الثقافة، وبهذا فهو تجسيد تخّيلـي  العامة، ي 

 مــن املقّومـــات التـــي اصــطلح عليهـــا فــي كـــّل عصــر وفـــي كـــّل بيئــة ثقافيـــة، ويشــمل هـــذا املفهـــوم 
ً
للثقافــة، ويلتـــزم عــادة عـــددا

، بما في ذلك 
ً
 .أدب الطفلألادب عموما

ســعد الــذي الفــّن  ذلــك هــو الطفــل أدب إّن   عنهــا، وتعبيــره إلانســانية للعواطــف تصــويره خــالل مــن ويمتعــه؛ الطفــل ي 

 املمزوجـــة والصـــور  ألاخيلـــة بهـــا التـــي يرســـم اللغـــة، ذلـــك فـــي ويســـتعمل اختالفهـــا، علـــى الحيـــاة صـــور  يرســـم الـــذي الفـــن وهـــو

 .وثقافته وفهمه للحياة هويته، وتعميق الطفل، شخصية بناء على عديسا الذي الوجداني، التأثير بالعاطفة؛ لتحدث

دب الرفيعة، يمتلك خصائص فإّن أدب الطفل عمل إبداعي بطبيعته، وهو فرع جديد من فروع ألا  ،وعلى هذا

، وهو مرتبط كذلك بعناصر الثقافة املختلفة؛ بل هو تجسـيد لهـا، بمـا تشـمله مـن مفـاهتميزه م
ً
يم ن أدب الكبار عموما

واتجاهـات وقـيم وطموحــات مسـتقبلية، ومـن هــذا املنظـور الواسـع ملفهــوم أدب الطفـل انبثقـت تعريفــات عديـدة، حــاول 

فيهــــــا البــــــاحثون تحديــــــد ماهيــــــة أدب الطفــــــل ووصــــــف طبيعتــــــه، وإلاحاطــــــة بجوانبــــــه ومكّوناتــــــه، وقــــــد انقســــــمت معظــــــم 

ى ألانماط التقليديـة لـألدب، واتجـاه عـام وّسـع اتجاه خاص قصر مفهوم أدب الطفل عل: التعريفات في اتجاهين رئيسين

 أخرى من الكتابات املوّجهة إلى ألاطفال
ً
 .املفهوم ليشمل إلى جانب هذه ألانماط ألوانا

ذهب بعض الباحثين إلى أّن أدب ألاطفـال هـو الكـالم الجيـد الـذي يحـدث فـي نفـوس ألاطفـال متعـة فنيـة، سـواء 

، وسواء أكان شفوي
ً
 أم نثرا

ً
 بالكتابة، وهو بذلك أكان شعرا

ً
 بالكالم أو تحريريا

ً
مجموعة من الفنـون إلانتاجيـة ألادبيـة، "ا

 يراعــي ســمات إلابــداع 
ً
 اجتماعيــا

ً
 نفســيا

ً
ر هــذه الفنــون ســياقا

ّ
تتضــّمن القصــص، وألاشــعار، واملســرح، واملوســيقى، وتــوف

، وهو كذلك (091. ص، 0990شحاتة، ) "وينّميها من حيث استثارة املواهب ومحاولة تنميتها في جّو من التسامح والحب

 فـي "
ً
 جيـدا

ً
، يقّدمـه كاتـب تقـديما

ً
 غنائيـا

ً
 أم شـعرا

ً
 مسـرحيا

ً
تشكيل لغوّي فني ينتمي لنوع أدبي سواء أكان قصة أم شـعرا

 
ً
 عميقــا

ً
فاقــا

ّ
 يّتفــق وعــالم الطفولــة ات

ً
 وثيقــا

ً
 .ص ،0909كنعــان واملطلــق، " )إطــار مّتصــل بطبيعــة ألادب ووظيفتــه اتصــاال

00). 

وإذا كانــــت التعريفــــات الســــابقة تقصــــر أدب الطفــــل علــــى القصــــص واملســــرحيات وألاشــــعار وغيرهــــا مــــن ألانمــــاط 

 أخـــــرى متعـــــددة مـــــن الكتابـــــات 
ً
التقليديـــــة لـــــألدب، فـــــإّن بعـــــض التعريفـــــات وّســـــعت مفهـــــوم أدب الطفـــــل ليشـــــمل أنماطـــــا

وبعـض مـا يكتـب لهـم فـي مجـاالت الكبـار،  املوّجهة لألطفال، بما في ذلك الكتـب والصـحف واملجـالت الخاصـة باألطفـال،
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ــه علــى هــذا نظــر إليــه بعــض البــاحثين، علــى و 
ّ
 أم مجــالت، "أن

ً
كــّل مــا يقــّدم لألطفــال مــن مــادة مكتوبــة، ســواء أكانــت كتبــا

 أم تمثيليـــات، أم مـــادة علميـــة
ً
إلانتـــاج العقلـــي املـــدّون فـــي "، وهـــو كـــذلك (01 .ص ،0000خـــاطر، " )وســـواء أكنـــت قصصـــا

 (.12 .ص ،0992عبد الوهاب، " )هؤالء ألاطفال في شتى فروع املعرفةكتب موّجهة ل

التعريفات وغيرها، فإنه ينبغي مراعاة كـال الاتجـاهين العـام والخـاص فـي النظـر إلـى أدب  هذهومهما يكن من أمر 

عنـــى بالطفـــل، ويحّقـــق أهدافـــه فـــي بنـــاء شخصـــية الطفـــل وصـــقله ا وإعـــداده ألاطفـــال، والاهتمـــام بهمـــا إلنتـــاج أدب رفيـــع ي 

للحيـــاة بكـــّل جوانبهـــا، لكـــن مـــن الضـــرورة بمكـــان التمييـــز بـــين ألادب إلابـــداعي وألـــوان املعرفـــة ألاخـــرى؛ بغـــرض بنـــاء جســـر 

 ،0990شـحاتة، )يمّهد الطريق لظهور أدب ألاطفال في املكتبة العربية؛ ليحتّل مكانتـه املرجـّوة بـين ألـوان ألادب ألاخـرى 

 (.099 .ص

ننــا القــول بــأّن أدب الطفــل فــي إطــاره إلابــداعي، هــو كــّل مــا كتــب للطفــل مــن نصــوص يمك مــا ســبق،وعلــى ضــوء 

يقبلـــون عليـــه ويتفـــاعلون معـــه، فـــي نفوســـهم متعـــة فّنيـــة، تجعلهـــم أدبيـــة، فـــي قالـــب فّنـــي متمّيـــز، يناســـب ألاطفـــال، ويثيـــر 

، ين
ً
 متكامال

ً
عكس على تطّور ثقافتهم وتعزيزها، فيرتقي بحّسهم الجمالي وذوقهم ألادبي، ويسهم في بناء شخصياتهم نمّوا

ــــعرية : وينـــــــدرج ضـــــــمن أدب الطفـــــــل فـــــــي هـــــــذا إلاطـــــــار ثالثـــــــة مجـــــــاالت رئيســـــــة، هـــــــي ــ ــــوص الشـ ــ ـــيد، )النصـ ــ ــــاني، وألاناشــ ــ ألاغـ

 .، والنصوص املسرحية(القصص والحكايات وألالغاز)، والنصوص القصصية (واملقطوعات الشعرية القصيرة

 :أهمية أدب الطفل العربي. 2

 فـي مسـتقبل تـأتي أهميـة 
ً
 حاسـما

ً
أدب الطفـل العربـي فـي املقـام ألاّول مـن أهميـة مرحلـة الطفولـة، بوصـفها عـامال

، فاالهتمام بالطفل رغبة حضارية إنسانية متواصلة عّبرت عنها "ميثاق الطفل العربي"ألامة العربية، وهذه ما عّبر عنه 

 .ديم والحديثالثقافات املختلفة بلغات مختلفة، وفي معظم أنحاء العالم الق

إّن لـــألدب أهميـــة كبيـــرة فـــي حيـــاة ألاطفـــال، فهـــو متعـــة وتســـلية ومعرفـــة وثقافـــة وتخّيـــل، وهـــو يســـاعد علـــى تنميـــة 

الطفل في جوانب عديدة، ويؤّدي به إلى الصـحة النفسـية، والتعامـل السـوي مـع آلاخـرين نتيجـة ملـا يكتسـبه الطفـل مـن 

م القــراءة، وخاصـة فــي مرحلـة التعلــيم ألاساســ ي؛ إذ معـارف وخبــرات، وتّتضـح أهميــة أدب الطفـل حــين يبـ
ّ
دأ الطفــل بـتعل

م في املراحل الالحقة
ّ
 .تنمو عالقة الطفل بالكتاب، ويبدأ في تصّفح الكتاب والقراءة الحّرة التي تساعده على التعل

 فــــي نمــــّو شخصــــياتهم
ً
 كبيــــرا

ً
 مــــن التكّيــــف فــــي حيــــاة ألاطفــــال، وتــــؤّدي دورا

ً
، وتــــزّودهم والقــــراءة هنــــا تحــــدث نوعــــا

ر في سلوكاتهم واتجاهاتهم، ولهذا يؤّدي أدب 
ّ
بالخبرات واملهارات املختلفة التي تنّمي قدراتهم وتوّسع آفاق خياالتهم، وتؤث

 فـــــي تنميـــــة مهـــــارات ألاطفـــــال املختلفـــــة، وتوســـــيع مـــــداركهم وتحفيـــــز طاقـــــاتهم إلابداعيـــــة، وال تقـــــف 
ً
 محوريـــــا

ً
ألاطفـــــال دورا

تتعــّداه إلــى تزويــد ألاطفــال باملعلومــات العلميــة والقــيم الدينيــة والقوميــة، وإثــراء قاموســهم  أهميتــه عنــد هــذا الحــّد، بــل

نجيــب، )إلــخ، ويحــّدد بعــض البــاحثين أدوار أدب ألاطفــال وأهميتــه فــي النقــاط آلاتيــة ... اللغــوي، وتنميــة مهــارات التفكيــر

 (:000-009 .ص ،0000

 .فال التربية الروحية الصحيحةيمكن ألدب ألاطفال أن يدعم بقوة تربية ألاط -

 .يمكن ألدب ألاطفال أن يعّدهم للحياة في عالم الغد بمتغيراته وتكنولوجياته املتقّدمة -

 .يقوم أدب ألاطفال بدور مهم في إثراء لغة الطفل -

 .بداعييقوم أدب ألاطفال، بأشكاله املختلفة، بدعم القيم والصفات الالزمة لعمليات التفكير الابتكاري وإلا  -

 للتفكير املستهدف، ونماذج للتصرف السليم في املواقف املختلفة -
ً
 .يقّدم أدب ألاطفال أنماطا
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تقـــــوم كتـــــب ألاطفـــــال، التـــــي تقـــــّدم أنشـــــطة علميـــــة وفكريـــــة، بـــــدور مهـــــّم فـــــي القيـــــام بعمليـــــات التصـــــنيف واكتشـــــاف  -

 .إلخ... املختلف واملتشابه، والتدريب على دقة املالحظة

هميـــة أخـــرى عديـــدة، تبـــرز دور أدب الطفـــل العربـــي علـــى املســـتوى الـــوطني والقـــومي والاجتمـــاعي، وثّمـــة جوانـــب أ

 (:22-29 .ص ،0000كنعان، )ولعّل من أبرز هذه ألادوار التي تظهر بعض جوانب أهمية أدب الطفل العربي ما يأتي 

 .نشودة في عقدها الدوليأدب ألاطفال ضرورة وطنية وقومية، وشرط الزم من شروط التنمية الثقافية امل -

ق الثقافي وإلاعالمي العالمي -
ّ
 .له طابع تربوي وقومي وفكري، ملواجهة التدف

ــــه، وعليــــه يقــــوم البنــــاء النفســــ ي  -
ّ
أدب ألاطفــــال وســــيلة مــــن وســــائل حيــــاة الطفــــل التــــي هــــي أســــاس حيــــاة املجتمــــع كل

 .والاجتماعي والعاطفي والعقلي لإلنسان الجديد

 .يقود إلى اكتساب ألاطفال القيم والاتجاهات واللغة وعناصر الثقافة ألاخرى له دور ثقافي؛ فهو  -

لة بالتفكير والتخّيل والتذكر -
ّ
 .له دور معرفي؛ من خالل قدرته على تنمية العمليات املعرفية املتمث

 :ألوان أدب الطفل العربي. 3

د مــن ألالـوان وألاشــكال التـي تتــوّزع علــى ألاطفـال بمعنــاه إلابـداعي، يتضــّمن العديـ أدبأن إلــى أشـرنا فيمــا سـبق 

ــل مجموعـة مــن النصـوص ألادبيــة املوّجهـة للطفــل، ولعـّل مــن أبـرز ألــوان أدب ألاطفـال التــي 
ّ
فّنـي الشـعر والنثــر، وهـي تمث

 .شعر ألاطفال، والقصص، واملسرحيات: توّجه إلى ألاطفال في مراحل التعليم ألاولى

 :شعر ألاطفال 3.1

ــــل شــــعر ألاطفــــال 
ّ
 مــــن يمث

ً
 مهمــــا

ً
تلــــك الكلمــــات العذبــــة التــــي يرّددهــــا الطفــــل، ويطــــرب لســــماعها، وهــــو يلّبــــي جانبــــا

، فهــو أحــد أبــرز ألــوان ...حاجاتــه الجســمية والعاطفيــة، ويســهم فــي نمــّوه العقلــي وألادبــي والنفســ ي والاجتمــاعي وألاخالقــي

 .أدب الطفل

ـــال  ال يتجـــــّزأ مـــــن الم الحقيقيـــــةامللـــــيء بالتجـــــارب الحســـــية والصـــــور وألاحـــــ ،والشـــــعر الجيـــــد لألطفــ
ً
ل جـــــزءا

ّ
، يشـــــك

 حياتهم
ً
، والشـعر الجميـل بموسـيقاه وأوزانـه وقوافيـه يـبهج الـنفس ويمتعهـا، وبخاصـة إذا حملـت هـذه ألادوات مضـمونا

يلتصق بالوجدان، ويتساوى في ذلك الكبير والصغير على حّد سواء، ولعّل هـذا مـرّده إلـى أّن عالقـة الطفـل بالشـعر تبـدأ 

مــة املتمثلــة بــدقات قلــب ألام التــي مــن مرح
ّ
لــة الطفولــة املبكــرة، وربمــا مــن مرحلــة املهــد حيــث يســتجيب لإليقاعــات املنظ

 إلى صدرها، فيشعر بالهدوء والسكينة
ً
 .يستمع إليها عندما يكون محموال

 القطـــع كتلـــ"، وهـــي لهـــمويّتضـــح شـــعر ألاطفـــال فـــي مراحـــل التعلـــيم ألاولـــى مـــن خـــالل ألاغـــاني وألاناشـــيد املوّجهـــة 

  وتنظيمهـــا الســـهولة، تأليفهـــا فـــي يتحـــّرى  التـــي الشـــعرية
ً
، تنظيمـــا

ً
 ألادب ألـــوان مـــن لـــون  وهـــي الجمعـــي، لإللقـــاء وتصـــلح خاصـــا

 (.010. ص ،0992 مدكور،" )جماعات أو فرادى بها والتغّني حفظها على يقبلون  التالميذ، إلى محّبب

 :قصص ألاطفال 3.2

  والخيــال العقــل غــذاء مــن بشــ يء ســامعها مــّد ت ألادب، ألــوان مــن رفيــع لــون القصــة 
ّ
  كانــت وقــد وق،والــذ

ً
تعــّد قــديما

ألامــــم، ولهــــا حضــــورها الواســــع فــــي آلاداب القديمــــة والحديثــــة علــــى حــــّد  بــــين واملعــــارف الثقافــــات نشــــر وســــائل مــــن وســــيلة

  القصـة أن الـنفس علمـاء سـواء، ويـرى 
ً
  للطفـل اللعـب إلايهــامي؛ إذ تعطـي مـن نوعـا

ً
 ويمكــن حياتـه، إلـى تـزانالا إلعـادة مجـاال

 الصــفات مــن وألامانــة، وغيرهــا والصــدق، الشــجاعة،: ألاطفــال، مثــل فــي نفــوس كثيــرة قــيم غــرس القصــة تمثيــل طريــق عــن

والــتفهم، وتحتــّل القصــة فــي أدب ألاطفــال  التعــاطف مشــاعرهم فــي عــن للتعبيــر لألطفــال الحميــدة، وتتــيح كــذلك الفرصــة

أن يشّك فـي مقـدرة القصـة علـى شـّد الطفـل واجتذابـه نحـو "خرى؛ إذ ليس بوسع أحد مكانة ممتازة بين ألوان ألادب ألا 



 اإلساءة الجنسية لألطفال الواقع وسبل المعالجة 

 برلين –المانيا / طي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقرا 44  

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 ،0002الهرفــي، " )قراءتهـا ملــا تحويــه مــن عناصــر التشــويق، وهــي كــذلك املـؤثرة فــي وجــدان ألاطفــال وخيــالهم التــأثير القــوي 

 (.099 .ص

 :مسرحيات ألاطفال 3.3

، ويقــّدمها العمــل املســرظي شــكل آخــر مــن أشــكال أدب ألاطفــال، 
ً
وهــو يعتمــد ويســتعين بــالفنون وآلاداب جميعــا

ســـاق وانســـجام، ومـــع أّن املســـرحية فـــي ألاســـاس هـــي قصـــة أو روايـــة، فـــإّن للقصـــة أو الروايـــة 
ّ
متناغمـــة علـــى خشـــبته فـــي ات

 واســعة، بينمــا تــرتبط املســرحية بإمكانــات املســرح وإمكانــات ممثليــه وقــدرات جمهــوره، فــي حــين يمكــن للقــاّص أ
ً
ن آفاقــا

 ما يتجاوز حدود الزمان واملكان
ً
 .يذهب إلى أبعد من هذه الحدود، وكثيرا

ومـا تحملـه  ،معـان  وقـيممـن ملـا تتضـّمنه  لـنشء؛وتعّد مسرحيات ألاطفال من أبرز الوسائط الثقافية فـي تربيـة ا

 أخـ
ً
رى تجمـع الحـوار من أنماط جمالية وسلوكية، تعمل على تكـوين شخصـياتهم، ويضـيف املسـرح إلـى املسـرحية أبعـادا

إلــــخ، ولــــذلك يعــــّد مــــن ألانشــــطة املهمــــة والفاعلــــة فــــي إنضــــاج شخصــــية الطفــــل وصــــقل ... مــــع الحركــــة واللــــون والصــــوت

مواهبــه وتعزيــز طموحاتــه ورغباتــه؛ فالطفــل ينجــذب إلــى الصــورة والحركــة، ومــا يتلّقــاه الطفــل فــي العــرض املســرظي مــن 

 صـــــور وحـــــوارات وأفكـــــار وســـــلوكات تتـــــرك أثرهـــــا عم
ً
ـــــه تلّقاهـــــا فـــــي جـــــّو مـــــن املتعـــــة  فـــــي ذهنـــــه وانطباعاتـــــه ووجدانـــــه؛ يقـــــا

ّ
ألن

ويدفعــه إلــى إدراك دوره فــي تفســير ذلــك  ،والســعادة، إذ إّن املســرح يضــع أمــام الطفــل املرايــا التــي يــرى مــن خاللهــا واقعــه

 .جةالواقع، فيقوده إلى التأّمل والتفكير واحترام املثل وتقديرها، ويعّده ليكون طاقة خالقة منت

ومن خالل الخطاب املسرظي الذي يتلّقاه الطفل عند قراءة املسرحية أو مشاهدتها على خشبة املسرح، يدخل 

ر بمعطياتهــا الفنيــة والثقافيـــة التــي تلهمــه
ّ
وتعمــل علــى طبـــع  ،الطفــل مجــال التــداول الرمــزي واللغـــوي والاجتمــاعي، فيتــأث

 .سلوكه وتصرفاته تجاه نفسه وتجاه املحيطين به

 :ب الطفل العربي في مجالت ألاطفالأد. 4

تعـــــّد مجـــــالت ألاطفـــــال الورقيـــــة وإلالكترونيـــــة مـــــن أبـــــرز وســـــائط الاتصـــــال الجماهيريـــــة املفّضـــــلة لنقـــــل املعرفـــــة 

لألطفــــال، فهــــي تقــــّدم لهــــم املوضــــوعات الجديــــدة، وملجــــالت ألاطفــــال أدوار تثقيفيــــة مهمــــة، مثــــل تنميــــة الــــوعي واملعرفــــة 

، وغرس القيم ألاخالقية، وكذ
ً
إّن مجـالت ألاطفـال عبـارة عـن "لك تنمية إحساسه بالجمال وتفاعله مع املجتمع إيجابيـا

كتــاب دوري يجمــع بــين مظــاهر الكتــاب التقليــدي ومظــاهر الصــحيفة الحديثــة، فهــي تأخــذ مــن الكتــاب عمقــه ومميزاتــه، 

نــّوع املوضــوعات والقوالــب وتأخــذ مــن الصــحيفة دوريتهــا ومظهرهــا الجــذاب وطريقتهــا الشــائقة فــي عــرض املوضــوعات وت

 (.09 .ص ،0900حسين، " )الصحفية فيها

إّن مجــــالت ألاطفــــال مثــــل الكتــــب، تســــتطيع أن تقــــّدم ألاشــــعار وألاغــــاني والقصــــص واملســــرحيات، لكنهــــا مقيــــدة 

بمســـاحات يجـــب أن تـــوّزع علـــى عـــدد كبيـــر مـــن املـــواد وألابـــواب، ولهـــذا فالقصـــة فيهـــا أو املســـرحية إمـــا أن تكـــون قصـــيرة 

توعبها املسـاحة املتاحـة، وإمـا أن تكـون مسلسـلة فـي حلقـات، وإعـداد قصـة فـي حلقـات يختلـف عـن كتابتهـا واحـدة فـي تس

 .كتاب

صال وإيجـاد روابـط 
ّ
وتتميز عن الكتاب في أّنها تصدر عادة كّل أسبوع أو شهر، ما يتيح لها إمكانات كبيرة في الات

ز كـــذلك عـــن بقيـــة وســـائط أدب ألاطفـــال ألاخـــرى نحـــو إلاذاعـــة والتلفـــاز كثيـــرة بينهـــا وبـــين قّرائهـــا مـــن ألاطفـــال، وهـــي تتمّيـــ

إلـــخ، فـــي أّنهـــا تعـــّد مـــن الفنـــون البصـــرية التـــي تعتمـــد الكلمـــة املطبوعـــة والصـــورة واللـــون، وهـــي عناصـــر تتمّتـــع ... واملســـرح

اف إلــــى هــــذا أّن بالثبــــات؛ إذ يســــتطيع الطفــــل أن يقرأهــــا ويــــتمّعن فيهــــا ويســــتمتع بهــــا مــــرات عديــــدة، وفــــي أي وقــــت، يضــــ

 .انتظامها الدوري يعّد مزية إضافية لها، وبهذا تتمّيز عن الكتابة املتقطعة املتباعدة
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 بعــد 
ً
ــرد يومــا

ّ
وعلــى الــرغم مــن وجــود العديــد مــن مجــالت ألاطفــال فــي العــالم العربــي، فــإّن أعــدادها فــي تزايــد مط

، يـوم، وبخاصــة فــي ظــّل إمكانيــة النشـر إلالكترونــي لــبعض هــذه املجــالت
ً
 وإلكترونيــا

ً
نشــر هــذه املجــالت ورقيــا

 
 مـا ت

ً
، وغالبــا

فتتـيح لقرائهـا مـن ألاطفـال إمكانيـة الوصـول السـريع واملنـتظم، والواقـع أن مجـالت ألاطفـال فـي العـالم العربـي تتشـابه فـي 

 فـي كثير من ألاحيان من حيث املوضوعات املطروحـة املصـّورة، والفئـات العمريـة التـي تتوّجـه إليهـا، لكنهـا تخت
ً
لـف أحيانـا

ـــز عليهــا؛ إذ إّن بعضــها يغلـــب بعــض القــيم علـــى 
ّ
سياســاتها وأهــدافها، وقــد تتفـــاوت فــي أحجامهــا والقـــيم التربويــة التــي ترك

 مع السياسة التي تتبّناها املجلة
ً
 .غيرها من القيم ألاخرى انسجاما

 تنقــــل التـــي املهمــــة البصـــرية ئطالوســـا ألاطفــــال وأدبهـــم؛ ألّنهـــا مــــن ثقافـــة مـــن أبـــرز وســــائط ألاطفــــال وتعـــّد مجـــالت

ثقافيـة متعـددة، يضـاف إلـى هـذا  وألـوان وخبـرات وتجـارب أخبـار من من نصوص أدبية، وما تحويهلهم ما كتب  لألطفال

أّنهــا متطــّورة متجــّددة؛ إذ إّنهــا تواكــب كــّل مــا جديــد، وتعرضــه بأســاليب متنّوعــة، تضــفي عليهــا عناصــر التشــويق، وتمتــاز 

صــــال والتواصــــل والنشــــر الرقمــــي؛ ولهــــذا   ســــّيما مــــع التطــــّور الكبيــــر لوســــائطوالانتشــــار، ال كــــذلك بســــرعة الوصــــول 
ّ
الات

 .ص ،0990زلـــط، )لعـــّل أبرزهــا ، أهـــداف عديــدة تحّققهـــا قــراءة الطفـــل ومتابعتــه لهـــذا الوســيط العـــالمي الجيــد فهنــاك

002-001): 

 وانفع -
ً
 ولغويا

ً
 إلاسهام في تنمية مراحل النمو هند الطفل عقليا

ً
 واجتماعيا

ً
 .اليا

 .القار   عند الطفل (واملعرفي وألادبي الفني) التذوق  تنمية في إلاسهام -

 .والاطالع في الكشف رغباته وإشباع القرائي النضج مهارة تنمية في إلاسهام -

 .والتمييز الحس ي البصري  وإلادراك والخيالية الذهنية القدرات تنمية في إلاسهام -

  الفكاهية املادة) املجلة وطرائف نوادر مع الاندماج -
ً
 ورسوما

ً
 .(رموزا

 .املحتوى  وسهولة عرض ،"التشويق" الدورية باملتابعة الحرة، القراءة عادة تكوين -

 .الانتماء وإعالء املواطنة وتثبيت والقيم، العقيدة ترسيخ -

 فـي نقــل أدب الطفــل بألإن مجـالت ألاطفــال تــؤ : ا يمكــن القــول وهكـذ
ً
 كبيــرا

ً
طفــال، وانـه ومضــامينه إلــى ألا ّدي دورا

رة فـي أيامنـا، فتسـهم فـي بنـاء شخصـيته، وتعمـل  بصورة ناصعة مشرقة ومحّببة؛
ّ
ما يجعلها من الوسـائط الثقافيـة املـؤث

علــى إكســابه املعــارف والخبــرات املختلفــة، وتنقــل إليــه الكثيــر مــن املفــاهيم والاتجاهــات والقــيم وأنمــاط الســلوك، الــذي 

 .ية لجيل ألاطفال الذين هم أمل ألامة ومنطلق تقّدمها وازدهارهايدعم بناء شخصية سو 

 
ص
 :مفاهيم حماية الطفل -ثانيا

 : مفهوم حماية الطفل من إلاساءة وإلاهمال. 1

 مـن إلاسـاءة وإلاهمـال والاسـتغالليه املحافظة عل تعني حماية الطفل
ً
وضـمان حقوقـه محفوظـة ومحميـة  ،آمنا

 فــــي مســــتقبل المــــعمــــا يســــمح لــــه بــــالتطوّ  ؛مــــن إلاســــاءة
ً
وتحقيــــق الحمايــــة . ر بصــــحة جيــــدة وثقــــة بــــالنفس ليصــــبح راشــــدا

 أفضـل مـن حيـث املحافظـة علـى صـحة نفسـية وعقليـة وجسـدية جيـدة، 
ً
الجيـد فـي  والتحصـيللألطفال يـوفر لهـم فرصـا

ـــهاموتطــــــوير عالقــــــات اجتماعيــــــة قويــــــة، والنمــــــو إلــــــى راشــــــدين أصــــــحاء قــــــادرين علــــــى  ،املدرســــــة ـــب إلاســـ ـــ ةإيجابيـــ بلــــــدهم ي فـــ

(Bantwana, 2010, p. 5 .) 

، علـى أنـه يمثـل الوقايـة (0900) تعريف حماية الطفل، كما اتفق عليه فـي مجموعـة عمـل حمايـة الطفـل وينّص 

فـــإّن حمايـــة الطفـــل ال تكمـــن فـــي حمايـــة حقــــوق  وهكـــذامـــن إســـاءة املعاملـــة، وإلاهمـــال، والاســـتغالل، والاســـتجابة لهـــا، 

  . (02. ص) جموعة فرعية من هذه الحقوق بل تشير إلى م ها؛جميع الطفل
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 مفهـوم حمايـة الطفـلوكما ورد في خطة العمـل الوطنيـة الثانيـة للطفولـة 
ً
الحـق ألاساسـ ي فـي التمتـع : يعنـي أيضـا

 ألاحكــــام وإلاجـــــراءات 
ً
بمختلــــف التــــدابير الوقائيــــة، ذات الصــــبغة الاجتماعيــــة والتعليميـــــة والصــــحية، كمــــا يشــــمل أيضــــا

من كافة أشكال العنف أو الضرر أو إلاسـاءة البدنيـة أو املعنويـة أو الجنسـية أو إلاهمـال أو التقصـير  الرامية إلى حمايته

 (.02. ص ،0990، وزارة شؤون املرأة وألاسرة والطفولة واملسنين. )التي تؤول إلى إساءة املعاملة أو الاستغالل

ن سلســلة مــن الخطــوات، التــي تحــددها مّمــا ســبق، نجــد أن مفهــوم حمايــة الطفــل مــن إلاســاءة وإلاهمــال يتضــم

ـــل، وبــــاألفراد امللــــزمين بــــالتبليغ، وبالخــــدمات  ـــز حــــاالت ســــوء معاملــــة وإهمــــال الطفـ القــــوانين والتعليمــــات الخاصــــة بتمييـ

 .الوقائية والعالجية الواجب تقديمها للطفل وألسرته

 :أنماط إساءة معاملة وإهمال الطفل. 2

ـــاللســــوء معاملــــة  أنمــــاط رئيســــةهنــــاك أربعــــة  ـــ يو جنســــ ي، و جســــدي، : ألاطفـ ، ورغــــم أن لكــــل منهــــا إهمــــالو  ،نفسـ

 النظــــرة التفــــاوتتفاصـــيل وخصوصــــيات شـــديدة 
ً
؛ فإنـــه يمكــــن تحديـــد عناصــــر مشـــتركة ضــــمن كـــل نمــــط تعكـــس جزئيــــا

ألنهــا تضــع أطفــالهم تحــت خطــر ألاذى الجســدي أو  ؛الاجتماعيــة ألفعــال الوالــدين التــي تعــد غيــر مناســبة أو غيــر مقبولــة

 :ويمكن توضيح هذه ألانماط على النحو آلاتي .(01. ص ، 0990، العسالي) العاطفي

 : (Physical Abuse)العنف الجسدي -إلاساءة الجسدية  2.1

ن الخــدوش والجـــروح والكســور الناجمـــة مـــمثـــل  ،أذيـــات جســديةب التســـّبباملعاملــة الجســـدي بأنــه  ســـوءيعــرف 

الخنق أو الحرق أو الصفع باليد أو الضـرب بمسـطرة أو بحـزام  الضرب أو العض أو الركل أو الرج أو الرمي أو الطعن أو 

ن فعل قصدي من قبل أحد الوالدين ؛ بل من حادث عرض يأن تكون هذه ألاذيات غير ناجمة م على ،أو بأشياء غيرها

ـــلوكي يتمثـــــل بإحـــــداث(09. ص، 0990العســـــالي، )أو غيـــــرهم مـــــن املســـــؤولين عـــــن رعايـــــة الطفـــــل  ــــط ســ ــــو نمـ املســـــ يء  ، وهـ

قـد تكـون بقصـد فـرط التأديـب، أو العقـاب الجسـدي غيـر املناسـب لعمـر الطفـل أو انفجـار ات غير عرضية للطفـل إلصاب

  وتعّد املس يء لتصريف نوبة غضب، 
ً
 أو تدخال

ً
 أو أنهـا متكـررة ومسـتمرة،  إلاصابة خطيرة إذا كانت تستوجب عالجا

ً
طبيا

 فــي كثيــر مــن ألاحيــان لتمي ويعــّد 
ً
ن تلــك إلاصــابات العمديــة مــ صــابات العرضــية غيــر العمديــةيــز إلا الفحــص الطبــي حاســما

 (.20 .ص ،0902حماده، )

 
ّ

التـي ال مبـرر رات العنف الجسدي على شـكل آثـار ضـرب وكـدمات وحـروق وفقـدان الشـعر والكسـور وتظهر مؤش

-21. ص ،0902) فهـي تختلـف مـن طفـل آلخـر كمـا يشـير حمـادهأما عـن املؤشـرات السـلوكية التـي تظهـر علـى الطفـل  لها،

ومن الضروري الانتباه إلى هذه املؤشرات وعدم تجاهلهـا أو عـدها  ،حسب عمر الطفل وتأثير الاعتداء عليهبوذلك  ؛(29

  ،ســطحية أو عــابرة
ً
التغيــر و الخــوف مــن املواقــف بطريقــة متطرفــة، : )منهــاإذا تــزامن عــدد مــن هــذه ألاعــراض،  خصوصــا

البـــس غيـــر املتناســـبة مـــع الجـــو إلخفـــاء آثـــار الجـــروح أو الخـــدوش، عـــدم املو التغيـــب عـــن املدرســـة، و املفـــاجئ فـــي الســـلوك، 

 لآلخرين،  وإلاساءةالاستمتاع باللعب وعدم الثقة بالنفس، 
ً
 ...(.صعوبة في إنشاء عالقات مع آلاخرين ووجودجسميا

 : (Emotional Abuse)العنف النفس ي -إلاساءة النفسية  2.2

أن ســوء املعاملــة العــاطفي ، و بشــأن منــع إيــذاء ألاطفــال هــارير حســب مــا أشــارت منظمــة الصــحة العامليــة فــي تقب

بحيـــث ينّمـــي  ؛أكثــر ومالئمـــة تشـــمل تواجــد الشـــخص الــذي يتعلـــق بــه الطفـــلينطــوي علـــى الفشــل فـــي تــوفير بيئـــة داعمــة 

وفي سياق املجتمـع الـذي يعـيش  ،الطفل كفاءات عاطفية واجتماعية مستقرة وكاملة تتناسب مع إمكانياته الشخصية

ــه إلــى الطفــل قــد تســبّ و . فيــه  أفعــال أخــرى توجَّ
ً
ب ألاذى لصــحة الطفـــل أو ب أو يكــون لهــا احتماليــة أن تســبّ هنــاك أيضــا

يجـب أن تكـون هـذه ألافعـال وبشـكل منطقـي تحـت سـيطرة ألابـوين أو و  ،أو الروظي أو الاجتمـاعي والذهنينموه الجسدي 
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ـــخص الـــــذي هـــــو فـــــي مو  ـــكال ، و قـــــع املســـــؤولية أو الثقـــــة أو القـــــدرةالشـ ـــل أو أشــ ـــمل هـــــذه ألافعـــــال تحديـــــد حركـــــة الطفــ تشــ

أو أي  ،ضده أو الاستهزاء به التمييز الاستخفاف به أو تشويه سمعته أو استخدامه ككبش فداء أو تهديده أو تخويفه أو 

 .(WHO, 1999, p. 15) شكل آخر من الاعتداء غير الجسدي أو التعامل الرافض

  يشـمل ( Garbrino et al ,1986)وآخــرون قـدم كــاربرينو و 
ً
لإليــذاء النفســ ي تمثلــت  عــدة أشــكال أساســيةتعريفــا

  (:901. ص، 0902إبراهيم وآخرون، ) فيما يأتي

 .تجاه الطفل، أو عدم تقدير منجزاته ويشمل عدم إبداء مشاعر الودّ  :(Rejecting behaviors)الرفض  -

ماعيـة مـن خـالل الاخـتالط بـاملجتمع، أو ألاقـران، أو ويعني عزل الطفل عن اكتساب الخبـرات الاجت :(Isolating)العزل  -

ــــه يجــــب أن يحتــــرس مــــن آلاخــــرين و 
ّ
ال يخــــالطهم، أاملشــــاركة فــــي شــــؤون العائلــــة وأنشــــطتها اليوميــــة، وإشــــعار الطفــــل بأن

 .وحبسه في حجرته

ـــ :(Terrorizing) الترهيــــب -  غابــــة وأّن آلا ويشـ
ّ
خــــرين أشــــرار، أو مل إخافــــة الطفــــل وإرهابــــه وإشــــعاره بــــأّن العــــالم لــــيس إال

 .تهديد الطفل وإرهابه عندما يرتكب خطأ ما بتهديده بالسالح، أو القتل

، أو تجاهـــل وجـــوده أمـــام آلاخـــرين وعـــدم إبـــداء أي مشــــاعر باســـمهعـــدم منـــاداة الطفـــل  ملويشـــ :(Ignoring)التجاهـــل  -

 .تجاهه

ـــ ،يشـــــمل عــــدم إعطـــــاء الطفـــــل املعلومــــة الصـــــادقةو  :(Corrupting)الغــــش  - ـــياء وتعليمـ ـــع  خطـــــأه أشــ ـــن النـــــاس واملجتمــ عـ

م أّن يش مفاهيمه في الحكم على ألاشياءأفكاره وتشو  فيللتأثير  ؛والكون 
ّ
القبيحـة أّن و  الحسـنة قبيحـةألاشياء  ؛ فيتعل

 .حسنةال هي

 
ً
 (:12-12 .ص ،0902حماده، )عديدة منها  كما يأخذ سوء املعاملة النفس ي أشكاال

 الـــذي يعـــد مـــن أشـــد أ: العنـــف اللفظـــي -
ً
للطفـــل، وال يعاقـــب عليـــه  الصـــحة النفســـية فـــيألنـــه يـــؤثر  ؛شـــكال العنـــف خطـــرا

 .من الصعب قياسه وتحديده وإثباتهالقانون؛ إذ 

مـن العناصـر الضـرورية مما يحرم الطفـل  دما يتسم سلوك الوالدين بالبرودة؛عن: التفاعل السلبي بين ألاهل والطفل -

 .العاطفي والاجتماعي لتحقيق نمّوه

  وذلــك: ل املفــرطالــدال -
ً
 ،وتكــون ردة فعــل الوالــدين ســلبية ،شخصــيته فــيعنــدما يقــول الطفــل أو يفعــل خطــأ يــؤثر ســلبا

 .ال يحاوالن تعديل سلوك الطفل لكيال ينزعجف

 .ولكن نتائجها قد تكون مماثلة ،وهي أشد من البرودة: القسوة -

 فـيعندما ال يكون املربـي منسـ: عدم الثبات في سلوك ألاهل -
ً
ممـا يجعـل مـن الصـعب  اسـتجابته للطفـل وتصـرفاته؛ جما

 .على الطفل توفع نتائج أفعاله وردود الفعل عليها

ـــ: املضـــايقة والتهديـــد -
 
رك كتهديـــد الطفـــل بعقوبـــات شـــديدة أو غيـــر مفهومـــة تثيـــر الفـــزع فـــي نفـــس الطفـــل، وال ســـيما إذا ت

 .لى التهديد بتحقير الطفل أمام أصدقائهوال يعلم متى وماذا سيحل به، وقد تصل املضايقة إ ،ينتظر العقاب

كالتســول  ،أو مخــالف ألنظمــة املجتمــع ،وهــو تشــجيع الطفــل أو إجبــاره علــى القيــام بســلوك تــدميري أو إرهــابي: إلافســاد -

 
ّ

الطفـــــــل واســـــــتغالله فـــــــي تعـــــــاطي أو تـــــــرويج مـــــــواد ضـــــــارة أو قاتلـــــــة كاملخـــــــدرات واملنشـــــــطات  والســـــــرقة والبغـــــــاء، أو حـــــــث

 .واملسكرات

مـــن صـــور القتـــل والتـــدمير وحمـــل  ،مثـــل املشـــاهد العنيفـــة التـــي يراهـــا الطفـــل مـــن خـــالل الفضـــائيات: هدة العنـــفمشـــا -

 .مراقبة أو توجيه من قبل الاهل ةدون أيمن مشاهدة العمليات الجراحية  وكذلكالسالح، 
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على الطفـل الـذي يعـاني وهذا أمر له تداعيات خطرة  ،ف بأنه عنف موجه ضد طفل معينويصنّ : التفرقة في املعاملة -

 .من التفرقة وعلى ألاطفال آلاخرين الذين يفرق بينه وبينهم

وإن مثـل هـذه ألاسـاليب  سـاليب لـدفع طفلهـا للعمـل ألافضـل،تستخدم ألاسر هذه ألا : النقد وإلاذالل والاتهام بالفشل -

وقـد يتحـول كـل . نفسـية وضـيق به مـن آالمإلـى مـا تسـبّ  ، فتضـعف ثقتـه بذاتـه إضـافةتشعر الطفل بأنـه أقـل مـن غيـره

 .ذلك إلى عقدة نقص وتؤدي بصاحبها إلى أنماط من السلوك املتطرف

ومـــــن مظـــــاهره ضـــــرب الزوجـــــة، والشـــــجار املســـــتمر بـــــين : التفكـــــك الاســـــري وتعـــــريض الطفـــــل ملشـــــاهدة العنـــــف ألاســـــري  -

 وال شك أن هذه املواقف املرع. والشتائم وما يرافق ذلك من ألفاظ السّب  ،الوالدين
ّ
 ما يترت

ً
ب عليها بة لألطفال كثيرا

ــــطراب حيـــــاتهم ،هـــــدم الكيـــــان ألاســـــري  ـــر ألاطفـــــال واضـ وإثـــــارة النقمـــــة والرعـــــب وغيـــــاب الاطمئنـــــان فـــــي  ،وتشـــــويش تفكيــ

 .وخوفهم من آلاخرين والابتعاد عنهم ،نفوسهم

 : (Sexual Abuse)العنف الجنس ي -إلاساءة الجنسية  2.3

  إن
ً
 له  هإشراك، يعني استغالل الطفل جنسيا

ً
 في نشاط جنس ي ال يكون مدركا

ً
، أو يكـون فيـه غيـر قـادر علـى تمامـا

 مــن حيــث النمــّو  ،إلاخبــار بموافقتــه
ً
أو الــذي يخــرق القــوانين أو  ،وغيــر قــادر علــى املوافقــة ،أو ال يكــون فيــه الطفــل جــاهزا

بسـبب  – ر يكـون طفـل آخـ يتأكد الاستغالل الجنس ي للطفل عبر حدوث نشاط بين طفل وبالغ أو و . املجتمعفي املحّرمات 

ع أو إرضـاء احتياجــات فـي عالقــة مسـؤولية أو ثقـة أو قـدرة؛ بحيــث تكـون النيـة مـن وراء النشــاط إشـبا –العمـر أو النمـو 

 (: WHO, 1999, p. 15-16)ــ قد يشمل ذلك ولكن ال ينحصر ب، و الشخص آلاخر

 .اركة في أي نشاط جنس ي غير قانونيإغراء أو إكراه الطفل على املش -

 .أو أي ممارسات جنسية غير قانونيةاستخدام الطفل بشكل تسخيري في البغاء  -

 .استخدام الطفل بشكل تسخيري في املواد وألاداء إلاباظي -

مــن أشــكال  أي شــكل"أنهــا بتعريــف إلاســاءة الجنســية إلــى ألاطفــال  يــتم (0900)وبحســب لجنــة إلانقــاذ الدوليــة 

 وبحســب هــذا التعريــف، مــن ،طفــل آخــر لديــه ســلطة علـى الطفــل الغ أوالنشـاط الجنســ ي مــع طفــل مــن قبــل شـخص بــ

 ّعلـــى  ،ض الطفـــل لإلســـاءة الجنســـية مـــن قبـــل طفـــل آخـــراملمكـــن أن يتعـــرّ 
ً
وإلاســـاءة الجنســـية إلـــى ألاطفـــال تنطـــوي غالبـــا

 ال  ولكـــن. والجـــنس الفمـــوي أو الشـــرجي أو املهبلـــي وهـــذا يمكـــن أن يشـــمل التقبيـــل الجنســـ ي، واللمـــس،. جســـدي اتصـــال

أو غيرهـا /الطفـل علـى مشـاهدة عمليـة اغتصـاب و جميع أشكال إلاساءة الجنسـية علـى اتصـال جسـدي، فإجبـار تنطوي 

علـــى إظهــار أعضـــائهم الحميمــة، أو إظهـــار  العنــف الجنســـ ي، وإجبــار ألاطفـــال علــى مشـــاهدة مــواد إباحيـــة أو مــن أفعـــال

 ملمارسـةأو الضـغط علـى الطفـل ل ،(التعـري )أمام الطفـل  ألاعضاء الحميمة
ً
الجـنس، واسـتغالل ألاطفـال فـي البغـاء  فظيـا

 من أعمال إلاساءة الجنسية أو ألغراض إنتاج مواد
ً
 (.09. ص" )إباحية هي أيضا

وال بد من إلاشارة إلى أن الطفل الذي يتم استغالله، ربما يكون قد وقع ضحية لخداع أو تـم إجبـاره أو تهديـده 

، ويمكـن تنـاول أنـواع إلاسـاءة الجنسـية أو رشوته من قبيل التشجيع لالشتراك ف
ً
ي عمليـة الاسـتغالل والاحتفـاظ بهـا سـرا

 : من خالل إيضاح بعض املفاهيم بش يء من التفصيل على النحو آلاتي

 فــي نظيــر مقابــل مــن أي نــوع مــن ألانــواع: الاســتغالل الجنســ ي التجــاري  -
ً
وقــد تكــون  ،ويشــير إلــى اســتغالل الطفــل جنســيا

 ةوهناك ثالث ،أو منافع أخرى مثل الطعام أو توفير الحماية واملأوى  ،ابل إسداء خدمة شخصيةعلى هيئة نقود أو مق

واملتــاجرة  ،إنتـاج املــواد إلاباحيـةو أشـكال أساسـية ومتصــلة لالسـتغالل الجنسـ ي التجــاري لألطفـال وهـي بغــاء ألاطفـال، 

 (. 09. ص، 0992منظمة إيكبات الدولية، )ألغراض جنسية 
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سـتخدم فيهـا ي   ،شير ذلك إلى أي نوع من أنواع العـروض بـأي وسـيلة مـن الوسـائلوت (:Pornography)ية إلاباح املواد -

وينـــدرج تحـــت . الطفـــل للقيـــام بأفعـــال جنســـية أو محاكـــاة أنشـــطة جنســـية أو عـــرض أجـــزاء جنســـية مـــن جســـد الطفـــل

ـــالت، و الصـــــور، : مصـــــطلح املـــــواد إلاباحيـــــة ـــينمائية، ألا والتســـــجيالت، و الرســـــومات، و الكتـــــب، و املجــ ـــالم الســ شـــــرائط و فــ

منظمـــة إيكبـــات الدوليـــة، )امللفـــات والصـــور املحفوظـــة علـــى الهـــاتف املحمـــول و أســـطوانات الحاســـب آلالـــي، و الفيـــديو، 

ّنهـا متداولـة فإوبالرغم من أّن تجارة الصـور إلاباحيـة لألطفـال ال تـزال غيـر شـائعة فـي العـالم العربـي، (. 00. ص، 0992

 .ص ،0902إبـــراهيم، )إلانترنـــت الاجتماعيـــة الشـــاذة، التـــي تحصـــل علـــى مبتغاهـــا عبـــر شـــبكة بـــين العديـــد مـــن الشـــرائح 

0002.) 

 (: Child Neglect)إهمال الطفل  4.2

الصــحة والتعلــيم والنمــو : تــوفير نمــو الطفــل فــي مجــاالتفـي فشــل الوهـو الــنمط الرابــع مــن أنمــاط إلاســاءة، ويعنــي 

ب أو تسـبّ و  ،منة، وذلك فـي سـياق املـوارد املتاحـة لألسـرة أو مقـدمي الرعايـةالعاطفي والتغذية واملأوى وظروف العيش آلا 

يشـــمل و  ،الروظـــي أو ألاخالقـــي أو الاجتمـــاعيب بـــاألذى لصـــحة الطفـــل أو نمـــوه الجســـدي أو الـــذهني أو لهــا احتماليـــة التســـبّ 

أي  وهــو يتضــّمن .(WHO, 1999, p. 15) ناســب وحمايــة الطفــل مــن ألاذى قــدر املســتطاعاملذلــك الفشــل فــي إلاشــراف 

أال يكـــون هــذا التقصـــير بســـبب  شـــريطة ية؛تلبيــة الحاجـــات الرئيســـة للطفــل مـــن غـــذاء وملــبس ورعايـــة صــحعـــن تقصــير 

 .الفقر أو العجز عن تلبية احتياجات الطفل

ــــو 
ّ
ـــحتترك ـــى حــــادث آنـــــي واضــ ـــم أنظمـــــة حمايــــة الطفـــــل علــ ـــي معظــ ي هـــــذه وتـــــؤدّ  ،مكــــن إثباتـــــه، يز معـــــايير إلاهمـــــال فـ

إلى حرمان العديد من ألاطفال من خدمات الحماية بسبب عدم التمكن من إثبات وقوع إلاهمال، لذلك فقد املمارسة 

م يحافظ فيه ألاهل، نموذج راسخ من ألاداء ألاسري ل"على أنه " إلاهمال املزمن"أدخلت بعض أنظمة الحماية مفهوم 

ـــو ". فـــلالاحتياجـــات ألاساســـية لألطفـــال ممـــا يســـبب ألاذى للط أو لـــم يقـــدموا
ّ
ز هـــذا املفهـــوم علـــى تـــراكم ألاذى، وعلـــى يرك

، أو أن يقـــود إلـــى عواقـــب غيـــر 
ً
 ألن يصـــبح إلاهمـــال مزمنـــا

ً
أهميـــة التـــدخل املبكـــر وتقـــديم الخـــدمات والـــدعم لألســـر توقيـــا

 من عواقب تطورية 
ً
 (.29. ص، 0990العسالي، )حميدة، فكل ألاطفال املعرضين إلهمال مزمن يعانون الحقا

 (:Depanfilis, 2006, p. 12-14)على النحو آلاتي عديدة حّددها بعض الباحثين واع وأشكال ولإلهمال أن

طرد الطفـل بصـورة دائمـة أو غيـر محـددة مـن و دون عناية،  ه منالطفل أو تركعن ويشمل التخلي : إلاهمال الجسمي -

ترك الطفل الصغير يعاني من )نحو ذية إهمال التغو ترك الطفل في حضانة آلاخرين أليام أو أسابيع متتالية، و املنزل، 

ــــة أو   لفتـــــرات طويلـــــة التضـــــّور نقـــــص التغذيـ
ً
ـــل و ، (جوعـــــا ــــس الطفــ ــــاء بمالبـ ـــال الاعتنـ ــــة )إهمــ ــــى اللياقـ ـــال الـ ـــار ألاطفــ افتقــ

 )نحو إلاهمال الطائش وعدم الاهتمام بنظافة الطفل، و ، (املناسبة
ً
 (.ترك الطفل الصغير وحده في السيارة مهمال

ـــن قبـــــل مختصـــــ ي لفشـــــل فـــــي تـــــوفير أو الســـــماح بالعنايـــــة الضـــــرورية للطفـــــلا: إلاهمـــــال الط ـــــي - ـــ ى بهـــــا مــ ــــة ، املوصــ الرعايـ

 عند  ،لحصول على الرعاية الصحية الالزمة في الوقت املناسبلمنع أو تأخير السعي و الصحية، 
ً
 املشكالتوخصوصا

 . الصحية الخطيرة التي يالحظها أي شخص مسؤول
ّ
حرمـان مـن الرعايـة الصـحية ل إلاهمـال الصـحي فقـط بالوال يتمث

 عـــدم الحصـــول علـــى الوقايـــة الطبيـــة املناســـبة أو العنايـــة  ؛عنـــد الضـــرورة، أو العـــالج عنـــد املـــرض
ً
وإنمـــا يتضـــمن أيضـــا

 .باألسنان، أو رعاية الصحة العقلية، أو عدم اتباع إلاجراءات الطبية والتوصيات

. نمــوهم أو تطــورهمو حســب حــالتهم، بالتــي يحتاجونهــا  إن ألاطفــال يختلفــون فــي كميــة إلاشــراف: عــدم كفايــة إلاشــراف -

فــي ، وتــواترهمــدة الوقــت غيــر الخاضــع للرقابــة و ومــن املهــم تقيــيم نضــج الطفــل وإمكانيــة وصــوله إلــى البــالغين آلاخــرين، 

ات التـي تتضـمن عــدم ومـن السـلوك. دون إشــرافمـن عنـد تحديـد مـا إذا كــان مـن املقبـول تـرك الطفـل  ،الحـي أو البيئـة
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ـــ ــ ـــالمة : راف املناســـــــب علـــــــى الطفـــــــل، التعـــــــريض للمخـــــــاطر وتتضـــــــمن املخـــــــاطر داخـــــــل املنـــــــزل وخارجـــــــهإلاشــ ــ ـــــاطر الســ مخــ

ـــغيرة، و، (الســـــموم) ــــلبي و ألاســـــالك الكهربائيـــــة والســـــاللم، وألادوات املخـــــدرة، والاجســـــام الصــ التـــــدخين والتـــــدخين السـ

ـــال املصــــابين بــــالربو أو مشــــاكل فــــي الرئــــةو )  وفــــي متنــــاول ألاطفــــال،ؤمنــــة فــــي املنــــزل تــــرك أســــلحة غيــــر مو ، (خاصــــة لألطفـ

ات ومـن ســلوك. وعـدم وجـود ميــاه نظيفـة ضـعف الصــرف الصـحيو ، والطعـام املـتعفنالظـروف املنزليـة غيـر الصــحية، و 

، ترك ال
ً
علـى الرعايـة نحـو غيـر قـادر طفل مع مقدمي رعاية غير مناسبين؛ وذلك بتركه مـع شـخص عدم إلاشراف أيضا

ــــف  يمكــــن الوثـــوق بــــه لتـــوفير الرعايــــةال كـــه مــــع شـــخص تر أو  ،(طفـــل آخــــر أكبـــر منــــه) عّن 
، أو مـــع شــــخص معـــرف بأنــــه م 

 .خدراتامل يتعاطى، أو (معتدي)

ـــز بانعــــدام  ،يمكــــن رؤيــــة بعــــض الخصــــائص التــــي ســــبق ذكرهــــا نابعــــة مــــن إلاهمــــال البي ــــي: إلاهمــــال البي ــــي - الــــذي يتميـ

 أو سالمة الحي أو جميع املوارد، و  السالمة البيئية
ّ
. هتمام على الظـروف فـي املنـزل وإهمـال الوالـدين فـي الرعايـةز الا يترك

خاصـة منــذ أن و سـرة وألافـراد، الحـّي بوظــائف ألا التـي تـربط  ،إلاهمــال يمكـن دمـج الظـروف البيئيــة إلـىوبنظـرة واسـعة 

عرضــوا لهـــا أن يتيمكــن وســوء املعاملــة التـــي  ،نمــو ألاطفــال وصــحتهم العقليـــة فـــيالخطيــر  تــم إثبــات التــأثير الضـــار للحــيّ 

 .على سبيل املثال موبوء باملخدرات عندما يلعبون في ظيّ 

عـــدم الاهتمـــام املتواصـــل والواضـــح باحتياجـــات الطفـــل و ويشـــمل الرعايـــة والحنـــان غيـــر الكـــافيين، : إلاهمـــال العـــاطفي -

غيــــر  التشــــجيع علــــى ســــلوكو التعــــرض إلســــاءة مزمنــــة أو شــــديدة للزوجــــة، والــــدعم العــــاطفي، أو الاهتمــــام، و للعطــــف، 

 . مرغوب به

علـــــى الـــــرغم مـــــن اخـــــتالف القـــــوانين والسياســـــات فـــــي كـــــل دولـــــة، يتحمـــــل كـــــل مـــــن آلابـــــاء واملـــــدارس : إلاهمـــــال التعليمـــــي -

التغيـب املـزمن املسـموح : إلاهمـال التعليمـي للطفـل ، ويتضـّمنمسؤولية تلبية متطلبات معينـة تتعلـق بتعلـيم ألاطفـال

، الحـّل  وصـ ي علـى علـم باملشـكلة وال يحـاول في الشهر إذا كان الوالدان أو البه بحيث يزيد على خمسة أيام على ألاقل 

عدم التسجيل في املدرسة، أو التأخر في الالتحاق باملدرسة مما يتسبب في فقدان الطفل لشهر كامل على ألاقل من و 

ـــي، نحــــو عــــدم الاهتمــــام باالحتياجــــات الخاصــــة بــــالتعليمو دون أســــباب وجيهــــة، مــــن املدرســــة  لــــى الحصــــول ع الفشــــل فـ

أو إهمـــال الحصـــول أو متابعـــة العـــالج الضـــطراب الـــتعلم الـــذي تـــم تشخيصـــه  ،بهـــا خـــدمات التعلـــيم العالجيـــة املوصـــ ى

 .وجيهدون سبب من أو الحاجة إلى تعليم خاص، ورفض توفير هذه الخدمات للطفل  ،لدى الطفل

 :تصنيف مفاهيم حماية الطفل. 3

 مــا يركـــ
ً
زون علــى تعلـــيم ألاطفــال مهــارات الحيـــاة التــي تجعلهــم آمنـــين وتحمــيهم مـــن مــن املالحــظ أن املـــربين غالبــا

، ومنهـا قواعـد السـالمة املروريـة، وطرائـق العنايـة بنظافـة الجسـم، والحمايـة مـن ألامـراض، فهـذه ألامـور تعـد مـن الضرر 

، ومنهـــا  تعليمهـــا لألطفـــال، ولكـــن ألاطفـــال معرضـــون ملخـــاطر مـــن أنـــواع الســـهلاملخـــاطر املقبولـــة، والتـــي مـــن 
ً
أخـــرى أيضـــا

إلاهمــال العــاطفي، وعــدم تــوفير الحــب والرعايــة الالزمــين للطفــل، باإلضــافة إلــى الاســتقواء مــن قبــل ألاقــران، ومحــاوالت 

 (.00. ، ص0900شلب الشام، )إلايذاء الجسمي والجنس ي، سواء أكان من ألاطفال آلاخرين أم من الراشدين 

ــــوعات  وتتعـــــدد ـــنيفات ملوضـ ـــاهيم حماالتصــ ـــا؛ فقـــــد ومفــ ـــل بحســـــب الهـــــدف منهــ ــــة الطفــ صـــــنفت وزارة التعلـــــيم يـ

 ,Government of South Australia) ألاســترالية موضــوعات املــنهج املطبــق لــديها فــي حمايــة الطفــل، علــى النحــو آلاتــي

2008, p. 31:) 

  
ص
 :ويشمل املواضيع الفرعية آلاتية:  الحق في أن تكون آمنا

 (.آمنغير  –آمن : )اكتشاف مفهوم السالمة -
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 .عوامل الخطر وحاالت الطوار   -

 .املواقف غير آلامنة واملخاطر املتوقعة نتيجة التواجد في موقف غير آمن -

 .تمييز وتقييم املخاطر -

ـــف الضـــــــــــغوط النفســـــــــــية الناجمـــــــــــة مـــــــــــ - ــ ــ ــ ن مواقــ

 . الخطر

 وتتضمن: العالقات مع آلاخرين: 

 .تحديد أنواع العالقات -

 .الخوف وعدم الخوف -

 .بكة العالقات الاجتماعيةالثقة وش -

 .فهم الحقوق والواجبات -

 .السلطة وإساءة استخدامها -

 .تطوير الهوية الشخصية -

 .قوة العالقات -

 .التنمر بصفته إساءة الستخدام السلطة -

عـن دائـرة ألاشـخاص  املقابـل املخطـطويعبر 

املحيطـــين بالطفـــل، ونطـــاق العالقـــات التـــي يـــرتبط بهـــا 

 . موقعهم الاجتماعيمع آلاخرين بحسب 

 وتنضوي على ،تمييز حاالت إلاساءة وإلابالغ عنها: 

 .تسمية أقسام جسم إلانسان -

 .تعليم مفهوم الخصوصية لبعض أجزاء الجسم -

 .مفهوم اللمس -

 .تمييز مواقف العنف -

 (.عدم كفاية إلاشراف)إهمال الطفل  -

 (.غير املريحة)ألاسرار غير آلامنة  -

 .من للهاتف الجوال، ومواقع ألانترنتالاستخدام آلا  -

 .لكترونيالعنف إلا -

 .العنف ألاسري  -

 .إلابالغ عن سوء املعاملة وإلاهمال( آليات)تعليم إجراءات  -

 وذلك من خالل، ستراتيجيات السالمةتعليم إ: 

 .ستراتيجيات الوقاية من إلاساءةالتدريب على إ -

 .ستراتيجية حل املشكالتالتدريب على إ -

 . حل املشكالت كجزء من خطة الحفاظ على السالمة -

 .استمرارية الوقاية والحفاظ على أنفسنا آمنين -

 شبكة العالقات االجتماعية
(Government of South Australia, 2008, p. 21) 

أشخاص ال أعرفهم 
 (غرباء)

أشخاص غير مقربين 
لكنهم يقدمون 

 (كالشرطة)المساعدة 

أشخاص وجودهم 
 ليإمهم بالنسبة 

األشخاص 
المقربون 

 جدا  

 أنا
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 .شبكة العالقات وخطط ألامان -

 .دعم املجتمع -

ـــار ( 0900)وحــــدد أبــــو الحســــن  القائمــــة املقترحــــة وإلاســــاءات، فضــــّمت أبعــــاد حمايــــة الطفــــل للوقايــــة مــــن ألاخطـ

 :ألابعاد الرئيسة آلاتية

 .وقاية الشخصية من إلاساءات املختلفةال -

 .معرفة رموز ومدلول إلاشارة التحذيرية -

 .معرفة أسس التغذية السليمة -

 .معرفة إلاسعافات ألاولية -

 .الوقاية من أخطار التلوث املتعدد املظاهر -

 .الوقاية من أخطار التسمم -

 .الوقاية من املخاطر امليكانيكية والحركية -

 .املخاطر الكهربائية الوقاية من -

 .الوقاية من املخاطر الحرارية -

 (.22 . ص) الوقاية من املخاطر الطبيعية -

ـــا يتناســــب مــــع ، ومــــن التصــــنيفات الحديثــــة ملفــــاهيم حمايــــة الطفــــل علــــى املســــتوى املحلــــي التــــي تــــم تحديــــدها بمـ

صنفت مفاهيم حماية  التي، (0900)حلقة ألاولى من التعليم ألاساس ي، ما قّدمته دراسة شلب الشام محتوى مناهج ال

 :ملجاالت آلاتيةالطفل وفق ا

 وتتضمن مفاهيم ،الحماية من إلاهمال الجسمي: 

 (.ألاطعمة املكشوفةالغذاء املتنوع، الغذاء املتوازن، الغذاء النظيف، املياه النظيفة، : )لتغذية السليمةا -

 (.راض والوقايةألاماللقاح، الفحص الطبي، ألادوية، :)الرعاية الصحية - 

 (.العناية بالشعربس، نظافة ألاسنان، الاستحمام، نظافة املالنظافة ألايدي، : )النظافة الشخصية -

 (.الشم، التذوق، السمع، الرؤية، اللمس: )سالمة الحواس -

 (.ألاسلحةأخطار الكهرباء، ألادوات الحادة، مفاتيح الغاز، ألاجسام املشبوهة، : )خطار املاديةألا -

 (.قواعد املرور وآدابهإلاشارات املرورية، ممر املشاة، حزام ألامان، : )مة املروريةالسال  -

 وتتضمن مفاهيم ،الحماية من إلاهمال النفس ي: 

 (.القبول الاجتماعيالدعم النفس ي، التعزيز إلايجابي، تكوين الصداقات، : )الرعاية النفسية -

 (.ن، الاحترام، النجاح، الاستقرار، تقدير الذاتماألا الحب، )الحاجة إلى : اجات النفسيةالح -

 وتشمل مفاهيم ،الحماية من إلاهمال التعليمي: 

 (.الاحتياجات التعليميةحق التعليم، : )التعليم -

 (.آثار التسرب املدرس يقوانين التسرب املدرس ي، : )التسرب -

 وتتضمن مفاهيم ،إلاساءة الجسمية: 

 (.ملة القاسيةاملعاالضرب، : )الاعتداء الجسدي -
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 .(آثار عمالة ألاطفالقوانين عمالة ألاطفال، : )ألاطفال عمالة -

 وتتضمن مفاهيم ،إلاساءة النفسية: 

 (.احترام الاختالف بين الناستقبل النفس كماهي، التعبير عن آلاراء بثقة، : )الثقة بالنفس -

 (.الانصات وإلاصغاء: )آداب الحوار -

 وتشمل مفاهيم ،الحماية من إلاساءة الجنسية: 

 (.اختالف الذكر عن ألانثى بأعضائه الجنسيةالتشابه في أجزاء الجسم، : )الجسم أقسام -

 (.املناطق الحساسةصورة الجسم، : )خصوصية الجسم -

 (.التحكمالرضا، الارتياح، : )اللمسة آلامنة -

 (.الارتياح معدالخوف، ": )املزعجة"سة غير آلامنة اللم -

، : )يةلحماية الذاتا -  "(.ال"الاعتراض بقول ألاماكن آلامنة، ألاماكن املعزولة، الصراخ بصوت عال 

يالحــــظ أنهـــا تتفــــق فـــي بعـــض املفــــاهيم الرئيســـة لحمايــــة الطفـــل، وتضــــيف  ،إن املتأّمـــل فـــي التصــــنيفات الســـابقة

، وتــدريب الطفــل بأشــكاله مفــاهيم فرعيــة جديــدة، ولكنهــا علــى العمــوم تشــير إلــى الوقايــة مــن إلاســاءة بأنواعهــا وإلاهمــال

واملمارســـات املرتبطـــة بهـــا، وهـــذا يبـــرز أهميـــة تقـــديم هـــذه املفـــاهيم للطفـــل وتعريفـــه بهـــا علـــى التمييـــز بـــين أنـــواع إلاســـاءة، 

وعــرض عــدد مــن املواقــف واملمارســات التــي تنّمــي وعــي الطفــل بهــا؛ وهنــا تبــرز الحاجــة إلــى وســائط عــرض هــذه املفــاهيم 

إلافــادة  دب ألاطفــال، بمــا يشــمله مــن نصــوص شــعرية أو قصصــية أو مســرحية، وســوف يــتّم وتلــك املمارســات فــي إطــار أ

مـع الفئـات العمريـة ناسـب تحمايـة الطفـل؛ بمـا ي مفـاهيممن الدراسات وألادبيات التي سبق ذكرها، في اشـتقاق قائمـة 

 .التي تستهدفها مجالت أدب الطفل

 :دور مجالت ألاطفال في تعزيز مفاهيم حماية الطفل. 4

لقد سبق وأشرنا إلى الـدور الـذي يؤّديـه أدب ألاطفـال فـي التربيـة والتنشـئة السـليمة، وتعزيـز الكثيـر مـن املفـاهيم 

رها لدى ألاطفال في أثناء نمّوهم العقلي والنفس ي وألاخالقي والاجتماعي، وفـي إعـدادهم 
ّ
والقيم والصفات التي ينبغي توف

شودة، وكي يقوم هذا ألادب بأدواره علـى النحـو املطلـوب، ال بـّد لـه مـن وسـائط للمستقبل، في إطار التنمية الثقافية املن

تحملــه وتقّدمــه لجمهــور ألاطفــال بطريقــة مناســبة، تراعــي خصائصــهم النمائيــة املختلفــة، ومــن هنــا تبــرز أهميــة مجــالت 

املفـــاهيم وأنمــــاط ألاطفـــال بوصـــفها إحــــدى أبـــرز الوســــائط التـــي يمكــــن توظيفهـــا فــــي تقـــديم كـــّل مــــا هـــو مفيــــد وجيـــد مــــن 

 ،
ً
 وثيقــــا

ً
الســــلوك املرتبطــــة بهــــا؛ فيتلّقاهــــا الطفــــل بصــــورة محّببــــة وغيــــر مباشــــرة، وخاصــــة تلــــك املرتبطــــة بحياتــــه ارتباطــــا

 . وتهدف إلى حمايته من أشكال إلاساءة وإلاهمال على اختالفها

فهـــي تعمـــل علـــى إكســـاب  إّن مجــالت ألاطفـــال تعـــّد واحـــدة مـــن ألادوات الفعالـــة فـــي عمليـــة التنشـــئة الاجتماعيـــة؛

الطفل القار  مجموعة من القيم، والاتجاهات، وألافكار، واللغة وعناصر الثقافة واملعرفة؛ مما يسهم في تكوينه علـى 

 عــــن الطفــــل غيــــر القــــار ، ويعــــود مصــــدر هــــذه ألاهميــــة إلــــى أن املجلــــة تعبــــر عــــن حاجــــة ألاطفــــال إلــــى 
ً
نحــــو يختلــــف تمامــــا

عالم املحيط بهـم، كمـا تعكـس أسـلوب حيـاة الجماعـة التـي يهيبهـا الكبـار لعـالم ألاطفـال؛ الاستطالع ورغبتهم في معرفة ال

أبـــو ديـــة والـــدليمي، )لهـــذا فهـــي ترمـــز إلـــى موقـــف أعضـــاء املجتمـــع مـــن أســـاليب التنشـــئة الاجتماعيـــة واتجاهـــاتهم نحوهـــا 

 (.02. ، ص0902

 ألهميــــة مجــــالت ألاطفــــال بوصــــفها وســــيط
ً
تربــــوي ثقــــافي علــــى درجــــة كبيــــرة مــــن  وبنــــاء علــــى مــــا كــــّل ســــبق، ونظــــرا

ألاهمية، في نقل أدب ألاطفال، بما يشمله من نصوص مختلفة، فإّن الدراسة الحالية تسعى إلى رصد مقدار ما تقّدمه 
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ر 
ّ
مجــالت ألاطفــال مــن مفــاهيم حمايــة الطفــل مــن إلاســاءة بأنواعهــا وإلاهمــال بأشــكاله، فــي إطــار تحليلــي نقــدي ملــدى تــوف

 .عينة من مجالت الطفل في العالم العربي هذه املفاهيم في

 :إجراءات البحث

اتبـع البحــث املــنهج الوصــفي، فــي مراجعــة ألادبيـات التربويــة املتعلقــة بمتغيــرات البحــث ووصــفها، لتحديــد : مــن ج البحــث

مفـــــاهيم حمايـــــة الطفـــــل مـــــن إلاســـــاءة وإلاهمـــــال، واعتمـــــد الوصـــــف علـــــى أســـــلوب تحليـــــل املحتـــــوى؛ مـــــن خـــــالل تصـــــميم 

 إلــى قائمــة املفــاهيم، وتطبيقهــا علــى محتــوى نصــوص أدب الطفــل فــي بعــض املجــالت العربيــة؛ اســتما
ً
رة التحليــل اســتنادا

 .بهدف تعرف مدى توفرها في محتوى هذه املجالت، وتحديد النسبة املئوية لتكراراتها

 : مجتمــــع البحــــث وعينتــــه
ً
 خــــالل  تمثــــل مجتمــــع البحــــث بمحتــــوى مجــــالت ألاطفــــال العربيــــة املنشــــورة ورقيــــا

ً
وإلكترونيــــا

 مـــــن ثـــــالث (. 0900-0909-0900)ألاعـــــوام 
ً
واقتصـــــرت عينـــــة البحـــــث علـــــى بعـــــض ألاعـــــداد التـــــي جـــــرى اختيارهـــــا عشـــــوائيا

 .خالل ألاعوام السابق تحديدها( أسامة، ماجد، ووسيم: )مجالت عربية، هي

 :لتحقيق أهداف البحث تم إعداد ألادوات آلاتية: أدوات البحث

 
ص
ترمــي القائمــة إلــى تحديــد مفــاهيم حمايــة الطفــل املناســبة : م حمايــة الطفــل مــن إلاســاءة وإلاهمــالقائمــة مفــاهي: أوال

 :وقد تم الاستناد في إعداد الصورة ألاولية لها إلى مصادر عديدة أبرزها. سنة( 00-2)ألطفال املرحلة العمرية من 

 .ل من إلاساءة وإلاهمالبعض البحوث والدراسات السابقة التي تناولت تحديد مفاهيم حماية الطف -0

املختصـين مـن أسـاتذة علـم الـنفس التربـوي، وتربيـة الطفـل، واملنـاهج وطرائـق التـدريس و  الخبراءاستطالع آراء  -0

 عن استطالع آراء بعـض مـوجهي التربيـة وبعـض أعضـاء الفريـق املركـزي كلية التربية، في 
ً
جامعة البعث، فضال

 .لحماية الطفل

 .ؤتمرات املحلية والدولية، التي أجريت حول حماية الطفلالاطالع على نتائج بعض امل -2

 توزعــت علــى أربعــة مفــاهيم رئيســة، هــي( 12)اشــتملت القائمــة فــي صــورتها ألاوليــة علــى 
ً
 فرعيــا

ً
الحمايــة : )مفهومــا

 (.من إلاساءة الجسمية، والحماية من إلاساءة النفسية، والحماية من إلاساءة الجنسية، والحماية من إلاهمال

ـــها علــــى ولل ـــم عرضـ ـــق ( 09)تثبــــت مــــن صــــدق القائمــــة تـ ـــاهج وطرائــ ـــم الــــنفس واملنـ ـــين فــــي التربيــــة وعلـ مـــــن املختصـ

وانتماء املفاهيم الفرعية إلى املفهوم . سنة( 00-2)التدريس، إلبداء الرأي في أهمية ومناسبة املفاهيم لألطفال من عمر 

 ومناســبة، كمــا تــم حســاب وبعــد جمــع آراء املحكمــين وتحليلهــا، تــم تعــديل بعــض امل. الــرئيس
ً
فــاهيم لتصــبح أكثــر تحديــدا

فما فوق الستبقاء املفهـوم وعلـى هـذا %( 09)النسب املئوية التي تبين اتفاق املحكمين على املفاهيم، وتم تحديد نسبة 

 .مفهوم فرعي ضمن مفاهيم حماية الطفل الرئيسة( 19)مفاهيم، لتقتصر القائمة النهائية على ( 2)تم استبعاد 

 ثا
ص
 إلـــى مفـــاهيم حمايـــة الطفـــل مـــن إســـاءة : اســـتمارة تحليـــل املحتـــوى : نيـــا

ً
تـــم تصـــميم اســـتمارة تحليـــل املحتـــوى اســـتنادا

 الشتمالها على املفاهيم، وقد تم 
ً
، لتسجيل نتائج تحليل محتوى املجالت، تبعا

ً
املعاملة وإلاهمال التي تم ضبطها سابقا

ـــاهيم الرئيســــة، ومــــن ثــــم تصــــميم الاســــتمارة لرصــــد التكــــرارات الخاصــــة بكــــل مف ـــبة إلــــى املفـ هــــوم وحســــاب عــــددها بالنسـ

 .حساب رتبتها

 من محتوى املجالت ووقع الاختيار على 
ً
وللتثبت من صدق التحليل وثباته تم اختيار عينة استطالعية عشوائيا

 :همة ومنهاعدد واحد من كل مجلة، قام الباحثان بالتحليل كل منهما على حدة، مع مراعاة بعض ضوابط التحليل امل
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  ـــل ـــار كـ ـــاهيم حمايــــة الطفــــل مــــن إلاســــاءة اعتبـ ـــن مفـ ، والنصــــوص ألادبيــــة الــــواردة فــــي (وحــــدة تحليــــل)مفهــــوم مـ

، بمــا تشــتمل عليــه مــن مفــردات وجمــل وتركيــب وأفكــار (املســرحية – القصصــية – ةشــعريال)مجــالت ألاطفــال 

 .وحدة سياق

  ل مفهوم من املفاهيم وحدة قائمة بذاتهاأكثر من مرة عد الفاحص ك هاملفهوم نفس النّص إذا ورد في. 

  تـــم احتســـاب املفـــاهيم الضـــمنية التـــي لـــم يـــتم إلاشـــارة إليهـــا بطريقـــة مباشـــرة، ويمكـــن استخالصـــها مـــن ســـياق

 .النص

  ألي التبـــاس فـــي عمليـــة 
ً
تـــم الاتفـــاق بـــين املحللـــين علـــى تعريـــف إجرائـــي دقيـــق لكـــل مفهـــوم مـــن املفـــاهيم، دفعـــا

 .التحليل

يـــة تحليـــل العينـــة الاســـتطالعية، تـــم حســـاب معامـــل الاتفـــاق بـــين التحليلـــين مـــن خـــالل تطبيـــق وبعـــد انتهـــاء عمل

 : (20، 0002املفتي، )وهي على النحو آلاتي cooper" كوبر"معادلة 

 100     ×      ليناملحل   بين   الاتفاق   مرات   عدد    =    نسبة الاتفاق

 دد مرات عدم الاتفاق     ع+ عدد مرات الاتفاق                       

ممــا يــدل علــى ثبــات عــال   ؛%(00.9)بلــغ ( الاتفــاق)تطبيــق املعادلــة الســابقة تبــين أن معامــل الثبــات مــن خــالل و 

 .للتحليل وعلى موضوعيته، ولذلك يمكن الوثوق به وألاخذ بنتائجه

 :عرض نتائج الدراسة وتفسيرها

حلـة ر مفـاهيم حمايـة الطفـل مـن إلاسـاءة وإلاهمـال املناسـبة ألطفـال املمـا : وينص علـى: النتائج املتعلقة بالسؤال ألاول 

 سنة؟( 00-2)العمرية من 

وقــد تــم إلاجابــة عــن هــذا الســؤال عنــد بنــاء قائمــة مفــاهيم حمايــة الطفــل وضــبطها بنــاء علــى مــا ورد فــي القســم 

 .الدراسةالخاص بإجراءات إعداد قائمة مفاهيم حماية الطفل من إلاساءة وإلاهمال في أدوات 

مـا مـدى مراعـاة مفـاهيم حمايـة الطفـل مـن إلاسـاءة وإلاهمـال فـي محتـوى : وينص على: النتائج املتعلقة بالسؤال الثاةي

 ؟(0900-0909-0900)ألعداد ألاعوام ( أسامة، ماجد، وسيم)مجالت 

م حمايــــة لإلجابــــة عــــن هــــذا الســــؤال تــــم تحليــــل ألاعــــداد املــــذكورة مــــن هــــذه املجــــالت، وحســــاب تكــــرارات مفــــاهي

 :الطفل ورتبتها في املفاهيم الرئيسة لحماية الطفل من إلاساءة وإلاهمال، والجدول التالي يبّين هذه النتائج

 تكرارات مفاهيم حماية الطفل من إلاساءة وإلاهمال بالنسبة للعدد الكلي من املفاهيم( 0)الجدول 

 الرتبة % التكرارات املفهوم الرئيس ي 

 2 %2.00 02 الجسمية الحماية من إلاساءة 

 0 %0.00 22 الحماية من إلاساءة النفسية

 1 %0.22 2 الحماية من إلاساءة الجنسية

 0 %09.0 212 الحماية من إلاهمال

 192 املجموع الكلي للتكرارات

 :النتائج آلاتية( 0)يتضح من الجدول 
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تكـــرارات، تـــدرجت وفـــق نســـبتها ( 192) بلـــغ إجمـــالي تكـــرار مفـــاهيم حمايـــة الطفـــل إلاجماليـــة فـــي محتـــوى املجـــالت

، فــي حــين جــاءت %(09.0)املئويــة، فحــازت مفــاهيم الحمايــة مــن إلاهمــال علــى النســبة ألاعلــى مــن املفــاهيم، والتــي بلغــت 

، وبلغت %(0.00)املفاهيم الثالثة الرئيسة ألاخرى بنسبة أقل، فقد بلغت نسبة مفاهيم الحماية من إلاساءة النفسية 

في حين كانـت أقـل نسـبة ملفـاهيم الحمايـة مـن إلاسـاءة الجنسـية حيـث %( 2.00)ة من إلاساءة الجسدية مفاهيم الحماي

فقــط بالنســبة إلجمــالي املفــاهيم، وهــذا يظهــر علــى نحــو واضــح أن العنايــة كانــت أكبــر مــا تكــون بالحمايــة %( 0.22)بلغــت 

هــــذه النتيجـــة إلـــى تركيـــز القـــائمين علـــى هــــذه  مـــن إلاهمـــال، وأقـــّل مـــا تكـــون بالحمايــــة مـــن إلاســـاءة الجنســـية، وقـــد تعـــزى 

فين لهذه النصوص على الحماية مـن إلاهمـال، وإغفـال العنايـة بالحمايـة مـن إلاسـاءة الجنسـية، 
ّ
املجالت، بما فيهم املؤل

وقــد يــرتبط هــذا بتوّجــه املجــالت نحــو موضــوعات تلتــزم بخصوصــية املجتمــع وعاداتــه وتقاليــده، الــذي ينظــر فــي كثيــر مــن 

 نحو التركيز على أنواع إلاساءة ألاخرى على ألاحيا
ً
ن إلى مثل هذه املوضوعات نظرة سلبية، ورّبما يكون التوّجه مقصودا

حســــــاب إلاســــــاءة الجنســــــية؛ ألهميتهــــــا فــــــي هــــــذه املرحلــــــة العمريــــــة، وخاصــــــة فــــــي ظــــــّل إلاهمــــــال الــــــذي تعــــــاني منــــــه معظــــــم 

 
ً
 :وفيما يلي تفصيل لتكرارات املفاهيم الفرعية .املجتمعات، مّما قد يقود إلى ضعف الحماية الجنسية عموما

 :مفاهيم حماية الطفل من إلاساءة الجسمية. 1

 تكرارات مفاهيم حماية الطفل من إلاساءة الجسمية ونسبتها املئوية ورتبتها( 0)الجدول 

 الرتبة % التكرارات املفاهيم الفرعية الرقم

 2 %20.12 5 (.إلحاق ضرر جسدي)عدم الضرب  0

 4 0 0 .م إلارهاق الجسديعد 0

 3 %09.20 2 .الدفاع عن النفس 2

 1 %12.09 6 (.الضرر )إلابالغ عن ألاذى  1

 - %099 13 املجموع

ر بعــض مفــاهيم الحمايــة مــن إلاســاءة الجســمية، وجــاء مفهــوم (0)يّتضــح مــن الجــدول الســابق 
ّ
 عــن إلابــالغ، تــوف

، ثــــم الــــدفاع عــــن الــــنفس، مــــع مالحظــــة غيــــاب مفهــــوم عــــدم الضــــرب عــــدمفــــي املرتبــــة ألاولــــى تــــاله مفهــــوم  (الضــــرر ) ألاذى

وقــد تعــود هــذه النتيجــة إلــى عنايــة املجــالت بالحمايــة . إلارهــاق الجســدي، الــذي لــم يــرد فــي محتــوى نصــوص أدب الطفــل

غم من الجسمية الذاتية ومفهوم إلابالغ عن ألاذى أو الضرر، وعدم الضرب؛ ألهميتها في هذه املرحلة العمرية، على الر 

لتفت إليه همل في هذه املجالت ولم ي 
 
 .أهمية مفاهيم الدفاع عن النفس، وعدم التعّرض لإلرهاق الجسدي، الذي أ

 :النفسيةمفاهيم حماية الطفل من إلاساءة . 2

 تكرارات مفاهيم حماية الطفل من إلاساءة النفسية ونسبتها املئوية ورتبتها( 2)الجدول 

 الرتبة % تكراراتال املفاهيم الفرعية الرقم

 0 %90.29 19 .الرعاية ألاسرية 0

 4 %0.00 3 .الاحترام 0

 3 %09.00 4 .تلبية الاحتياجات 2

 7 9 0 .حرية التعبير 1

 2 %0.29 1 .حرية الاختيار 9

 9 %9.10 2 .عدم السخرية 2
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 0 %00.20 8 .التأدب اللفظي 2

 "2 9 0 .املساواة 0

 - %099 22 املجموع

ر مفهــــوم الرعايــــة ألاســــرية باملرتبــــة ألاولــــى، تــــاله مفهــــوم التــــأّدب اللفظــــي، ثــــم تلبيــــة ( 2)مــــن الجــــدول يّتضــــح 
ّ
تــــوف

، مع مالحظة عدم ورود مفهوم املسـاواة فـي محتـوى نصـوص أدب 
ً
ت نسبة تكرار املفاهيم ألاخرى كثيرا

ّ
الاحتياجات، وقل

جـة بتركيــز املحتـوى علــى مفهـوم الرعايــة ألاسـرية وحقــوق ويمكـن تفســير  هـذه النتي. الطفـل املتضـّمنة فــي مجـالت ألاطفــال

الطفـــل املّتصـــلة بهـــا، والتـــأّدب فـــي ألالفـــاظ، وتلبيـــة الاحتياجـــات؛ بيـــد أّن هـــذه النصـــوص أغفلـــت املفـــاهيم ألاخـــرى علـــى 

ة النصوص التي تتضّمن إلاشارة إلـى
ّ
مثـل هـذه  أهميتها وخاصة مفاهيم حرية التعبير، واملساواة؛ ورّبما يعود هذا إلى قل

ــا 
ّ
املفــاهيم، فــي ظــّل النظــرة العامــة لطبيعــة هــذه املرحلــة العمريــة، وأّنهــا تحتــاج إلــى أساســيات الرعايــة فحســب، أو أّنهــا مل

 .تدرك أبعاد حرية التعبير واملساواة بعد

 تكرارات مفاهيم حماية الطفل من إلاساءة الجنسية ونسبتها املئوية ورتبتها( 1)الجدول 

 الرتبة % التكرارات الفرعيةاملفاهيم  الرقم

 2 9 0 .اللمسة آلامنة 0

 "2 9 0 .اللمسة غير آلامنة 0

 "2 9 0 .ماكن آلامنةألا  2

 1 %09.20 6 .ألاماكن غير آلامنة 1

 "2 9 0 .احترام الخصوصية 9

 0 %01.00 1 .الحماية الذاتية 2

 "2 9 0 .إلاعالم باإلساءة 2

 "2 9 0 .الحماية القانونية 0

 - %099 2 املجموع

ر مفـــاهيم الحمايـــة مـــن إلاســـاءة الجنســـية، إذ لـــم تنـــل معظـــم املفـــاهيم نســـبة تكـــرار ( 1)يظهـــر الجـــدول 
ّ
نـــدرة تـــوف

ــة العنايــة بتضــمين هــذه 
ّ
ــذكر، فيمــا عــدا مفهــوم ألامــاكن غيــر آلامنــة، تــاله مفهــوم الحمايــة الذاتيــة؛ وهــذا يــدّل علــى قل

 
ت

 فـي نصـوص أدبهـا إلـى املفاهيم في محتوى نصوص أدب ألاطفا
ً
ل الواردة في املجالت، وأّن معظم املجالت لم تعر اهتمامـا

مفاهيم الحماية الجنسية، ورّبما يعود هذا إلى محاولة تجّنب املجالت لهذه املفاهيم، فيما عدا التنبيه إلى ألاماكن غير 

جتمـع ال زال يشـوبها الكثيـر مـن جوانـب الحـرج آلامنة التـي قـد تسـ يء إلـى الطفـل؛ ألّن النظـرة إلـى املفـاهيم الجنسـية فـي امل

 مـن إكسـابه الـوعي 
ً
والغموض، أو بسبب النظرة العامـة ملثـل هـذه املفـاهيم، وأّن التعـّرض لهـا قـد يسـ يء إلـى الطفـل بـدال

ــــة واملوضــــوعية؛ لخطــــورة هــــذا النــــوع مــــن إلاســــاءة علــــى حيــــاة 
ّ
الــــالزم بهــــا، وهــــذه النظــــرة يعوزهــــا الكثيــــر مــــن الــــوعي والدق

 .طفال ومستقبلهمألا 
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 تكرارات مفاهيم حماية الطفل من إلاهمال ونسبتها املئوية ورتبتها( 9)الجدول 

 الرتبة % التكرارات املفاهيم الفرعية الرقم

 00 9 0 .الهوية 0

 "00 9 0 .الحياة الكريمة 0

 9 %2.02 25 .الرعاية الطبية 2

 0 %29.99 123 .التعلم والتعليم 1

 0 %9.02 3 .مانألامن وألا  9

 2 %00.12 43 .اللعب 2

 09 %9.00 1 .لكترونيةالرقابة إلا 2

 1 %00.02 39 .تقديم نماذج سلوكية جيدة 0

 0 %02.10 81 .الغذاء الصحي 0

 2 %9.09 18 .النظافة الشخصية 09

 "0 %9.02 3 .اللباس املناسب 00

 "00 9 0 .الابتعاد عن املواد الخطرة 00

 "00 9 0 .عن ألاجسام املشبوهةالابتعاد  02

 "00 9 0 .الابتعاد عن املواد املخدرة 01

 "00 9 0 .عدم العبث باألسالك الكهربائية 09

 "09 %9.00 1 .عدم العبث باألجهزة الكهربائية 02

 "00 9 0 .عدم العبث بأعواد الثقاب 02

 "00 9 0 .عدم العبث باألدوات الحادة 00

 2 %0.29 9 .السالمة الطرقية 00

 "00 9 0 .استخدام حزام ألامان 09

 - %099 212 املجموع

غلبــة مفــاهيم مجــال الحمايــة مــن إلاهمــال علــى معظــم املفــاهيم فــي املجــاالت الســابقة، ( 9)يّتضــح مــن الجــدول 

 بــين املفــاهيم، ففـي حــين غلبــت مفـاهيم
ً
 كبيـرا

ً
، الصــحي غــذاءال، ثـم والتعلــيم الــتعلم: وأظهـرت مفــاهيم هـذا املجــال تباينــا

وكادت تغيب العديـد مـن  ،الشخصية النظافة، و الطبية الرعاية، ثم جيدة سلوكية نماذج تقديم، ثم اللعبتاله مفهوم 

ر فـــــي محتـــــوى نصـــــوص أدب الطفـــــل الـــــواردة فـــــي 
ّ
املفــــاهيم ألاخـــــرى، فـــــإّن العديـــــد مـــــن املفـــــاهيم لـــــم تحّقـــــق أّي نســـــبة تـــــوف

 .املجالت

 بمفــاهيم الحمايــة مــن إلاهمــال، وخاصــة مــا يــرتبط بحقـــوق وقــد تعــود هــذه النتيجــة إلــى عنايــة 
ً
املجــالت عمومـــا

، وإدراك القائمين على هـذه 
ً
م، والغذاء الصحي، واللعب، والرعاية الطبية، ألهمية هذه املفاهيم عموما

ّ
الطفل في التعل

في النصوص لخطورة هذه املفاهيم وأّنهـا أساسـية فـي حمايـة الطفـل مـن إلاسـاءة
ّ
رت  املجالت ومؤل

ّ
بوجـه عـام، فـإن تـوف

، الالكترونيــة الرقابـة: هـذه الحقـوق، انعكـس هــذا علـى املفـاهيم ألاخـرى، علــى الـرغم مـن أّن إغفـال بقيــة املفـاهيم، نحـو

 علــى حيــاة ألاطفــال، وأّن هــذه املفــاهيم الكريمــة الحيــاة، و الهويــة، و الكهربائيــة بــاألجهزة العبــث عــدمو 
ً
، قــد يــنعكس ســلبا
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يـــرة، وكـــان ينبغـــي أن تراعـــى هـــذه املفـــاهيم فـــي النصـــوص علـــى نحـــو متـــوازن، وبالتكامـــل مـــع املفـــاهيم وغيرهـــا لـــه أهميـــة كب

 في نصوص أدب ألاطفال الواردة في مجالتهم
ً
 وتكرارا

ً
 .السابقة ألاكثر تواترا

مّمـــا ســـبق، يظهـــر أن النتـــائج التـــي تنحصـــر فـــي حـــدود عينـــة التحليـــل، قـــد اهتّمـــت بـــبعض املفـــاهيم، وخاصـــة فـــي 

مفــاهيم الطفــل مــن إلاهمــال، وحاولــت التطــّرق إلــى املفــاهيم فــي املجــاالت ألاخــرى، ولكــن بدرجــة أقــّل، ولــم تتطــّرق مجـال 

فين علــى بعـض الجوانــب، وإهمــال جوانـب أخــرى مهّمــة 
ّ
إلـى العديــد مــن املفـاهيم؛ مــا يفّســر النظـرة العامــة إلــى تركيـز املــؤل

ق بمج
ّ
 .ال مفاهيم حماية الطفل من إلاساءة الجنسيةكان ينبغي الالتفات إليها، وخاصة فيما يتعل

 :التوصيات واملقترحات

ه يمكن تقديم التوصيات واملقترحات آلاتية
ّ
 :بناء على ما أسفرت عنه نتائج البحث، فإن

فــي نصــوص أدب ألاطفــال املوّجهــة لهــم فــي املجــالت  ،العنايــة بمفــاهيم حمايــة الطفــل مــن كــّل أنــواع إلاســاءة وإلاهمــال -

 ألهمية هذه املفاهيم، وخاصـة تلـك املرتبطـة بالحمايـة الجنسـية، والتعـّرض لهـا علـى نحـو لخاصة بهموالصحف ا
ً
؛ نظرا

 .سنة( 00-2)متوازن ومدروس فيما يقّدم لألطفال، وبما يناسب املرحلة العمرية 

ب ألاطفال ومحاولة الاستفادة من قائمة املفاهيم التي جرى ضبطها ألغراض الدراسة، في إعادة النظر إلى نصوص أد -

خــاذ هــذه القائمــة بمنزلــة املؤشــرات املعياريــة لضــبط تضــمين هــذه املفــاهيم 
ّ
مراعــاة هــذه املفــاهيم فيهــا قــدر إلامكــان، وات

 .وتوزيعها في مجالت ألاطفال العربية

رهــا فــي وســائط الثقافــة ألاخــرى  -
ّ
، نحــو إجــراء دراســات وبحــوث أخــرى حــول مفــاهيم حمايــة الطفــل املختلفــة، ومــدة توف

ره العديــــد مــــن مواقــــع إلانترنــــت، وغيرهــــا مــــن الوســــائط 
ّ
بــــرامج التلفــــاز واملحتــــوى الرقمــــي املوّجــــه إلــــى ألاطفــــال، الــــذي تــــوف

 .ألاخرى 

 :العربية وألاجنبية املراجع

جرائم الاستغالل الجنس ي لألطفال عبر شبكة الانترنت وطرق مكافحتها في (. 0902. )إبراهيم، عادل عبد العال/1

 .كلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة ألازهر،. ات الجنائية والفقه الجنائي إلاسالميالتشريع

الخصائص السيكومترية ملقياس تقدير سلوك إيذاء (. 0902. )إبراهيم، فيوليت، ويوسف، محمود، والشطي، فرح/2

 .910ــــ  901، 0، ج(99)، مجلة إلارشاد النفس ي. الذات لدى عينة من ألاطفال الذاتويين في دولة الكويت

مدى تناول املناهج الدراسية الخاصة باألطفال ذوي الاحتياجات الخاصة (. 0900. )أبو الحسن، أحمد صالح الدين/3

. مجلة الطفولة العربية. بمدارس وبرامج التربية الفكرية لبعض مفاهيم الحماية من ألاخطار وإلاساءات املحتملة

00(10). 

  مجلة حاتم: القيم في مجالت ألاطفال ألاردنية(. 0902. )لدليمي، عبد الرزاقاأبو دّية، عبير، و /4
ً
مجلة إلاعالم  .أنموذجا

 .(1 )0 والعلوم الاجتماعية لألبحاث التخصصية،

 . دار السيرة للنشر والتوزيع. أدب ألاطفال قراءات نظرية ونماذج تطبيقية(. 0992. )أحمد، سمير عبد الوهاب/9

الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت . التعافي-الاستجابة-حد ألادنى ملعايير التعلم الجهوزيةال(. 0909. )آيني

 .، نيويورك(INEE)الطوار  

مفاهيم حماية الطفل من سوء املعاملة وإلاهمال في كتب العلوم والتربية الصحية في الحلقة (. 0902. )جروج، لينا/2

 .، جامعة دمشق، كلية التربية[رسالة ماجستير غير منشورة] .م وحدة دراسيةألاولى من التعليم ألاساس ي وتصمي

 .دار العربي للنشر والتوزيع. مجالت ألاطفال وتنمية القيم ألاخالقية لألطفال(. 0900. )حسين، أسماء/2
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ً
للتعليم ألاساس ي استنادا

 .، كلية التربية، جامعة البعث[رسالة ماجستير غير منشورة]. الجمهورية العربية السورية
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 (. 2)0 ،دار الكتب املصرية

. وزارة التعليم العالي. أساسيات حماية أطفال سوريا من سوء املعاملة وإلاهمال(. 0990. )العسالي، محمد أديب/02
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خطوط توجيهية ملقدمي الخدمات "رعاية ألاطفال الناجين من إلاساءة الجنسية (. 2212. )لجنة إلانقاذ الدولية/02

 .لجنة إلانقاذ الدولية، نيويورك. ة في ألاطر إلانسانيةالصحية والنفسية الاجتماعي
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 الاساءة الجنسية لالطفال وسبل املعالجة

Child sexual abuse reality and treatment method 

 قسم الخدمة إلاجتماعية، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد .ألاعرجي، سعاد راض ي فيروز 

 امللخص

ية وإلاســــاءة الجنســــية محاولــــة فــــرد مــــا تحقيــــق تقــــدم فــــي الاســــاءة صــــفة أو أمــــر مــــذموم ال تقبلــــه الــــنفس البشــــرية الســــو 

العالقــــات الجنســــية ال يرغــــب فيــــه الطــــرف آلاخــــر ؛ وفــــي هــــذه املحاولــــة يصــــر الطــــرف ألاول حتــــى وإن اتضــــح لــــه مقاومــــة 

ورفض الطرف آلاخر لذلك وإلاساءة الجنسـية لألطفـال مشـكلة خطيـرة يعـاني منهـا املجتمـع منـذ بـدأ الخليقـة والـى يومنـا 

حيث يتخذ ضررا أو سوء معاملة متعمد لطفل دون سن الثامن عشر عاما مسبب له اشكال متعـدد مـن الاسـاءة هذا 

منهــا إيــذاء بــدني متمــثال بالكــدمات والجــروح  والاصــابات ألاخــرى ويكــون الاعتــداء الجنســ ي مــع الطفــل بشــكل مالطفــة أو 

 على مشاهدة ألامور الاباحيةملس الاعضاء التناسلية بالفم أو الجماع أو الاستغالل واجباره 

وإلاساءة الجنسية مشكلة إجتماعية تمارس في كل مكان وزمان فـي عمليـة انتهـاك جنسـ ي للطفـل أو الطفلـة وهـو          

تصرف جنس ي بحد ذاته يمارس من قبل املقربين من الطفل ضمن العائلة والجيرة وألاصدقاء لنيل غاية معينة ناتجـة 

كراهيــة تجســد مــن خــالل تصــرف جنســ ي يــتم  فرضــه علــى طفــل غيــر ناضــج وجــدانيات أو عــن مــرض نفســ ي او حقــد أو 

بــدنيا أو ذهنيـــا لتحقيــق لـــذة أو إثــارة جنســـية  وألهميــة هـــذه الظــاهرة الشـــائكة املتمثلــة بإســـاءة معاملــة ألاطفـــال والنيـــل 

رة البذيئـــة واملرفوضـــة مـــنهم الذاللهـــم نفســـيا وجســـديا ومـــن هنـــا تبلـــورت عـــدة أهـــداف لتكـــون ســـبل ملعالجـــة هـــذه الظـــاه

اجتماعيا البد من التطلع إلى معرفة انواع الاساءة املتبعة من قبـل املعتـدي فـي معاملـة ألاطفـال تحديـد السـبل الرادعـة 

ملثــل هكــذا حــاالت التوصــل إلــى ألاســباب املؤديــة إلــى هــذه الظــاهرة كــان مــن الضــروري فــي مثــل هكــذا ظــاهرة اتبــاع املــنهج 

ضمن مجتمع منغلق في عينة عشوائية ملا لها من خصوصية وسرية حفاظا علـى سـمعة العائلـة الوصفي ودراية الحالة 

طفل ضمن عوائل تقع في حدود املناطق الشعبية وقد قورنة هذه الدراسـة مـع دراسـات مماثلـة  ٥١وكان حجم العينة 

 .واملجتمعات عراقية وعربية وأجنبية حيث وجد أوجه تشابه واختالف نظرا الختالف املناطق والدول 

وقــد أســفرت نتــائج البحــث عــن وجــود عالقــة بــين التعــرض الاســاءة الجنســية واضــطراب صــورة الجســم لــدى عينــة مــن 

ألاطفال ووجود الاطفال املساء إليهم مـن قبـل أقـاربهم مـن اضـطرابات صـورة الجسـم فـي اتجـاه املسـاء إلـيهم مـن الغربـاء 

 كانت متقاربة 

 توصلت الدراسة من خالل 

ج إلى سوء التنشئة الاجتماعية والاضطرابات ألاسرية بين أفراد ألاسرة وتدهور العالقات بين الزوج والزوجة مما النتائ

نــتج عنهــا التفكــك ألاســري وضــياع الاطفــال بــين الام والاب وألاطــراف ألاخــرى وكانــت هنــاك بعــض التوصــيات واملقترحــات  

ة درس الطــــــبخ ضــــــمن درس الاقتصــــــاد املنزلــــــي تجديــــــد املنــــــاهج علـــــى وزارة التربيــــــة تقــــــع بــــــي ل دور املرشــــــد الصــــــفي إعــــــاد

الدراسـية والتـي تخـص الرياضـة والـدورات الترفيهيـة كمـا ومقتـرح تقويـة العالقـة ألاسـرية عـن طريـق املعاملـة الجيـدة مـن 

ط قبــل الوالــدين الحــد مــن الزيــارات بــين ألاقربــاء وعــدم إدخــالهم إلــى مرافــق البيــت بــل الجلــوس فــي غرفــة الضــيوف فقــ

 .مالحظة تصرفات ألاطفال عدم السماح لهم بصداقة ألاكبر منهم سنا تلبية طلباتيهم الابتعاد عن اصدقاء السوء

 .، الطفل، الايذاء الجنس ي لالطفال، النشاط الجنس ي املثلي الاساءة ، الاساءة الجنسية لالطفال:الكلمات الافتتاحية 
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Abstract 

          Abuse is a reprehensible trait or thing that is not accepted by the normal human soul, and sexual 

abuse is an individual’s attempt to achieve progress in sexual relations that the other party does not want. 

In this attempt, the first party insists, even if it becomes clear to him the resistance and rejection of the 

other party to that. Child sexual abuse is a serious problem that society has suffered from the beginning of 

creation until this day. Physicists such as bruises, cuts, and other injuries, and sexual abuse with a child is 

in the form of petting, touching the genitals with the mouth, intercourse, or exploitation, and forcing him 

to watch pornographic things.  

       Sexual abuse is a social problem that is practiced everywhere and at any time in the process of sexual 

abuse of a child or girl, and it is a sexual act in itself that is practiced by those close to the child within the 

family, neighbors, and friends to achieve a specific goal resulting from mental illness, hatred or hatred 

embodied through a sexual behavior that is imposed on the child. An immature child, emotionally, 

physically, or mentally, to achieve sexual pleasure or excitement, and for the importance of this thorny 

phenomenon of mistreatment of children and harming them to humiliate them psychologically and 

physically. 

         In the treatment of children, determining the deterrent ways for such cases to reach the causes 

leading to this phenomenon. It was necessary in such a phenomenon to follow the descriptive approach 

and be aware of the case within a closed society in a random sample because of its privacy and 

confidentiality in order to preserve the reputation of the family. The sample size was 15 children within 

families It is located within the popular areas. This study was compared with similar Iraqi, Arab and foreign 

studies, where similarities and differences were found due to the different regions, countries, and 

societies. 

        The results of the research revealed the existence of a relationship between exposure to sexual abuse 

and disturbance of body image in a sample of children and the presence of children abused by their 

relatives from body image disorders in the direction of abused by strangers were close and approximate . 

The study found that through the results resulted in poor socialization, family disturbances among family 

members, the deterioration of relations between husband and wife, which resulted in family 

disintegration, and loss of children between mother and father and other parties. Schools, which are 

related to sports and recreational courses, as well as a proposal to strengthen the family relationship 

through good treatment by parents. Limit visits to relatives and not allow them to enter the facilities of the 

house, but sit in the guest room only. Watch the children's behavior. 

Opening words: abuse, sexual abuse of children, children, sexual abuse of children, homosexual activity. 
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 مقدمة 

لفطرة مـــع الانســـان منـــذ الطفولـــة وحتـــى اخـــر العمـــر ، يبـــدا احســـاس ابـــ تولـــدتعـــد املمارســـة الجنســـية ظـــاهرة طبيعيـــة      

عندما يشعر الطفل باعضائه التناسلية وينمو هذا الاحساس الـى ان يبلـغ سـن املراهقـة ويسـتمر ( 9-0)الطفل منذ سن 

 .به الى اخر العمر

نونيـة وبطريقـة غيـر شـرعية وغيـر قا( الـزواج)ر والانثـى بطريقـة شـرعية وقانونيـة ويطلـق عليـه يمارس الجنس بين الذك     

اوبـين ذكـر وبـنفس الجـنس ويعـرف بـاللواط او بـين فـرد بـالغ مـع طفـل ( البغـاء)و( الزنا)عرف بـيتمارس بين الذكر والانثى و 

نهــا جســدية ونفســية واجتماعيــة حيــث يمــارس او طفلــة وهــذه ظــاهرة يســتهجنها املجتمــع الن اثارهــا كبيــرة علــى الطفــل م

الــــى اطفــــال مهــــانين اجتماعيــــا وذاتيــــا امــــام انفســــهم  ابريــــاءمعهــــم الجــــنس بطريقــــة الاســــاءة الــــيهم وتحــــويلهم مــــن اطفــــال 

ومصــابين بــامراض وعلــل تــؤدي بهــم الــى الانهيــار والســقوط تربويــا وعلميــا ونفســيا ومعنويــا باملقابــل يتمتــع املعتــدي علــيهم 

ة او اشــباع غريــزة نفســية او بهـدف الانتقــام مــن اســرة الطفــل او بسـبب الحقــد والغيــرة والتفــاوت الطبقــي او بلـذة جنســي

بســيبب ممارســة الجــنس معــه فــي فتــرة زمنيــة معينــة مــن حياتــه وتتجســد هــذه املمارســة بــين الاقــارب والاهــل والاصــدقاء 

القــيم والعــادات واملبــاد  والحــذر والانتبــاه وتوجيــه والجيــرة لــذا مــن الواجــب تربيــة الاطفــال مــن قبــل افــراد الاســرة علــى 

 عنــد التقـــرب مـــن  مـــن قبـــل الام الاطفــال فـــي اختيــار الاصـــدقاء والابتعـــاد عــن عالقـــة الافـــراد الاكبــر ســـنا ومراقبـــة الاطفــال

 .والافرد والاصدقاء نالعم والخال والاخوا

الســـبب الـــى الازمـــات والحـــروب التـــي مـــر بهـــا العـــراق  فـــي الاونـــة الاخيـــرة انتشـــرت ظـــاهرة الاســـاءة الجنســـية لالطفـــال ويرجـــع

الوالــدين او كليهمــا او وجــود  دوالفقــر والحرمــان وتــدهور العالقــات الاســرية والتفكــك الاســري بســبب الطــالق او وفــاة احــ

يا تدهور العالقة الزوجية بينهما غير ان وجودهم في داخل الاسرة لغرض حمايتها صور  في داخل الاسرة الا انالزوجين 

، ممــــا ســــببت هــــذه العالقــــة خــــروج الاوالد الــــى خــــارج البيــــت للــــتخلص مــــن هــــذه * الفــــارغ قشــــر بــــاملجتمع وتســــمى اســــرة ال

املشاكل علما ان مثل هذه الظروف تجعل الاوالد بوضع نفس ي متدهور ينقصه الحنان والعطف يمكن الحصول عليه 

 .من الاخرين مقابل الاستغالل املادي والجنس ي وغيرها 

واملفــاهيم واملصــطلحات العلميـــة  للبحــث العناصــر الاساســـيةالاطــار النظــري و  ن هــذا البحــث عــدة مباحـــث الاول ويتضــم

املبحث الثاني الاطار املرجعي الذي يحتوي على النظرية الاجتماعية املفسرة لظاهرة الدراسة واملبحـث  اوالاجتماعية ام

املؤديــة الــى ظــاهرة  الاســباباملبحــث الثالــث الوقــوف علــى اهــم  االثــاني دراســات ســابقة منهــا عراقيــة وعربيــة واجنبيــة امــ

 (.امليداني)الاساءة الجنسية والاثار الناجمة عنها اما املبحث الرابع يتضمن الاطار التطبيقي 

اليهـــا  تســـعىالـــى حقـــائق الامـــور التـــي  للوصـــول  منهجيـــة البحـــث ، الادوات املســـتخدمة ، الوســـائل الاحصـــائية املســـتعملة

واملبحــث الخـــامس والســـادس يشــيران الـــى النتـــائج  مـــن خــالل بحثنـــا لظـــاهرة الاســاءة الجنســـية لالطفـــال جاهـــدا الدراســة

 .والاستنتاجات والتوصيات واملقترحات

مصــطلح يطلــق علــى الاســرة التــي يســودها الخصــام املســتمر بــين الــزوجين ولــم ينتهــي بهــم الامــر الــى الطــالق بــل موجــودين فــي داخــل الاســرة *

ليا للحفاظ على كيان الاسرة في املجتمع وهي اسرة مفككة من الداخل ومشيدة من الخارج كما هو الحـال فـي البيضـة فـداخلها صوريا وشك

 (.البياض)ولكن قشرتها من الخارج حاوية على محتوى البيضة الباقي( الصفار)فارغ من املح 
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 الاطار النظري 

 العناصر الاساسية للبحث : املبحث الاول 

 مشكلة البحث  : اوال 

لــــــوجي والحضــــــاري والثقــــــافي ادى الــــــى تــــــداخل الحضــــــارات والثقافــــــات بــــــين و ان تطــــــور املجتمــــــع مــــــن خــــــالل التقــــــدم التكن

 املتلقـــــيالشــــعوب وتحويــــل العـــــالم الواســــع الـــــى قريــــة صـــــغيرة وفــــتح الحـــــدود ســــهل عمليـــــات الانتقــــال بـــــين دول العــــالم ، 

نســية لالطفــال والجــواب هــو فقــدان العــادات والتقاليــد واملبــاد  يســتغرب مــن هــذا العــرض ومــاهي عالقتــه باالســاءة الج

الاخرين وكذلك التطور كان على نـوعين ايجـابي والاخـر سـلبي ونحـن فـي  هم صفات وعاداتالاخالقية بين الافراد وتقمص

وزيـادة نســبة النسـيج الاجتمـاعي وتـدهور العالقــات الاجتماعيـة  بتمزيــقهـذا املضـمار نتطـرق الــى الجانـب السـلبي املتمثـل 

العطــــف  وحرمــــانهم مـــناســــتعمال طـــرق السوشــــيل ميـــديا ممــــا ادى الـــى التفكـــك الاســــري وضـــياع الاوالد  بســـبب الطـــالق

يجعــــل مــــنهم لقمــــة ســـهلة للمتنفــــذين ماليــــا واجتماعيــــا وكــــذلك لالشــــخاص الشــــاذين وهنــــا  والحنـــان والتماســــك الاســــري 

ـــع الطفـــــل ـــهل علـــــيهم جـــــذب مثـــــل هكـــــذا اطفـــــال فيخضــ ــــة تحـــــت التهديـــــد وتحـــــت ســـــد بعـــــض  جنســـــيا حيـــــث يســ او الطفلـ

احتياجــاتهم ان يســلم نفســه الــى املعتــدي جنســيا وتبــدأ هــذه الحالــة الاضــرار الجســدية بمختلــف صــوره واضــرار نفســية 

او فـــرد مجـــرم يســـعى  اجتماعيـــا النفســـية املختلفـــة والـــى خلـــق انســـان موصـــوم الاصـــابة بـــاالمراضومعنويـــة تـــؤدي بـــه الـــى 

 من هنا نطرح بعض التساؤالتلالنتقام من الغير، و 

 هل غياب املعيل عن الاسرة يؤدي الى انحراف الاطفال؟ -0

هــــل ان تــــدهور العالقــــات الاســــرية يــــؤدي الــــى خــــروج الاطفــــال الــــى املحــــيط الخــــارجي والاخــــتالط مــــع الاصــــدقاء  -0

 املسيئين؟

 هل للتنشئة الاجتماعية الخاطئة دور في انحراف الاطفال جنسيا؟ -2

 دور في ممارسة الاساءة الجنسية مع الاطفال؟هل للوضع الاقتصادي  -1

 هل الاصابة باالمراض النفسية سبب يدعو الى ممارسة الجنس مع الاطفال؟ -9

 اهمية البحث : ثانيا

تــــأتي اهميــــة البحــــث مــــن اهميــــة املوضــــوع املختــــار الاســــاءة الجنســــية لالطفــــال نظــــرا لكــــونهم رجــــال املســــتقبل واملمثلــــين  

هم تعنـــي تقــــدم املجتمــــع ورفاهيتـــه وفــــي حالــــة تعكـــر تقــــدمهم مــــن خـــالل اصــــابتهم بــــاالمراض للتنميـــة القوميــــة وان ســــالمت

 و افـي العمــل  مالنفسـية والجســدية الناجمـة عــن تعرضـهم لالســاءة الجنسـية مــن قبـل اشــخاص اكبـر مــنهم سـنا او اقــرانه

رت الباحثـة فـي الوقـوف علـى البيئة الاجتماعية ، وبما ان هذا املوضوع ذو اهمية صحية واجتماعية ونفسية بـادبسبب 

 .هذه الظاهرة الهميتها اجتماعيا

 اهداف البحث: ثالثا

 .التعرف على ماهية الاساءة الجنسية -0

 .الوقوف على اهم الاسباب املؤدية الى الاساءة الجنسية -0

 .املجتمععلى على ذات الطفل وعلى الاسرة و  الوقوف على اعم الاثار الناجمة  -2

 .الاستنتاجات والتوصيات واملقترحاتالتوصل الى اهم النتائج و -1
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 املبحث الثاةي

 تمهيد

يعد الاطار املرجعي للدراسة اساسا يشيد عليـه بنـاء الدراسـات الالحقـة املشـابهة لهـا فـي املعنـى واملضـمون والهـدف املـراد 

 .تحقيقه

مــا ان الدراســات الســابقة والدراســات الســابقة هــي كاملصــباح الــذي ينيــر الــدرب فــي عتمــة الظــالم اليصــاله الــى النجــاة، ك

ده واحكامه بأشكال هرمية بابعا  تحدد مواقع القوة والضعف ومعاني التجاذب والتباعد والتشابه والاختالف والتنظير

 .تفسير الامور بمسارها الصحيح يتميز ب

 :يتضمن هذا املبحث

 املفاهيم واملصطلحات العلمية والاجتماعية

 .، الطفل، الايذاء الجنس ي لالطفال ساءة الجنسية لالطفالالاساءة ، الا :الكلمات الافتتاحية 

       (0992ايادي، ).فعل ساء  يسوء، فعل به مايكره ، اساء الشخص ، اتى بالقبيح من قول او فعل: الاساءة لغويا

عادلـــة الطـــرف الاخـــر وفـــي هـــذه امل امحاولـــة فـــرد مـــا تحقيـــق تقـــدم فـــي العالقـــات الجنســـية اليرغـــب فيهـــ: الاســـاءة الجنســـية

سيطر الطرف الاول حتى وان اتضح له مقاومة الطرف الاخر لذلك  (090: 0999غدنز،.)ي 

الكبيسـ ي، .)هو انسان لم يتجـاوز الثامنـة عشـر ولـم يبلـغ الرشـد قيـل عليـه طفـل وبموجـب القـانون املطبـق عليـه: الطفل

0909 :02) 

خص البــالغ يســتغل الرضــيع او الطفــل الغــراض بانــه ممارســة الجــنس مــع القصــر اي ان الشــ: الايــذاء الجنســ ي لالطفــال

 (029: 0999غدنز، .)جنسية

 (222: 0999غدنز، .)التوجه في الانشطةوامليول واملمارسة الجنسية: النشاط الجنس ي املثلي

هـي عمليــة انتهــاك للطفــل او الطفلـة مــن قبــل فــرد غايتـه مماريــة لــذة جنســية يصــر : التعريـف الاجرائــي لالســاءة الجنســية

ويكون الطفل غير ناضج وجدانيا او بـدنيا او ذهنيـا بسـبب التنشـئة الخاطئـة او بسـبب العالقـات الاسـرية املفككـة عليها 

 .، وهذه املمارسة تسبب له ايذاء جسدي ونفس ي وصحي

 للدراسةالنظرية الاجتماعية املفسرة : اوال

 النظرية الشكلية لزيمل مع تعديل يتصل بالوصمة التي يمثلها الجنس

ـــ ــــة  Theoryد نظريــــــةالتوجــ ــــاة الاجتماعيــــــة، الا ان املفيــــــد املوائمــ ــــواهر الحيــ ـــل ظــ ـــير كـــ ـــا تفســـ ــــوم الاجتماعيــــــة يمكنهـــ ــــي العلــ فــ

واملجانســة بــين القضــايا املســتمدة مــن اكثــر مــن نظريــة وصــوال الــى مرجعيــة يمكنهــا مســاعدتنا فــي حــل املشــاكل والظــواهر 

ي جانبــا معينــا قــعلمــا ان لكــل نظريــة رؤيتهــا التــي ت. لالطفــال التــي يعــاني منهــا املجتمــع وبــاالخص ظــاهرة الاســاءة الجنســية

اكثــــر مــــن نظريــــة لغــــرض التعــــرف علــــى اوجــــه التكامــــل فــــي مختلــــف  الــــىمــــن جوانــــب الحيــــاة لــــذا علــــى الباحــــث ان يتطــــرق 

 (  22-29ص: 0009غيث، .)النظريات ليتمكن من فهم ذاتها من ناحية ومن اختيارها بصورة ادق من ناحية اخرى 

فــــي بدايــــة ( 0000-0090)الاجتماعيــــة الشــــكلية تعتمــــد علــــى علــــم الاجتمــــاع الشــــكلي الــــذي اوجــــده جــــورج زيمــــل  النظريــــة

 Martindale, 1988) .)القرن العشرين

ان علــــم الاجتمــــاع عنــــد زيمــــل يــــدرس شــــكل ومضــــمون العالقــــات الاجتماعيــــة ، اذ ان العالقــــات الاجتماعيــــة تكــــون علــــى 

والعالقــات التنافســية والعالقــات الصــراعية، امــا مضــمون العالقــات الاجتماعيــة  اشــكال مختلفــة كالعالقــات التعاونيــة
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فهـــــي املصــــــالح والاغـــــراض وعلــــــم الاجتمـــــاع يــــــدرس العالقــــــة بـــــين الافــــــراد اذ هـــــم الوحــــــدات الاساســـــية لبنــــــاء الجماعــــــة ، 

 (029: 0000الحسن،.)هي الوحدات الاساسية لبناء املجتمعو والجماعات 

 مبادئ النظرية الشكلية

لحيـاة الاجتماعيـة التـي نعيشـها اليمكـن تفسـيرها تفســيرا بايولوجيـا عضـويا او تفسـير بقوالـب تاريخيـة مثاليــة، ا -0

ـــم  ــ ــ ـــــات ونظــ ــ ـــع مؤسســ ــ ــ ــــي جميــ ــ ــ ــــودة فـ ــ ــ ــــة املوجـ ــ ــ ــــات الاجتماعيـ ــ ــ ـــن العالقـ ــ ــ ــــدة مــ ــ ــ ـــبكة معقـ ــ ــ ـــيرها بشــ ــ ــ ـــن تفســ ــ ــ ــــل يمكــ ــ ــ بـ

 (Tenbruck,1985:84).املجتمع

اشــكال مختلفــة كالخصوصــية والعموميــة والصــراعية العالقــات الاجتماعيــة التــي تكــون علــى شــكل ثنائيــات لهــا  -0

الحســـن، ).والتوافقيــة واملوضــوعية والذاتيــة ولهــا مضــمون يتجســد فــي املصــالح والغايــات والاهــداف والرغبــات

0999 :092) 

ان هـــذان املبـــدأن لهمـــا عالقـــة وظـــاهرة البحـــث، فـــان للعالقـــات الاجتماعيـــة اشـــكال مختلفـــة تعبـــر عـــن نفســـها، وان لهـــا 

 .اغراض تكون متطابقةمصالح و 

ـــن الصــــراع حيــــث تتجســــد فــــي الكراهيــــة والعــــداوة والبغضــــاء  ـــكال مختلفــــة مـ ـــن اشــــباعها فــــي اشـ فالــــدوافع العدائيــــة يمكـ

والحقـد هـي التـي تقودهــا الـى الصـراع والانتقــام بـين الافـراد، وهكـذا نالحــظ بـأن املصـالح والــدوافع غالبـا مـاتكون املحــرك 

 (029 : 0000الحسن،.)عية كما يرى جورج زيملالاساس ألشكال العالقات الاجتما

الجــرائم ضــد املجتمــع   ان تحقيــق املصــالح واتبــاع الــدوافع النفســية والاقتصــادية والسياســية يضــطرهؤالء الــى ارتكــاب

 .لالنتقام منه ويوصمون بوصمة العار

نظريــة متخصصــة فــي تفســير الــدور النهــا تعــالج نظــرة املجتمــع نحــو الفــرد ، وهــي  ان نظريــة الوصــم هــي جــزء مــن نظريــة

الســلوك الاجرامــي والســلوك املنحــرف ، اضــافة الــى تفســير الامــراض النفســية والعقليــة الناجمــة عــن اضــطراب الوســط 

اوالبيئة الاجتماعية وتفسير السلوك الاجرامـي بموجـب العوامـل املسـببة لالنحـراف والجريمـة واثـار الجريمـة علـى الافـراد 

بالقتـــل والســـرقة والاحتيـــال والايــذاء الجنســـ ي وبســـبب ان هـــؤالء الاشـــخاص ينحـــدرون مـــن واملجتمــع وتتمثـــل الجـــرائم ، 

م ضــد املجتمــع او كــانوا ينتمــون الــى بيئــة موبــوءة لهــذا ئراجــو مــن عائلــة ارتكــب بعــض افرادهــا الوســط اجتمــاعي متــدني ا

الن املجتمع يحمل صورة ذهنية  ان هذه الادانة تبقى تالزم الفرد طيلة حياته وهو يوصم بالجريمة. يوصمون بالجرائم

 (029-020: 0999الحسن، .)عنه تدور حول الفعل املنحرف الذي قام به وهذه الصورة التتغير بمرور الزمن

تطبق النظريتين على الفرد املس يء جنسيا لالطفال، فأن املعتدي تربطـه بالطفـل عالقـات اجتماعيـة عائليـة او صـداقة 

ـــرة وان اســـــتغالل مثـــــل هـــــذه ا ـــل الفـــــرد املـــــريض او جيــ ـــن قبــ او املتـــــدني  نفســـــيالعالقـــــات الاجتماعيـــــة الايجابيـــــة تســـــتغل مــ

بســبب الانحــدار البي ــي املتــدني او بســبب التنشــئة الاجتماعيــة املنحرفــة وقــد اشــارت النظريــة الشــكلية الــى تلــك  الاخــالق

اك فــوارق طبقيــة او فــوارق او الجــورة وهنــ القربــىالعالقــات فــأن املــريض نفســيا تربطــه عالقــة مــع احــدى الاســر بســبب 

لهـم العـداء والضـغينة فيعمـل علـى ايـذاءهم وتشـويه سـمعتهم عـن  يضـمر اقتصادية ويتميـزون عنـه فـي امـور اخـرى فانـه 

طريــق هتــك اعراضــهم واســتغاللهم لالطفــال الــذين تنقصــهم الدرايــة والحكمــة والقــدرة علــى الــدفاع عــن انفســهم وهــذا 

عنـــدما يـــرى عـــذاب الطفـــل واصـــابته بصـــورة جســـمية معذبـــة او فـــي حالـــة نفســـية  الفـــرد املعتـــدي يتلـــذذ جنســـيا ومعنويـــا

 .مريضة غير مستقرة ومنطوي على نفسه
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في بعض التفسيرات يشار الى ان الفرد املعتدي قد اعتـدى عليـه فـي طفولتـه فيريـد ان ينـتقم مـن املجتمـع الـذي اذلـه فـي 

الاســـري او بســـبب الفقـــر والحرمــان واســـتغالله مـــن قبـــل وقــت كـــان بعيـــدا عـــن والديــه بســـبب الطـــالق او بســـبب التفكــك 

الافــراد املتنعمــين باملــال واملكانــة الاجتماعيــة واصــبح عــار علــى نفســه وعلــى اســرته اي وصــم وهــذه الوصــمة الزمتــه طيلــه 

 .حياته

 انموذج دراسات سابقة: ثانيا

 دراسة عراقية  -1

 (نحراف الجنس ي املنتشرة في بغداددراسة استطالعية حول جرائم الا ) 2216دراسة جبار فريح شريدة،

الـــى مشـــكلة البحـــث بـــان الانحـــراف الجنســـ ي يـــزداد بـــين النـــاس كلمـــا زاد الفصـــل بـــين الجنســـين وهـــذا  الباحـــثلقـــد اشـــار 

اليعني عدم وجود انحراف او شذوذ جنس ي في املجتمعات املتحررة ولكن الفرق كما قـال علـي الـوردي ان هـذا الشـذوذ 

طبيعـــي بيولـــوجي الشـــأن لـــه بالتزمـــت الـــديني او الحجـــاب او فصـــل الجنســـين وقـــد اكـــد علـــى نســـبة نحـــراف ذو منشـــا او الا 

الانحراف الجنس ي تزداد بين البحارة والجنود والسجناء عموما وفي كل مجتمع يخلو من النساء ، لذا لم نجد في الدول 

لعادة السرية ، لهذا السبب نجد مشـكلة العربية والاسالمية حل وسط للجنس غير الزواج ، الكبت ، الزنا ، ممارسة ا

الجريمة الجنسية تزداد يوم بعد يوم بين العوائل والقبائل واملـدن والاقضـية والنـواظي وبـين فتـرة واخـرى نسـمع حـاالت 

اغتصــاب وتحــرش جنســ ي ، امــا اهميــة الدراســة يشــكل هــذا املوضــوع مــدخال منهجيــا ال مفــر منــه فــي تنــاول املســألة امــام 

حة حتـاج الـى معالجـة بـل البـد مـن الاعتــراف بهـا واظهارهـا وعـدم تجاهلهـا او انكارهـا واليخفـى ان ثمـة شــريحالـة مرضـية ت

ء وبالتالي فعلينا ان الندفن رؤوسنا في الزمان ونتجاهـل وجـود هـذه المتباينة في هذا الب  من الناس اقل افرادها ام كثر

 بعد يوم
ً
 .املشكلة الاخذة بالتفاقم يوما

نســــبة  ىمــــن وجهـــة نظـــر املحــــامين، التعـــرف علـــالتعـــرف علــــى اســـباب ونســـبة ونــــوع الانحـــراف الجنســـ ي : اهـــداف البحـــث 

 .الانحراف عند الشباب العراقي

 .شيوخ العشائر واملحامين: حدود البحث

ـــع العراقــــي مــــن مواليــــد : عينــــة البحــــث مــــن املحــــامين وشــــيوخ العشــــائر ( 20)فــــي بغــــداد  0909لســــنة ( 0009-0099)املجتمـ

 .شيخ ( 00)محامي و( 09)بواقع 

 .اما ادوات البحث كانت استمارة الاستبانة

ممارســة العــادة الســرية ، ونســبة %( 2)ممارســة الزنــا مــع الاطفــال والنســاء وبنســبة %( 00)نتــائج الدراســة كانــت بنســبة 

 .الكبت%( 0)

وكيـف واهميتـه  ره السـلبية اما اهم ماجاء بالتوصيات هو تثقيف الناس مـن خـالل وسـائل الاعـالم بأهميـة الجـنس واثـا

جبـار .)يمكن التخلص من الانحراف والتعامل مع املراهقين واملراهقات في املأكل وامللبس والعالقات العائليـة الصـحيحة

 (000،ص009ص: 0902فريح شريده،
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ظـــر العـــاملين فـــي الاثـــار الناجمـــة عـــن ممارســـات التحـــرش الجنســـ ي مـــن وجهـــة ن)2212،دراســـة فيصـــل بســـام ريحـــاةي

 (املستشفيات العامة في محافظة اربد 

تطرق الباحث في دراسته عن منطلق املحافظة على الحق الاساس ي لالنسان في احترام كرامته وحريته كما ان لكل فرد 

ات الحق في عدم التعرض للمضايقة والترهيب وفكرة الاحترام الانساني املتبادل هو امر مركزي في الحفاظ على مجتمع

 .قوية وصحية

في املجتمعات  تتفش ى تبدأ اما مشكلة البحث، تعد مشكلة التحرش الجنس ي من اهم الظواهر الخطيرة املنتشرة والتي

الجنس ي مع الاطفال وهدفت الدراسة الى التعرض على الاثار الناجمة عن ممارسة الجنس من وجهـة  شملمارسة التحر 

اشـــكال التحـــرش الجنســـ ي واملمارســـات الجنســـية مـــن وجهـــة نظـــر الاطبـــاء فـــي  نظـــر العـــاملين فـــي املستشـــفى ، التعـــرف علـــى

 .املستشفى ومن الاهداف الاخرى تقديم التوصيات التي يمكن ان تساعد على حماية الاطفال من املعتدين عليهم

ة الجـنس اما اهمية الدراسة تبرز مـن اهميـة املوضـوع ونظـرا لقلـة الابحـاث بهـذا الخصـوص املتعلقـة بـالتحرش وممارسـ

 .مع فئات الشباب

 .عامل في املستشفى( 00)من الاطباء و ( 0)عينة البحث 

اصـــدار قـــوانين تحمـــي الاطفــــال، تشـــديد املراقبـــة والعقوبـــات ضـــد ممارســــين هـــذه الجريمـــة ، زيـــادة التوعيــــة : التوصـــيات

 (090: 0900ريحاني،.)لالهل ملعرفة املسموح واملمنوع

 (ل وصناعة الجنس العامليةدراسة بغاء الاطفا)دراسة اجنبية  -3

Lim,Lin,Lean(1998) (The sex sector. The Economic and Social bases of prostitution in south 

East Asia)  

كثيرا ما تشمل الاطفال، وتشير دراسة بغاء الاطفال فـي الواليـات املتحـدة وبريطانيـا ( البغاء)ان ظاهرة الاساءة الجنسية 

اكثــر هــؤالء الاطفــال املعــوزين الــذين يهربــوا مــن بيــوتهم ثــم دخلــوا ســوق البغــاء لتــأمين  مصــدر الــرزق، ان واملانيــا الــى ان 

لجوء الاطفال الى البغاء هو الى حد ما ، من الامور غير املقصودة لتطبيق القوانين التي تحمي الاطفال من العمالـة غيـر 

طفــال جمــيعهم قــد هربــوا مــن بيــوتهم وقــد مًيــز علمــاء الاجتمــاع املشــروعة غيــر ان ذلــك اليعنــي علــى الاطــالق ان هــؤالء الا 

بــــين ثــــالث فئــــات مــــن الاطفــــال، املتشــــردون الــــذين يقيمــــون مــــع اهلهــــم ولكــــنهم يتغيبــــون لعــــدة ليــــالي فــــي مكــــان اخــــر ، ثــــم 

ن الـــذين يتجاهـــل الاهــــل وجـــودهم واليعيـــرون لهـــم ادنــــى اكتـــراث او يرفضـــون وجـــودهم بصــــورة تامـــة امـــا الفئــــة ياملنبـــوذ

 0000الثالثة الهاربون من بيوت اهلهـم واليتقصـ ى اهلهـم مصـيرهم، وقـد جـاء تقريـر نشـرته منظمـة العمـل الدوليـة عـام 

ان البغاء وصناعة الجنس في جنوب شرق اسيا قد اتسعا ليصبحا قطاعا تجاريا كامال خـالل العقـود القليلـة املاضـية، 

ن الاســتغناء عــنهم ، ومــن هنــا تقــوم بعــض العــائالت املعــوزة حيــث اكــد ان اغلــب النســاء والاطفــال فائضــين ســكانيا يمكــ

ـــى املراكــــز . بــــدفع اطفــــالهم الــــذكور والانــــاث علــــى الســــواء ملمارســــة البغــــاء  ـــن املنــــاطق الريفيــــة الـ ـــر انمــــاط الهجــــرة مـ وتعتبـ

 .الحضرية عامال مهما في انتشار صناعة الجنس

مراض الاخرى الناجمة عن الاتصال الجنس ي كما ان البغاء كثيـرا ومن النتائج التي ينطوي اليها البغاء انتشار الايدز والا 

 .مايرتبط بظواهر العنف، الاجرام، تجارة املخدرات، والاستغالل الجنس ي والاساءة الجنسية وانتهاك حقوق الانسان
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 املبحث الثالث 

 ساءة الجنسية لالطفالالى الا املؤدية  الاسباباهم 

 :تمهيد

جتمـــع بـــدون عوامـــل وظـــروف تعمـــل علـــى نموهـــا وانتشـــارها وهـــذه العوامـــل لهـــا اســـباب تـــدعمها التظهـــر اي مشـــكلة فـــي امل

وتــدفعها الــى تحقيــق ســلوك يــراد بــه النيــل مــن الاخــر بقصــد او بــدون قصــد بشــكل عــام او بشــكل خــاص ولــد يخلــو منــه 

اجتماعيـة  مصـداتمجتمع دون مجتمع اخر بل الدوافع تولد مع الانسـان بمختلـف املجتمعـات والظـروف ولكـن هنـاك 

 :هي الاسبابواسرية تحد منها ومن بين هذه 

  :الاجتماعية  الاسباب: اوال

تبدأ من الاسرة بوصفها جماعة اولية وهي املحور الاساس لتحقيق الارضاء والاشباع الشخص ي فهي التي تمنح اكثر من 

والعــادات والتقاليــد والقــيم والســلوكيات  مصــدر اخــر للرفقــة والامــان والاســتقرار النفســ ي والعــاطفي للطفــل منــذ الــوالدة

املختلفة فاذا اصاب هذه الاسرة اي خلل تختل معه كل مفردات الاسرة منها املعنوية واملاديـة وعلـى سـبيل املثـال حالـة 

الطـالق وقـد ذكــر فـي القــران الكـريم ان ابغــض الحـالل عنــد هللا الطـالق ملـا بــه مـن مضــار علـى تكــوين الاسـرة وانعكاســات 

ربيــة الاطفــال والتماســك الاســري حيــث تاخــذ الاســرة طــابع اخــر هــو تــرك الزوجــة الاســرة والــذهاب الــى الاهــل وتــرك علــى ت

بصـــلة مـــن قريـــب او بعيـــد وهـــذا  االاطفـــال مـــع الاب الـــذي ســـرعان مـــايتزوج بـــامراة اخـــرى غريبـــة عـــن الاســـرة ال تمـــت لهـــ

عليه ممـا يـؤدي الـى اسـتعمال القـوة والعنـف مـن قبـل  يساعد على خروج الاوالد الى الشارع للهروب من واقع لم يعتادو 

الاب ويكون الطفل معرض الـى انتهاكـات الغربـاء والاصـدقاء والاقربـاء ممـا يسـبب لـه الاذى الجسـدي بانواعـه والامـراض 

النفســية وبالتــالي يتحــول مــن فــرد صــالح للمجتمــع الــى فــرد معقــد مــريض بالكآبــة والانعــزال والهلوســة فــي بعــض الاحيــان 

 .لربما يصبح مجرمو 

وعلى هذا الاساس ظهرت بـوادر الاهتمـام باالمومـة والطفولـة مـن خـالل انشـاء العديـد مـن املراكـز والجمعيـات التـي تهـتم 

بشــؤونهما ، هــذه املراكــز والجمعيــات تلعــب دورا هامــا فــي حيـــاة الاســرة مــن خــالل نشــر الــوعي التربــوي والثقــافي واملعرفـــة 

عيـــــة التـــــي تعـــــاني منهـــــا الاســـــرة وهـــــي تســـــعى الـــــى تعريـــــف املجتمـــــع بحقـــــوق الطفـــــل وخاصـــــة باملشـــــكالت النفســـــية والاجتما

: 0999مخلـــوف،)الوالـــدين وذلـــك يـــتم بالتعامـــل مـــع الاطفـــال بـــاحترام كيـــانهم وقـــدراتهم ممـــا يســـاعد علـــى تنميـــة الطفـــل 

010 ) 

 :واهم اهداف تلك املراكز

تماعيـــــة والصـــــحية وذلـــــك لنشـــــر املعرفـــــة والـــــوعي اقامـــــة دورات تثقيفيـــــة وتوعويـــــة فـــــي املجـــــاالت النفســـــية والاج -0

 ( 012: 0999مخلوف ،.)التربوي والنفس ي والصحي بين افراد املجتمع من اجل تحسين نوعية حياة الاسرة

 ( 010ص: 0990اوزي،.)تقديم الخدمات املتنوعة في مناطق متعددة في كل اقليم -0

فــي نصــح  مسـائل تســاعد الابـوين للقيــام بـدورهوضـع مشــاريع تهـتم بالطفــل فـي مرحلــة ماقبـل املدرســة وايجــاد و  -2

وتوجيه اوالدها تالفيا من ممارسة السلوك املنحرف واستغالهم من قبل الاشخاص الحاقدين واملرض ى ممن 

تعرضــــوا فــــي طفــــولتهم الــــى ممارســــة الجــــنس معهــــم وهــــذه الظــــاهرة مســــتمرة ومتوارثــــة مــــابين الاجيــــال الســــابقة 

 ( 012: 0999مخلوف ،.)والحالية  

 .ما التنشئة الاجتماعية للفرد فهي من اهم العوامل الاجتماعية التي تحدد سلوك الفرد منذ الطفولة والى اخر العمرا
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فالتنشــــئة الاجتماعيــــة للفــــرد هــــي عمليــــة مكتســــبة تعتمــــد علــــى قــــدرة كــــل مــــن الطبيعــــة الاصــــلية للفــــرد وظــــروف البيئــــة 

يساعدونه في تكـوين الاتجاهـات السـليمة فـي الحيـاة ويقونـه مـن ويعمل الاهل في اتجاهين الاول مع الطفل و . املحيطة به

الانحــراف ، ام الاتجــاه الثــاني مــع الظــروف البيئيــة فيعمــل الاهــل علــى تهيئــة املنــاخ املناســب لنمــو الطفــل فيــه او يعمــل 

هـل عمليـة تربويـة الاهل مع الطفل والبيئة في ان واحد فـي املواقـف التـي تتطلـب تعـديال سـلوكيا وتعـديال بيئيـا ، فـدور الا 

 ( 0: 0002شهاب، .)وتنشئة اجتماعية ووقائية وعالجية

 :الاقتصادية الاسباب: ثانيا

يعــد املســتوى الاقتصــادي املــنخفض مــن اهـــم املشــكالت التــي تعــاني منهــا اســرة املســـ يء جنســيا خاصــة فــي وضــع العـــراق 

احتياجاتهـــا الاساســـية مـــن جانـــب وضــــعق  الـــراهن مـــن تفشـــ ي الفقـــر والبطالـــة ممــــا جعـــل الاســـرة غيـــر قـــادرة علـــى اشــــباع

قـــدراتها علـــى الرعايـــة املتكاملـــة للطفـــل املعتـــدى عليـــه مـــن جانـــب اخـــر وقـــد يقضـــ ى فـــي نهايـــة الامـــر الـــى عـــدم تنفيـــذ خطـــة 

الوقــوف امــام هــذه الظــاهرة وخطــة العــالج املطلوبــة التــي يجــب ان تســير عليهــا اســرة الطفــل الــذي معــه الجــنس بطريقــة 

ـــ ـــالل وجــ ـــن خــ ود مصـــــادر لتمويـــــل بـــــرامج رعايـــــة الاســـــر املتضـــــررة مـــــن قبـــــل الحكومـــــات املتعاقبـــــة وتفعيـــــل دور الاســـــاءة مــ

 (  00: 0990حنفي،.)السياسات والتشريعات الخاصة بكفالة ورعاية الاسر املتضررة ماديا ومعنويا

 الوراثية والبيئية الاسباب:ثالثا

لصــعب الفصــل بيــنهم ، ان العوامــل البيئيــة والعوامــل فيمــا يتعلــق بنمــو الطفــل وتكوينــه واســتعداداته يكــاد يكــون مــن ا

الوراثيـــة تتفاعـــل وتتعـــاون فـــي تحديـــد صـــفات الفـــرد ، وفـــي تبـــاين نمـــوه ومســـتوى نضـــجه وانمـــاط ســـلوكه ومـــدى توافقـــه 

ــــك العـــــالم . وشـــــذوذه ان الانســـــان يلـــــد ولديـــــه اســـــتعداد اي حامـــــل الصـــــفات الوراثيـــــة عـــــن الابـــــاء " فرويـــــد"وقـــــد اكـــــد ذلـ

نجد هنـاك سـمات تتـأثر بالوراثـة والبيئـة معـا ، فهـي فـي معظمهـا اسـتعدادات وراثيـة تعتمـد علـى البيئـة فـي والاجداد لذا 

 ( 20: 0999زهران، .)نضجها وتتأثر بها ومن امثلة ذلك الذكاء والشذوذ الجنس ي والعاهات والتشوهات الخلقية

 (1)شكل

 يوضح عالقة الوراثة والبيئة والسلوك
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 الوراثة
 البيئة

 السلوك البيئة

المجتمع الصغير 

(االسرة)  
 المجتمع الكبير

(تنظيم المجتمع)   

 الكون بأسره

 السلوكيات بشكل عام

 سلوك منحرف سلوك سوي



 اإلساءة الجنسية لألطفال الواقع وسبل المعالجة 

 برلين –المانيا / طي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقرا 72  

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 

 شكال التي يتعرض لها الاطفال بسبب الاساءة الجنسية اهم الا 

يحدث الايذاء البدني لالطفال عندما يكون الطفل مصابا جسديا عن قصد او يتعرض لخطر : الايذاء البدةي -1

 .الاذى من قبل شخص اخر

سنان او الرعاية هوعدم توفر الغذاء الكافي او املأوى او العطف او الاشراف او التعليم او العناية باال : الاهمال -2

 .الطبية

قـــّدم احـــد الاشـــخاص معلومـــات عـــن مـــرض معـــين قـــد  :الطيبـــةســـوء املعاملـــة  -3 يحـــدث ســـوء املعاملـــة عنـــدما ي 

 .اصاب الطفل ويتطلب عناية طبية ، مما يعرض الطفل لخطر الاصابة والرعاية الطبية غير الضرورية

 الاعراض التي تنتج عن التعرض لالساءة الجنسية لالطفال

فــل املعــرض لالســاءة الجنســية قــد يشــعر بالــذنب اوالقجــل او الارتبــاك قــد يخــاف الطفــل او الطفلــة مــن اخبــار احــد الط

( صديق العائلـة)بشأن سوء املعاملة خصوصا ان كان القائم باساءة املعاملة احد والديه او احد الاقارب او الاصدقاء 

 (www.moyoclinic.org.)لذلك من الضروري جدا البحث عن عالمات الانذار

 (رأي الباحثة)التي تظهر على سلوك املوصوم باالساءة الجنسية  والعالماتالصفات 

 .الانطواء والشعور بالخوف الغير معتاد عليه مع فقدان الثقة بالنفس -0

 .املحاوالت املتكررة لالنتحار -0

 .وغير الحقيقية املقنعةاصابته بالكدمات والكسور مع تقديم املبررات غير  -2

 .سلوك عدواني يتخلله الغضب والعصبية املفرطةيسلك  -1

 .الهروب من املدرسة والغيابات املتكررة  -9

 .عدم الانصياع الى نصائح الاهل -2

 .ترك الاصدقاء والاهل والتفرد بالرأي -2

 . الافراط باللعب والنشاطات الاخرى  -0

 دور الرعاية الاجتماعية لالطفال املس يء اليهم

 : يرى عبد الفتاح عثمان بأنها

ذا الكـــل مــن الجهـــود التـــي تســاعد هـــؤالء الـــذين عجــزوا عـــن اشـــباع حاجــاتهم الضـــرورية للنمـــو والتفاعــل الايجـــابي مـــع هــ

: 0001عثمـــان،.)مجـــتمعهم فـــي نطـــاق الـــنظم الاجتماعيـــة القائمـــة لتحقيـــق اقصـــ ى تكييـــف ممكـــن مـــع البيئـــة الاجتماعيـــة

002) 

وازالة املعوقات التـي تواجهـه باالضـافة الـى العمـل لوقايـة  وهي جهود وانشطة منظمة لتعريف الاداء الاجتماعي لالنسان

الانسان فردا او جماعة او مجتمع مـن الوقـوع فـي املشـكالت الجنسـية وغيرهـا مـن السـلوك املنحـرف والعمـل علـى تنميـة 

خـــدماتها  املـــوارد البشـــرية واملاليـــة ووضـــعها فـــي برنـــامج لســـد الاحتياجـــات الانســـانية ، وبـــذلك تشـــكل الرعايـــة الاجتماعيـــة

بــــدون ســــعي للــــربح املــــادي بــــل انهــــا ســــعيا لزيــــادة ســــعادة املــــواطن والتخفيــــف مــــن معاناتــــه وفقــــا للسياســــة الاجتماعيــــة 

 ( 200-200: 0999فريد،.)للدولة
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 "ريشارت لتتموس"مفهوم السياسة الاجتماعية على لسان العالم :ثالثا

الاتجاهـات لتالفـي املشــاكل واملتاعـب املتوقعـة مــن هـي خطـة حكوميــة وضـعت لدراسـة موقــف وتقـدير املسـتقبل وتحديــد 

اجل الوصول الى الرفاهية اي تهدف الى رفاهية املجتمـع والقضـاء علـى السـلوك املنحـرف بأنواعـه وبـاالخص املمارسـات 

 .الجنسية والبغاء

دف الــى تحقيــق فعــاال وتــدخالت وتــدابير وتشــريعات وتنظيمــات تهــامركــب اوال النــه يشــمل والسياســة الاجتماعيــة مفهــوم 

التنمية الاجتماعية ولكن بترابطها وتكاملها مع الاهداف التنموية الاخرى على الصعيد الاقتصادي والسياس ي والثقافي، 

وهــو مفهــوم نســـبي يتغيــر ويتطـــور مــع تقـــدم البلــدان وتأخرهـــا واخــتالف حاجاتهـــا وتــداخالتها لحمايـــة الفئــات الاجتماعيـــة 

ســـــــاء الـــــــي
 
ـــــذين يتاملحرومـــــــة واملهمشـــــــة وامل ـــــرات والــ ــــواحش واملنكــ ــ ـــل الفـ ــ ــي عمــ ــ ــ ـــــتغلين فـ ـــــيا واملســ نـــــــاولون املخـــــــدرات هم جنســ

 :ر تضررا وهو مفهوم يتضمن استراتيجية عملية تسعى لتحقيقثواملسكرات والاك

 .اشباع الحاجات الاساسية مثل الغذاء والدواء والسكن والتعليم والعمل -0

 .يةتمكين الافراد وتوسيع خياراتهم الاقتصادية والاجتماع -0

 .تامين تكافؤ الفرص والعمل نحو عدالة اجتماعية بين الافراد -2

ــــة  -1 ـــي مراقبــ ــــاص مــــــع الدولـــــة كشــــــركاء فـــ ـــاع الخــ ــــة والقطــ ــــاتهم املدنيــــــة والاهليــ ـــا ومؤسسـ ــــواطنين جميعـــ اشـــــراك املــ

الفاسدين بأعراض الناس من خالل ادارة وتنفيذ برامج السياسات الاجتماعية ومن اهم هذه السياسات هي 

 (21: 0000العادلي،.)ارسة الجنس بمختلف طرقهالقضاء عى مم

ساء اليهم
 
 :بما يلي  ونستطيع ان نلخص اهداف السياسة الاجتماعية لالطفال امل

 .ازالة الاتكال الاجتماعي بالتدريج لالطفال املتضررين -0

س التخفيــف مــن الوصــمة التــي قــد تلحــق بهــم بســبب الاســاءة الجنســية والافعــال الجانحــة وايــداعهم فــي مــدار  -0

 .تأهيلية

ساء اليهم وبالتالي تغير سلوكهم وتعديله -2
 
 .تغيير مفهوم الذات وتعديله لدى الاطفال امل

ساء اليهم من خالل الرقابة املشددة من قبل الاهل -1
 
 .وقاية الاطفال امل

 .دور السياسة الاجتماعية في الحد من ظاهرة الاساءة الجنسية لالطفال

 .ة البد من التعرف على اهم املعوقات للسياسة الاجتماعيةقبل الخوض بدور السياسة الاجتماعي

 .التدهور الاقتصادي ومايترتب عليه من انهيار وضعف في التبادل الاقتصادي -0

 .التخلف -0

 .التدهور التربوي  -2

 .التدهور الصحي -1

 .تأخر الخدمات -9

 .ضعف الوعي الديني -2

 .اعية في املجتمع الكبيرالتدهور السياس ي ويعتبر من اهم املعوقات لتنفيذ السياسات الاجتم -2

 :اما مستلزمات السياسة الاجتماعية 

 .رؤوس الاموال واملوارد الطبيعية -0
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 .القانون مستمد من الدستور والشرائع السماوية ألغراض التطبيق من خالل القانون  -0

 .الايادي العاملة واملشرعة واملنفذة -2

 :ومن خالل ذلك فأن مجاالت السياسة الاجتماعية تتمثل بـ

 .عاية الاجتماعية بشقيها الحكومي والاهليالر  -0

 .الخدمات الاجتماعية -0

 .التأمينات الاجتماعية -2

 .التنمية والتطور والتقدم الاجتماعي -1

فــأذا تــوفرت املســتلزمات الاساســية للدولــة اســتطاعت تلبيــة وســد حاجــات وطلبــات املجتمــع بكافــة شــرائحه والحــد مــن 

وتكــون عــن ( الاطفــال بصــورة خاصــة)ة الجــنس بطريقــة الاســاءة لالفــرادالفســاد والرشــوة والانحــراف والجريمــة وممارســ

طريــق تــأمين الخــدمات العامــة والامــن والامــان والاســتقرار وتــوفير مجــاالت عمــل للقضــاء علــى البطالــة مــع رفــع املســتوى 

لرفاهيــــة التعليمــــي مــــن خــــالل القضــــاء علــــى الاميــــة ورفــــع القــــدرة الشــــرائية للمــــواطنين لغــــرض التمتــــع بحيــــاة يســــودها ا

مــايخص العالقــات املتكافئــة والحــد بوالســعادة ثــم لهــا دور فاعــل فــي تفعيــل دور الاعــالم لنشــر الــوعي بــين افــراد املجتمــع 

 . من منح الثقة املطلقة لالخر

 الاثار الناجمة عن الاساءة الجنسية على الطفل والاسرة

ة مجتمعــه هــي عمليــة تربويــة تضــطلع بهــا الاســرة ان عمليــة تكيــف الطفــل مــع بيئتــه الاجتماعيــة وتشــكيله علــى صــور      

واملربــــــــــون بغيــــــــــة تعلــــــــــيم وتأهيــــــــــل الطفـــــــــــل امتثــــــــــال مطالــــــــــب املجتمــــــــــع والانـــــــــــدماج بثقافتــــــــــه ومجــــــــــارات الاخــــــــــرين بوجـــــــــــه 

 (000: 0902فيروز،.)عام

ساء اليهم يعانون من مشكالت نفسية واجتماعية واقتصادية ينبغي الاطالع عليها 
 
 :ان الاطفال امل

ان تعـرض الطفـل ملواقـف وضـغوطات يصـعب عليـه مواجهتهـا ولكـن تحصـل ردود افعـال  :النفسيةاملشكالت  .0

فـي داخلــه تتجسـد بانفعــاالت عضـوية وســلوكية سـلبية هجوميــة غيـر متزنــة وردود فعليـة وعقليــة وفســيولوجية 

ب رعايتــه لـتطتـدل علـى انهيــار املنظومـة العضــوية املسـؤولة عــن تنسـيق الافعــال والـتحكم بهــا ، وبهـذه الحالــة ي

ينــوء بكـاهلهم ويصــعب علـيهم تحمــل مسـؤولية رعايتــه فيتعرضـون الــى ا مـن قبـل الوالــدين الـذين يبــذلون جهـد

مشــاعر ســلبية تشــير الــى الخــوف والاحبــاط مــن املســتقبل وســوء حالــة الطفــل والتغيــر الــذي يحصــل فــي الاســرة 

ـــا اليســــاعد علــــى ت ـــا  لبيــــة احتياجاتــــه عنــــدمامــــثال وفــــاة احــــد الوالــــدين ممـ تولــــد احتمــــال العــــودة الــــى ييكبــــر وهنـ

 (2: 0000الرطاوي، .)ممارسة الجنس والنزول الى الشارع

ســاء اليــه كثيـرا مــا يالحــظ عـدم التنســيق بـين الوالــدين فـي التعامــل مـع مشــكلة : جتماعيــةالا شـكالت امل .0
 
الابـن امل

او غيـــر منـــدمج مـــع املوقـــف  عـــادة تتـــولى رعايـــة الاطفـــال بشـــكل اساســـ ي بينمـــا الاب يظـــل بعيـــدا مجنســـيا ، فـــاال 

فاالسرة تعيش في مجتمع ينظر لالساءة والاعتداء الجنس ي نظرة سلبية جدا وهنا  (0992يوسف، .)هومشكالت

الخطيـــب، .)اخفـــاء حقيقـــة الامـــر عـــن عيـــون النـــاس يضـــطرب حـــال الطفـــل والاســـرة ممـــا يـــدفع بكثيـــر مـــن الاســـر

0000 :092-090 ) 
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 املبحث الرابع

 ة والعلمية للبحثالاجراءات املن جي

 :تمهيد

جميــع الدراســات الاجتماعيــة ذات الطــابع التطبيقــي تعتمــد علــى مجموعــة مــن الاجــراءات والطــرق العلميــة والاحصــائية 

 .لكي تتم خطوات البحث

ان معرفــة طبيعــة البحــث وخصائصــه هــي التــي تحــدد نــوع املــنهج والطريــق الــذي يســلكه الباحــث ويتضــمن هــذا املبحــث 

 :ددات هيثالثة من املح

ومنهجــــه واملحــــدد الاخــــر مجــــاالت البحــــث وتصــــميم العينــــة وادوات جمــــع البيانــــات ومــــن ثــــم تبويــــب  البحــــث تحديــــد نــــوع

 .البيانات الاحصائية وتحليل الوسائل الاحصائية املستعملة في البحث

م الادوات هــــذا البحـــــث اســــتخدمت الباحثـــــة الدراســــة الوصـــــفية التحليليــــة الكمـــــي ولــــيس الكيفـــــي وذلــــك بأســـــتخدا وفــــي

املعروفة لجمع البيانات حيث تكمن اهميته في قدرته على ان يغني باملعلومات والبيانات املتوافرة عن موقف اجتماعي 

 (Whitney, 1945:p.339).او ظاهرة اجتماعية بحيث توفر الظرف العملي املالئم للبحث الذي يكون اكثر تعمقا

 اجراءات البحث

 مجتمع البحث

حـدد حجـم العينـة مـن قبـل ) طفل( 29)وكانت عينة البحث( املناطق الشعبية)من املجتمع العراقي  اخذت عينة البحث

ومنطقـــة ظـــي اور و منطقـــة الصــدر  جانـــب الرصــافة وتشـــمل فـــي( 02)وزعـــة علــى منـــاطق الكـــرخ والرصــافة م(مختــار املحلـــة

والتـر اث  العامـل ظي،ملعـالف، البيـاعاتوزعـت فـي  (02)امـا جانـب الكـرخ. والشـعب والبلـديات ومنطقة الحسينية  املعامل

وقد اجاب كل مختار محلة على الاستبانة املطروحة لديه علما ان هذه القضايا قد عرضت على مراكز الشرطة لوضـع 

 .حد لها وقد فض النزاع عن طريق مختار املحلة

 ادوات البحث

 (حلة او مختار الطرفمختار امل)املقابلة ووضع اسئلة استطالعية خاصة باالشخاص الذين يمثلون 

امــــــا مكـــــــان البحــــــث كـــــــان فــــــي جـــــــانبي الكــــــرخ والرصـــــــافة فــــــي املنـــــــاطق املــــــذكورة اعـــــــاله وكانــــــت مـــــــدة البحــــــث تراوحـــــــت مـــــــن 

 ( 0/0/0900)لغاية ( 9/0/0900)

 التطبيق امليداةي

ابـــة وضـــعت الباحثـــة اســـتمارة اســـتبانة وزعـــت علـــى كـــل مختـــار منطقـــة محـــددة فـــي عينـــة الدراســـة وكانـــت الاســـئلة والاج

 .بكامل السرية ملا لها من تأثير على سمعة وشرف الاسر املوصومة بهذه الوصمة 

 (1)جدول 

 (عينة البحث)يوضح عدد املختارين 

 رصافة كرخ عدد املختارين الجهة

 2 2 09 العدد
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 (2)جدول 

 الخاص باملختارين

 عدد الحاالت اسم املختار  ت

1 

صافة
ب الر

جان
 

 0 املكصوص ي

 0 العقيدي 2

 1 الدليمي 3

 صفر العبيدي 4

 2 التميمي 5

 0 الكرطاني 6

 1 الازيرجاوي  7

 0 الخفاجي 8

 0 الحسني 2

12 

ب الكرخ
جان

 

 0 الساعدي

 2 العامري  11

 0 الكالبي 12

 0 السعدي 13

 9 الكناني 14

 0 املحياوي  15

املنـاطق لغـرض التوصـل الـى الاطفـال املسـاء الـيهم علمـا ان   فـي على مجموعـة مـن املختـارين طرحت الباحثة هذه الاسئلة

املختار هو املسؤول واملعترف به من قبل الدولة والقانون وهو املرجع الاول لحل القضايا والنزاعات بين الاسر املوجودة 

 .مختار وقد حددت الحاالت من خالل الجدول اعاله( 09)ضمن حدود منطقته وكان عددهم 

اســتعملت الباحثــة مــنهج البحــث الاجتمــاعي بالعينــة العشــوائية واملــنهج يعنــي الاســلوب او الطريقــة التــي  :مــن ج البحــث 

 ( 20: 0009ابراهيم، .)يستعين بها الباحث لدراسة املشكلة موضوع البحث

ظــــم واملــــنهج املقــــارن ويقصــــد بــــه طريقــــة للمقارنــــة بــــين مجتمعــــات مختلفــــة او جماعــــات داخــــل املجتمــــع الواحــــد او بــــين ن

 (002: 0902فيروز،.)اجتماعية للكشف عن اوجه الشبه والاختالف
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 :لكل دراسة بحثية ثالثة مجاالت رئيسية هي مايلي :مجاالت البحث

طفــل ( 29)يقصــد بــه الافــراد الــذين اجريــت علــيهم الدراســة والبحــث وكانــت العينــة املدروســة : املجــال البشــري  -0

وضوع وعالقته بالشـرف والسـمعة حيـث تمكنـت الباحثـة مـن وكانت العينة صغيرة بسبب سرية وحساسية امل

 .الوصول الى هذا العدد بصعوبة جدا في بعض املناطق الشعبية كرخ ورصافة

ــــي -0 ـــال الزمنـ ـــن : املجــ ـــرة مــ ــــت للفتــ ــــث وكانـ ــــتغرقها البحـ ـــي اسـ ــــة التــ ـــرة الزمنيـ ـــي تحديـــــد الفتــ ــــة ( 9/0/0900)يعنــ ولغايـ

(0/0/0900.) 

مـــنهم بجانـــب الرصـــافة ( 02)لصـــعوبة الظـــاهرة وهـــي تمـــس الشـــرف والســـمعة ، طفـــل نظـــرا ( 29: )تحديـــد حجـــم العينـــة 

 .بجانب الكرخ ( 02)و

ويقصد بالعينة عدد الظواهر التي بها خواص مشتركة والتي تكون جزءا من املجتمع الاحصائي ويجب ان تكـون العينـة 

 (20: 0999حمودي،.)ممثلة للمجتمع الاصلي تمثيل صادقا

وســيلة التــي تســتعمل فــي الدراســة ســواء كانــت تلــك الوســائل متعلقــة بجمــع البيانــات او بيانــات يقصــد ال: ادوات البحــث

 (0022محمد حسن، .)التصنيف والجدولة

حـافظ، .)هي البحث الاجتماعي، استجواب، او تفاعل لفظـي، يسـتخدم للحصـول علـى بيانـات منظمـة: املقابلة -1

0992 :22) 

جمع البيانات حيث تحتوي على مجموعة مـن الاسـئلة املوجهـة الـى  تعد الاستبانة طريقة من طرائق:الاستبانة -2

 .بغية الوصول الى معلومات وبيانات معينة( مختارين املناطق املذكورة سابقا)افراد العينة 

وهي اداة مكملة الى مقابلة تحدث من خالل مشاركة الباحث ملن يالحظهم او بدون مشاركة ، وتعد : املالحظة -3

 ضرورية للبحثز

 .ا الوسائل الاحصائية استعملت الباحثة النسبة املئويةام

 099× الكل /الجزء= النسبة املئوية : القانون 

 (3)جدول 

 الفئات العمرية لعينة البحث 

 النسبة املئوية العدد  الفئات العمرية

1-2 0 02% 

2-0 1 02% 

0-09 2 09% 

09-00 2 09% 

00-01 9 02% 

01-02 1 02% 
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 %099 29 املجموع

ان للعمر اهمية في تحديد النسبة والعدد الذي يكون اكثر عرضة لالساءة الجنسية او التحـرش ( 2)يتضح من الجدول 

الجنســـ ي واتضـــح ان الاعمـــار الصـــغيرة اكثـــر نســـبة لالســـاءة الجنســـية نظـــرا لصـــغر ســـنهم وفقـــدان الاهليـــة واملعرفـــة فيمـــا 

الـــتعلم فـــي الصـــغر )والاقربـــاء وهـــذا العمـــر يؤكـــد املثـــل القائـــل يطلـــب منـــه ويكـــون اكثـــر انجـــراف واتصـــال مـــع الجـــد والعـــم 

امـا اقـل عـدد ونسـبة هـم كبـار السـن البالغـة اعمـارهم بـين %( 02)وبنسـبة ( 0)، وكانت اعـدادهم (كالنققش على الحجر

 .وهذا يشير الى ان للعمر اهمية في التمييز بين الصح والخطأ( 01-02)

 (4)جدول 

 طفال املتعرضين لالساءة الجنسيةالحالة الاجتماعية لذوي الا 

 النسبة كال/العدد النسبة ةعم/العدد الحالة الاجتماعية
 املجموع الكلي

 النسبة العدد

 %09 0 %09 2 %09 2 هل الوالدين على قيد الحياة

 %09 2 %02 1 %2 0 هل الوالدين متوفيان

 %00 02 %02 1 %29 0 هل الوالدين من الاقرباء

 %09 00 %09 2 %09 2 ن يعيشان معاهل الوالدي

 %09 0 %09 2 %09 2 هل الوالد متزوج بأخرى 

 %0 9 %02 1 %2 0 هل الوالدة مطلقة

 %09 2 %09 2 %09 2 هل الوالدة متزوجة بأخر

 %099 29 %099 29 %099 29 املجموع

الاقربـــاء وهـــذا دليـــل قـــاطع مـــنح ان اعلـــى نســـبة لالســـاءة الجنســـية كانـــت لـــزواج الوالـــدان مـــن ( 1)يتضـــح مـــن الجـــدول   

الثقة املطلقة لالقرباء الذين يمثلون الصلة مـع الـزوجين وهـذا يسـاعد علـى ممارسـة الجـنس مـع اطفـالهم والسـباب امـا 

 .الفوارق الاقتصادية او الحقد والغيرة والحسد او الانتقام بسبب مشكلة قد حصلت بينهما

الصـفات الوراثيـة مـن الابـاء والاجـداد الـى الابنـاء حيـث كـان العـدد بـنعم اضافة الـى ذلـك وجـود العامـل الـوراني وانتقـال 

 %(.02)وبنسبة ( 1)اما الذين اجابوا بكال كان عددهم %( 29)وبنسبة ( 0)
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 (5)جدول رقم

 عائدية السكن

 النسبة العدد العائدية

 %22 09 ملك

 %99 09 ايجار

 %02 9 تجاوز 

 %099 29 املجموع

وعائديتــه احــد املؤشــرات التــي مــن خاللهــا نســتطيع ان نحــدد املســتوى الاقتصــادي ألســر املبحــوثين ن يعــد نــوع الســكن 

وفي نفس الوقت من العوامل املؤثرة في سلوك الفرد بشكل عام والطفل بشكل خاص فأذا كان السـكن ملـك كـان اكثـر 

وبنسبة ( 09)شير الى ان السكن ملك والعدد استقرارا وامان واكثر معرفة في املنطقة التي يسكنون بها والجدول اعاله ي

 .من املبحوثين هم يعيشون في استقرار بي ي ومحيطي ثابت%( 22)

 (6)جدول 

ساء اليهم
ُ
 مستوى الحالة املعيشية الولياء الاطفال امل

 النسبة العدد املستوى 

 %02 2 فقيرة 

 %19 00 متوسطة

 %02 0 مكتفية

 %09 2 مترفة

 %099 29 املجموع

املؤشــــرات التــــي تعتمــــد عليهـــا املجتمعــــات فــــي تحديــــد مســـتوى الاســــر املاديــــة هــــو معرفـــة املســــتوى املعاشــــ ي والنفقــــات مـــن 

اليومية على افراد الاسرة ومن خالل الجدول اعاله الحظنا ان الطبقـة املتوسـطة هـي البـارزة مـن حيـث العـدد والنسـبة 

ساء اليهم 
ٌ
 .واقل عدد ونسبة اولياء الامور املترفة ماديا%( 19)بنسبة و ( 00)حيث بلغ عدد اولياء امور الاطفال امل
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 (7)جدول 

 التحصيل الدراس ي الولياء امور الاطفال

 النسبة العدد التحصيل الدراس ي

 %09 2 امي

 %2 0 يقرأ ويكتب

 %2 0 ابتدائي

 %2 0 متوسطة

 %09 2 ثانوية 

 %29 0 اعدادية 

 %02 2 دراسات عليا 

 %099 29 املجموع

يوضح الجدول اعاله  ان اعلى نسبة الولياء امور الاطفال كان من حملة شهادة الاعدادية هذا يعني الطبقـة الوسـطى  

فــي التعلــيم ويكــون حظهــم فــي التعيــين قليــل اي يمــارس مهنــة حــرة مشــغول اغلــب اوفقاتــه فــي العمــل، وهنــا جــاء دور الام 

نزل او يلعـب مـع اقربائـه او الجيـران فـي املنـازل وهـذا الوقـت يعطـى مجـال وكثرة املسؤوليات عليها فيكون الطفل خارج امل

للفرد الـذي تسـاوره افكـار سـيئة يسـتغل املوقـف وياخـذ مايصـبو اليـه مـن هـذا الطفـل ومـن امثالـه، حيـث كانـت النسـبة 

 .لتحصيل الاقلرج نحو ادوهكذا تت( 2)والعدد %( 02)وياتي بعده حملة الشهادات العليا بنسبة ( 0)والعدد %( 29)

 (8)جدول 

 اهم الاثار الناجمة عن الاساءة الجنسية لالطفال

علـــــــــــى مســـــــــــتوى الفـــــــــــرد ذاتـــــــــــه 

 ( الطفل املتضرر )

 النسبة العدد

 %09 2 الشعور بالعزلة والانطواء

 %02 9 الشعور بالنقص والدونية 

الشـــــعور بعـــــدم اقامـــــة عالقـــــات 

 اجتماعية بشكل جيد 

1 02% 

الاحســـــــــــــاس بـــــــــــــنقص القــــــــــــــدرات 

 لذاتية ا

2 02% 

 %02 0 ينتابه شعور قوي بانه موصوم
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 %099 29 املجموع

هـو ان الطفـل الـذي تعـرض لالسـاءة الجنسـية وسـببت لـه اثـار ( 0)من اهم النتائج التـي توصـلنا اليهـا مـن خـالل الجـدول 

%( 02)النسـبة و ( 0)جسدية ونفسية يشعر بوصمة العار امام نفسه والاخر الذي مارس معه الجنس حيث كـان العـدد 

اما %( 09)وبنسبة ( 2)وبعدها جاءت العزلة والانطواء العدد %( 02)ثم تليه الاحساس بنقص القدرات الذاتية بنسبة 

وجـــاء باملرتبـــة الاخيـــرة اليســـتطيع اقامـــة عالقـــات اجتماعيـــة %( 02)وبنســـبة ( 9)الشـــعور بالدونيـــة والـــنقص كـــان العـــدد 

 %(.02)وبنسبة ( 1)جيدة العدد 

 (2)جدول 

 اهم الاثار الناجمة على الاسرة جراء الاساءة الجنسية الطفالهم

 النسبة العدد الاثار الناجمة 

الشـــــعور بالـــــذنب النهـــــا الســــــبب 

 في اهمالهم

9 02% 

التفكــــــــــــــــــــــــك الاســــــــــــــــــــــــري وســــــــــــــــــــــــوء 

 العالقات 

2 02% 

 %29 0 التدهور الاقتصادي

 %2 0 التدهور الصحيللطفل

 %02 2 ضعف الرعاية الاسرية

 %099 29 عاملجمو 

الجــدول اعــاله يوضـــح ان اهــم بنـــد مــن بنـــود اقامــة الاســـرة وبناءهــا هـــي الامــور املاديـــة والاقتصــادية وهنـــا ســجلت نســـبة 

فـــي ( 2)وعـــدد %( 02)والتـــدهور الاقتصـــادي امـــا التفكـــك الاســـري وضـــعف الرعايـــة الاســـرية كانـــت ( 0)عـــن العـــدد %( 29)

ســري والرعايــة الاســرية فــأذا كانــت عالقــة جيــدة كانــت تربيــة الاطفــال الحــالتين الن هنــاك عالقــة تــرابط بــين التفكــك الا 

 .سليمة وناجحة واذا كانت عالقة رديئة اي اسرة ذات القشر الفارغ تكون التربية ناقصة وغير سليمة

 (12)جدول 

 اهم الاثار الناجمة من الاساءة الجنسية لالطفال على املجتمع

 النسبة العدد الاثار الناجمة 

 %02 0 ملوارد البشرية نقص ا

 %09 2 ضعف القدرات الانتاجية 

 %29 0 اعاقة التنمية القومية للبلد 
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ضــــعف الطاقــــة البشــــرية اتجــــاه 

 البنين التحتية

2 02% 

 %099 29 املجموع

يـل من الاثـار التـي تعيـق التنميـة والتقـدم هـو نقـص بـاملوارد البشـرية بسـبب الاسـاءة الجنسـية لالطفـال الـذين يمثلـون ج

املسـتقبل الـذي انشـل قـواه فـي مقتبـل العمـر والـذي انعكـس سـلبيا علـى التنميـة القوميـة للبلـد ومـن ثـم ضـعفت الطاقــة 

( 0)للعـــدد %( 02)و( 0)والعــدد %( 29)البشــرية مــن الاداء فـــي جميــع مجـــاالت الحيــاة وكانــت الاعـــداد بالتسلســل الاعاقـــة 

 (.2)للعدد %( 02)و

 املبحث الخامس

 نتاجات النتائج والاست

سـنوات ( 2-1)الى عدة نتائج ومنها الفئـات العمريـة تبـين ان فئـة ( الاساءة الجنسية لالطفال)توصلت دراستنا املوسومة 

سـتغل بـه ( 01-00)وكـذلك فئـة ( 09-0)ويليها فئة %( 02)ونسبتهم ( 0)وعددهم  نسـتنتج مـن هـذا ان الاسـاءة الجنسـية ي 

ـــ وج وكــــذلك فئــــة املــــراهقين وهــــي فتــــرة حرجــــة بــــين الطفولــــة والكبــــر ويكــــون صــــغار الســــن بســــبب فقــــدانهم الاهليــــة والنضـ

 .املراهق غير مستقر مهزوز يمكن استهوائه بسهولة

وتوصــلت الدراســة الــى ان الوضــع الاجتمــاعي الوليــاء امــور الطلبــة ضــروري مــن حيــث الامــن والامــان والاســتقرار، وكانــت 

كال ( 1)نعم وعدد ( 0)وكان العدد ( بكال% 02)و( بنعم % 29)عالية النتيجة ان زواج اوالدين من الاقرباء سجل نسبة 

وهنــا نســتنتج ان زواج الاقــارب وارتفــاع العامــل الـــوراني وانتقالــه مــن جيــل الــى جيـــل يعنــي تنقــل الصــفات الوراثيــة مـــن 

اغلـــب الاحيـــان علـــى الاجـــداد والابـــاء الـــى الاوالد، وكـــذلك دخـــول الاقربـــاء الـــى املنـــزل ويخرجـــون بكـــل ثقـــة وهـــذا يســـاعد فـــي 

 .ممارسة الجنس مع الاطفال

امــا عائديـــة الســـكن فــأذا كـــان الســـكن ملــك كـــان اســـتقرار الاســرة كبيـــر وواضـــح املعــالم امـــا اذا كـــان ايجــار او الســـكن مـــع 

ملـــك اي هنـــاك %( 22)الاقربـــاء تكـــون هنـــاك مشـــكلة تضـــر الابنـــاء وفـــي هـــذا الاســـتبيان الحظنـــا ان النســـبة الاعلـــى كانـــت 

 .الا ان وجود عوامل اخرى ادت الى خدش هذا الاستقراراستقرار 

امـــا املؤشـــرات الاخـــرى التـــي تطرقـــت الـــى الحالـــة املعاشـــية الوليـــاء الامـــور الحظنـــا ان الطبقـــة الوســـطى ســـجلت اكبـــر عـــدد 

 . نستنتج ان هذه الطبقة تنتج الجيد والرديء%( 19)وبنسبة ( 00)

لـى خرييـي الدراسـة الاعداديـة وتمثـل عالقـة بـين افـراد الطبقـة الوسـطى امام نتائج التحصيل الدراسـ ي كانـت الارجحيـة ا

والتحصيل الدراس ي وانشغال اولياء امور الاطفال طول الوقت خارج املنزل له دور بخـروج الاطفـال الـى الشـارع وتكـوين 

 %(.29)وبنسبة ( 0)عالقات مختلفة وكان عددهم 

جمـة علـى الاسـرة اتضـح ان التفكـك الاسـري لـه تـأثير علـى ضـعف الرعايـة الـى الاثـار النااما اهـم ماتوصـلت اليـه الدراسـة 

انخفـــاض الرعايــة وهـــذا مــرتبط بضـــعف اقتصـــاد %( 02)تفكـــك اســري و %( 02)الاســرية لالطفـــال حيــث كانـــت النتيجــة 

 (.0)للعدد %( 29)الاسرة حيث سجل نسبة 

تائج ان الاثارة الناجمة اثرت على التنمية والتقديم وقد انتهت الدراسة الى الاثار الناجمة على املجتمع حيث اظهرت الن

مــع ( 0)نســبة اعاقــة التنميــة القوميــة للعــدد %( 29)والــنقص بالطاقــة البشــرية والطاقــة الانتاجيــة حيــث كانــت النتيجــة 

ومـــن هنـــا ( 2)للعـــدد%( 02)وســـجلت ضـــعف الطاقـــة الانتاجيـــة بنســـبة ( 0)للعـــدد %( 02)نقـــص املـــوارد البشـــرية بنســـبة 
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تج ان حالـــة التـــرابط بـــين ضـــعف القـــدرة البشـــرية يـــنعكس علـــى الطاقـــة الانتاجيـــة ومـــن ثـــم يـــنعكس علـــى التنميـــة نســـتن

 .القومية

 املبحث السادس

 التوصيات واملقترحات 

 :تمهيد

تعــد عمليـــة عـــالج ظـــاهرة الاســـاءة الجنســـية لالطفالصـــعبة جـــدا الن اســـبابها متداخلـــة ومبهمـــة للغايـــة مـــا بـــين عوامـــل     

عوامـــل وراثيـــة واخـــرى اقتصـــادية واجتماعيـــة واليمكـــن فصـــل عامـــل عـــن عامـــل اخـــر ، ومـــن هنـــا نحتـــاج الـــى بنـــاء بيئيـــة و 

 .برامج وسياسات ضمن استراتيجيات لبناء تنمية هادفة ومستدامة لالجيال الالحقة

وصـيات ومقترحـات ان بحثنا لم يكن فاعال وهادفا اذا لم تتحقق اغراضنا العلمية من خـالل مـا توصـلنا اليـه مـن ت     

 :وكما يلي

 التوصيات

علـــــــى وزارة العمـــــــل والشـــــــؤون الاجتماعيـــــــة ووزارة البيئـــــــة ووزارة الصـــــــحة ان ترفـــــــدنا باملعلوومـــــــات الاحصـــــــائية  -0

 .الحقيقية املهمة عن كيفية حماية الطفولة من الاساءة الجنسية لالطفال

ات فــي املجتمــع مــن خــالل التلفــاز والقنــوات تفعيــل دور الاعــالم ملــا لــه مــن تــأثير علــى ســلوكيات الافــراد والجماعــ -0

 .الفضائية والبرامج الاذاعية النها تتحدث بلغة واسلوب يفهمها املتعلم وغير املتعلم

وتربويــة فــي كــل مؤسســة تربويــة وصــحية لكــي تتطلــع علــى هــؤالء الاطفــال وتحويــل  اســتحداث وحــدات ارشــادية -2

 .الحاالت املستعصية الى املستشفيات الخاصة

ام بعملية القضاء على الامية املنتشرة بشكل لم يعتاده العراق من ذي قبل من خالل فـتح مراكـز محـو الاهتم -1

 .الامية

سـاء الـيهم جنسـيا لـدمجهم مـع بقيـة الاطفـال الاخـرين  -9
 
انشـاء مراكـز ترفيهيـة وانديـة رياضـية الشـراك الاطفـال امل

 .لغرض القضاء على العجز وامللل الذي ينتابهم

الانســــان الــــزام السياســــة الاجتماعيــــة فــــي تفعيــــل القــــوانين التــــي تحفــــظ حقــــوق الاطفــــال  علــــى منظمــــة حقــــوق  -2

 .وباالخص قوانين النيل من الاشخاص الذين يعتدون جنسيا على الاطفال

 املقترحات

 .حث ادارات املدارس بتفعيل اقامة مجالس الاباء شهريا لغرض متابعة تصرفات ابناءهم -0

ن واملرشدين الاجتماعيين الطالعهم على الطرق الحديثة في معالجـة الاطفـال اقامة دورات تثقيفية لالخصائيي -0

ساء اليهم
 
 .امل

اضـافة مواضـيع تربويــة ونفسـية الـى املنــاهج الدراسـية التـي تقــام وتـدرس فـي الجامعــات لتسـاعدهم فـي التعامــل  -2

 .مع ظاهرة الانحرافات السلوكية وعلى راسها الاساءة الجنسية لالطفال

ساء اليهماجراء بحوث  -1
 
 .مماثلة الهمية املوضوع على ان تكون مقارنة بين الاطفال الاعتياديين والاطفال امل

فــتح كارتـــات فـــي املــدارس الابتدائيـــة تســـمى كارتـــات دراســة حالـــة، يثبـــت فيهـــا اســم الطالـــب والحالـــة الاجتماعيـــة  -9

 .لوكيات املتغيرة في املدرسةوالامراض والعاهات التي يعاني منها والحالة الاقتصادية لغرض تدوين كل الس
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 خاتمة

ظــــاهرة الاســــاءة الجنســــية لالطفــــال كارثــــة مختلقــــة مــــن صــــنع البشــــر يســــعى لهــــا الشــــاذ جنســــيا ملــــا لهــــا مــــن قــــذارة املكــــان 

ـــــريم  ــ ـــــران الكـ ــ ــــي القـ ــ ـــــر فــ ــ ـــــد ذكـ ــ ـــــتعمال وقـ ــ ـــــة الاسـ ــ انكــــــــم لتــــــــأتون الرجــــــــال شــــــــهوة مــــــــن دون النســــــــاء بــــــــل انــــــــتم قــــــــوم )وطريقـ

 ( 00سورة الاعراف، الاية ()مسرفون 

ان الاعتداء الجنس ي والاساءة لالطفال من قبل شخصين يرمي من خالل نتطرق الى قوم لوط وماحصل لهم من تدمير 

فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهـا حجـارة مـن )وقد وضع ذلك في الاعجاز العلمي للقران كما ورد باالية 

 ( 00سورة هود ، الاية ()سجيل منضود

عتــداء الجنســ ي والاســاءة لالطفــال مــن قبــل شــخص يرمــي مــن خــالل ذلــك الحصــول علــى لــذة جنســية معينــة عــن ان الا 

طريــق الافــالم الاباحيــة او اســتغالل الطفــل او الطفلــة بممارســة طريقــة غيــر مهذبــة تســ يء الخالقيــة الطفــل وهــو فــي ســن 

عنهــا اطفــال مصــابين جســديا ونفســيا منغلقــين  اليــدرك بــه الحيــاة الكريمــة ونــاقص الاهليــة والعقليــة الكاملــة التــي ينــتج

 .على انفسهم مبتعدين عن الاخر

والقـــــانون ينبـــــذ الاســـــاءة الجنســـــية النهـــــا تســـــبب الضـــــرر الجســـــدي واملعنـــــوي لـــــذات الفـــــرد والاســـــرة واملجتمـــــع ومـــــن ثـــــم  

ل املتضـــرر الـــر وتولـــد الضـــغينة والعـــداء عنـــد الكبـــر اي يتحـــول الطفـــ( الاطفـــال)اضـــطراب الحالـــة النفســـية لـــدى املتضـــرر 

رجـــل بــــالغ يتعـــدى علــــى جنســــه مـــن الاطفــــال يـــراد بــــذلك الانتقــــام لنفســـه التــــي دمـــرت مــــن الاخــــرين بســـبب صــــلة القربــــى  

ومـنحهم الثقــة بالــدخول والخـروج مــن البيــت بكامــل حـريتهم علمــا ان اكثــر املمارســات الجنسـية تكــون بهــذه الطريقــة اي 

نتج ام مــنح الثقــة املطلقــة لالخــر تســبب مثــل هكــذا تصــرفات توصــم بهــا بــين الاهــل والاصــدقاء والاقربــاء ومــن هــذا نســت

 .العائلة طول حياتها وتنتقل لالجيال الالحقة

ان السياسة الاجتماعية ينقصـها الاهتمـام بهـذه املهمـة الصـعبة بسـبب اخـتالل تطبيـق القـانون وارتفـاع نسـبة البطالـة  

ـــلحة بــــين الخــــريجين ووجــــود اوقــــات فــــراغ ملممارســــة العــــاب ال ـــي تســــاعد علــــى اكتســــاب تقنيــــة اســــتخدام الاســ بــــوبيي التـ

ومعرفــــة طــــرق الاجــــرام ، ومــــن جانــــب اخــــر انتشــــار املخــــدرات بــــين الشــــباب ومــــنهم املــــراهقين ممــــا شــــجعهم علــــى ممارســــة 

الفساد وممارسة الجنس والاساءة الى من يمارس معهم اذا كـان طفـل او طفلـة او غيـر ذلـك مـن الافـراد، وهنـاك عوامـل 

 .شجعت على ذلك منها التفكك الاسري اخرى 

غياب رب الاسرة بسـبب الزكـاة او الطـالق او السـفر او الهجـرة خـارج العـراق امـا الجانـب الاقتصـادي فيعـد مـن العوامـل 

الرئيســـــية النتشـــــار ظـــــاهرة الاســـــاءة الجنســـــية بســـــبب الفقـــــر والحرمـــــان وعـــــدم ســـــد الحاجـــــات الضـــــرورية للعـــــيش ، وقـــــد 

مــل الــوراني والبيئــة والارتبــاط الوثيــق بينهمــا ومــا ينــتج عنهمــا مــن ســلوك امــا ســلوك منحــرف او تطرقــت الباحثــة الــى العا

ســلوك ســوي كمــا اشــارت الــى موقــف الرعايــة الاجتماعيــة فــي معالجــة هكــذا حــاالت مــن خــالل التعلــيم والارشــاد وتفعيــل 

 .ناءهم عن طريق التنشئة الاجتماعيةدور الاعالم في توعية الاهالي والاسر عن كيفية العناية والاهتمام بتربية اب
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ى مواقع واقع التحرش الجنس ي باألطفال في ظل انتشار الصفحات إلاباحية عل

دراسة ميدانية على عينة من مدمني الصفحات إلاباحية : التواصل الاجتماعي في الجزائر

 وأولياء أطفال من ضحايا التحرش الجنس ي

The Reality of Pedophilia in light of the spread of Pornographic Websites 

on Social Media in Algeria :Field study on a sample of addicts on 

pornographic websites and parents of children victims of Pedophilia 

 أميرة بوحجار                                                             

                                                                Amira Bouhadjar 

 الجزائر /مستغانم، جامعة عبد الحميد ابن باديس، كتوراه علوم الاعالم والاتصالسنة أولى د                

                                        Université Abdelhamid Ibn Badis, Mostaganem/ Algérie   

 

 :امللخص

عدي على خصوصية الغير الذي وقع الاختيار على هذا املوضوع للدراسة والتحليل تزامنا مع التمرد والانفالت والت

الذي تسبب فيه انتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت بؤرة إنطالق العديد من الظواهر وألافات الاجتماعية 

خاصة تلك املتعلقة باألطفال على غرار ظاهرة التحرش الجنس ي باألطفال، وعليه هدفت الدراسة لتعرف على واقع 

  : ظل إنتشار الصفحات إلاباحية من خالل التعرف على ألاهداف الفرعية التالية التحرش الجنس ي باألطفال قي

بيان أثر الصفحات إلاباحية على مواقع التواصل الاجتماعي في تغير القيم الاجتماعية والدينية لدى  -

 .املتحرش

 .بيان مدى استخدام الصفحات إلاباحية على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف املتحرش -

ن مدى انتشار ظاهرة التحرش الجنس ي باألطفال جراء التعرض للصفحات إلاباحية على مواقع بيا -

 .التواصل الاجتماعي

 .بيان دور الرعاية ألاسرية للطفل لحمايته من الوقوع ضحية التحرش الجنس ي -

ضحايا  استخدم املنهج الوصفي التحليلي لدراسة املوضوع باالعتماد على عينة قصدية مكونة من أطفال من

 .التحرش وأشخاص متحرشين

 : وخلصت الذراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

ينتج عن املواقع الاجتماعية العديد من املشكالت التي تسيئ إلى قيم املجتمع قتؤدي إلى إهتزاز  -

 .وإغتراب ثقافي وديني واجتماعي يتجسد في إنحراف السلوك وانتشار ظواهر دخيلة على املجتمع الجزائري 



 اإلساءة الجنسية لألطفال الواقع وسبل المعالجة 

 برلين –المانيا / طي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقرا 88  

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

العالقات الافتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي تعد مادة دسمة تجر املتصفح إلى إدمان  -

 .املواقع إلاباحية

يمثل غياب الرقابة ألاسرية للعالقات الاجتماعية للطفل أحد العوامل الرئيسية لتعرضه للتحرش  -

 .الجنس ي

 .م الرغبة في التجربة الجنسيةممارسة العالقات الجنسية بين الزوجين أمام ألاوالد يولد لديه -

 .التحرش الجنس ي باألطفال يؤدي إلى إدمان الطفل العادة السرية كما يؤدي إلى الهيجان الجنس ي -

التحرش الجنس ي، ألاطفال، مواقع التواصل الاجتماعي، الصفحات إلاباحية، مدمني التحرش  : الكلمات املفتاحية

 .الجنس ي

Abstract: 

Young researchers suffer from many problems that hinder the scientific publishing process … This 

subject has been selected for study and analysis in conjunction with the rebellion, infraction and abuse of 

the privacy of others caused by the spread of social media websites, which has become the starting point 

of many social phenomena and social scourges, especially those related to children, such as pedophilia. 

Therefore, the aim of the study is to identify the reality of Pedophilia in light of the spread of pornographic 

websites by identifying the sub-goals : 

- Presenting the impact of pornographic sites on social media on the change of social and 

religious values of the harasser. 

- Presenting the extent to which pornographic pages are used on social media by the 

harasser. 

- Presenting the spread of pedophilia as a result of exposure to pornographic websites on 

social media 

- Presenting the role of family care in protecting the child from becoming a victim to 

pedophilia. 

The descriptive analytical approach was used for this study on the basis of a non-random sampling 

method consisting of children victims of harassment and harassers. 

The study produced a series of findings, the most important of which were: 

- Social media sites result in in many problems that offend the values of society, leading to 

cultural, religious and social shakedown and alienation, reflected in the perversion of 

behaviour and the spread of extraneous phenomena in the Algerian society. 



 اإلساءة الجنسية لألطفال الواقع وسبل المعالجة 

 برلين –المانيا / طي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقرا 89  

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

- Extraneous phenomena in the Algerian society. 

- Virtual relationships on social media are a smear that drags the user into porn addiction. 

- The absence of family surveillance of the child's social relationships is one of the main 

consequences of sexual harassment. 

- The practice of sexual intercourse in front of children triggers the desire to experience it in 

them. 

- Pedophilia leads to a child's addiction to masturbation and sexual agitation. 

Key words: / Sexual Harassment, Children, Social Media, Pornographic Websites, Sexual Harassment  

Addicts. 

 :مقدمة

تمثـــل مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي مـــادة دســـمة للجمهـــور املتلقـــى علـــى إخـــتالف مســـتوياته الاجتماعيـــة والاقتصـــادية 

والثقافيـــة، فهـــي تكـــاد تكـــون بـــديال عـــن التواصـــل الحقيقـــي بـــين أفـــراد املجتمـــع وهـــذا مـــا أدى إلـــى زيـــادة إهتمـــام البـــاحثين 

كظــــاهرة مجتمعيــــة انتشــــرت بــــين ألافــــراد وهيئــــت الفرصــــة لتغيــــرات والدارســــين فــــي مجــــال إلاعــــالم بدراســــة هــــذه املواقــــع 

جذريــة فـــي البيئـــة السوســيوثقافية للمجتمعـــات املعاصـــرة، وانقســمت هـــذه التغيـــرات إلــى تيـــارين ألاول إيجـــابي  كـــالتعرف 

ر وسـلوكيات على نمط الحياة الاجتماعية لدى الشعوب ألاخرى أما التيار الثاني فهو تيارا سلبي ساههم في انتشار ظواه

انحرافيـة قــي أوســاط املجتمعـات خاصــة العربيــة منهـا كظــاهرة التحــرش الجنسـ ي  املمــارس ضــد ألاطفـال التــي تعدجريمــة 

طفحت على سطح املجتمعات العربية  بفعل املواد إلاباحية على شـبكة  العصر واحدى أخطر املشاكل الاجتماعية التي

الفـايس بـوك وإلانسـتغرام وتـويتر وغيرهـا مـن املواقـع التـي أصـبحت تهــدد ألانترنـت ومختلـف مواقـع التواصـل الاجتمـاعي ك

ســــالمة ألاطفــــال النفســــية واملعنويــــة والجســــدية، بــــل وصــــل ألامــــر إلــــى جعــــل ألاطفــــال مصــــيدة لإلبتــــزاز والتهديــــد ملمارســــة 

بــة ألاســرية العنــف الجنســ ي علــيهم فــي منــازلهم ومدارســهم ومجتمعــاتهم  مــن  قريــب أو غريــب خاصــة فــي ظــل غيــاب الرقا

 : نتيجة عمل ألاهل أو إنفصال الوالدين، ولإلحاطة باملوضوع قسمت الدراسة إلى

حيث تم التطرق فيه إلى إلاشكالية، تساؤالت الدراسة، أهداف الدراسة، أهمية الدراسة، مفـاهيم  : ألاطار املنهجي 

 .الدراسة، املنهج املستخدم، أدوات الدراسة، مجتمع وعينة الدراسة

الجزء ألاول وتناولنا فيه أشكال التحرش الجنس ي باألطفال، أسباب التحرش  : وتم التطرق فيه إلى: ر النظري إلاطا

الجنس ي باألطفال، أثار التحرش الجنس ي باألطفال، أما الجزء الثاني فقد تناولنا فيه عالقة الشباب باألنترنت ومواقع 

ة، ثم إلاطار امليداني للدراسة وهو عبارة عن دراسة ميدانية التواصل الاجتماعي، إدمان الشباب للمضامين إلاباحي

ملجموعة من أولياء ألاطفال الذين تعرضوا للتحرش الجنس ي، باإلضافة إلى مقابلة مع أشخاص اعتدوا جنسيا على 

 ألاطفال وتحرشوا بهم، ثم خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي توصلت إليها بشقيها النظري 

 .وامليداني
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 مشكلة البحث -1

يعيش العالم اليوم ثورة اتصالية متعددة ألابعاد بفضل ما أحدثته شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي من نقلة 

نوعية من حيث استقطاب أعداد هائلة من مستخدمي هذه املواقع باختالف فئاتهم العمرية ومستوياتهم الثقافية 

هرية في بناء العالقات الاجتماعية والتقارب والتعارف وتبادل ألاراء وألافكار عن والاجتماعية وكذا إحداث تغيرات جو 

طريق مجموعات وصفحات  تساعد في تلبية وإشباع حاجات الفرد من معلومات وتكوين صدقات وتبادل صور 

من العالم قرية  ومقاطع الفيديو ومشاركة امللفات وإجراء املحادثات الفورية بين مستخدمي هذه املواقع التي جعلت

صغيرة ألغت الحدود فيما بينها وقربت املسافات بين البشر وشكلت عامل ضغط على املسؤولين للسيطرة والرقابة 

على ما تحتويه من مضامين ومواضيع متعددة ومتشعبة في مجاالت مختلفة يصعب قياسها وتقدير منافعها 

لك الصفحات التي تحمل معلومات ومضامين إباحية وكذا ومخاطرها على شخصية ووعي الفرد املتصفح لها، خاصة ت

الصور والفيديوهات الالأخالقية فشبكة ألانترنت تملك جانب املعرفة واملعلوماتية وجانبا أخر يكاد يكون أداة فعالة  

قطاع للتحفيز على إلانحراف السلوكي خاصة في البرامج الفضاحية والصور إلاباحية التي ترسل على شكل رسائل إلى 

، واملجتمع الجزائري كغيره من املجتمعات العربية دخل حيز التحديات الثقافية 1تع من املشاركين في برنامج ألانرنأوس

والاجتماعية والاقتصادية التي ساهمت في ظهور بعض إلانحرافات السلوكية واملعلومات إلاباحية في أوساط املجتمع  

جتماعي كظاهرة التحرش الجنس ي باألطفال التي أصبحت احدى املشكالت بفضل إلانتشار الواسع ملواقع التواصل الا 

إلاجتماعية املعاصرة وشكل من أشكال الانحراف الاجتماعي الشائعة واملسكوت عنها في املجتمع الجزائري خوفا من 

لجزائر تتزايد العار والفضيحة بحسب ما تمليه عليهم ثقافة مجتمعهم مع أن معدالت التحرش الجنس ي باألطفال في ا

على الرغم من عدم وجود نسبة مئوية دقيقة بشأن التحرش الجنس ي املمارس ضد ألاطفال بسبب تكتم الكثير من 

أفراد املجتمع وعدم إلافصاح عن هذه الحاالت، ولهذا حظيت مشكلة التحرش الجنس ي باألطفال في ألاونة ألاخيرة 

مية للوقوف على أهم ألاسباب املؤدية إليه وألاثار الناتجة عنه خاصة بمتابعة العديد من ألاوساط إلاعالمية وألاكادي

 ما هو : ومن هنا تأتي هذه الدراسة كمحاولة لإلجابة على التساؤل الرئيس ي  في ظل إنتشار مواقع التواصل إلاجتماعي،

 ؟  عي في الجزائرواقع التحرش الجنس ي باألطفال في ظل انتشار الصفحات إلاباحية على مواقع التواصل الاجتما

  : وتمخضت منه مجموعة من التساؤوالت الفرعية منها

 ؟ ماهي أهم أسباب التحرش الجنس ي باألطفال -

 ما هي طبيعة الحالة الشخصية  التي يكون عليها ألاطفال املتحرش بهم جنسيا ؟ -

 ماهي أكثر أنواع التحرش الجنس ي املمارس على ألاطفال؟  -

 ض لها ألاطفال للتحرش الجنس ي؟ما هي أكثر ألاماكن التي تعر  -

 ما هي ردود فعل ألاطفال املتحرش بهم جنسيا؟ -

 

                                                           
 .22، مكتبة أنجلو املصرية، مصر، صالعنف املدرس ي ألاسباب وسبل املواجهة، (0990)محمود سعيد الخولي،  1
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  : أهمية الدراسة -2

تنبــــع أهميــــة الدراســــة مــــن أهميــــة التكنولوجيــــات الحديثــــة بشــــكل عــــام ومواقــــع التواصــــل الاجتمــــاعي  -

بشــــكل خــــاص والتـــــي حضــــيت باهتمـــــام البــــاحثين والدارســـــين فــــي مجــــال علـــــم الاجتمــــاع وعلـــــم الــــنفس وكـــــذا 

البـــــاحثين فـــــي علـــــوم الاعـــــالم والاتصـــــال حيـــــث اهتمـــــوا بدراســـــة تـــــأثيرات الظـــــواهر الاجتماعيـــــة الناتجـــــة عـــــن 

 . ة منها والسلبيةيالتعرض لهذه املواقع على كل املستويات الايجاب

تكمــــن أهميــــة الدراســــة  أيضــــا  فــــي تســــليطها الضــــوء علــــى واحــــدة مــــن أهــــم املشــــاكل التــــي يعــــاني منهــــا  -

جنســ ي املمــارس ضــد ألاطفــال وتقــديم مجموعــة مــن التفســيرات املتعلقــة بــالتحرش الطفــل وهــي التحــرش ال

 .الجنس ي وانعكاساته على التنشئة إلاجتماعية للطفل

تتجلـــى أهميـــة الدراســـة فـــي محاولـــة معرفـــة واقـــع التحـــرش الجنســـ ي باألطفـــال جـــراء إدمـــان الصـــفحات  -

دراســة تعـد مرجعـا للبــاحثين واملهتمـين بهــذا إلاباحيـة  علـى مواقــع التواصـل الاجتمـاعي واملســاهمة فـي تقـديم 

 .املجال لتطوير طرق الحد من انتشار التحرش الجنس ي لالطفال 

تســــتمد الدراســــة أهميتهــــا مــــن أهميــــة املوضــــوع بحــــد ذاتــــه الــــذي يعــــد مــــن أهــــم املشــــاكل التــــي تواجــــه  -

باألطفـال  الجنسـ ي املجتمعـات العربيـة والغربيـة علـى حـد سـواء ومحاولـة الـربط بـين انتشـار ظـاهرة التحـرش

 والبيئة الرقمية 

تستند هـذه الدراسـة أهميتهـا كونهـا إحـدى الدراسـات القليلـة التـي تناولـت موضـوعا يجـد حرجـا كبيـرا  -

ملناقشـــــته فـــــي ظـــــل املجتمعـــــات العربيـــــة املحافظـــــة، كمـــــا تعـــــد الدراســـــة قيمـــــة جوهريـــــة تضـــــاف إلـــــى مختلـــــف 

تحتــاج للبحــث عــن أســبابها واثارهــا وســبل الوقايــة  املســتويات العلميــة والنظريــة لظــاهرة إجتماعيــة خطيــرة

 .منها

تســـــتند هـــــذه الدراســـــة  أهميتهـــــا مـــــن الشـــــريحة املدروســـــة وهـــــي شـــــريحة ألاطفـــــال التـــــي تعتبـــــر الركيـــــزة  -

 .ألاساسية لبناء املجتمعات

ومن أهمية الدراسة محاولة نشر الـوعي وتبصـير ألاهـالي بـأهم العوامـل املسـببة النتشـار هـذه الظـاهرة  -

 .خطط واستراتيجيات وقائية وتثقيفية وتوعوية للحد من هذه إلاساءة الجنسية ضد ألاطفال ووضع

  : أهداف الدراسة -3

العالقة بين انتشار ظاهرة التحرش الجنس ي باألطفال  ومواقع التواصـل الاجتمـاعي  كتشافمحاولة ا -

 .وبالتحديد الصفحات إلاباحية على هذه املواقع

على مواقع التواصل الاجتماعي في تغيـر القـيم الاجتماعيـة والدينيـة لـدى  بيان أثر الصفحات إلاباحية -

 .املتحرش

 .بيان مدى استخدام الصفحات إلاباحية على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف املتحرش   -

بيـان مــدى انتشــار ظـاهرة التحــرش الجنســ ي باألطفـال جــراء التعــرض للصـفحات إلاباحيــة علــى مواقــع  -

 .ي التواصل الاجتماع
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 .بيان دور الرعاية ألاسرية للطفال وحمايته من الوقوع ضحية التحرش الجنس ي -

 .إلاملام بنمط ألاسرة ودورها في تنشئة الطفل تنشئة سليمة  -

 .الكشف عن القيم املستوردة  نتيجة التعرض للصفحات الاباحية على مواقع التواصل الاجتماعي -

الاجتماعيـــة  عـــن التغيـــرات الســـلبية التـــي تحـــدثها  إعطـــاء نظـــرة للمســـؤولين علـــى مؤسســـات التنشـــئة  -

مواقــع التواصــل الاجتمــاعي خاصــة الصــفحات التــي تتنــاول مــواد إباحيــة وتشــجع علــى انتشــار ظــاهرة التحــرش 

 .الجنس ي

  : من ج الدراسة -4

م تحتــاج كــل دراســة إلــى مــنهج يــتالئم مــع طبيعــة املوضـــوع املــدروس والوصــول إلــى الهــدف والنتيجــة املســطرة وقــد تـــ

الاعتمـــاد فـــي هـــذه الدراســـة علـــى املـــنهج الوصـــفي التحليلـــي الـــذي يعـــرف بأنـــه طريقـــة مـــن طـــرق التحليـــل والتفســـير بشـــكل 

علمي للوصول إلى أغراض محددة لوضعية اجتماعية معينة أو طريقة لوصف الظاهرة املدروسة وتصـويرها كميـا عـن 

 .1ضاعها للدراسة الدقيقةطريق جمع معلومات مقنعة عن املشكلة وتصنيفها وتحليلها وإخ

  : أدوات جمع البيانات -5

تم الاعتماد في هذه الدراسة على كل من أداة املقابلة والاسـتبيان  ألنهمـا أصـلح ألادوات لجمـع املعلومـات مـن أفـراد 

العينـــة، تـــم اعتمـــاد الاســـتبانة لجمـــع املعلومـــات عـــن ألاطفـــال الـــذين تعرضـــوا للتحـــرش الجنســـ ي وقـــد تـــم  تقســـيمها إلـــى 

  : أينجز 

 .الجنس والعمر  : ويختص باملتغيرات الشخصية ألفرد عينة الدراسة متمثلة في : الجزء ألاول 

  : فقرات مقسمة إلى محورين على النحو التالي 09ويتكون من  : الجزء الثاةي

لــــى نــــوع يخــــتص بالحالــــة إلاجتماعيــــة التــــي يعــــيش فيهــــا الطفــــل واملظهــــر الخــــارجي للطفــــل باإلضــــافة إ  : املحــــور ألاول 

 .التحرش واملكان الذي تعرض فيه الطفل للتحرش وصلة القرابة بين الطفل واملتحرش به

يخــتص بــرد فعــل الطفــل أثنــاء تعرضــه للتحــرش الجنســ ي وكــذا رد فعــل ألاهــل إتجــاه قضــية تعــرض  : املحــور الثــاةي

 .أبنائهم للتحرش الجنس ي

ابلــة  ملعرفــة ألاســباب الكامنــة وراء ســلوك التحــرش الجنســ ي باإلضــافة إلــى أداة الاســتبانة تــم الاعتمــاد علــى أداة املق

باألطفـــال، وتعـــرف املقابلـــة بأنهـــا أداة يـــتم بموجبهـــا جمـــع املعلومـــات التـــي تمكـــن الباحـــث مـــن إجابـــة تســـاؤالت البحـــث أو 

إختبـــار فروضـــه وتعتمـــد علـــى مقابلـــة الباحـــث للمبحـــوث وجهـــا لوجـــه بغـــرض طـــرح عـــدد مـــن ألاســـئلة مـــن قبـــل الباحـــث 

 2.جابة عليها من قبل املبحوثوإلا 

                                                           
 .021، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، ص 0، منهجية البحث العلمي، ط(0992)صالح الدين شروخ، 1
 .200، مكتبة العبيكان، الرياض، ص 0، طاملدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، (0009)صالح بن حمد العساف،  2
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 : مجتمع البحث وعينة الدراسة

ويقصد بمجتمع البحث مجموعة ألافراد أو العناصر التي لها خصائص مشتركة والتي يهتم   : مجتمع البحث -6-1

  ، وفي الدراسة الحالية مجتمع البحث ألاصلي يتمثل في أمهات ألاطفال الذين تعرضوا للتحرش الجنس ي1بها الباحث

باإلضافة إلى ألاشخاص الذين تحرشوا باألطفال جنسيا، ونظرا لصعوبة إجراء الدراسة على كل مجتمع البحث، تم 

 .أشخاص تحرشوا باألطفال 1أم، و 00الاعتماد على املجتمع املتاح واملتمثل في 

لتي تتوفر على تلك ويقصد بها مجموعة من الوحدات املستخرجة من مجتمع بحثي واحد وا   : عينة الدراسة -6-2

املتغيرات  التي يريد الباحث أن يدرسها وقد تضم العينة وحدة معاينة واحدة أو كل وحدات املعاينة ما عدا أواحدة 

، ونظرا الستحالة إجراء مسح كلي للمجتمع ألاصلي تم الاعتماد على العينة القصدية من ألامهات 2أو أي عدد بينهما

 .أشخاص 1أما، وأشخاص تحرشوا باألطفال جنسيا وتضم  00جنس ي وتضم التي تعرض أوالدها للتحرش ال

 : تحديد املفاهيم ألاساسية للدراسة

إن  التحرش باإلنسان  هو التعرض له بوسيلة ما من أجل إثارته ودفعه نحو فعل معين،  وأن    : الجنس ي  التحرش

التهييج او إلاعتداء الخفيف بالرغم من أن لفظ التحرش يجمع بين القول والفعل وانه يحمل معنى الخشونة أو 

البعض يرى أن التحرش يتوقف عند القول فقط دون الفعل، وأن الفعل يدخل في نطاق هتك العرض، وفي الحقيقة  

يتضمن إيماءات أو تلميحات أو  -أي التحرش –أن التحرش درجة أقل من هتك العرض بمعناه القانوني فاألول 

ت أو همسات ليست بنفس درجة الفجاجة والعنف في هتك العرض ومن ثم فإن كل من نظرات أو كلمات أو ملسا

وهو إصطالح بالتكيب للسلوك الخارق للقوانين   Sex affenses التحرش الجنس ي وهتك العرض يندرجان تحت مسمى 

عام ما هو إال  الجنسية إبتداء من الكلمات املنافية لألداب وإنتهاء باإلغتصاب، ومصطلح التحرش الجنس ي بشكل

تعبير يبدوا جديدا على الثقافة العربية والتي عرفت من قبل بالغزل واملعاكسة واملراودة، ومن ثم فإن التحرش 

 Sexual Harssment .3أو   Sex Assaultالجنس ي ما هو  إال ترجمة للتعبير إلانجليزي 

الجنس ي في تقرير ملعهد ماساتسوستس  هي أول من إستخدم مصطلح التحرش Mary Roweوتعد الباحثة ماري روي 

على أشكال مختلفة من قضايا املساواة بين الجنسين، ومنذ ذلك الوقت تعددت التعريفات  0022للتكنولوجيا  عام 

 4 .لهذا املصطلح واختلفت من زمن ألخر ومن مكان ألخر

بأنه سلوك جنس ي غير   Equal Employment Opportunity Commission وقد عرفته لجنة فرص التوظيف املتساوي 

كما عرفته ،5مرحب به بهدف طلب أغراض جنسية، أو بعض إلايحاءات اللفظية أو الجسدية ذات الطبيعة الجنسية 

 أو أي،بأنه كل ما هو غير مرحب به من تلميح جنس ي ST/SGB/5   ألامانة العامة لألمم املتحدة في الوثيقة الرسمية 

عندما يتعارض هذا السلوك اره أو توقعه منطقيا كسبب إلهانة آلاخرين أو إذاللهم سلوك ذي طابع جنس ي يمكن اعتب

                                                           
 .002، دار هومة، الجزائر، ص0، ديناميكية البحث في العلوم إلانسانية، ط(0902)ملياء مرتاض نفوس ي،  1
 .01، دار البداية ناشرون وموزعون، ص0نهجية قصيرة جدا، ط، العينة واملعاينة، مقدمة م( 0902)سعد الحاج بن جخدل،  2

، املكتب العربي 0، طسيكوديناميات التحرش الجنس ي لدى إلاناث دراسة في التحليل النفس ي، (0902)محمد محمود خطاب،   3

 . 02للمعارف،مصر، ص 
 .0، كلية القانون، جامعة بغداد، صالجنائياملضايقة الجنسية، ندوة علمية عقدها قسم القانون ،(0901)صباح سامي داود،   4
، رسالة فاعلية برنامج كمبيوتر بإستخدام الوسائط املتعددة في توعية ألاطفال بالتحرش الجنس ي، (0909)أزهار حسين حسن،   5

 .22مقدمة ضمن متطلبات الحصول على درجة املاجستير في إلاعالم وثقافة ألاطفال،جامعة عين شمس، ص 
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، وفي تعريف أخر 1عمل مريعة أو عدائية أو مهينة مع العمل، أو يجعل شرطا من شروط التوظيف أو يخلق بيئة 

وضوع إلاهتمام للباحثة سارة جامبل فتقول بأنه سلوك جنس ي متعمد أو متكرر يجعل املتعرض له يشعر بأنه م

الجنس ي بال مبرر، ويشمل التحرش الجنس ي السلوك البدني واللفظي من اللمس الودود إلى إلاغتصاب وما شابه ذلك 

من صور إلانتهاك الجنس ي التي تتراوح بين املالحظات الخارجية أو املهنية ألى املطالبة باملعاشرة الجنسية دون رض ى 

 .2الطرف ألاخر

أحمد في دراستها تحت عنوان ألابعاد الاجتماعية للتحرش الجنس ي في الحياة اليومية بأنه فعل في حين تعرفه مديحة 

أو سلوك إتجاه شخص ما  سواء بالنظر أو اللفظ أو الاحتكاك الجسدي ينتج عنه تأثيرات مرتبطة بالجنس لدى 

أذى نفس ي أو مادي أو إجتماعي  املتحرش به الذي ال يقبل هذا الفعل أو السلوك  وقد يترك هذا الفعل أو السلوك

 . 3لدى املتحرش به 

تمتد جذور جريمة التحرش الجنس ي باألطفال إلى الحقبة التي كانت الفتيات الصغيرات  : التحرش الجنس ي باألطفال

في مختلف املجتمعات يتم إهداؤهن إلى املعابد كألهة جنسية ومن تم تسقط ضحية لهذه الجريمة، وعلى الرغم من 

ه الظاهرة فأنه لم يسن أي تشريع خاص بهذا الشأن حتى القرن السابع عشر إذ أقر املشرع إلانجليزي قانون قدم هذ

، و يشير التعرض 4حماية للذكور من جريمة اللواط باإلكراه وحماية إلاناث دون سن العاشرة من إلاغتصاب القسري 

حسية، إلاستغالل الجنس ي، وإلاساءة، ومن ضمن الجنس ي للطفل إلى ألاضرار غير العرضية، إلاهمال، إلاساءة ال

 Tower، أما 5أشكال إلاساءة التي تمثل خطر كبير هو إلاساءة الجنسية حيث من املمكن أن يودي بحياة الطفل

فيعرف التحرش الجنس ي بأنه إستخدام الطفل في إلاشباع الجنس ي املراهق، وقد يشمل ذلك ممارسة أنشطة تتراوح 

ل لسلوكيات جنسية صريحة كاللمس واملداعبة أو ممارسة العادة السرية للطفل، أو مداعبة ما بين تعريض الطف

الطفل الراشد السيئ أو ممارسة العادة السرية أو ممارسة الطفل للجنس الفموي للراشد، أو ممارسة الراشد للجنس 

طفال في كل ألاعمار ومن الجنسين الفموي للطفل، وإلاختراق الشرجي أو املهبلي ويحدث ذلك النوع من إلاساءة لأل 

ا بأنه إثارة يتعرض لها ، كما يعرف أيض6ويرتكبه عادة الرجل لعضو في ألاسرة قريب، جار، صديق لألسرة، أو أي راشد

عمد للمشاهد الفاضحة أو الصور الجنسية أو العارية أو غير ذلك من تأثيرات كتعمد مالمسة أعضائه عن  الطفل

 .7ملس أعضاء شخص أخر أو تعليمه عادات سيئة فضال عن إلاعتداء الجنس ي املباشر التناسلية أو حثه على

                                                           
، دراسة في القانون ألامريكي والعراقي، املجلة ألاكاديمية جريمة التحرش الجنس ي باألطفال عبر الانترنيت، (0902)مجيد، سحر فؤاد  1

 . 299للبحث القانوني،  عدد خاص، ص 
 .129، املجلس ألاعلى للثقافة، القاهرة، ص 0ترجمة أحمد الشامي، ط النسوة وما بعد النسوة،، (0990)سارة جامبل،   2
، دراسة ميدانية بمحافظة ألابعاد إلاجتماعية للتحرش الجنس ي في الحياة اليومية، (د ت) مديحة أحمد عيادة، كاظم أبودوح،   3

  .02سوهاج، مركز قضايا املرأة املصرية، ص 
 .292مرجع سبق ذكره ص  جريمة التحرش الجنس ي باألطفال عبر ألانترنيت،سحر فؤاد مجيد،  4

 مرجع سبق ذكرهفاعلية برنامج كمبيوتر بإستخدام الوسائط املتعددة في توعية ألاطفال بالتحرش الجنس ي، أزهار حسين حسن،   5

 .09ص 
 .00املرجع السابق ص   6
أسباب التحرش الجنس ي باألطفال، وأثاره، وطرق عالجه، ، (0902)الجوهرة بنت فهد الجبيلة، غادة بنت عبد الرحمن الطريف،   7

 . 020مجلة جامعة امللك خالد للعلوم إلانسانية، العدد الثاني، ص ، سوسيونفسية دراسة
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جمــع طفــل ويعــرف بأنــه الصــغير مــن كــل مولــود ذكــرا كــان أو أنثــى الــذي لــم يصــل بعــد إلــى مرحلــة   : ألاطفــال

فـــل ، وتطلـــق لفظـــة الطفـــل علـــى ثـــالث مراحـــل علـــى مـــن لـــم يبلـــغ ســـنا معينـــة يحـــددها القـــانون، ويمـــر الط1الحلـــم

بـــثالث مراحـــل هـــي الرضـــاعة وتبـــدأ منـــذ املـــيالد حتـــى ســـن الثانيـــة، والطفولـــة املبكـــرة تبـــدأ مـــن الســـنة الثانيـــة إلـــى 

، والطفولــــة هــــي مرحلــــة مــــن 2العـــام الخــــامس، والطفولــــة املتــــأخرة وتبــــدأ مـــن الســــنة السادســــة إلــــى الثانيــــة عشـــر

سن البلوغ، فهي مرحلة حتمية طويلـة يمـر  التي تبدأ من لحظة الوضع حتى( النمو) مراحل السنوات التطورية 

بهــا كــل مولــود بشــري ينمــو ويتكــون فيهــا جســميا وفيزيولبوجيــا وحســيا وحركيــا وعقليــا ولغويــا ونفســيا واجتماعيــا 

، أمــــا أول وثيقـــة دوليــــة عرفـــت الطفــــل هـــي إتفاقيــــة 3ودينيـــا فــــي أســـرته وفــــي محيطـــه الاجتمــــاعي الـــذي يعــــيش فيـــه

حيــث عرفتــه فــي املــادة ألاولــى  00/00/0000ا الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة فــي حقــوق الطفــل التــي وافقــت عليهــ

، أما 4منها بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون املطبق عليه

ام ســـن فقـــد جـــاء فيـــه بـــأن تكـــريس مفهـــوم الحقـــوق للطفـــل حتـــى إتمـــ 0990الطفـــل لعـــام  إلاطـــار العربـــي لحقـــوق 

الثامنة عشر دون تميز بسبب العنصر، أو اللون، أو اللغة، أو الـدين، أو الوضـع الاجتمـاعي أو الثـروة أو املولـد أو 

 .5ألي سبب أخر

مصطلح  يشير إلى تلك املواقع على شبكة ألانترنـت والتـي ظهـرت مـع مـا يعـرف    : مواقع التواصل إلاجتماعي

اصل بين مستخدميها في بيئة مجتمع افتراضـ ي يجمعهـم وفقـا الهتمامـاتهم بالجيل الثاني للويب، حيث تتيح التو 

، وتنوع أشـكال وأهـداف تلـك الشـبكات الاجتماعيـة فبعضـها عـام ...(جامعة، بلد، صحافة، شركة)أو إنتماءاتهم 

يهـــدف إلـــى التواصـــل العـــام وتكـــوين صـــداقات حـــول العـــالم، وبعضـــها ألاخـــر يتمحـــور حـــول شـــبكات اجتماعيـــة فـــي 

 ، و6شـــبكات املحتــــرفين وشــــبكات املصـــورين وشــــبكات إلاعالميــــين: محــــدود ومنحصـــر فــــي مجــــال معـــين مثــــل نطـــاق

تعرف مواقع التواصل الاجتماعي أيضا بأنها نوع مـن إلاعـالم الرقمـي الـذي يقـدم فـي شـكل رقمـي وتفـاعلي ويعتمـد 

ة رئيســـية لـــه فـــي عمليـــة علـــى انـــدماج الـــنص والصـــورة والفيـــديو والصـــوت، فضـــال عـــن اســـتخدام الكمبيـــوتر كأليـــ

، كمــا تعــرف بأنهــا منظومــة مــن الشــبكات إلالكترونيــة التــي تســمح للمشــترك فيهــا بإنشــاء موقــع 7الانتــاج والعــرض

                                                           
 .010، دار الفكر العربي، القاهرة، ص معجم ألالفاظ وألاعالم القرأنية، (د،س)محمد اسماعيل إبراهيم، 1
-009التدريب، الرياض، ص ، املركز العربي لدراسات ألامنية و الجرائم وألاطفال كتاب الثقافة ألامنية( ه0100)عبد املجيد منصور،  2

000. 
 .029، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ص2، طمدخل إلى علم النفس، (0990)عبد الرحمان الواني  3
، ألامم املتحدة حقوق إلانسان مكتب املفوض السامي، إتفاقية حقوق الطفل، (0000)، (د،ن) 4

https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/crc.aspx  ،00/90/0900 ،29 :02. 
، جامعة الدول العربية، إلادارة العامة للسؤون الاجتماعية والثقافية، إدارة الطفولة، إلاطار العربي لحقوق الطفل، (0990)،(د،ن) 5

 .02ص
، ورقة بحث مقدمة إلى املؤتمر العالمي الثاني لإلعالم التحديات والفرص إلعالم الجديد وقضايا املجتمع، ا(0900)سعود صالح، 6

 .09إلاسالمي، ص 
، البوابة العربية لعلوم إلاعالم إلاعالم الجديد دراسة في مداخلة النظرية وخصائص العامة، (0900)عباس مصطفى صادق  7

 .0وإلاتصال، ص

https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/crc.aspx
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خاص به ومن ثم ربطه من خالل نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء أخرين لديهم نفس إلاهتمامات وامليول أو 

 .1جمعه مع أصدقائه

ل املواد املرئية أو املرئيـة املسـموعة أو املقـروءة التـي تتنـاول قصصـا وموضـوعات هي ك  : الصفحات إلاباحية

، والحقيقــــة ال يوجــــد تعريــــف دقيــــق  2جنســــية طبيعيــــة  كانــــت أو شــــاذة بهــــدف إثــــارة الغرائــــز  واســــتهواء متابيعيهــــا

ـــ ـــا تعـ ـــع وكــــذا الصــــفحات إلاباحيــــة إال أنهـ ـــا ومتفــــق عليــــه للمضــــامين إلاباحيــــة علــــى ألانترنــــت واملواقـ رف أيضــــا بأنهـ

الفحش في النصـوص ألادبيـة، وفـي الصـور، وفـي اللوحـات، أو فـي ألافـالم بهـدف تمثـل عمليـة الجـنس وإثـارة خيـال 

 3.املتلقي

يقصــد بمــدمني التحــرش الجنســ ي فــي هــذه الدراســة أوالئــك ألاشــخاص الــذين يحرصــون   : مــدمني التحــرش الجنســ ي

 نسية لديهم، وقد قد تصل باملدمن إلى إلاعتداء على ألاطفال الصغار على ممارسة الجنس باستمرار إلشباع الرغبة الج

 إلاطار النظري 

I. التحرش الجنس ي باألطفال :  

 4  :باألطفال  أشكال التحرش الجنس ي .1

  : التحرش الجنس ي له أشكال كثيرة منها

 .الطفلة/ ملس املناطق الحساسة للطفل -

 .لمعتدي أو املتحرشالطفلة على ملس املناطق الخاصة ل/ تحريض الطفل  -

 .الطفلة/ كشف وإظهار ألاعضاء التناسلية للطفل -

 .الطفلة/ تصوير املناطق الحساسة للطفل -

 .الطفلة لصور جنسية أو عارية أو أفالم إباحية أو مناظر مخلة وفاضحة/ تعريض الطفل -

 .الطفلة عادات سيئة كاالستنماء مثال/ تعليم الطفل -

 .حرش به فتاة، أو لواطا إن كان املتحرش به صبياارتكاب جريمة الزنى إن كان املت -

 

 

 
                                                           

| جريدة الرياض ، 01222جريدة الرياض، العدد ،الشبكات الاجتماعية لم تعد للمراهقين،  (0990) لشهري،فايز بن عبد هللا ا 1

 . (alriyadh.com)الشبكات الاجتماعية لم تعد للمراهقين
تماعية للمواقع إلاباحية دراسة ميدانية على الشباب الجامعي التأثيرات الاج، (0902) رضا عبد الواجد أمين، فاطمة خليل أسيري،  2

 .20 ، دار جامعة نايف للنشر، الرياض، صبدول الخليج العربية
 .20املرجع نفسه ص  3
 .09، ألاندلس الجديدة للنشر والتوزيع، مصر، ص0، طالتحرش الجنس ي خطر يواجه طفلك، (0909)سميحة محمود غريب،  4

https://www.alriyadh.com/393179
https://www.alriyadh.com/393179
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 1 : أثار التحرش الجنس ي على ألاطفال

ـــع ألاطفـــــال   ـــلوك بتفصـــــيل نشـــــاط جنســـــ ي مــ ـــم هـــــذا الســ ـــي حـــــب ألاطفـــــال ويتســ ـــ ي علـــــى ألاطفـــــال يعنــ التحـــــرش الجنســ

ر اليد على شعر الطفـل وينغمس فيه الرجال أكثر من النساء ويختلف هذا النشاط في الكثافة واملدى حيث يتراوح امرا

أو إلامساك بالطفل أثناء ممارسة العادة السرية بشكل سري أو إلامساك باألعضاء التناسلية للطفل أو تشجيع الطفل 

علـى التالعـب باألعضـاء التناســلية للفـرد وفـي بعــض ألاوقـات إلانغمـاس فــي إتصـال جنسـ ي، وعليــه فـإن للتحـرش الجنســ ي 

 : على ألاطفال أثار تتمثل في

ألاثـــر املباشـــر ألاول علـــى الطفـــل املعتـــدي عليـــه جســـديا هـــو ألالـــم واملعانـــاة واملشـــاكل الصـــحية  : لتـــأثيرات الجســـديةا

الناجمــــة عــــن إلاصــــابة البدنيــــة، بيــــد أن ألالــــم ســــيمكت بعــــد أن تنــــدمل جراحــــه الظــــاهرة، وكلمــــا طــــال وتكــــرر إلاعتــــداء 

رر إلاعتـــداء البــدني علـــى الطفـــل بشــكل منـــتظم فقـــد الجســدي علـــى الطفـــل عمقــت أثـــاره النفســـية واســتفحلت، وإذا تكـــ

ينتج عاهات مزمنة منها إلحاق ضرر بالدماغ أو فقـدان حاسـة السـمع أو البصـر، ولعمـر الطفـل املعتـدي عليـه دور هـام 

فـــي مــــدى وعمـــق هــــذا التــــأثير، والرضـــع اللــــذين يتعرضــــون العتـــداء بــــدني هـــم أقــــرب لإلصــــابة بـــأمراض جســــدية وتغيــــرات 

وفي بعض الحاالت القصوى والتي يتسم فيها إلاعتداء على الرضيع بالعنف أو بالتكرار ملدة طويلة فقـد  عصبية مزمنة،

تصاب الضحية بالعمى أو الصم الدائم أو بالتخلف العقلي أو تأخر النمو أو الشلل أو الغيبوبة الدائمة بل وقد يفضـ ي 

ض مـــؤخرا إســـم مـــرض الوليـــد املخضـــوض ألنهـــا عـــادة مـــا املـــوت، وقـــد أطلـــق علـــى هـــذه ألاعـــرا ألامـــر فـــي حـــاالت كثيـــرة إلـــى

 .تتمخض عن هذا الطفل أو خضه بعنف

هنـــاك عواقـــب وخيمـــة أخـــرى لإلعتـــداء الجســـدي غيـــر املشـــاكل الجســـدية والتـــي يخلفهـــا لـــدى  : التـــأثيرات العاطفيـــة

دد كبيـرا مـن املشـاكل ضحاياه ألاطفال، فقد أظهرت الدراسات التي أجريت على ألاطفـال املعتـدي علـيهم وأسـرهم أن عـ

النفســـية التـــي يعـــاني منهـــا هـــؤالء ألاطفـــال لهـــا صـــلة مباشـــرة باإلعتـــداء الجســـدي الـــذي تكابـــدوه، فمقارنـــة بغيـــرهم يعـــاني 

هـــؤالء ألاطفـــال املعتـــدي علـــيهم مصـــاعب أكبـــر فـــي التحصـــيل الدراســـ ي والســـيطرة علـــى الـــذات وبنـــاء الشخصـــية وتكـــوين 

اســة أمريكيــة حديثــة قارنــت بــين ألاطفــال املعتــدي علــيهم وألاطفــال ألاخــرين علــى العالقــات الاجتماعيــة، فقــد برهنــت در 

النتـــائج الســـلبية املزمنـــة لالعتـــداء الجســـدي، فاألطفـــال املعتـــدي علـــيهم حســـب الدراســـة يعـــانون مشـــاكل أكبـــر فـــي املنـــزل 

تعـا لإلضـطرابات العاطفيـة، واملدرسة ومع أقربائهم وفي املجتمع ككل، فنفسـية الطفـل املعتـدي عليـه غالبـا مـا تكـون مر 

فهـو عــادة مــا يشـعر بــنقص الثقــة فـي الــنفس وإلاحبــاط وربمـا أنعكــس ذلــك فـي مظــاهر نشــاط مفـرط أو قلــق زائــد والكثيــر 

مـن هــؤالء ألاطفــال الضــحايا يبــدون ســلوكا عــدوانيا تجــاه أشــقائهم أو ألاطفــال ألاخــرين، ومــن املشــاكل العاطفيــة ألاخــرى 

طفــال الغضــب والعدوانيــة والخــوف والــذل والعجــز عــن التعبيــر وإلافصــاح عــن مشــاعرهم، أمــا التــي قــد يعانيهــا هــؤالء ألا 

النتائج العاطفية طويلة ألامد فقـد تكـون مـدمرة لشخصـية الضـحية فهـذا الطفـل حـين يكبـر عـادة مـا يكـون قليـل الثقـة 

اظم احتمالية اعتدائه الجسـدي بذاته ميال للكأبة وإلاحباط وربما انجرف في تعاطي الكحول واملخدرات فضال عن تع

 .على أطفاله في املستقبل
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ربما كانت التأثيرات إلاجتماعية على ألاطفـال املعتـدي علـيهم جسـديا هـي ألاقـل وضـوحا وإن   : التأثيرات إلاجتماعية

و خنوعـــه كـــان ال تقـــل عمقـــا أو أهميـــة وقـــد تشـــمل التـــأثيرات الاجتماعيـــة واملعرفيـــة واللغويـــة وتـــدهور ثقتـــه فـــي ألاخـــرين أ

املفـــرد للشخصـــيات التـــي تمثـــل ســـلطة لديـــه أو ميلـــه لحـــل مشـــاكله مـــع ألاخـــرين بـــالعنف والعدوانيـــة وبعـــد أن يكبـــر هـــذا 

الطفل ترتسم التأثيرات الاجتماعية لتجارب الاعتداء املريرة التي تعرض لها في طفولته على عالقته مع أسرته من جهـة 

الدراســات أن فــرص املعتــدي علــيهم صــغارا أوفــر فــي متاهــات ألامــراض  ومــع املجتمــع ككــل مــن جهــة أخــرى ، فقــد أظهــرت

العقلية والتشرد وإلاجرام والبطالة كبارا وبالتالي فاثاره املادية على املجتمع ككل بمـا يقتضـيه مـن تمويـل وإنشـاء بـرامج 

ـــتيعاب هــــؤالء، فــــذلك هــــو الــــثمن البــــاهظ الــــذي ـــمان الاجتمــــاعي السـ ـــل والضـ ـــع  الرعايــــة الصــــحية والتأهيـ يدفعــــه املجتمــ

لتقاعسه عن التصدي للشذوذ الجنس ي الذي يعد سرطان العصر الجديد، والذي اخترق مجتمعاتنا العربية املحافظة 

، وإال تدفن رؤوسـنا فـي الرمـال جذورهن أجل مواجهته واقتالعه من وأصبح وجوده أمرا واقعا يستلزم تضافر الجهود م

 .الوقتية التي ال تسمن وال تغني من جوع مثل النعام ونلجأ إلى املسكنات والحلول 

II. الشباب وألانترنت :  

  : عالقة الشباب باألنترنت .1

الشــباب هـــم عمــاد النهضـــة وســـواعد البنــاء ألاساســـ ي فـــي أي مجتمــع ومنبـــع الطاقــة والتـــأثير لـــذا عنــدما يريـــد الـــبعض 

إلاعالم بكل ما يحمـل مـن أفكـار : اهدم أمة يحاولون هدم شبابها، ويرى البعض ان من أهم أدوات الهدم في عصرنا هذ

 وقيم ومعتقدات وسلوكيات غريبة بحثـة،  ومـن خـالل وسـائل الاعـالم التقليديـة والحديثـة تعـرض بعـض املـواد كـاألفالم

واملسلسـالت،  وقـد تفـتح هـذه املـواد ملفــات فـي العقـل الالوعـي قـد تكـون رغبــة فـي التجربـة أو الخـوف مـن التجربـة،  علــى 

ض قضـــية املــدمن وكيـــف ســاعده إلادمـــان علــى حـــل مشــكالته أو نســـيانها ويعــرض لحظـــات الاســـتمتاع ســبيل املثـــال يعــر 

والضحك واللهو وجو إلادمـان،  وهـذا قـد يخلـق رغبـة فـي التجربـة بعـد ذلـك يعـرض مـاذا فعـل إلادمـان بصـاحبه وأخطـار 

لثاني كما تتعامل مع ألاول فهي تنظر وألن عقولنا الالوعية ال تتعامل مع الجانب ا، إلادمان وهكذا فيتكون الخوف منه

 1. للمتعة أكثر من املعاناة والرغبة أكثر من الخوف ألن هذا يتوافق مع طبيعتنا فالنفس أمارة بالسوء

إن عالقـــة الشــــباب بشــــبكة ألانترنــــت عالقــــة قويــــة أثبتهــــا كثيــــر مــــن الدراســــات إذ أغلــــب مســــتخدميها مــــن هــــذه الفئــــة 

يعة الحال يمتازون بسمات نفسية تميزهم عن بقية فئات املجتمع ألاخرى،  فمرحلـة العمرية،  وذلك الن الشباب بطب

الشــباب هــي مرحلــة عمريــة يمــر بهــا الفــرد ويحتــاج فيهـــا إلــى اســتقاللية وفردانيــة فــي بنــاء ذاتــه وشخصــيته،  والشــباب فـــي 

يريـد دومــا أن يعـرف العــالم هـذه املرحلـة يمتلــك حسـا استكشــافيا وخياليـا كبيــرا يـرفض إمــالءات ألاخـرين وضــغوطهم، و 

الخــارجي بطريقتــه الخاصــة ويستكشــف كــل مــا هــو جديــد،  لــذا فالشــباب أكثــر ارتباطــا بــأي تكنولوجيــا جديــدة بحثــا عــن 

                                                           
1

التأثيرات الاجتماعية للمواقع إلاباحية دراسة ميدانية على الشباب الجامعي بدول رضا عبد الواجد أمين، فاطمة خليل أسيري،  ا 
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إلاثــارة واملغــامرة ويميــل إلــى التقبــل التلقــائي لكــل مــا هــو جديــد بحكــم أنــه لــيس مثــل كبيــر الســن املــرتبط بتجربــة ال يــود 

 1. اهيك عن تغييرهااملساس بها او تعديلها ن

وقـد أشـار كثيــر مـن الدراســات والبحـوث إلـى أن فئــة الشـباب هــم ألاكثـر تـأثرا باألنمــاط املسـتحدثة فــي املجتمـع،  وهــم 

ألاقـدر علــى تبنيهـا،  وهــم ألاقـدر أيضــا علــى تقبـل ألافكــار الجديـدة والتــي مـن شــأنها أنهــا قـد تغيــر املجتمعـات نحــو ألافضــل 

فيمـــا يتعلـــق باســـتخدام إلانترنـــت إلـــى أن الشـــباب يســـتخدمونها بشـــكل كثيـــف،  وأنهـــا أكثـــر كمـــا أشـــارت هـــذه الدراســـات 

هذا إلاقبال على الشبكة العنكبوتية قد يخلق بمرور ، و .ستخداما لهذه الوسيلة إلاتصاليةالفئات العمرية في املجتمع ا

ثــار أشــد تــدميرا إذا كــان نــوع إلادمــان الوقــت إدمانــا لــدى مســتخدميه ألامــر الــذي قــد ينــتج عنــه أثــار ســلبية وقــد تكــون ألا

 2. يتعلق باملضامين إلاعالمية السلبية أو غير ألاخالقية

وقـــد اقتنـــع بعـــض العلمـــاء بـــأن هنـــاك مـــن يســـمون مـــدمني إلانترنـــت فـــي حـــين اعتـــرض آخـــرون،  وتعرضـــوا الســـتخدام 

ت التـي ال تقـاوم،  وبصـرف النظـر عـن بعض الناس إلانترنت اسـتخداما زائـدا علـى الحـد،  علـى أنـه نـوع مـن أنـواع الرغبـا

التعريــف واخــتالف العلمــاء فــي التســمية فإنــه ال خــالف علــى أن هنــاك عــددا كبيــرا مــن مســتخدمي إلانترنــت يســرفون فــي 

اسـتخدام إلانترنــت حتــى يــؤثر ذلــك فــي حيــاتهم الشخصــية،  وحســب نتـائج الدراســات التــي تمــت فــي هــذا املجــال فــإن أكثــر 

نين لإلنترنــــت حجــــرات الحــــوارات الحيــــة أو مــــا يعــــرف بالدردشــــة،  حيــــث يقــــوم النــــاس بمعرفــــة مجــــاالت اســــتخدام املــــدم

أصدقاء جدد ويقضون أوقاتا طويلة في الثرثرة مع ألاصـدقاء عـن جميـع ألامـور وهنـاك مجـال آخـر يسـرف فيـه املـدمنون 

ث لــم يســلم كثيــر مــن الشــباب أيضــا أال هــو مواقــع الجــنس وإلاباحيــة علــى إلانترنــت،  والتــي تعــرض الصــور الفاضــحة حيــ

العربــي مـــن اســـتخدام تلــك املواقـــع ســـواء مواقــع الجـــنس أو حجـــرات الحــوارات الحيـــة التـــي يتحــدث فيهـــا املشـــتركون عـــن 

 3.الجنس أو الصفحات إلاباحية

 املضامين إلاباحية الشباب  إدمان .2

بــين إدمــان إلانترنــت وإدمــان املضــامين تعتبــر املضــامين إلاباحيــة أحــد أوجــه إلادمــان علــى إلانترنــت وال يمكننــا الفصــل 

،  وقــد وجــد الــدكتور كــارنز أن أغلــب مــدمني الجــنس لــديهم خمــس إشــارات 0إلاباحيــة،  فهــي أحــد أشــكال هــذا إلادمــان

 :لديهم سبع إشارات وتتمثل معايير وإشارات إلادمان على املواد إلاباحية فيمايلي 99لتعرف عليهم بينما أكثر من 

 ة الدوافع ملشاهدة إلاباحيةفشل متواصل ملقاوم -

 مشاهدة لإلباحية أكثر كثافة وأطول من الالزم -

 محاوالت متكررة لكن غير ناجحة للتوقف أو التقليل أو السيطرة على السلوك -

ــــة أو  - ــ ــــة أو املنزليــ ــ ــــة أو ألاكاديميــ ــ ـــــات العلميــ ــ ـــن الواجبـ ــ ــ ـــــدا عـ ــ ـــا بعيـ ــ ــ ـــــا مهمـ ــ ـــــذ وقتـ ــ ــــة تأخـ ــ ـــــاهدة إلاباحيــ ــ مشـ

 .إلاجتماعية

 .مرور الوقت إلى إباحية أكثر كثافة او تكرارا للحصول على النتائج املرجوةالتساهل أي الحاجة ب -
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 .69المرجع نفسه ص  
2

 71المرجع نفسه ص  
3

 .72 71المرجع نفسه ص ص   
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التقليل عمدا من النشاطات الاجتماعية والوظيفية والترفيهية لترك الوقـت مفتوحـا اليجـاد إلاباحيـة  -

 .ومشاهدتها

 الانزعــاج أو الضــيق أو الغضــب لعــدم الــتمكن مــن مشــاهدة إلاباحيــة ومــن عالمــات التراجــع الصــحية -

 1.كالدوار وآالم في الجسد والصداع وألارق وعدم الراحة والقلق وتغيرات في املزاج وإلاكتئاب

وقــد طــور كــانز اختبــارا لتقيــيم إلادمــان علــى إلاباحيــة هــذا الاختبــار يحــدد املســتوى الشخصــ ي للفــرد فــي انغماســـه أو 

أو ال يكــون الســلوك ملزمــا، أو يشــمل  إدمانــه علــى إلاباحيــة، فلــدى اكتشــاف إدمــان مــا توجــد بعــض الصــفات املوضــحة،

فقـــدان الســـيطرة وتـــتالزم النتـــائج الســـلبية مـــع إلادمـــان، وحتـــى مـــع هـــذه التحديـــدات نـــادرا مـــا نجـــد أن الشـــخص مـــازال 

مســــتقرا فـــــي انغماســـــه بســــلوكيات إلادمـــــان ومـــــن الشــــائع أكثـــــر أن نـــــرى التــــزام الفـــــرد ورغبتـــــه فــــي التوقـــــف عـــــن مشـــــاعدة 

 .ءل حسب الزمن والظروفإلاباحية يزدادان ثم تتضا

فمــثال يــنغمس بعــض ألافــراد أليــام أو أســابيع متتاليــة ثــم يتوقفــون ألشــهر وربمــا لســنين متتاليــة وهــذا يعتمــد علــى مــا 

يجـــــري فـــــي حيـــــاة كـــــل فـــــرد فانغماســـــه يتذبـــــذب حســـــب الضـــــغظ الـــــذي يعيشـــــه أو ظـــــروف العائلـــــة أو الحالـــــة العاطفيـــــة، 

من املفيد النظـر النغمـاس الفـرد فـي إلاباحيـة علـى مسـتويات تشـكل سلسـلة ومجموعة من ألاسباب ألاخرى بهذا التفهم 

 :كما يلي

املســتوى ألاول هــو املشــاركة فــي إلاباحيــة وهــو أســهل شــكل مــن إلانغمــاس فــي إلاباحيــة  عــادة أولئــك الــذين يختــارون 

بيا يتعـــرض هـــؤالء ألافـــراد املســـتوى ألاول تعرضـــوا منـــذ مـــدة قصـــيرة إلداإلباحيـــة أويشـــاهدونها مـــرة أو مـــرتين ســـنويا، نســـ

بشـكل محـدود جـدا لإلباحيـة، ويسـتطعون عـد املـرات التـي يشـاهدوا فيهـا مشـاهد عاريـة بيـد واحـدة، أفكـارهم وأعمــالهم 

اليوميــة ليســت مركــزة علــى إلاباحيــة، ونظــرتهم عنهــا هــي عمــل عشــوائي أو شــ يء قــد يحــدث بالصــدفة،  وبينمــا تعرضــهم 

علـــيهم أن ينتبهـــوا بدقـــة لـــئال يتطـــور ويـــزداد تعرضـــهم ألاساســـ ي إلـــى مشـــاهدة كثيفـــة  لإلباحيـــة قـــد يكـــون محـــدودا ال يـــزال

 .لإلباحية

املســــتوى الثــــاني هــــو الانغمــــاس فــــي إلاباحيــــة ال يعنــــي أن الشــــخص أصــــبح مــــدمنا، فــــي تلــــك النقطــــة ال تــــزال مشــــاهدة 

التفكيـــر اليـــومي بشـــكل عـــام إلاباحيـــة غيـــر اضـــطرارية ولـــم تخلـــق مشـــكلة بعـــد ورغبـــة مشـــاهدة إلاباحيـــة ال تســـيطر علـــى 

أولئك الذين يصلون إلى هذا املستوى كانوا قد زادوا أخيرا من تعرضهم لإلباحيـة ويشـعرون بفضـول أكبـر، فـي املسـتوى 

الثــاني تــتم مشــاهدة بعــض املجــالت ومواقــع إلانترنــت إلاباحيــة،  أوقــات املشــاهدة هــي عــدة مــرات كــل عــام،  ال أكثــر مــن 

ة جـدا،  وقــد ال توجـد بعـد،  التحـدي فـي هـذا املســتوى هـو ازديـاد الفضـول، الوقـت للتفكيــر سـت مـرات،  التخـيالت قليلـ

في إلاباحية ال يزال نسبيا محدود،  لكن الاهتمام املتفاقم قد يتسارع،  خصوصا إذا كانت بعض السـلوكيات الجديـدة 

 . تجعل الشخص يرغب في تعرض أكثر
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حدود ما بين مشـكلة متفاقمـة وسـلوك اضـطراري وهـو مؤشـر لإلدمـان،  املستوى الثالث للتعرض لإلباحية هو على ال

ألافراد املنغمسون في املستوى الثالث ربما تمادوا قليال وربما يحاولون أن يمنعوا أنفسهم من التعرض أكثر،  لكن مرة 

املشـاهدة ليـوم أو واحدة في الشهر ويصبح ألامـر ال يطـاق فيستسـلمون،  وحاملـا يستسـلمون فمـن املـرجح أنهـم يواصـلون 

 . يومين قبل محاولة التوقف من جديد

التخيل هو أيضا جـزء مـن الصـراع فـي املسـتوى الثالـث،  وعلـى الـرغم مـن أن املنغمسـين يحـاولون تفـادي التفكيـر فـي 

وقتا إلاباحية  فإنهم ال يزالون يجدون أنفسهم يتخيلون مشاهدتها،  ومن الشائع لألفراد في املستوى الثالث أن يقضوا 

وطاقة إضافيين للتهرب من التفكير في إلاباحية والرغبة في مشاهدتها وقد يبدؤون بالشعور ببعض عـوارض الانسـحاب 

إن لم يتابعوا،  ونتيجة لذلك هم معرضون بسرعة للوصول إلى مستويات أعلى من الانغماس،  ومن وصل بشكل عام 

دة إلاباحيـــة، وقـــد بـــدأ التفكيـــر أكثـــر وأكثـــر فيهـــا وفـــي ألامـــور إلـــى هـــذا املســـتوى يكـــون قـــد تعـــرض أخيـــرا للمزيـــد مـــن مشـــاه

 .الجنسية

فــي املســتوى الرابــع يصــبح التــأثير علــى كثيــر مــن مظــاهر حيــاة الفــرد قويــا جــدا، يتســاءل املنغمســون فــي هــذا املســتوى 

لـــى التركيـــز فـــي ملـــاذا يفكـــرون بهـــذا القـــدر مـــن إلاباحيـــة كمـــا أن نتـــائج ســـلوكهم أصـــبحت تـــؤثر،  لـــيس علـــيهم فقـــط،  بـــل ع

أعمالهم ومدارسهم وحياتهم العائلية وعالقاتهم،  حيث إنهم يشاهدون إلاباحية بضع مرات كل شهر ويشاهدون أنواعا 

أكثر عمقا،  وعلى ألارجح أفالما كاملة ويحملون مشاهد من إلانترنت،  ومن املرجح أيضا أن تخيالتهم تطورت كما أنهم 

أمــور جنســية حتــى لــو لــم يطبقــوا عمليــا مــا يتخيلــون،  ومــن الشــائع لــدى ألافــراد فــي يقضــون أوقاتــا يتخيلــون فيهــا حــول 

قلــق، ) املسـتوى الرابــع أن يصــارعوا حاجــات ملحــة ورغبــات ملشــاهدة إلاباحيــة،  لــذلك تــزداد لــديهم أعــراض الانســحاب 

بحت قويــة ومتحديــة،  نتيجــة ،  هــؤالء بــدؤوا يشــاهدون ألافــالم إلاباحيــة كــل أســبوع،  لكــن رغبــتهم فــي املزيــد أصــ...(ارق 

لــذلك فــإن ألافــراد فــي هــذا املســتوى ســوف يتوجهــون بســرعة نحــو مســتويات أعلــى مــن إلانغمــاس فــي إلاباحيــة أســبوعيا 

 أكثر من ذلك
ً
 . وأحيانا

فــــي املســــتوى  الخــــامس تبــــدأ إلاباحيــــة بالتــــأثير علــــى الحبــــاة اليوميــــة،  فاملنغمســــون يقضــــون أوقاتــــا زمنيــــة مهمــــة كــــل 

م يفكــــرون فـــي إلاباحيــــة،  وال يمــــر يــــوم ال يفكـــرون فيــــه مشــــاهدة إلاباحيـــة أو يستســــلمون ويشــــاهدونها فعــــال،  أســـبوع وهــــ

حيث يشاهدونها ثالث مرات أو خمس مرات أسبوعيا،  وأصبحت إلاباحيـة والجـنس مـن أهـم سـبعة أمـور يفكـرون فيهـا 

 .كل يوم بحيث أصبحت تؤثر في حياتهم بشكل قوي 

دأ إلاباحيــة فــي الســيطرة علــى حيــاة الفــرد وتصــبح ألايــام التــي ال يشــاهد فيهــا إلاباحيــة نــادرة،  فــي املســتوى الســادس تبــ

ويـــزداد الوقـــت الـــذي يفكـــر فيـــه فـــي إلاباحيـــة وألامـــور الجنســـية،  وبعـــد أن كانـــت إلاباحيـــة مجـــرد هوايـــة أو تســـلية تصـــبح 

طرارية شـائعة ويصـبح ألافـراد غيـر قـادرين إدمانـا اضـطراريا،  فـي املسـتوى السـادس تصـبح السـلوكيات والتصـرفات الاضـ

علـــى الســـيطرة،  وهـــذا يبـــدو مـــن الوقـــت الـــذي يقضـــونه فـــي مشـــاهدة إلاباحيـــة،  وكثيـــر مـــنهم فـــي هـــذا املســـتوى يشـــاهدون 

إلاباحيـــة يوميـــا،  هنـــاك أيضـــا مـــنهم شـــي هـــذا املســـتوى يشـــاهدون إلاباحيـــة يوميـــا،  هنـــاك أيضـــا احتمـــال أن يخلـــق هـــذا 

ضطر الفرد فيها أن يكذب كي يغطي تصـرفاته، فهـو يكـذب حـول مـا يقـوم بـه أو كيـف يقضـ ي وقتـه،  إلانغماس أوشاعا ي
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أو أن يكــــون لديــــه مجموعتــــه الخاصــــة مــــن ألافــــالم واملجــــالت إلاباحيــــة وحاســــوبه يحتــــوي علــــى كميــــة كبيــــرة مــــن ألافــــالم 

وصـــفحات إباحيـــة أو لشـــراء أفـــالم أو  إلاباحيـــة املحملـــة،  وهـــو ينفـــق كثيـــرا مـــن املـــال علـــى إلاباحيـــة للمشـــاركة فـــي مواقـــع

 .فيديوهات

في املستوى السـابع تصـبح مشـاهدة إلاباحيـة والعمـل الجنسـ ي عـادة يوميـة وهنـاك شـعور اضـطراري متجـذر،  وهـذا 

الشعور أصبح يؤثر على مقدرة الشخص على التركيز في أي ش ي أخر سوى إلاباحية والجنس،  وفي هذا املستوى يتفاقم 

واليأس وألايام التي ال يشاهد فيها الفرد إلاباحية أصبحت نادرة،  فكـل يـوم عـادة أصـبح مليئـا بالبحـث الشعور بالعجز 

ومشــاهدة إلاباحيــة،  وأصــبحت الصــور واملشــاهدة أكثــر تعمقــا،  بــل ويرافقهــا العنــف والاغتصــاب والشــذوذ والحيوانيــة 

 . د السابقة لم تعد محفزة أو مثيرةوكل ما هنالك من جنس متطرف،  السبب في هذا التطرف هو أن املشاه

في هذا املستوى يقض ي ألافراد ساعات كثيرة يوميا يشاهدون ويبحثون عن إلاباحية أو الجنس الذي اقتحم بشكل 

تـــام كــــل مجـــاالت حيــــاتهم كالعالقــــات والعمـــل واملدرســــة والتســـلية واملــــرح والروحانيــــة واملـــادة، وفــــي هـــذا املســــتوى يصــــبح 

وشــبه يــومي بقصــد تغطيــة مــا يــوم بــه الفــرد،  وإذا انكشــف فهنالــك فرصــة جيــدة أن يقلــل مــن  الكــذب ســلوكا متواصــال 

مســــتوى انغماســــه بســــبب النتــــائج املحتملــــة،  وفــــي هــــذا املســــتوى أيضــــا تــــتم الســــيطرة التامــــة علــــى التفكيــــر فــــي الجــــنس 

 1 .وإلاباحية على عقل الفرد

 / إلاطار امليداةي

  : عرض وتحليل البيانات .0

 يوضح فيه جنس املتحرش به 21الجدول رقم

 النسبة                   التكرار                  الجنس                  

  % 83.33                   12                        إناث                     

  %16.66                    22                        ذكور                     

  %122                       12                        املجموع                   

 

مـــن عينـــة الدراســـة املتعرضـــة للتحـــرش مـــن جـــنس   %02.22مـــن خـــالل معطيـــات الجـــدول أعـــاله نالحـــظ أن نســـبة 

علـى أن املتحـرش يختـار  من الذكور الـذين تعرضـوا للتحـرش الجنسـ ي، وهـذا يـدل % 02.22إلاناث، في  حين نجد نسبة 

 .ضحيته لخصوصيات معينة تتوفر في إلاناث دون الذكور 

                                                           
1

التأثيرات الاجتماعية للمواقع إلاباحية دراسة ميدانية على الشباب الجامعي بدول  ، فاطمة خليل أسيري،رضا عبد الواجد أمين 

 .09 09مرجع سبق ذكره ص ص  ، الخليج العربية
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   : يوضح فيه الفئة العمرية  للمتحرش به 22الجدول رقم 

 النسبة                        التكرار                      الفئة العمرية                        

 12ســــــــــــــــنوات إلــــــــــــــــى  6مــــــــــــــــن       

 سنوات

                         23                            25 %  

  %75                            22                           سنة  17سنة إلى  11من        

 % 122                           12                           املجموع                    

 00مـن عينـة الدراسـة تراوحـت فيهـا أعمـار العينـة مـابين   % 29جـدول أعـاله نالحـظ أن نسـبة مـن خـالل معطيـات ال

سنة وهـذه الفئـة تمثـل مرحلـة املراهقـة كمـا تمثـل مرحلـة بدايـة نمـو ألاعضـاء الجنسـية لـدى أفـراد العينـة،  02سنة إلى 

ه الفئــــة تتميــــز بعــــدم الاســــتعاب وهــــذ ســــنوات 09إلــــى  2مــــن العينــــة تراوحــــت أعمــــارهم مــــابين  % 09فــــي حــــين نجــــد نســــبة 

 .والفهم ملا يحدث معها

 : يوضح فيه املظهر الخارجي للمتحرش به 23الجدول رقم 

 النسبة                         التكرار                           املظهر الخارجي                   

  % 25                             3                                مقبول                         

  % 33.33                        4                                متوسط الوسامة              

   % 41.66                         5                                وسيم                        

  %122                            12                              املجموع                      

 22.22من أفراد العينة يتسمون بالوسامة أما نسـبة   % 10.22خالل معطيات الجدول أعاله نالحظ أن نسبة  من

يشـــير إلـــى أن مظهـــرهم الخـــارجي مقبـــول، وهـــذا   % 09مظهـــرهم الخـــارجي متوســـطي الوســـامة، فـــي حـــين نجـــد نســـبة   %

 .املتحرش يهتم باملظهر الخارجي للضحية كسبب من أسباب التحرش الجنس ي واملثير للرغبة والغريزة

 ه يوضح فيه صفة شخصية املتحرش ب 24الجدول رقم 

 النسبة                      التكرار                     صفة الشخصية             

  %22                         22                          يانطوائ                      

 % 122                         12                          اجتماعي                       

 % 122                            12                          املجموع                        
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، وهذا ألن إلانطوائي نيأنطوائي ال الجدول أعاله أن أعضاء العينة أفراد اجتماعيين بطبعهم وليسو يالحظ من خال

يتميــــز باإلنعزاليــــة والهــــروب مــــن النــــاس والخــــوف وقلــــة عالقاتــــه مــــع املحيطــــين بــــه، أمــــا إلاجتمــــاعي  فكثــــرت عالقاتــــه مــــع 

 . ا أقارب  أو جيران أو حتى غرباءألاخرين تجعله عرضة للتحرش من طرف ألاشخاص املحيطين به سواء كانو 

 يوضح القدرات العقلية للمتحرش به   25الجدول رقم 

 النسبة   التكرار القدرات العقلية 

  %122                               12                             سليم 

 22                                22                             معاق ذهنيا

  % 122                               12                             املجموع

   

مــن  %099الجــدول أعــاله يوضــح نســبة القــدرات العقليــة للمتحــرش بــه حيــث توضــح القــراءة إلاحصــائية أن نســبة 

ـــار ضــــحيته التــــي  ـــح بــــأن املتحــــرش يختـ تتجــــاوب معــــه ســــواء بالرضــــ ى أو أفــــراد العينــــة يتميــــزون بعقــــال ســــليم، وهــــذا يوضـ

 .الرفض وإجبارها على ذلك

 جتماعية للوالدين يوضح الحالة الا  26لجدول رقم ا

 النسبة                         التكرار                            الحالة إلاجتماعية                 

  %   66.66                       28                                 يعيشان معا                    

  %16.66                       22                                  منفصالن                     

  % 8.33                         21                                 يتيم ألاب                      

  %  8.33                          21                                  يتيم ألام                     

  %122                           12                                  املجموع                        

  

حيــث قــدرت نســبة ألاهــل الــذين الحالــة التــي يعــيش فيهــا الطفــل املتعــرض للتحــرش الجنســ ي يوضــح الجــدول أعــاله 

وتعــرض ألاطفــال فــي وجــود ألاهــل يعــود إلهمــالهم وعــدم رقــابتهم لهــم وألمــاكن وجــودهم   %22.22يعيشــون معــا  بنســبة 

حيـث يـتم اسـتغالل ألاطفـال فـي  %02.22ومراقبة عالقتهم مع ألاخرين،  في حين أن نسبة ألاباء املطلقـين قـدرت بنسـبة 

وتعـــود   %0.22صـــدر ألامـــان لـــألوالد، أمـــا ألاطفـــال يتيمـــي ألاب أو ألام فقـــد قـــدرت بنســـبة حالـــة غيـــاب ألاب الـــذي يعـــد م

 .أيضا لغياب أحد أهم ألاشخاص الذين يمثلون مصدر ألامن والحماية لألطفال فيتم استغاللهم جنسيا
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 : يوضح مع من يبقى ألاطفال في حالة إةشغال ألاهل 27الجدول رقم 

 نسبةال التكرار : يبقى الطفل مع

  %       33.33                           24                              الجد والجدة من ألام 

  %33.33                        24                              الجد والجدة من ألاب

   %8.33                          21                             الحضانة

  %8.33                         21                             بيت الجيران

  %16.66                        22                             إلاخوة

  %122                          12                             املجموع

ألن  % 10.22ألاب بنســــبة  أو ركــــوا ألابنــــاء مــــع الجــــد والجــــدة مــــن ألام مــــن خــــالل الجــــدول أعــــاله يتضــــح بــــأن ألاهــــل يت

ألامهــات يعتبــرن الجــد والجــدة ســواء مــن ألام أو مــن ألاب الحضــن الــدافئ لألطفــال وأن بيــت الجــد والجــدة جنــة ألاحفــاد 

ك لوجـــود أخ أو وذلـــ % 02.22ومـــأوى ألابنـــاء والبنـــات،في حـــين جـــاءت نســـبة تـــركهم مـــع إلاخـــوة فـــي الرتبـــة الثانيـــة بنســـبة 

أكبــر ســنا مــن الضــحية يمكــن أن يعتمــد عليــه ألاهــل كســند وعمــود البيــت فــي غيــابهم، أمــا نســبة تــرك الطفــل مــع أخــت 

لوجـود ثقـة فـي الجـارة واعتبـاره مـن أهـل البيـت فـال يكـون هنـاك أي خـوف مـن تـرك الطفـل   %0.22الجار فجـاءت بنسـة 

 .عندهم

 ه تحرش واملتحرش بالقرابة بين امل يوضح صلة 28الجدول رقم 

 النسبة التكرار صلة القرابة

  %75                          22                      قريب

  %25                          23                       بعيد

  %122                      12                       املجموع

 

فــي حــين  % 29أن نســبة تعــرض ألاطفــال للتحــرش مــن قريــب للعائلــة قــدرت بنســبة  مــن خــالل الجــدول أعــاله نالحــظ

، وهذا يوضح بأن % 09قدرت نسبة ألاطفال الذين تعرضوا للتحرش من قبل بعيد أو غريب عن العائلة قدرت بنسبة 

ان الـذين يفتـرض أغلب ألاطفال املتعرضين للتحرش الجنس ي تعرضوا له من طرف أقرب أفراد العائلة كاألقارب والجير 

 .أن يكونوا مصدر أمن وأمان للطفل
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 : وقع فيه التحرش الجنس ي يوضح فيه املكان الذي 22الجدول رقم 

 النسبة التكرار املكان الذي وقع فيه التحرش

 % 58.33                      27                          منزل ألاقارب                

  %16.66                     22                           الشارع                     

  %16.66                                                  03   أماكن م جورة              

  %122                          12                           املجموع

 

ن أفراد العينة تعرضوا للتحرش في منزل أحـد ألاقـارب الـذي يفتـرض أن يكـون م% 90.22الجدول أعاله يوضح بأن 

مـن أفـراد العينـة تعرضـوا للتحـرش الجنسـ ي فـي الشـارع وأمـاكن   %02.22املكان ألاكثر أمنـا للطفـل، فـي حـين نجـد نسـبة 

 .مهجورة وذلك لغياب الرقابة ألاسرية ومراقبة أماكن تواجد ألابناء خارج املنزل 

 :تعرض له املتحرش بهح نوع التحرش الذي يوض 10م الجدول رق

 النسية                        التكرار                           نوع التحرش                      

 22                                22                              ألالفاظ

  % 52                           26                             اللمس واملداعبة والتقبيل

  % 16.66                        22                             إلاغتصاب 

  %             33.33                        24                             إجبار الطفل عن خلع املالبس 

  %122                           12                             املجموع

 

نالحـظ أن أعلـى نسـبة كانـت لألطفـال الـذين تعرضـوا للتحـرش الجنسـ ي  عـالهمن خالل القراءة إلاحصائية للجـدول أ

، ثم تلتها نسبة ألاطفال الذين تعرضوا للتحرش عن طريـق  %99عن طريق اللمس واملداعبة والتقبيل حيث قدرت ب 

، أما %02.22، وقدرت نسبة ألاطفال الذين تعرضوا لإلغتصاب ب  %22.22خلع املالبس وقدرت بنسبة  إجبارهم على

فمــــن خــــالل إلاحصــــائيات الســــابقة فــــإن املتحرشــــين ال يعتمــــدون علــــى التحــــرش , % 9التحــــرش اللفظــــي فجــــاءت نســــبته 

ل يعتمدون على التحرش الجنس ي ستعاب ألالفاظ الجنسية،بفال لعدم نضجهم بشكال كافي وعدم االلفظي إتجاه ألاط

الغيــــر اللفظــــي كــــاللمس واملداعبــــة والتقبــــل وإلاغتصــــاب وإجبــــار الطفــــل علــــى خلــــع املالبــــس وذلــــك لســــهولة التحــــرش بهــــم 

 .بسبب أعمارهم الصغيرة

 هرد فعل الطفل عند التحرش ب 11 الجدول رقم
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 النسبة التكرار      رد فعل الطفل 

  % 83.33                         12                       السكوت والخوف

  %  16.66                                               02 بلغ ألام 

  %  2                                                     00 بلغ أحد معارفه

  %122                                                  12 املجموع 

 

خوفـا مـن العنـف مـن   %02.2الذين يلتزمـون السـكوت بلغـت ب  من خالل الجدول أعاله يتضح بأن نسبة ألاطفال

 % 02.22أحــد والديـــه فيلتزمــون الصـــمت وال يبلغـــون أحــدا بـــذلك، بينمـــا نســبة ألاطفـــال الـــذين بلغــوا أمهـــاتهم بلغـــت ب 

لعـدم وجـود ثقـة بـين  % 9أحـد أقـاربهم فبلغـت نسـبتهم ب لوجود ثقة بين ألامهـات وأطفـالهم، أمـا ألاطفـال الـذين بلغـوا 

 .عد إلايداء العاطفي الذي تعرض له الطفلالطرفين خاصة ب

 : عند تعرض الطفل لتحرش الجنس ييوضح رد فعل ألاهل  12الجدول رقم 

 النسبة التكرار رد فعل ألاهل 

  %66.66                                                        08   السكوت 

  %16.66                                                       02 تعنيف الطفل

  %16.66                                                       02 تبليغ الجهات ألامنية

                            100 %                                 12 املجموع

 

يالحــظ مــن خــالل الجــدول أعــاله أن نســبة ألاهــل الــذين فضــلوا الســكوت عــن وقــوع إعتــداء جنســ ي لألبنــاء بلغــت ب  

إعتقــادا  16.66 % خشــية الفضـيحة أمـا نسـبة ألاهـل الـذين كــان رد فعلهـم هـو تعنيـف الطفـل فقــد بلغـت ب 22.22%

وهـي الفئـة  % 16.66ن بلغوا الجهات ألامنية ب منهم بأن الطفل هو املذنب ، وجاءت نفس النسبة بالنسبة لألهل الذي

 .الوحيدة التي كان رد فعلها إيجابي وجعلت العدالة تأخد مجراها بمقاضاة الجناة

 : ملخص املقابالت مع املتحرشين جنسيا باألطفال .2

 : ملخص املقابلة مع الحالة ألاولى

أبناء، وهو ثالث أخ في ترتيب ألاسرة،  9سنة يعيش في أسرة مكونة من الوالدين و 01الحالة تبلغ من العمر 

تعيش الحالة في ظروف ماديـة متوسـطة، تتسـم عالقتـه مـع والـده بالقسـاوة والعنـف، أمـا والدتـه فعالقتـه معهـا 

ســنة يمــارس  09تتســم بالحنــان والعطــف والتســامح، ومــع توســع الحــوار مــع الحالــة أدلــى بأنــه منــذ أن كــان عمــره 
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يــــتم ذلــــك غالبــــا فــــي مكــــان بعيــــدا عــــن أعــــين ســــكان الحــــي ويقــــوم بتقبيــــل وملــــس الجــــنس مــــع أطفــــال الحــــي ، وكــــان 

ألاطفـــال الـــذين كـــانوا أغلـــبهم مـــن الفتيـــات، أو كـــان يـــدعي بأنـــه يالعـــب ألاطفـــال ومـــن ثـــم يتحـــرش بهـــم عـــن طريـــق 

ســنة عنــدما  01املداعبــة واملالصــقة، وقــد ذكــرت الحالــة بــأن إحساســه ووعيــه الجنســ ي بــدأ منــذ أن كــان عمــره 

بفــتح حســاب علــى موقــع الفايســبوك، وبــدأ يتلقــى طلبــات صــداقة مــن مختلــف أنحــاء العــالم ويتبــادل معهــم قــام 

أطـراف الحــديث، إلـى أن أرســل لــه شـب مصــري طلــب صـداقة وبــدأ يتحـدث معــه يوميــا إلـى أن أصــبحت العالقــة 

صغيارات عاريات  بينهم تتسم باألمان والثقة فبدأ املصري يحدثه عن الجنس ويرسل له صورا جنسية لفتيات

، ويطلـــب منـــه تصـــوير نفســـه عاريـــا ويرســـل، كمـــا يرســـل لـــه صـــفحات إباحيـــة ليشـــارك فيهـــا، وفـــي يومـــا مـــن ألايـــام 

طلــب منــه املصــري أن يجــرب مــا تعلمــه مــن هــذه الصــفحات  علــى أختــه شــرط أن تكــون صــغيرة وأن يغلــق بــاب 

لحــي ضــحيته وضــحية الشــاب املصــري، فكــان الغرفــة وال يراهمــا أحــد ، وألنــه ال يملــك أخــت صــغيرة كانــت بنــات ا

يســتدرجهم إلــى مكانــا بعيــدا عــن أعــين ســكان الحــي ويجــرب معهــم مــا علمــه املصــري ومــا شــاهده علــى الصــفحات 

الاباحيــة ويعــود لــيال ليحكــي لــه مــا كــان شــعوره وشــعور الضــحية، واســتمر هــذا الحــال وأصــبح ألامــر عنــده أســهل 

 . والد مع تقدمه بالعمر و أصبح ألامر عنده إدمانمن قبل في استدراج الفتيات بل وحتى ألا 

 : الثانية مع الحالة ملخص املقابلة

سنة وحيد أهله يعيش مع والديه في بيت صغير في إظى العمارات، املستوى املادي  02الحالة يبلغ من العمر 

سـن العاشـرة، غـادر  للعائلة ال بأس بيه حصل على جهـاز الكمبيـوتر فـي سـن مبكـر كمـا حصـل علـى هـاتف ذكـي فـي

سنة، عالقته مع أهله ليست قوية بسبب عملهما طوال اليوم، مدمن على ألانترنت  01مقاعد الدراسة في سن 

سـنة، كـان يقضـ ي يومـه 00سنوات، خاصة موقع الفـايس الـذي سـجل أول حسـاب لـه عليـه فـي سـن  9منذ سن 

نشغاله بالدردشة علـى موقـع الفـايس بـوك وغـرف في غياب أهله مع جدته من ألاب، وغالبا ال يراها إال مساءا ال

الدرشـــة ، تقـــول الحالـــة بأنـــه شـــاهد فـــي إحـــدى الليـــالي والديـــه يمارســـان العالقـــة الحميميـــة دون غلـــق البـــاب ظنـــا 

منهما أنه نائم وعندما عاد إلى غرفته بدأ يبحث عن طريـق ألانترنـث مـا نـوع هـذه العالقـة فـإذا بـه يجـد نفسـه فـي 

باحيــة علــى الفــايس بــوك فــانظم إليهــا وأصــبح يتفاعــل مــع أعضــائها ويستفســر علــى مختلــف احــدى الصــفحات إلا 

ألاســــئلة وعالمــــات إلاســــتفهام التــــي تــــدور فــــي رأســــه، إلــــى أن تعــــرف علــــى أدمــــن الصــــفحة وتطــــورت العالقــــة بينهمــــا 

هــذا بــل مــع مــرور ألايــام والســنوات أصــبح مــدمن علــى هــذه الصــفحات لكنــه لــم يكتفــي ب, ليصــبح أدمــن هــو ألاخــر

ســنة للبحــث عــن مــن يفــرغ طاقتــه وهــدر مشــاعره، فأتجــه إلــى بيــت خالتــه التــي لــديها طفلتــين  09اتجــه  فــي عمــر 

سـنوات ليتحـرش بيهمـا جنسـيا عـن طريـق املداعبـة  2صغيرتين واحدة من عمر العشر سنوات وألاخرى من عمـر 

معــدل مــرتين فــي ألاســبوع لعــدة ســنوات، واللمــس فــي بديــة ألامــر لكــن مــع مــرور الوقــت وصــل ألامــر إلــى إلاغتصــاب ب

إلى غاية حدوث نزيف مع الطفلة ألاصغر سننا مما  كاد أن يؤدى إلى وفاتها فاكتشفت ألام أمر إغتصاب بناتها، 

 .ويقول املتحرش بأن الفتيات  لم يتحدثن عن أي ش ي حول املوضوع رغم املحاوالت املتكررة إلى يومنا هذا
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 : ثالثةالالحالة مع ملخص مقابلة 

سـنة يعـيش مـع والدتـه فـي بيـت جـده بعـد أن انفصـلت عـن أبيـه قبـل  02الحالة يبلـغ مـن العمـر 

، تعمـــل أمـــه طـــوال اليـــوم ويقضـــ ي يومـــه مـــع (انفصـــلت عنـــه بعـــد ثـــالث أشـــهر مـــن الـــزواج) أن يولـــد 

جدتــه، توقــف عـــن الدراســة فــي الصـــف الثــامن، كــان الوضـــع املــادي لــألم ضـــعيف، أمــا والــه فكـــان 

د يلبــــي لـــه كــــل طلباتــــه عنـــد زيارتــــه، خصــــص لـــه غرفــــة بهــــا جهـــاز حاســــوب وهــــاتف ذكــــي وضـــعه جيــــ

وأنترنــت وكــان يــذهب إلــى والــده مــرتين فــي ألاســبوع ومــع مــرور الوقــت أصــبح يــذهب بشــكل متكــرر إلــى 

والــده بســبب ألانترنــت، ويقــول الحالــة بأنــه لــم يفكــر يومــا فــي الصــفحات أو املواقــع إلاباحيــة إال بعــد 

قه عـــن حبيبتـــه التـــي تعـــرف عليهـــا علـــى موقـــع الفـــايس بـــوك وأصـــبحى يحـــدثها يوميـــا أن حدثـــه صـــدي

ويتبادالن الحديث والصور ويتحدثان عن طريق تقنية الفيديو، ما دفع بـه أيضـا البحـث عـن فتـاة 

على هذا املوقع وبالفعل تعـرف عليهـا تكبـره بسـبع سـنوات واسـتمرت العالقـة بينهمـا لسـنتين إلـى أن 

وجـــة وأم لثالثـــة أوالد وهـــذا مـــا جعلـــه يفقـــد الثقـــة فـــي كـــل النســـاء وقـــرر إلارتبـــاط إكتشـــف أنهـــا متز

بفتاة صغيرة ويبقى معها إلى أن تصبح قادرة على الزواج فيتزوجهـا ليكـون شـاهدا علـى كـل مراحـل 

ســـــنة وذات املظهـــــر الجميـــــل ضـــــحيته فبـــــدأ يوقفهـــــا فـــــالطريق  00حياتهـــــا، فكانـــــت جارتـــــه صـــــاحبة 

هــــا لفظيــــا، ثــــم أصــــبح ينتظرهــــا فــــي مــــدخل العمــــارة ويــــدعي أنــــه يمازحهــــا ليتحــــدث معهــــا ويتحــــرش ب

ويتعــدى عليهــا مــن خــالل اللمــس واملداعبــة ويقــدم لهــا هــدايا لتطمــئن لــه وفــي يــوم مــن ألايــام ذهــب 

أفــــراد عائلتــــه لحضـــــور حفــــل زفــــاف أحـــــد أقاربــــه فاســـــتدرج الفتــــاة وأدخلهــــا للبيـــــت ليعتــــدي عليهـــــا 

ا حـــدث بينهمـــا  ويهـــددها بنشـــره عبـــر مختلـــف مواقـــع التواصـــل ويغتصـــبها ويصـــور لهـــا فيـــديو بكـــل مـــ

الاجتماعي إن فكـرت الحـديث عمـا حـدث، وبـذلك الفيـديو املسـجل أصـبح يـتحكم فـي كـل تصـرفاتها 

ويطلبهـــا متـــى شـــاء، ويقـــول الضـــحية بأنـــه لـــم يرجـــع عـــن قـــراره بـــالزواج منهـــا عنـــدما تصـــبح فـــي ســـن 

ان وحزنــت عليهــا كثيــرا لكــن ووجهــت نظــري إلــى مناســب للــزواج إال أنهــا توفــت بســبب مــرض الســرط

 .فتاة أخرى من نفس عمرها تقريبا 

 : الرابعةالحالة  مع ملخص مقابلة

أوالد وفتـاة واحـدة، ترتيبـه ألاول فـي  9سنة ويعـيش مـع والديـه فـي أسـرة تتكـون مـن  09الحالة يبلغ من العمر 

الحـب مـن قبـل ألاب وألام باعتبـاره أول العنقـود إلــى العائلـة، يقـول املتحـرش أنـه كـان يعـيش حيـاة رائعــة  مليئـة ب

أن أصبح في سـن السـابعة عنـدما أنجبـت أمـه مولـود جديـد مـن جـنس أنثـى فتحـول إلاهتمـام إليهـا وأصـبح والـده 

يعامله بقسوة وال يسمح له بـاالقتراب مـن أختـه خوفـا مـن أديتهـا، وال يسـمح لـه باللعـب بألعابهـا أو ملـس أي شـيئ 

لســبب وبــدون ســبب، فبــدأ يشــعر بنــوع مــن الحقــد علــى والــده والغيــرة مــن أختــه، ولكــي تخفــف يخصــها ويضــربه 
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عنـــه أمـــه هـــذا تمنحـــه هاتفهـــا الـــذكي لكـــي ينشـــغل بـــه وال يفكـــر بوالـــده وال يشـــعر بـــالغيرة مـــن أختـــه، وشـــيئ فشـــيئا 

و جمــع أكبــر إنــدمج فــي عــالم ألانترنــت وأصــبح مــدمن علــى مختلــف مواقــع التواصــل إلاجتمــاعي وهدفــه الوحيــد هــ

عدد ممكن من ألاصدقاء واملتابعين على حسابه الخاص الفايس بوك وإلانسـتغرام، فبـدأ يضـيف أصـدقاء مـن 

مختلــف الجنســيات ويــنظم إلــى محتلــف الصــفحات والقروبــات ليكســب صــداقات جــدد، ويقــول الحالــة بأنــه لــم 

نـــات كثيـــرا ولـــم يضـــيف يومـــا بنـــت علـــى يخطـــر موضـــوع الجـــنس فـــي بالـــه يومـــا وال التفكيـــر فـــي البنـــات ألنـــه يكـــره الب

حســاباته علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، أمــا وعــي الحالــة بــاألمور الجنســية نــاتج مــن موقــع الفــايس بــوك الــذي 

نشرت إحدى صفحاته إلاخبارية جريمة تحـرش بطفـل مـن قبـل رجـل فـي العقـد الخمسـين مـن عمـره هـزت الـرأي 

حـدث بأنـه شـاهد الجريمـة كغيـره مـن الجمهـور ولكنـه لـم يتفاعـل معهـا، العام املصري والعالم العربي، يقول املت

ســنة ، فاتجــه إلــى صــفحات مختلفــة ومواقــع  00إال أن الفكــرة ضــلت تــراوده مــن فتــرة ألخــرى، وكــان عمــره حينهــا 

عديدة ليشاهد فيديوهات حول التحرش باألطفال  فنمت الفكرة أكثر في رأسه وأصـبح يحـاول إلابتعـاد عـن كـل 

إال أنه في يوم من ألايام وهو يشاهد فيديو من هذه الفيديوهات  زارتهم إحدى القريبات ومعها إبنها من  صغير،

ســنوات  فبــدأ يفكــر فيــه وكــان متــردد فــي ذلــك، إال أن الصــبي دخــل غرفتــه فاســتغل املوقــف وأغلــق عليــه  1عمــر 

يقــاول وأصــبح هــو يطلــب مــن أن  البــاب وبــدأ يداعبــه ويالمســه ملــدة طويلــة خاصــة وأن الطفــل إستســلم لــه ولــم

إن طالــت الزيــارة يــذهب ,يســتمر ألنــه أحــب اللعبــة كثيــرا، واســتمر الوضــع هكــذا كلمــا زارهــم الطفــل مــع والدتــه، 

إلحضاره لقضاء يوما أو ليلة كاملة في بيتهم، يقول الحالة مع مرور ألاشهر وممكن سنة الحظت أن الطفل تعود 

وعنــدما ال يجــدني مثلمــا حــدث  فــي أحــد ألايــام بســبب ســفري إلــى مكــان  علــى هــذه املــداعبات وأصــبح يبحــث عنــي

ســنوات فأخــدها إلــى غرفتــه وقلــد مــا كنــت أعملــه  2بعيــد لــم يجــد أمامــه إال بنــت إحــدى جاراتــه تبلــغ مــن العمــر 

معه معها وعند عودتي أخبرني بما حدث فأحسست وقتها بذنب كبير وقررت مساعدته لإلقالع عن هذه العـادة 

، واتجهـــت إلـــى نفـــس املكـــان الـــذي كـــان الســـبب فـــي هـــذا وهـــو الفـــايس بـــوك والبحـــث عـــن طـــرق تســـاعدني الســـيئة

وتســاعده، ومــع مــرور الوقــت إســتطعت بالفعــل أن أســاعده وعالجــت مــا أفســدت وقــررت أن ال أعــود ملثــل هــذه 

 .ألامور 

 : التعليق على املقابالت مع املتحرشين جنسيا باألطفال .3

اقـع الـذي يعـيش ظروف اجتماعية متوسـطة عالقتـه مـع والـده جعلتـه يهـرب مـن الو نشأ في  : الحالة ألاولى

بـــوك الـــذي غالبـــا مـــا يكـــون العـــالم ألاول الـــذي يليـــئ إليـــه  فتراضـــ ي وتحديـــدا إلـــى عـــالم الفـــايسفيـــه إلـــى العـــالم الا 

لة الشباب بحثا عن عالقات وصدقات جديدة وبفعل هذه الصدقات على هذه املنصة كانت أول مشاهدة للحا

عـــن العالقــــات الجنســــية مــــن طـــرف صــــديق لــــه ذو جنســــية مصـــرية الــــذي شــــجعه علــــى اللجـــوء إلــــى فتيــــات الحــــي 

إلشباع فضوله الجنس ي بعد أن شحنه بفيديوهات إباحية وجعله عضو في العديد من املجموعات والصـفحات 

وا منفـــذا لتفريـــغ إلاباحيـــة، ومـــع مـــرور الوقـــت أصـــبح هـــذا الفضـــول إدمـــان جنســـ ي إتجـــاه ألاطفـــال الـــذين أصـــبح

 .الطاقة الجنسية وهدر املشاعر لديه
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نشـــأ فــي ظـــروف اجتماعيــة البــأس بهـــا عالقتــه مـــع والديــه ليســت جيـــدة بســبب عملهمـــا    : الحالــة الثانيـــة

طـوال اليــوم وتواجــدهما خــارج البيــت وهــو الســبب الــذي جعــل الحالــة تــدمن مواقــع التواصــل الاجتمــاعي فــي ســن 

شاهدة جنسية للحالة هم ألابوين ألامـر الـذي ولـد لديـه فضـول ملعرفـة مـا يقـوم بـه صغير جدا، وقد كانت أول م

الوالدين فلجأ إلى مواقع التواصل إلاجتماعي لكسـب معلومـات حـول العالقـات الجنسـية وبـدأت عمليـة إلادمـان 

ى بنـــات علـــى هـــذه املواقـــع تتـــدرج بـــبطء فأحـــدث لـــه إثـــارة جنســـية ورغبـــة فـــي التجربـــة فاتجـــه فـــي ســـن العشـــرين إلـــ

خالته إلفراغ طاقته الجنسـية كتجربـة جديـدة إنتقـل بهـا مـن نشـوة إفتراضـية إلـى نشـوة حقيقـة ليـدمن ممارسـة 

الجنس مع ألاطفـال، وعليـه فظـاهرة التحـرش الجنسـ ي علـى ألاطفـال ال تقتصـر علـى ألامـاكن وألاشـخاص الغربـاء 

 .البيت وبيت ألاقارببل حتى داخل ألاماكن التي يفترض أن تكون أكثر أمانا لألطفال ك

نشــــأة الحالــــة فــــي ظــــروف صــــعبة متنقلــــت بــــين ألام التــــي تقضــــ ي معظــــم وقتهــــا فــــي العمــــل   : الحالــــة الثالثــــة

ـــل طلباتـــــه كالهـــــاتف النقـــــال والحاســـــوب  ـــا، وألاب الـــــذي يعـــــيش حيـــــاة الرفاهيـــــة ويـــــوفر لـــــه كــ لكســـــب قـــــوت يومهمــ

تمـاعي خاصـة الصـفحات إلاباحيـة بعـد أن خانتـه وألانترينت وهذا ما جعله يدمن ألانترنت ومواقع التواصل الاج

صديقته التي تكبره بعدة سنوات ومع مرور الوقت نمت هذه املشاعر لتصبح كإبرة مخذرة له تبحث عن مفرغا 

ســـنة التـــي كانــــت مـــن البنـــات اللـــواتي بلغــــن مبكـــرا وبـــدا جســــدها أكبـــر مـــن ســــنها،  00لهـــا، فوجـــد جارتـــه صــــاحبة 

أن وصــل بيــه ألامــر إلــى إلاغتصــاب والتهديــد، وألامــر الــذي دعــم الجــاني وشــجعه  فتحــرش بيهــا لفظيــا وجســديا إلــى

على تكرار فعلته هو خوف الضحية من ألاهل وإلتزامها السكوت وكذا رد فعل املجتمـع الـذي ينظـر إلـى الضـحية 

 .بأنها ألاضعف والجاني عليها رغم صغر سنها

العائلـــة مـــن طـــرف ألاب الـــذي قـــدم لـــه فـــي بدايـــة عانـــت الحالـــة مـــن تميـــز عنصـــري داخـــل  : الحالـــة الرابعـــة

عمــره كــل مــا يحــب ويشــتهي ليتغيــر الوضــع فجــأة مــع والدة أختــه حيــث أصــبح مهمشــا مــن طــرف ألاب وأصــبحت 

ألاخـــت هـــي كـــل شـــ يء بالنســـبة لـــه، فكـــان ألانترنـــت الوســـيلة الوحيـــدة للهـــروب مـــن هـــذا الوضـــع، وقـــد نمـــت فكـــرة 

خبـــر عاجـــل أحـــدث ضـــجة علـــى منصـــات مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي هـــز الجـــنس واملواقـــع إلاباحيـــة لديـــه نتيجـــة 

الــرأي العــام العربــي واملصــري واملتمثــل فــي تحــرش رجــل فــي العقــد الخمســين مــن عمــره بطفــال صــعير، هــذا الخبــر 

جعــل املتحــرش يفكــر باملوضــوع كثيــر ممــا أدى بيــه إلــى الغــوص فــي الصــفحات إلاباحيــة ليرضــ ي فضــوله، مــع مــرور 

فســـببت لـــه إضـــطرابات نفســـية إتجـــاه كـــل ألاطفـــال، حيـــث حـــاول فـــي البدايـــة تجنـــبهم إال أن أحـــد  الوقـــت أدمنهـــا

أقربائه وقع ضحيته وتعدى عليه جنسيا ألكثر من مرة ألامر الذي سبب إدمان الطفل أيضا على الجنس وهو ال 

 .م من سنهيتعدى سن العشر سنوات  حيث أصبح يبحث عن من يشاركه هذه الرغبة من ألاطفال الذين ه

  : نتائج الدراسة امليدانية مع أولياء الاطفال ضحايا التحرش الجنسس ي .1

تتعــــــــرض إلانــــــــاث القاصــــــــرات للتحــــــــرش الجنســــــــ ي أكثــــــــر مــــــــن الــــــــذكور لطبيعــــــــة لبســــــــها  -

 .ومخالطتها للجميع إعتقادا من ألاهل بأنها مجرد طفلة ال تلفت النظر 
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نســــــية  لبدايــــــة النمـــــــو يتعــــــرض ألاطفــــــال دو ســــــن العاشــــــرة فمــــــا فــــــوق لإلنتهاكــــــات الج -

 .الجسدي و الجنس ي لديهم

 .تلعب شخصية الطفل ومظهره الخارجي دورا كبيرا في تعرضه للتحرش الجنس ي -

غيـــاب الثقـــة بـــين ألابـــاء وألابنـــاء يـــؤدي إلـــى عـــدم مصـــارحة ألابنـــاء أوليـــائهم بمـــا يحـــدث  -

 .لهم من حاالت إلاعتداء والتحرش الجنس ي

العقـــاب كلهـــا أســـباب تمنـــع ألاطفـــال مـــن البـــوح القجــل واللـــوم والخـــوف مـــن التأنيـــب و  -

 .للتحرش الجنس ي الذي تعرضوا له

يكــون التحــرش الجنســ ي باألطفــال بــأنواع مختلفــة كــاللمس واملداعبــة والتقبيــل وإجبــار  -

 .الطفل على خلع املالبس وإلاغتصاب

 : نتائج املقابالت .5

وخاصـة الصـفحات من أكثر العوامل التي تؤدي إلى إدمان مواقع التواصل إلاجتمـاعي  -

إلاباحية غياب الرقابة ألاسرية على ألاطفال أثنـاء تصـفحهم ألانترنـت وكـذا إلاهمـال والحرمـان 

 .العاطفي مما يولد لديهم الرغبة في التجربة فيكون في أغلب ألاحيان ضحاياهم من ألاطفال

 ينــتج عــن إدمــان مواقــع التواصــل إلاجتمــاعي العديــد مــن الظــواهر إلانحرافيــة كظــاهرة -

 .التحرش الجنس ي باألطفال

التفكـــك ألاســـري مـــن أهـــم ألاســـباب التـــي تـــؤدي إلـــى البحـــث عـــن فضـــاء جديـــد للهـــروب  -

مــن الضــغوطات العائليــة كالفضــاء ألازرق الــذي يحتــوي علــى العديــد مــن الصــفحات إلاباحيــة 

 .التي تستهدف الشباب

علــــى  تمثــــل الصــــور والفيــــديوهات التــــي تنشــــر علــــى الصــــفحات إلاباحيــــة مــــواد خطيــــرة -

الشــــــباب واملــــــراهقين فهــــــي تثيــــــر الغرائــــــز لــــــديهم وهــــــو ألامــــــر الــــــذي يــــــدفعهم للتجربــــــة الجنســــــية 

 .وإإلشباع رغباتهم وغرائزهم خاصة على ألاطفال

 : النتائج العامة للدراسة

فتــــؤدي إلــــى اهتــــزاز  شــــكالت التـــي تســــيئ إلــــى قــــيم املجتمــــعالاجتماعيــــة العديــــد مــــن امل ينـــتج عــــن املواقــــع -

 .وديني وإجتماعي يتجسد في إنحراف السلوك وانتشار ظواهر دخيلة على املجتمع  الجزائري واغتراب ثقافي 

ـــان  - ـــفح إلــــى إدمــ ـــمة تجــــر املتصــ ـــع التواصـــــل الاجتمــــاعي تعـــــد مــــادة دســ العالقــــات إلافتراضــــية علـــــى مواقـ

 .املواقع إلاباحية 
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جيع املتــابعين أدت مشـاهدة املواقــع والصــفحات إلاباحيــة علــى مواقـع التواصــل إلاجتمــاعي إلــى تشــ -

 .لها الرتكاب الجرائم الجنسية وتطبيقها على أرض الواقع

يعتبر ألاطفال من أكثر الفئات تعرضا للتحرش الجنس ي لهشاشتهم وعدم قدرتهم على الدفاع عن  -

 .أنفسهم

تعتبــر إلانــاث  أكثــر تعرضــا للتحــرش الجنســ ي مــن الــذكور لطبيعــة  الغريــزة البشــرية وامليــل لإلنــات  -

 .ذكور أكثر من ال

ألاطفال فوق سن العاشرة هم أكثر تعرضـا للتحـرش مـن ألاطفـال دون سـن العاشـرة ويرجـع ذلـك  -

إلـــى التغيـــرات الجســـدية التـــي تطـــرأ علـــيهم خاصـــة فئـــة الفتيـــات وكـــذا وتعرضـــهم للبيئـــة الخارجيـــة أكثـــر مـــن 

 .غيرهم للعب واللهو

باب اسـتدراجهم  مـن قبـل إهمال ألاولياء لألطفال  وعدم مراقبة أماكن تواجدهم  سبب من أس -

 .املتحرش

مــــدمني الصــــفحات إلاباحيــــة  يتصــــيدون فرائســــهم مــــن ألاطفــــال بشــــكل خفــــي وبعيــــدا عــــن  أنظــــار  -

 .الجميع إلشباع غرائزهم وشهواتهم

املتحـــرش باألطفـــال عـــادة مـــا يســـعى ملـــنح إلاهتمـــام للطفـــل و فهـــم احتياجاتـــه ورغباتـــه مـــن ألعـــاب  -

 .وهدايا لتطوير عالقة الثقة بينهما 

يسعى املتحرش باألطفال إلى حماية نفسه بابتزاز الطفل وتهديده في حالة إخبـار أحـد مـن أهلـه أو  -

 .أقاربه

يمثـــل غيـــاب الرقابـــة ألاســـرية للعالقـــات إلاجتماعيـــة للطفـــل أحـــدالعوامل الرئيســـية لتعرضـــه لتحـــرش  -

 .جنس ي

 .التجربة فيمام ألاوالد يولد لديهم الرغبة ممارسة العالقات الجنسية بين الزوجين أ -

التحـــرش الجنســـ ي باألطفـــال يـــؤدي إلـــى إدمـــان الطفـــل العـــادة الســـرية كمـــا يـــؤدي بيـــه إلـــى الهيجـــان  -

 الجنس ي

  : التوصيات

ـــاهرة التحـــــرش الجنســـــ ي  - ـــر عقالنيـــــة إتجـــــاه ظــ ـــار الغيــ ـــر النظـــــرة الســـــلبية وألافكــ توعيــــة املجتمـــــع بتغيــ

 .راتاملمارس على ألاطفال من خالل وسائل إلاعالم والندوات واملحاض

توعيــة فئــات املجتمــع وخاصــة ألابــاء بمخــاطر إلاســتعمال الســيئ والغيــر العقالنــي ملواقــع التواصــل  -

ــــة،  ـــالم والنـــــدوات واملحاضـــــرات وإلامســـــيات الثقافيـ ـــالل وســـــائل إلاعــ ـــن خــ إلاجتمـــــاعي مـــــن طـــــرف ألاطفـــــال مــ

 .وإجراء ملتقيات وأيام دراسية وأيام تحسسية
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ل املسببة النتشار ظاهرة التحرش الجنس ي باألطفال ووضع نشر الوعي وتنوير ألاهالي بأهم العوام -

 .خطط واسترتيجيات للحد من هذه إلاساءة الجنسية باألطفال

البد من الرقابة ألاسرية على ألابناء أثنـاء إسـتخدامهم ملواقـع التواصـل إلاجتمـاعي وعـدم السـماح  -

 .باستخدام الجهاز الخاص بشكل منعزل أو بعيد عن أنضار ألاهل

ـــــد - ـــية  البـ ــ ــــيولوجية والجنسـ ــــوالت الفســ ـــــة التحــ ـــع بدايـ ــ ـــــة مـ ـــــاء خاصـ ــــى ألابنـ ـــــرية علــ ــــة ألاسـ ـــــن الرقابــ مـ

 .والعقلية التي يمر بها الطفل

معرفـــة ألاثـــار الســـلبية الناتجـــة عـــن املواقـــع والصـــفحات إلاباحيـــة علـــى ألامـــن النفســـ ي وإلاجتمـــاعي  -

 .على مدمني هذه املواد إلاباحية

ـــع  علـــــى ألاســـــرة توعيـــــة ألاطفـــــال منـــــذ الصـــــغر  - ـــي تتوافـــــق مــ ـــية الســـــليمة التــ وتلقيـــــنهم التربيـــــة الجنســ

أخالقيــات وقــيم وعــادات املجتمــع الجزائــري حتــى ال يكــون الطفــل عرضــت للتحــرش الجنســ ي، وكــذا حمايــة 

 .نفسه من أي إساءة جنسية يتعرض لها

علـــى ألابـــاء توليــــد حالـــة ثقــــة بيـــنهم وأبنـــائهم ألامــــر الـــذي يجعلهــــم يصـــارحونم بمـــا يحــــدث لهـــم مــــن  -

 .الت تحرش جنس ي سواء كان لفظيا أو جسدياحا

 .توعية وتشجيع ألاهل على تقديم شكاوى ضد املتحرشين ب أبنائهم  -

تجنــب املمارســة الجنســية بــين الــزوجين أمــا ألاطفــال حتــى ال تولــد لــديهم فضــول للتعــرف علــى مــا  -

 .يحدث بينهم والتجريب

ال ســــواء كــــان إغتصــــاب أو فــــرض عقوبــــات صــــارمة علــــى املتحرشــــين جنســــيا خاصــــة إتجــــاه ألاطفــــ -

 .تحرش بالكالم أو اللمس

   : خاتمة

تناولـــت هـــذه الدراســـة واقـــع التحـــرش الجنســـ ي باألطفـــال فـــي ظـــل انتشـــار الصـــفحات إلاباحيـــة علـــى مواقـــع التواصــــل 

 إلاجتماعي، واتضح مما تناولناه إنتشار هذه الظاهرة في املجتمع الجزائري بسبب إدمان الشباب على املواد إلاباحية

علــى ألانترنــت بشــكال عــام حيــث أصــبحت هــذه الجريمــة تهــدد املجتمــع الجزائــري، وعليــه فعلــى ألابــاء وألالوليــاء إبــالغ 

الجهات ألامنية بما تعرض له الطفل لتتصدى لهذه التي تحدث من طرف اشخاص أقل ما يمكن القول عنهم أنهم 

امسؤولية مشتركة بين جميـع نظـم املجتمـع، وعلـى ذئاب بشرية، كما أن ظاهرة إلاساءة لألطفال واستغاللهم جنسي

جميـــع أفـــراد املجتمـــع املشـــاركة بايجابيـــة فـــي مواجهـــة هـــذه الجريمـــة لضـــمان حـــق كـــل طفـــال أن يحيـــا فـــي بيئـــة صـــحية 

 .بعيدا عن إلاهمال والعنف وإلاساءة مهما كان نوعها جنسية أو جسدية أو حتى لفظية

 

 

 



 اإلساءة الجنسية لألطفال الواقع وسبل المعالجة 

 برلين –المانيا / طي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقرا 115  

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

  : قائمة املراجع

فاعلية برنامج كمبيوتر بإسـتخدام الوسـائط املتعـددة فـي توعيـة ألاطفـال ، (0909)أزهار حسين حسن،  -1

، رســــالة مقدمــــة ضــــمن متطلبــــات الحصــــول علــــى درجــــة املاجســــتير فــــي إلاعــــالم وثقافــــة بــــالتحرش الجنســــ ي

 .ألاطفال،جامعة عين شمس

، دار 0ط،جريمة إغتصاب ألاطفال ودور الصحافة في مكافحتها،  (0902)أماني محمد عثمان الخطيب، -2

 .الجنان للنشر والتوزيع، ألاردن

ـــف،  -3 ــــت عبـــــد الـــــرحمن الطريــ ــــة، غـــــادة بنـ ـــت فهـــــد الجبيلـ ــــوهرة بنــ أســـــباب التحـــــرش الجنســـــ ي ، (0902)الجـ

، مجلـــة جامعـــة امللـــك خالـــد للعلـــوم إلانســـانية، سوسيونفســـية باألطفـــال، وأثـــاره، وطـــرق عالجـــه، دراســـة

 . العدد الثاني

التــــأثيرات الاجتماعيــــة للمواقــــع إلاباحيــــة ، (0902) ســــيري، رضــــا عبــــد الواجــــد أمــــين، فاطمــــة خليــــل أ -4

 .، دار جامعة نايف للنشر، الرياضدراسة ميدانية على الشباب الجامعي بدول الخليج العربية

، املجلــس ألاعلــى للثقافــة، 0ترجمــة أحمــد الشــامي، ط النســوة ومــا بعــد النســوة،، (0990)ســارة جامبــل،  -5

 .القاهرة

ــــؤاد مجيـــــد،  -6 ، دراســـــة فـــــي القـــــانون جريمـــــة التحـــــرش الجنســـــ ي باألطفـــــال عبـــــر الانترنيـــــت، (0902)ســـــحر فـ

 .اديمية للبحث القانونيألامريكي والعراقي، املجلة ألاك

، دار البدايـــة 0، طالعينـــة واملعاينـــة، مقدمـــة من جيـــة قصـــيرة جـــدا، ( 0902)ســـعد الحـــاج بـــن جخـــدل،  -7

 .ناشرون وموزعون 

، ورقـــة بحــث مقدمــة إلـــى التحـــديات والفــرص ا املجتمـــعإلعـــالم الجديــد وقضــاي، ا(0900)ســعود صــالح، -8

 .املؤتمر العالمي الثاني لإلعالم إلاسالمي

، ألانـدلس الجديـدة للنشــر 0، طالتحــرش الجنسـ ي خطـر يواجـه طفلــك، (0909)سـميحة محمـود غريـب،  -2

 .والتوزيع، مصر

يـدة للنشــر ، ألانـدلس الجد0، طالتحــرش الجنسـ ي خطـر يواجـه طفلــك، (0909)سـميحة محمـود غريـب،  -12

 .والتوزيع، مصر

، مكتبـــة العبيكـــان، 0، طاملـــدخل إلـــى البحـــث فـــي العلـــوم الســـلوكية، (0009)صـــالح بـــن حمـــد العســـاف،  -11

 .الرياض

، كليــــة املضــــايقة الجنســــية، نــــدوة علميــــة عقــــدها قســــم القــــانون الجنــــائي،(0901)صــــباح ســــامي داود،  -12

 .القانون، جامعة بغداد

 .، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر0، طلبحث العلميمن جية ا، (0992)صالح الدين شروخ، -13

، البوابـة إلاعالم الجديد دراسة في مداخلة النظرية وخصائص العامة، (0900)عباس مصطفى صادق  -14

 .العربية لعلوم إلاعالم وإلاتصال
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 .ومة للطباعة والنشر والتوزيعدار ه،2ط، مدخل إلى علم النفس، (0990)عبد الرحمان الواني  -15

، املركـز العربـي لدراسـات ألامنيـة الجـرائم وألاطفـال كتـاب الثقافـة ألامنيـة( ه0100)بد املجيد منصـور، ع -16

 .والتدريب، الرياض

جريـــدة الريـــاض، العـــدد  ،الشـــبكات الاجتماعيـــة لـــم تعـــد للمـــراهقين، (0990) يز بـــن عبـــد هللا الشـــهري،فـــا -17

 . (alriyadh.com)الشبكات الاجتماعية لم تعد للمراهقين| يدة الرياض جر ، 01222

 .، دار هومة، الجزائر0، طديناميكية البحث في العلوم إلاةسانية، (0902)ملياء مرتاض نفوس ي،  -18

 .، دار الفكر العربي، القاهرةمعجم ألالفاظ وألاعالم القرأنية، (د،س)محمد اسماعيل إبراهيم، -12

ســــيكوديناميات التحــــرش الجنســــ ي لــــدى إلانــــاث دراســــة فــــي التحليــــل ، (0902) محمــــد محمــــود خطــــاب، -22

 . ، املكتب العربي للمعارف،مصر0، طالنفس ي

 .، مكتبة أنجلو املصرية، مصرالعنف املدرس ي ألاسباب وسبل املواجهة، (0990)محمود سعيد الخولي،  -21
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 جريمة الاستغالل الجنس ي لألطفال تدخل ضمن اختصاص نظام روما ألاساس ي

The crime of sexual exploitation of children falls within the purview of the Rome 

Statute 

 عائشة عبد الحميد

Aicha AbdelHamid 

 الجزائر/ الطارف، جامعة الشاذلي بن جديد، أستاذة محاضرة قسم أ 

Chadli Ben Djedid University, Taref / Algeria 

 :امللخص

طفال تنش ئ دهاليز غامضة ومظلمة تتستر على العيون لتنتهك هذه البراءة، مكونة عاملا إجراميا يحاصر على الطرف آلاخر لبراءة ألا 

 .ألاطفال ويعذبهم ويشغل ظروفهم الصعبة

، 1996ويعرف برنامج العمل الخاص باملؤتمر العالمي ألاول حول استغالل ألاطفال ألغراض جنسية املنعقد في ستوكهولم سنة 

كل اعتداء جنس ي من طرف شخص بالغ مقابل مكافأة نقدية أو عينية للطفل أو لشخص أو عدة '': س ي لألطفال  بأنهالاستغالل الجن

 .''أشخاص آخرين، وفي هذه الحالة فإن الطفل يعامل على أنه متاع جنس ي ومتاع تجاري 

عشر إلشباع الرغبات الجنسية استخدام ألاطفال من هم دون سن الثامنة '': كما عرف هذا النوع من الاستغالل على أنه

 .''للبالغين

 .الاستغالل الجنس ي؛ الجريمة الدولية؛ املحكمة الجنائية الدولية؛ ألاطفال؛ الانتهاكات الجنائية :الكلمات املفتاحية

 

Abstract: 

At the other end of the children's innocence, mysterious and dark corridors are created 

that cover the eyes to violate this innocence, creating a criminal world that surrounds, tortures 

and occupies their difficult circumstances. 

The programme of action of the First World Conference on Sexual Exploitation of 

Children held in Stockholm in 1996 defines the sexual exploitation of children as: "Any 

sexual assault by an adult in exchange for a cash or in-kind reward for the child or for one or 

several other persons, in which case the child is treated as sexual and commercial baggage." 

This type of exploitation was also defined as:"The use of children under the age of 18 to 

satisfy the sexual desires of adults." 

Keywords: Sexual exploitation; international crime; ICC; children; criminal violations. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 اإلساءة الجنسية لألطفال الواقع وسبل المعالجة 

 برلين –المانيا / طي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقرا 118  

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 :مقدمة

اعــد التــي يــتم مــن خاللهــا ترتيــب املســؤولية علــى ألاشــخاص تحتــوي كــل الــنظم القانونيــة علــى مجموعــة مــن القو 

عمــا ارتكبــوه مــن أفعــال تســبب أضــرارا للغــي، وبمــا أن القــانون الــدولي هــو أحــد  هــذه الــنظم القانونيــة، فإنــه بــدوره قــد 

انونية عرف نظاما للمسؤولية الدولية تطورا شيئا فشيئا إلى أن بلغ درجة من التطور لم تقل عما  هي عليه النظم الق

 .الوطنية 

فالقاعدة القانونية تتميز عمـا سـواها مـن القواعـد بسـمة إلالـزام، يعنـي أن الـذي ينتهـك القاعـدة مـن ألاشـخاص 

يتحمـــل مســـؤولية انتهاكـــه، وتنطـــوي املســؤولية الدوليـــة علـــى إلاخـــالل بااللتزامـــات الدوليـــة علـــى  –الــدوليين أو الـــوطنيين 

في جبر الضرر وتعويض املضرور،  أما الجزاء الجنائي فيتمثل في العقوبات التي نوعين من الجزاءات جزاء مدني يتمثل 

توقع على ألاشخاص املرتكبين للمخالفات الجسيمة التـي تشـكل جـرائم دوليـة، أو رؤسـاء و قـادة كبـار أصـدروا أوامـرهم 

 .و تعليماتهم الرتكاب تلك الجرائم

و قواعـــد القــــانون الــــدولي إلانســـاني بصــــفة خاصــــة  -مــــةعا–وممـــا الشــــك فيـــه أن قواعــــد القــــانون الـــدولي بصــــفة 

 .سواء الاتفاقية أو العرفية، ترتب املسؤولية الدولية إزاء انتهاك الدول لقواعد هذين القانونين

وفكــرة الســيادة ال تتعــارض مطلقــا مــع املســؤولية، فالقيــام باملســؤولية هــو نتيجــة منطقيــة لتمتــع الدولــة بكامــل 

ال تســـتطيع أي دولـــة فـــرض إرادتهـــا علـــى دولـــة أخـــرى مهمـــا اســـتخدمت مـــن قـــوى تدميريـــة هائلـــة، ســـيادتها واســـتقاللها، و 

وأقــرب مثــال علــى ذلــك هــو الاحــتالل الفرنســ ي، إال انــه لــم يســتطع فــرض إرادتــه علــى الشــعب الجزائــري الــذي قــاوم بكــل 

 .أشكال املقاومة املشروعة

الناجمـة عـن جرائمهـا، فـان ألاشـخاص التـابعين لهـا  باإلضافة إلى مسؤولية دولة الاحتالل عن تعويض الخسـائر 

يســـألون جنائيـــا عـــن هـــذه الجـــرائم ســـواء فـــي ذلـــك الـــذين خططـــوا لهـــا أو أمـــروا بهـــا أو قـــاموا بتنفيـــذها أو شـــاركوا فيهـــا أو 

إن تأســــيس قيــــام املســــؤولية الجنائيــــة ضــــد فرنســــا عــــن الجــــرائم املرتكبــــة فــــي فتــــرة .حرضــــوا عليهــــا ومعــــاقبتهم ومعــــاقبتهم

حــتالل، يقـــوم علــى مبـــاد  قانونيـــة تــم تكريســـها فـــي النصــوص الدوليـــة التــي تراعـــي الطبيعـــة الخاصــة للجـــرائم الدوليـــة الا 

 .باعتبارها تمس بأمن البشرية وسالمتها

ومصـــــطلح الطفولـــــة فـــــي العديـــــد مـــــن إلاعالنـــــات والاتفاقيـــــات الدوليـــــة لحقـــــوق إلانســـــان '' الطفـــــل''ورد مصـــــطلح 

، ثــم إعــالن حقــوق الطفــل 1924انون الــدولي إلانســاني وبــإعالن جنيــف لحقــوق الطفــل لعــام والاتفاقيــات املتعلقــة بالقــ

والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية 1959لعام 

قصـ ى لســن الطفــل أو نهايــة مرحلــة ، إال أنهــا لــم تحـدد املقصــود بهــاذين املصــطلحين وال الحــد ألا1966والسياسـية لعــام 

، 1989نـوفمبر  20الطفولة، إال أن جاءت اتفاقية حقوق الطفل التي تبنتها الجمعية العامة لألمم املتحدة باإلجماع في 

كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر مـا لـم يبلـغ سـن الرشـد قبـل ذلـك بموجـب القـانون '': فقد عرفت املادة ألاولى الطفل

 (2).من اتفاقية جنيف الرابعة 51و  50كما أكدت على هذه الحماية املادتين  (1)''املطبق عليه

مــن اتفاقيــة جنيــف  36كمـا أن الطفــل فــي الاحـتالل الحربــي يحتــاج إلـى الحمايــة بشــكل خـاص، وقــد نصــت املـادة 

خامســـة عشـــر وكــــذا الرابعـــة علـــى تطبيـــق تـــدابير تفصـــيلية فيمـــا يتعلـــق بالتغذيـــة والرعايـــة الطبيـــة لألطفـــال دون ســـن ال

                                                           
نشر مؤيد سعد هللا حمدون املولى، املسؤولية عن انتهاك حقوق الطفل في ظل الاحتالل الحربي، دار الكتب القانونية، ودار شتات لل -1

 .29، ص2013والبرمجيات، مصر، 
2

- Sandra Singer, La protection des enfants dans les conflits armés – Revue International de la Croix 

Rouge-Mai, Juin 1986-68 Année N° 759, P136. 
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أن يعـــاملوا معاملـــة  بل عنـــدما يكونـــون فـــي حالـــة ألاســـر يجـــألمهـــات ألاطفـــال دون ســـن الســـابعة، كمـــا أن ألاطفـــا

، حيـــث يحتـــاج ألاطفـــال بصـــفة خاصـــة لحمايـــة مـــن نـــوع خـــاص أثنـــاء النزاعـــات املســـلحة، وهـــو مـــا اعترفـــت بـــه (1)خاصـــة

 (2).1977ي الثاني لعام والبروتوكول إلاضاف 1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

 :وعليه يمكن طرح إلاشكالية التالية

 ما مدى اعتبار جريمة الاستغالل الجنس ي لألطفال جريمة دولية؟ -

 :وعلى هدي ما تقدم يمكن تقسيم املوضوع إلى

 .الجريمة الجنسية ضد ألاطفال جريمة دولية :أوال -

 . ريمةتطبيق ألاحكام الخاصة بنظام روما ألاساس ي على الج :ثانيا -

 (3): الجريمة الجنسية ضد ألاطفال جريمة دولية -أوال

مــن املبـــاد  ألاساســـية فـــي القـــانون الــدولي إلانســـاني، حمايـــة وحـــدة ألاســـرة مــن التشـــتت أو الفصـــل بـــين أعضـــائها 

خــــالل وقــــوع الصــــراعات أو احــــتالل أو الحــــدوث ألازمــــات، وهــــذا مــــا لــــن تحــــرص علــــى تأمينــــه ســــلطات الاحــــتالل، بــــل إن 

 .م الحياة آلامنة املستقرة، منعت العديد من العائالت إرسال أبنائها إلى املدارس إضافة إلى تردي الحال املعيشيةانعدا

 (: القانون الدولي إلاةساةي)مفهوم الطفل في ظل قانون الحرب  -1

حقـــوق لقـــد ورد مفهـــوم الطفـــل والطفولـــة فـــي العديـــد مـــن إلاعالنـــات والاتفاقيـــات الدوليـــة ســـواء مـــا تعلـــق منهـــا ب

إلانســـان أو بالقـــانون الـــدولي إلانســـاني، أو مـــن خـــالل بعـــض الاتفاقيـــات، منهـــا مـــا ورد فـــي نـــص املـــادة ألاولـــى مـــن اتفاقيـــة 

ألغــراض هـذه الاتفاقيـة يعنـي الطفــل، كـل إنسـان لــم '' : ، حيــث تـنص املـادة ألاولـى علــى مـا يلـي1989حقـوق الطفـل لعـام 

 (4). ''قبل ذلك بموجب القانون املنطبق عليه يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد،

أمـــا عـــن . أول وثيقـــة دوليـــة حـــددت مفهـــوم عـــام وشـــامل للطفـــل 1989ولهـــذا تعتبـــر اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل لعـــام 

فإنــه لــم يفــرد لتعريــف الطفــل مــادة مــن مــواده، إنمــا لــم   2001تعريــف الطفــل فــي ميثــاق حقــوق الطفــل العربــي لعــام 

يجـب تكـريس مفهـوم الحقـوق للطفـل حتـى إتمـام ''ند ألاول من ألاهداف العامة، إذ نص على أنه إلاشارة إلى ذلك في الب

سـنة الثامنــة عشــر دون أي تميـز بســبب العنصــر أو اللـون أو الــدين أو الوضــع الاجتمـاعي أو الثــورة أو املولــد أو ألي ســبب 

 .آخر

وأيضـــا امليثـــاق الـــوطني لحقـــوق إلانســـان  1990أمـــا مـــن خـــالل امليثـــاق إلافريقـــي لحقـــوق الطفـــل ورفاهيتـــه لعـــام 

واعتبرت املادة ألاولى منه الطفل كل إنسان حتى الثامنة عشر من العمر إال إذا بلغ سن الرشد قبل  1986الصادر عام 

 (5).ذلك بموجب قانون بلده
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 .319، ص2010جامعة دمشق، سوريا، 
فيصل طالفحة، حماية ألاطفال في القانون إلانساني، دراسة واقع أطفال فلسطين والعراق، جامعة عمان العربية للدراسات العليا،  -2

 .75، ص2006كلية الدراسات القانونية العليا، القسم العام، رسالة الدكتوراه، 
، 2009، 1معتز فيصل العباس ي، التزام الدولة املحتلة اتجاه البلد املحتل، دراسة حالة العراق، منشورات الحلبي الحقوقية، ط -3

 .426ص
املؤرخ في  44:25اتفاقية حقوق الطفل اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  -4

، أنظر هشام قاض ي، موسوعة الوثائق الدولية املرتبطة بحقوق إلانسان، دار املفيد 1990سبتمبر  2، تاريخ بدء النقاد 1989وفمبر ن 202

 .87، ص2010للنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 
 .119، ص2008عبابسية لعمري، حقوق املرأة والطفل في القانون الدولي إلانساني، دار الهدى للطباعة والنشر،  -5
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 (1).إلى جانب ذلك هناك عدة مواثيق عتبة بحقوق الطفل

 :حقوق الطفل الدولية - أ

 :متع بها بموجب اتفاقية حقوق وهذه الحقوق تتفرع إلىوللطفل عدة حقوق يت

 وهي التـي تتقـرر بموجـب قواعـد القـانون الـدولي العـام ألعضـاء املجتمـع ألاعضـاء املجتمـع الـدولي : حقوق دولية

 . من دول ومنظمات ذو أفراد في أوقات السلم والحرب

 هم الـــبعض أو اتجـــاه الدولـــة ســـلطاتها وهـــي التـــي تقـــرر ألفـــراد داخـــل الدولـــة ســـواء اتجـــاه بعضـــ: حقـــوق داخليـــة

 .العامة، أو حقوق هذه السلطات فيما بينها أو في مواجهة املواطنين

وهــــذه منحــــت ألول مــــرة للطفــــل بموجــــب اتفاقيــــة حقــــوق )وهــــذه الحقــــوق تنقســــم بــــدورها إلــــى حقــــوق سياســــية 

 (:مدنية)، وحقوق غير السياسية (الطفل

 بموجــب إقــرار القــانون باعتبــارهم مــواطنين مثــل حريــة التعبيــر وهــي التــي تثبــت ألشــخاص  :الحقــوق السياســية

 .عن الرأي والفكر

 وهي التي تثبت خارج إطار الناحية السياسية وتنقسم إلى حقوق عامة وحقوق خاصة :الحقوق املدنية: 

 التــي تثبــت لإلنســان بمجــرد وجــوده إنســانا وال غنــى عنهــا وتســمى حقــوق الطبيعيــة أو حقــوق  :الحقــوق العامــة

 .نسان منها الحق في الحياة وسالمة الجسد وألاعضاءإلا

 حقوق ألاسرة التي : هي حقوق طارئة يكتسبها الفرد من خالل القانون وتنقسم إلى قسمين :الحقوق الخاصة

تثبـــت للشـــخص خـــالل مركزيـــه فـــي ألاســـرة وحقـــوق ماليـــة تكســـب مـــن خـــالل القـــانون املـــدني والقـــوانين املكملـــة 

 (2).له

 :الحقوق منها طبيعية خاصة وتتميز بمميزات ثالث وهيأما طبيعة هذه 

 . إنها حقوق ال يجوز التنازل عنها يتمتع بها الطفل وال يجوز حرمانه منها -

 .حقوق خالصة للطفل بمجرد وجوده وال توقع على الطفل أي التزام -

ألن الطفـل  إنها حقوق تدخل الدولـة طرفـا فيهـا بشـكل مباشـر أحيانـا وبشـكل غيـر مباشـر أحيانـا أخـرى، -

 .وصية تحت رقابة الدولة وإشرافهاال يستطيع املطالبة بحقوق إال بوجود وليه أو 

 (3): الانتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل  - ب

مع والدة طل طفل في أي مكان في العالم يتجدد آمال بني البشر وأحالمهم، مما ال شك فيه أن طفولة هـي نـواة 

ا مــن مبــاد  املعلنــة فــي امليثــاق ألامــم املتحــدة التــي تجســد فيهــا الاعتــراف بالكرامــة املتأصــلة املســتقبل وصــانعوه، وانطالقــ

                                                           
 :الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل، نذكر منها -1

 .في جنيف 1924إعالن حقوق الطفل لعام  -

 .1959نوفمبر  20إعالن حقوق الطفل الذي اعتمد في  -

 .1989اتفاقية حقوق الطفل لعام  -

، ودخلت حيز 2000ماي  25حة اعتمدت في البروتوكول الاختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك ألاطفال في املنازعات املسل -

 .2002فيفري  23النفاد في 

ماي  25البروتوكول الاختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ألاطفال واستغالل ألاطفال في البغاء وفي املواد إلاباحية، اعتمدت في  -

 . 2020جانفي  18، ودخلت حيز النفاد في 2000
ي، حقوق الطفل في التشريعات الوطنية واملواثيق الدولية، دراسة مقارنة، دار وائل ألاردن، الطبعة محمد جهيد الرصيفان العباد -2

 . 107، ص2013ألاولى، 
3-Sandra Singer, op.cit, PP 136-137. 
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لجميع أعضاء ألاسرة البشرية وبحقوقهم على قدم املساواة، فقد باتت حقـوق الطفـل وضـرورة حمايتهـا جـزءا ال يتجـزأ 

 .من حقوق إلانسان العاملية

، البد من املعرفة معنى الانتهاكات في اللعنة وفي القانون فال بد لنا للتوصل ملضمون الانتهاكات الجنائية الدولية

 (1).أن نتعرض إلى تحديد متى يشكل السلوك انتهاكا جنائيا خاضعا لقاعدة التجريم والعقاب الدولية

 .الانتهاك في اللغة العربية، إذهاب حرمة الش يء

و شرا أو تعديا أو مخالفة أو إخالال، ويعنـي أيضـا خرقـا أو نقصا أ( Violation)وفي اللغة إلانجليزية يعني الانتهاك 

 (2).تجاوزا، وكذلك يعني انتهاك حرمة أو الاعتداء

املخالفــة للقــانون الــذي يمــس املصــلحة العامــة كتــرك أمــوال '': نتهــاك القــانون اصــطالح القــانوني فيعنــي أمــا فــي الا 

جون بحيــــث يتعــــرض املوقوفــــون والســــجناء ملخــــاطر الدولــــة عرضــــة للتلــــف والضــــياع أو مخالفــــة شــــروط املواقــــف والســــ

 . ''إلاصابة باألمراض أو حرمانهم من حقوقهم ألاساسية التي أكد القانون الوطني والدولي على ضرورة تمتعهم بها

وتنتهــك الدولــة التزاماتهــا الدوليــة متــى كــان هــذا الســلوك الصــادر عنهــا غيــر مطــابق ملــا يتطلبــه هــذا الالتــزام، وفعــل 

الذي يشكل انتهاكا الالتزام الدولي، هو فعل غير مشروع دوليا بصرف النظـر عـن كـون منشـ ئ هـذا الالتـزام عرفيـا الدولة 

 . أو تعاهديا أو غير ذلك

كما يعرف الانتهاك أيضا على أنه كل مخالفة للقانون الدولي، وال يكون الانتهاك بهـذه الصـفة إال إذا خضـع هـذا 

 .الدوليةألاخير لقواعد التجريم والعقاب 

تلــــك التــــي يقررهــــا العــــرف الــــدولي بصــــفة أصــــلية أو تتضــــمنها الاتفاقيــــات ''ويقصـــد بالقاعــــدة التجريميــــة الدوليــــة 

 (3).الدولية

 : التعريف بالجريمة وأركانها كجريمة دولية -2

لجــــرائم النزاعــــات املســــلحة ضــــد ألاطفــــال صــــورتين، ألاولــــى تجنيــــد ألاطفــــال أو إشــــراكهم فــــي النزاعــــات املســــلحة، 

 . الثانية هي استهداف ألاطفال في النزاعات املسلحة واستغاللهمو 

 :التعريف بالجريمة - أ

ويعـــــرف برنـــــامج العمـــــل الخـــــاص بـــــاملؤتمر العـــــالمي ألاول حـــــول اســـــتغالل ألاطفـــــال ألغـــــراض جنســـــية املنعقـــــد فـــــي 

ل مكافـــأة كـــل اعتـــداء جنســـ ي مـــن طـــرف شـــخص بـــالغ مقابـــ'': الاســـتغالل الجنســـ ي لألطفـــال بأنـــه 1996ســـتوكهولم ســـنة 

نقدية أو عينية للطفـل أو لشـخص أو عـدة أشـخاص آخـرين، وفـي هـذه الحالـة فـإن الطفـل يعامـل علـى أنـه متـاع جنسـ ي 

 (4).''ومتاع تجاري 

اســــتخدام ألاطفــــال ممــــن هــــم دون ســــن الثامنــــة عشــــر إلشــــباع '': كمــــا عــــرف هــــذا النــــوع مــــن الاســــتغالل عــــل أنــــه

 (5).''الرغبات الجنسية للبالغين

تتعهد الدول ألاطراف بحماية الطفـل مـن جميـع ''منها بوجوب أن  24ة حقوق الطفل فتقرر في املادة أما اتفاقي

ولهــــذه ألاغــــراض تتخــــذ الــــدول ألاطــــراف، بوجــــه خــــاص، جميــــع التــــدابير . أشــــكال الاســــتغالل الجنســــ ي والانتهــــاك الجنســــ ي

                                                           
، 2010ى، بشرى سلمان حسين العبيدي، الانتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة ألاول -1

 60-64 .-65ص
 .قد وردت في العديد من الصكوك الدولية وتعني انتهاك حقوق إلانسان( Violation of human rights)تعني عبارة  -2
 .49-50-51بشرى سلمان حسين العبيدي، مرجع سابق، ص -3
4- ECPAT 7، ص1999في املؤتمر العالمي، بانكوك، تايلند،  الدولية، خطوة إلى ألامام، التقرير الثالث حول تنفيذ برنامج العمل املعتمد. 
5- Vitit Muntarbhorn, Sexual Exloitation of children 8, U.N-New York and Geneva, 1996, P. Right 

Angel, Winter 1996, 7, Issue 17, P.8. 
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لطفــل علـى تعــاطي أي نشـاط جنســ ي غيـر مشــروع؛ حمــل أو إكـراه ا -أ: املالئمـة الوطنيـة والثنائيــة واملتعـددة ألاطــراف ملنـع

ـــتخدام  -الاســــــتخدام الاســــــتغاللي لألطفــــــال فــــــي الــــــدعارة أو غيرهــــــا مــــــن املمارســــــات الجنســــــية غيــــــر املشــــــروعة؛ ج -ب ــ الاسـ

 .''الاستغاللي لألطفال في العروض واملواد الداعرة

هذا النوع  من الجرائم بتعبير  3الخاصة بحظر أسوأ أشكال عمل ألاطفال في املادة  182وتشمل الاتفاقية رقم 

 -ب: يشمل تعبير أسـوأ أشـكال عمـل ألاطفـال فـي مفهـوم هـذه الاتفاقيـة مـا يلـي''أسوأ أشكال عمل ألاطفال إذ تنص على 

 .''استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه ألراض الدعارة أو إلنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية

الاختياري امللحق باتفاقيـة حقـوق الطفـل الخـاص ببيـع ألاطفـال واسـتغالل  من البروتوكول  2كذلك تنص املادة 

: ألاطفال في البغاء وفي املواد إلاباحية، فـي الفقـرتين ب و ج منهـا علـى تعريـف لصـورتي الاسـتغالل الجنسـ ي لألطفـال وهـو

أي شـــكل آخـــر مـــن  يقصـــد باســـتغالل ألاطفـــال فـــي البغـــاء، اســـتخدام طفـــل بغـــرض أنشـــطة جنســـية لقـــاء مكافـــأة أو  -ب''

يقصــد باســتغالل ألاطفــال فــي املــواد إلاباحيــة، تصــوير أي طفــل بــأي وســيلة كانــت يمــارس ممارســة  -أشــكال العــروض، ج

 .''حقيقية أو باملحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير لألعضاء الجنسية للطفل إلشباع الرغبة الجنسية أساسا

 :عناصر الجريمة وأركانها - ب

 :لأفعال الاستغال -1

تشــــمل هــــذه ألافعـــــال اســــتخدام طفــــل أو تشـــــغيله أو عرضــــه ألغــــراض الـــــدعارة أو إلنتــــاج أعمــــال إباحيـــــة أو أداء 

 .عروض إباحية، أو الاستخدام الاستغاللي للطفل في هذه ألاغراض

كـذلك إنتــاج أو . (1)تأخـذ هـذه ألافعـال صـورة عـرض أو تـأمين أو تـدبير أو تقــديم طفـل لغـرض اسـتغالله فـي البغـاء

 (2).زيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالطفلتو 

وقــــد عــــدت هــــذه الجريمــــة بموجــــب نظــــام رومــــا ألاساســــ ي للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة، جريمــــة ذات طــــابع دولــــي 

ـــ 22/ب/8-2املــــادة )وبصــــورة جريمــــة حــــرب ضــــمن ( ز/1- 7املــــادة )بصــــورة جريمــــة ضــــد إلانســــانية ضــــمن  ــ ـــا ( 6/وهــ إذا مـ

ـــبيل املثــــال جريمــــة الاســــتعباد . ارتكبــــت بموجــــب الشــــروط املنصــــوص عليهــــا فــــي أركــــان الجــــرائم املرفــــق بالنظــــام فعلــــى سـ

الجنســ ي املعــد جريمـــة ضــد إلانســانية، لكـــي تتحقــق فــال بـــد مــن أن يمــارس املـــتهم أيــا مــن الســـلطات أو جميــع الســـلطات 

 .ثل شراء أو بيع أو إعارة أو مقايضةفيما يتصل بحق امللكية على شخص أو أكثر م

كمــا يجــب أن يتســبب . هــذا الشــخص أو هــؤالء ألاشــخاص أو أن يفــرض علــيهم حرمانــا مــاثال مــن التمتــع بالحريــة

كــذلك أن يرتكــب هــذا التصــرف . املــتهم فــي قيــام الشــخص أو ألاشــخاص بفعــل أو أكثــر مــن ألافعــال ذات الطــابع الجنســ ي

منهيــي موجــه ضــد مجموعــة مــن الســكان املــدنيين وإن يعلــم املــتهم بــأن التصــرف هــو كجــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو 

جزء من هجوم واسع النطاق أو منهيي موجه ضد مجموعة من السكان املدنيين أو ينوي أن يكون هذا التصرف جزءا 

 (3) (.2-ز/1- 7ملادة ا)من ذلك الهجوم 

وإن يكـــون مرتكـــب . أو غيـــر دولـــي وتكـــون مرتبطـــة بـــهوهـــي تعـــد جريمـــة حـــرب إذا مـــا صـــدرت فـــي الســـياق نـــزاع دولـــي 

ـــــ   /8-2و ( 22)ب/8-2املادة )الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح   (4)((.6-2)هـ

                                                           
 .من البروتوكول الاختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل( ب/3-1)املادة  -1
 .من البروتوكول السابق( ج/3-1)ادة امل -2
هناك أنواع أخرى من الجرائم الجنسية التي تشكل جريمة ضد إلانسانية مثل الاغتصاب وإلاكراه على البغاء والحمل القسري  -3

 . والتعقيم القسري والعنف الجنس ي

 (.6و 5و 4و 3و  1-ز/7-1)أنظر أركان الجرائم امللحقة بنظام روما ألاساس ي املادة  -
 .وما بعدها 155، ص2001محمود شريف بسيوني، املحكمة الجنائية الدولية، مطابع روز اليونسيف الجديدة، . د -4
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 :قصد الاستغالل -2

هـــذه الجريمـــة جريمـــة عمديـــة ال تتحقـــق إذا لـــم يكـــن الجـــاني متعمـــدا اســـتغالل طفـــل جنســـيا ويعتمـــد أن يكـــون 

سنة، ويفترض القانون علم الجاني بأن املجني عليـه هـو طفـل فـإذا مـا دفـع بجهلـه بصـغر  18جني عليه طفال دو سنة امل

سن املجني عليه فال يؤخذ بدفعه هذا إال إ أثبت أن جهله هذا كان نتيجـة خطـأ أوقعتـه فيـه ظـروف اسـت نائية خارجـة 

 .يقع عبء إلاثبات –الجاني  –عن إرادته وعليه 

أمــا القصــد الخــاص لهــا فهــو هنــا ألانشــطة الجنســية وإشــباع الرغبــة الجنســية , القصــد العــام للجريمــةوهــذا هــو 

فاألنشـــطة (. 182)مـــن الاتفاقيــة رقــم ( 3)مـــن البروتوكــول امللحــق باتفاقيـــة حقــوق الطفــل و ( ب وج-2)كمــا بينتــه املــواد 

 .جريمة البد من توافر هذا القصد لدى الجانيالجنسية تعد هي الغاية التي يسعى إليها الجاني، فحتى تتحقق هذه ال

وألانشـــطة الجنســـية هـــي كافـــة ألافعـــال التـــي تمتـــاز باإلثـــارة الجنســـية ولـــو لـــم تصـــل إلـــى درجـــة الاتصـــال الجنســـ ي 

 (1).الكامل

 :صفة املجني عليه -3

 يجب أن يكون طفل دون سن الثامنة عشرة، وهناك صفة أخرى تختص بها ضحايا هذه الجريمة وهي ألاطفال

الـــذين ســـبق أن تعرضـــوا الســـتغالل أو اعتـــداء جنســـ ي أو اغتصـــاب أو تحـــرش أو عنـــف أو أي تعـــرض آخـــر يحمـــل الطـــابع 

الجنســــ ي داخــــل البيــــت مــــن أحــــد أفــــراد العائلــــة أو ألاقــــارب أو ألاصــــدقاء أو خــــارج البــــين مــــن املدرســــين أو املــــدربين أو أي 

التــــي أجريــــت بأمريكــــا الالتينيــــة وجــــزر الكــــاريبي فقــــد بينــــت بعــــض الدراســــات . شــــخص مقــــرب مــــن الطفــــل أو غريــــب عنــــه

من ألاطفال املتعاطين للبغاء، يعانون من استغالل نفس ي أو جسدي سابق ( %80)واململكة املتحدة البريطانية أن نحو 

 .داخل أسرهم، وأغلبهم ضحايا الاعتداء الجنس ي من بعض أفراد ألاسرة أو ألاقارب

ريمــة حقيقيــا بــل ممكــن أن يكــون مزيفــا، وهــذا يظهــر واضــحا فــي الفــن وال يفتــرض أن يكــون الطفــل موضــوع الج

إلابــاظي، فعــن طريــق التكنولوجيــا الحديثــة واملتطــورة أصــبح بإمكــان الجنــاة خلــق فــن إبــاظي موضــوعه طفــل ولكــن هــذا 

عنـد  الطفل مزيف وغبر حقيقي ومـن صـنع الخيـال الجـاني ومـع ذلـك فهـو يجـرم ألن الضـرر الـذي تسـببه املـواد إلاباحيـة

ألاطفال يتجاوز الاستغالل املباشر لهم في إنتاج هذه املواد فضال عن أن هذه املواد لها إمكانات كبيرة في التشجيع على 

 .الاستغالل الجنس ي لألطفال

وال تعــد الفتيــان وحــدهن ضــحايا لهــذا الجريمــة، بــل لــوحظ فــي الفتــرات ألاخيــرة زيــادة واضــحة فــي عــدد الصــبيان 

 (2).ل املثال، أعلن في املجالت ألامريكية وألاوروبية عن سريالنكا بأنها مركز بغاء ألاطفال الذكور فعلى سبي. الضحايا

أما رضاء الطفل أو من يقوم مقامه فال يعتد به في هذه الجريمة، فسواء كان الطفل أو من يقوم مقامه راضيا 

أن يكـــون املجنــــي عليـــه هـــو الــــذي ســـعى إلــــى  كمــــا يســـتوي ألامــــر أيضـــا. باســـتغالله أم غيـــر راض فالجــــاني يســـتحق العقـــاب

 (3).الجاني أم أن الجاني هو من عرض عليه الاستغالل

 :املقابل -4

إن هــذه الجريمــة وأن كانــت فــي معظــم الحــاالت ترتكــب بمقابــل مــادي أو معنــوي، إال أنهــا يجــب أن تعــد متحققــة 

ـــي الب ـــل فــ ـــف اســـــتغالل الطفــ ـــية، ونجـــــد أن تعريــ ـــن ( 2-ب)غـــــاء الـــــوارد فـــــي املـــــادة كـــــذلك وإن كانـــــت مقابـــــل متعـــــة شخصــ مــ

                                                           
، 2010، 1بشرى، سلمان حسين العبيدي، الانتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط -1

 .294ص
2- L.O, The Sale and Trafficking of Children, Trageting the Intolerable: A New International 

Convention to Eliminate the Worst Forms of child Labour, ILO Geneva, 1999. 
اقية من البروتوكول امللحق باتف( ب-3)من اتفاقية حظر الاتجار باألشخاص واستغالل دعارة الغير واملادة  2و  1هذا ما قررته املواد  -3

 .ألامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية والخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار باألشخاص وخاصة النساء وألاطفال
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استخدام طفل لغرض أنشـطة جنسـية لقـاء مكافـأة أو أي  ''البروتوكول امللحق باتفاقية حقوق الطفل الذي ينص على 

 .''ش يء آخر من أشكال العوض

 :تطبيق ألاحكام الخاصة بنظام روما ألاساس ي على الجريمة  -ثانيا

 :جهود املحكمة الجنائية الدولية -1

ـــ ـــبب جهــ ـــع الـــــدولي املبذولـــــة ألجـــــل حمايـــــة املـــــدنيين بســ ـــال –ود املجتمــ ـــة النســـــاء وألاطفــ مـــــن الاعتـــــداء علـــــى  -خاصــ

حقـوقهم أثنــاء النزاعـات املســلحة، باتـت الحاجــة ملحــة إلنشـاء قضــاء دولـي جنــائي دائــم ملعاقبـة مرتكبــي الجـرائم فــي حــق 

، أجـــرت لجنـــة القـــانون (1)1989امـــة فـــي عـــام إلانســـانية ســـواء فـــي وقـــت الســـلم أو الحـــرب، وبنـــاءا علـــى طلـــب الجمعيـــة الع

، دراســة شــاملة ملســألة إنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة ذات طــابع 1990الــدولي فــي دورتهــا الثانيــة وألاربعــين املعقــودة عــام 

تواصـــلت الاجتماعـــات والتحضـــيرات،  1997وحتـــى عـــام  1992دائـــم تكـــون لهـــا صـــلة بمنظمـــة ألامـــم املتحـــدة، ومنـــذ عـــام 

وخالل املؤتمر الدبلوماس ي الذي نظمته ألامـم املتحـدة . موحد بشأن إنشاء املحكمة الجنائية الدولية بشأن إعداد نص

 .''نظام روما ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية''، تم اعتماد 1998يوليو  17يونيو حتى  15في روما في الفترة من 

وبمحاكمـة ألاشـخاص  (3)، تختص بالتحقيق(2)(International Criminal Court)واملحكمة الجنائية الدولية 

 (4):الذي يرتكبون أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي، وهي

 (5).جريمة إلابادة الجماعية -

 6).الجرائم ضد إلانسانية -

 (7).جرائم الحرب -

 .جريمة العدوان -

ث ألاولى، أما جريمة املقصود بكل واحدة من الجرائم الثال  6-8وقد عرف النظام ألاساس ي في املواد من 

العدوان سوف تدخل في الاختصاص الفعلي للمحكمة بعد أن تقوم الدول ألاطراف باالتفاق على تعريف العدوان 

، كما أن اختصاص املحكمة مستقبلي فقط، بمعنى أنها لن تنظر (8)وعناصره وشروطه التي تجعل املحكمة مختصة

 (9).التفاقيةإال الجرائم التي ارتكبت بعد سريان العمل با

                                                           
 .1989الصادر في ديسمبر  44/39قرار الجمعية العامة  -1
 .، ومقرها مدينة الهاي بهولندا2002يوليو  ، ودخلت حيز النفاذ في2002أفريل  11بدأت املحكمة الجنائية الدولية رسميا يوم الخميس  -2
حازم عتلم، نظام إلادعاء أمام املحكمة الجنائية الدولية، دراسة ضمن كتاب املحكمة الجنائية الدولية، إعداد املستشار شريف  -3

 .وما بعدها 145، ص2003عتلم، 
 .256، ص2003، يناير، 1لسنة العاشرة، العدد محمد  يوسف علوان،املحكمة الجنائية الدولية، مجلة ألامن والقانون، ا -4
 .68، ص2003محمد ماهر، جريمة إلابادة، دراسة ضمن كتاب املحكمة الجنائية الدولية، إعداد املستشار شريف عتلم،  -5
كتوراه، كلية طاهر عبد السالم إمام منصور، الجرائم املرتكبة ضد إلانسانية ومدى املسؤولية القانونية الدولية عنها، رسالة د -6

 .245، ص2005الحقوق، جامعة عين شمس، 
، 2003صالح الدين عامر، تطور مفهوم جرائم الحرب، دراسة ضمن كتاب املحكمة الجنائية الدولية، إعداد املستشار شريف عتلم،  -7

 .101ص
لدولية، مجلة السياسة الدولية، العدد أحمد الرشيدي، النظام الجنائي الدولي، من لجان التحقيق املؤقت إلى املحكمة الجنائية ا -8

 .15، ص2002، أكتوبر 150
 .، من النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية11/م -9
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لقد كانت املحكمة الجنائية الدولية هي الحلقة املفقودة في النظام القانوني الدولي، فمحكمة العدل الدولية 

تتناول القضايا التي أطرافها دول، وبدون محكمة جنائية دولية تتعامل مع املسؤولية الفردية، كانت الانتهاكات 

، لذلك فإن نظام املحكمة يطبق فقط على ألافراد، وفي هذا الصدد (1)بالجسمية لحقوق إلانسان تمر غالبا دون عقا

ينص ميثاق املحكمة على أن اختصاصها يشمل ألاشخاص الطبيعيين، الذين يرتكبون جريمة، وبأن الشخص يكون 

 (2).مسئوال عنها بصفته الفردية، ويصبح عرضة للعقاب من جانب املحكمة

ات محددة بخصوص حماية ألاطفال من الجرائم التي تدخل في هذا ولم يخل نظام املحكمة من إشار 

ال يكون للمحكمة اختصاص على أي شخص يقل ''على أنه  26اختصاصها، ولهذا فقد نص النظام ألاساس ي في املادة 

، وقد جاء هذا املص إمعانا في حماية ألاطفال حيث أنهم ال ''عاما وقت ارتكاب الجريمة املنسوبة إيه18عمره عن 

 .رتكبون ألافعال والجرائم املنصوص عليها في هذه الاتفاقية من تلقاء أنفسهم، وإنما هم ضحية للكبار وأطماعهمي

وباإلضافة إلى ذلك أدرج النظام ألاساس ي للمحكمة في قائمة جرائم الحرب التي تدخل في اختصاص املحكمة، 

عمال الحربية، أو القيام بتجنيدهم في القوات اشتراك ألاطفال دون الخامسة عشر من عمرهم بصورة فعلية في ألا 

، وفي القوات املسلحة الوطنية والجماعات املسلحة ألاخرى عند (3)املسلحة الوطنية عند نشوب نزاع مسلح دولي

 (4). نشوب نزاع مسلح غير دولي

 :ألاحكام الخاصة بنظام روما ألاساس ي -2

طة وأصبحت الحاجة ملحة ملالحقة مرتكبي تلك الجرائم لقد تميزت الجريمة الدولية بالوحشية والقسوة املفر 

وضمان عدم إفالتهم من العقاب وضرورة وجود آلية دولية ملالحقتهم وهو ألامر الذي يتحقق عن طريق القضاء 

الجنائي الدولي املستقل واملحايد والذي يمارس اختصاصاته على أفراد دون تمييز وفي ذلك ترسيخ ملباد  العدالة 

 (5).ة الدوليةالجنائي

 ولكن هنا نتساءل عن كيفية محاكمة القادة و الرؤساء بارتكابهم جرائم دولية ؟ 

 :مبـدأ عدم إلاعتداد بالصفــة الرسميــة - أ

من النظام ألاساس ي فإن جميع  02الذي نصت عليه املادة أ عدم الاعتداد بالصفة الرسمية و تطبيقا ملبد

متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية سواء كان رئيسا لدولة أو ألاشخاص يطبق عليهم هذا النظام بصورة 

حكومة أو عضوا في املحكمة أو برملان أو ممثال منتخبا أو موظفا حكوميا وال تعفيه صفته الرسمية من العقاب كما ال 

 (6). فرادبالحصانات الخاصة باأل  تشكل سببا لتخفيف العقوبة، كما أن هذا النظام ال يعتد

ث جاء النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة شامال ملبدأ مسؤولية القادة و الرؤساء عن حي

سواء طبق هذا و ،(7)من النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية( 09)جرائم مرؤوسيهم و هذا ما نصت عليه املادة 

م اء بإصدار أوامرهم إلى مرؤوسيهم بارتكاب الجرائالرؤسفهذه الحالة عندما يقوم القادة و : ألامر بصورة مباشرة 

                                                           
 .631، ص2002صالح عبد البديع شلبي، الوجيز في القانون الدولي، مكتب ألازهر للطباعة، دمنهور، مصر،  -1
 .ولية، من النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الد26/م -2
 .من النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية(/ ب) 8/2/م -3
 .، من النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية(هـــ) 8/2/م -4
 . 09، ص  0909جهاد القضاة ، درجات التقاض ي و اجراءاتها في املحكمة الجنائية الدولية ، دار وائل ، ألاردن ، الطبعة ألاولى ،  -5
عبد الكريم عثمان ، الجرائم الدولية في ضوء القانون الدولي الجنائي و الشريعة إلاسالمية ، دار الكتب القانونية ، مصر، أحمد  -6

 . 092، ص  0990دراسات للنشر و البرمجيات ، مصر ، 
 .من نظام روما ألاساس ي 09إرجع نص املادة  -7
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، م املرؤوس بارتكاب بعض الجرائمأما أن تكون بصورة غير مباشرة عن طريق قياالداخلية في اختصاص املحكمة، و 

 .دون أمر الرئيس ولكن بعلمه و دون تدخل منه ملنع هذه الجرائم أو قمعها

بتنظيمين مختلفين ملبدأ مسؤولية القادة و الرؤساء عن جرائم  (1)من نظام روما ألاساس ي 00لقد جاءت املادة 

 :مرؤوسيهم و ذلك على النحو آلاتي

  مسؤولية القائـد العسكري : 

و هي جرائم  يسأل القائد العسكري أو من يقوم مقامه جنائيا عن الجرائم التي تدخل في اختصاص املحكمة

العسكرية لذلك  ، متى أرتكبت من جانب القواتم ضد إلانسانيةبشري وكذلك الجرائ، جرائم إبادة الجنس الالحرب

، وذلك من خالل أن القائد العسكري أو من يقوم مقامه يعلم القائد العسكري وتقع تحت إمرته وسيطرته الفعلية

هذه  يقينا بهذه ألافعال، أو عندما ال يتخذ القائد العسكري التدابير ألازمة و العقولة ملنع أو وضع ارتكاب مثل

 .، وثم يتخذ إجراءات التحقيق والقضاء املختصة(2)الجرائم

 مسؤولية الرئيس ألاعلى: 

يسأل الرئيس عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسيه طاملا أنها من الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص 

سلطة الرئيس أو ليشترط ملسؤولية الرئيس، ضرورة أن يكون املرؤوسون خاضعون الدولية و املحكمة الجنائية 

تقوم املسؤولية الجنائية للرئيس إذا كان الرئيس قد علم بالفعألو تجاهل بإرادته معلومات تؤكد سيطرته الفعلية و 

بوضوح أن مرؤوسيه قد ارتكبوا أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم أو عندما ال يتخذ الرئيس التدابير الالزمة و 

نع أو يقمع ارتكاب مثل هذه الجرائم أو عدم قيامة بعرض املسألة على السلطات املعقولة في حدود سلطته، حتى يم

 .املختلفة بالتحقيق و املحاكمة

كذلك مسؤولية الرئيس إلاداري عن أفعـــــــــــاملسؤوليه ون مسؤوال هو أو من يقوم مقامه و إن القائد العسكري يك

 .لون الدولة أو يعبرون عن سيادتهاثبوضعهم يم( 3)جنائيا دون إلاعتذار بالصفة الرسمية 
 

صراحة على أن أوامر الرؤساء أو القادة العسكريون ( 4)من نظام املحكمة الجنائية الدولية  22أضافت املادة و 

تدخل في اختصاص املحكمة الجنائية الدولية، ص و ليس سببا من أسباب إلاباحة الجريمة التي ترتكبها أحد ألاشخا

، كما أنه ال تحول الحصانات أو الصفة (5)عتذار بأنه كان ينفذ أمر رئيسه أو أمر قائده العسكري فال يجوز ألحدهم إلا 

 .الرسمية دون محاكمة املتهمين بارتكاب جرائم دولية

 :ال جريمــة وال عقوبــة إال بنـص: مبـدأ الشرعيــة الجنائيــة  - ب

حيث يفقد أي قانون جنائي معناه الحقيقي ال يمثل مبدأ الشرعية الجنائية عالمة فارقة لكل قانون جنائي ب

، وقد اشرنا من قبل إلى القراءة الخاصة لهذا املبدأ في إطار القانون الدولي وده بدون تكريس هذا املبدأ العامبل وج

بدأ وإذا كان التصرف في قراءة هذا امل". ال جريمة و ال عقوبة إال بقانون " الجنائي العرفي التي ينبغي أن ترد بصيغة 

على هذا النحو يتناسب مع الوضع الخاص لهذا القانون الذي كان وال يزال يستمد الكثير من قواعده من العرف 

الدولي، فإن تدوين الجرائم الدولية الخطيرة في إطار قانون جنائي خاص بهذه الجرائم، ونعني به النظام الاساس ي 

                                                           
 .من نظام روما ألاساس ي 00إرجع نص املادة  -1
 . 000،  000، ص  0999لفتاح بيومي حجازي ، املحكمة الجنائية الدولية ، دار الفكر الجامعي ، إلاسكندرية ، مصر ، عبد ا -2
عبد الفتاح بيومي حجازي ، املحكمة الجنائية الدولية ، النظرية العامة للجريمة الدولية، نظرية إلاختصاص القضائي للمحكمة، دار  -3

 .000، 000، ص 0992تات للنشر والبرمجيات، مصر، الكتب القانونية مصر، دار ش
 .من نظام روما ألاساس ي 22أنظر املادة  -4
 .22-20علي عبد القادر القهوجي، القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص  -5
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عية الجنائية وتكريسه في إطار هذا النظام الذي يعد قانونا للمحكمة الجنائية الدولية، حتم النص على مبدأ الشر 

دوليا جنائيا حقيقيا يدين بوجوده إلى فضائل تطبيق هذا املبدأ في القانون الدولي العام بحسب قراءته املعتادة في أي 

من  00املادة ، وهذا املبدأ نصت عليه "ال جريمة وال عقوبة إال بنص " قانون جنائي آخر والتي ترد عادة بصيغة 

،وذلك معظم التشريعات الوطنية ومن بينها  التشريع الجزائري في املادة (1)النظام الاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية

 .ولى من قانون العقوبات الجزائري ألا 

 :عــدم جواز سقـوط الجرائم الدوليــة بالتقادم -3

وهو املبدأ الذي تعمل به التشريعات الوطنية،  التقادم هو سقوط العقوبة أو الدعوى العمومية بمض ي املدة،

وميثاق نورنبرغ خالية من إلاشارة إلى التقادم، وكذلك  0019أما على املستوى الدولي فقد جاءت إتفاقية لندن لعام 

 .0091ألامر بالنسبة إلى مشروع تقنين الجرائم ضد سالم وأمن البشرية لعام 

اعدة عدم جواز سقوط جرائم الحرب بالتقادم وخاصة قرار الجمعية وقد تبنت ألامم املتحدة في قراراتها ق

، وقد تلته عدة قرارات تصب في نفس الغرض، وسيما أن النظام  0020نوفمبر  02بتاريخ ( 02.د) 0200العامة رقم 

 تسقط ال :" ، التي نصت على ما يلي 00ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية قد تبنى مبدأ عدم التقادم في املادة 

 (2). "الجرائم التي تدخل في إختصاص املحكمة بالتقادم أيا كانت أحكامه 

 :العقوبات املقررة بشأن ارتكاب الجرائم الدولية -4

خالفا للجرائم الدولية ألاخرى، ال توجد عقوبة محددة لجريمة حرب الاعتداء، ولكن هذه الجريمة من أقس ى 

لمي واملجتمع الدولي، فلذلك يجب أن يعاقب مرتكبوها بأقص ى العقوبات، الجرائم الدولية وأخطرها على السالم العا

الجرائم ضد إلانسانية : من النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية وهي 05أما عن الجرائم املقدرة ملوجب املادة 

لعقوبات الواجبة تحت عنوان ا 77املادة  (3)وجريمة إلابادة الجماعية وجرائم الحرب، وقد نصت على العقوبات

 :التطبيق، وهي تنقسم إلى قسمين

سنة، وكذلك السجن  30تتراوح بين السجن املحدد بعدد من السنوات والتي أقصاها : العقوبات ألاصلية - أ

 .املؤبد

مثل فرض الغرامة مصادرة العائدات واملمتلكات وألاصول املترتبة بصورة : العقوبات التبعية أو التكميلية - ب

 . مباشرة عن الجريمة دون املساس بحقوق ألاطراف الحسنة النيةمباشرة أو غير 

نالحظ أن نظام روما ألاساس ي قد استبعد عقوبة إلاعدام التي هي ما زالت محل بذل في القوانين  - ت

 .الداخلية

 :خاتمة

ر هذا تعد جريمة شراء ألاطفال الستغاللهم جنسيا، الجريمة ألاكثر رواجا أثناء النزاعات املسلحة، وال يقتص

النوع من الجرائم على إلاناث فقط بل حتى على الذكور، ثن إن ارتكاب هذه الجرائم أثناء النزاع املسلح يكون لديها 

 .من نظام روما ألاساس ي 08صفة الجريمة الدولية طبقا للمادة 

 :وعليه نخلص إلى النتائج التالية

                                                           
 .902، ص 0909، 0نزار العنكبي، القانون الدولي إلانساني، دار وائل للنشر ، ط -1
سؤولية الجنائية الدولية عن الجريمة الدولية، املجلة الجزائرية للعلوم السياسية ، القانونية والاقتصادية، بوبكر عبد القادر، امل -2

 .210، ص 0900، جوان، 90العدد 
 .62، ص2000عبد القادر القهوجي، القانون الجنائي الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية،  -3
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لة عدم الاعتداء بالصفة الرسمية، إال أن هذا ال على الرغم من الطابع إلالزامي لنظام روما ألاساس ي في مسأ -0

 .يمنع الانتهاكات ضد حقوق الطفل

 .يعتبر تشتت القواعد الدولية املختصة بحقوق الطفل بين صكوك دولية عدة يؤدي إلى عدم إلاملام بها -0

 :ونوص ي بما يلي

لحقوق الطفل مما يوص ى بعدم إن غياب الجدية في معالجة ألاسباب التي تؤدي إل إتباع الانتهاكات الجنائية  -0

 .اهتمام الحكومات بالقضاء أو على ألاقل الحد من هذه الانتهاكات

غياب التفعيل الحقيقي للقانون وضعف آلية التنفيذ وتسهيل عمليات إفالت الجناة من العقاب خاصة  -0

 .أثناء النزاعات املسلحة

 :قائمة املراجع

I. النصوص القانونية: 

 .الطفلالاتفاقية الخاصة بحقوق  -0

اتفاقية حقوق الطفل اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم  -0

 .1990سبتمبر  2، تاريخ بدء النقاد 1989نوفمبر  202املؤرخ في  44:25املتحدة 

 (.6و 5و 4و 3و  1-ز/7-1)أركان الجرائم امللحقة بنظام روما ألاساس ي املادة  -2

 .1989الصادر في ديسمبر  44/39العامة قرار الجمعية  -1

 .من البروتوكول الاختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل( ب/3-1)املادة  -9

 .من البروتوكول السابق( ج/3-1)املادة  -2

 .، من النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية11املادة  -2

 .من نظام روما ألاساس ي 09املادة  -0

 .للمحكمة الجنائية الدولية، من النظام ألاساس ي 26املادة  -0

 .من نظام روما ألاساس ي 00املادة  -09

 .من نظام روما ألاساس ي 22املادة  -00

 .من النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية ، (ب) 8/2املادة  -00

 .، من النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية(هـــ) 8/2املادة  -02
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II. الكتب القانونية: 

في ضوء القانون الدولي الجنائي والشريعة إلاسالمية، دار الكتب رائم الدولية ، الجأحمد عبد الكريم عثما -0

 . 0990، ت، مصرالبرمجياالقانونية، مصر، دراسات للنشر و 

بشرى سلمان حسين العبيدي، الانتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة  -0

 .2010ألاولى، 

لعبيدي، الانتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل، منشورات الحلبي الحقوقية، بشرى، سلمان حسين ا -2

 .2010، 1لبنان، ط

تها في املحكمة الجنائية الدولية، دار وائل، ألاردن، الطبعة ألاولى، ، درجات التقاض ي و اجراءاجهاد القضاة -1

0909. 

سة ضمن كتاب املحكمة الجنائية الدولية، إعداد حازم عتلم، نظام إلادعاء أمام املحكمة الجنائية الدولية، درا -9

 .2003املستشار شريف عتلم، 

صالح الدين عامر، تطور مفهوم جرائم الحرب، دراسة ضمن كتاب املحكمة الجنائية الدولية، إعداد املستشار  -2

 2003شريف عتلم، 

 .2002ور، مصر، صالح عبد البديع شلبي، الوجيز في القانون الدولي، مكتب ألازهر للطباعة، دمنه -2

 .2008عبابسية لعمري، حقوق املرأة والطفل في القانون الدولي إلانساني، دار الهدى للطباعة والنشر،  -0

، النظرية العامة للجريمة الدولية، نظرية إلاختصاص عبد الفتاح بيومي حجازي، املحكمة الجنائية الدولية -0

 .0992للنشر والبرمجيات، مصر،  القضائي للمحكمة، دار الكتب القانونية مصر، دار شتات

 . 0999، عبد الفتاح بيومي حجازي، املحكمة الجنائية الدولية، دار الفكر الجامعي، إلاسكندرية، مصر -09

 .2000عبد القادر القهوجي، القانون الجنائي الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية،  -00

ة واملواثيق الدولية، دراسة مقارنة، دار محمد جهيد الرصيفان العبادي، حقوق الطفل في التشريعات الوطني -00
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 مدخل مفاهميمي للموضوع

 رابح سيساني                                                               ميرة شاوش ي

    أستاذ محاضر أ بجامعة الجياللي                                                           طالبة دكتوراه                                     

 بونعامة خميس مليانة                                                                                                          

 :ملخص

تعتبر مرحلة الطفولة من أهم املراحل و أخطرها ،كونها مرحلة نمو بجميع أنواعه ، و كل نوع من أنواع النمو له     

حقق النمو السليم ، و كل الدراسات و النظريات التي تناولت موضوع الشخصية  والسيما مطالب يجب توفيرها لكي يت

نظريات إلانسانية تشير إلى أن الطفل أثناء فترة النمو  لديه رغبات و حاجات أساسية النظرية التحليل النفس ي و 

طراب أو خلل يحدث في مرحلة ، يسعى إلى إشباعها  و ال يمكن إغفالها ، و أي اضمرتبطة أساسا بخصائص النمو 

الطفولة سينعكس سلبا في املراحل الالحقة بمعنى أن أي إساءة يتعرض لها الطفل ستترك له خدشا في بنائه 

وباعتبار  الطفولة مرحلة هشة تحتاج إلى ألامن و الحب فهي معرضة أيضا إلى العنف بكل . الشخص ي و النفس ي 

توى العالم عامة ،و في البلدان سفقد تعرضت لعدة ممارسات بشعة على مأشكاله  ، خصوصا في آلاونة ألاخيرة ، 

العربية خاصة،  سواء كان ذلك من طرف ألاسرة أو من طرف املجتمع ، فهذه املمارسات لم  تنحصر على الجانب 

 اللفظي أو الجسدي فقط ، بل تعدت حتى تشمل الجانب الجنس ي، مما جعل هذه الفئة تعاني من عدة اضطرابات

نفسية واجتماعية، و في هذا إلاطار ارتأينا تقديم هذه الورقة البحثية  لتسليط الضوء  على موضوع إلاساءة الجنسية 

لألطفال الواقع وسبل املعالجة،  كمدخل مفاهيمي ، وذلك بهدف توضيح أبرز النقاط الذي يحتويها، مستدلين بذلك 

 .ات وتحرشات جنسية كبيرة تم ممارستها في حق ألاطفال على الدراسات و البحوث  التي أثبتت أن هناك إساء

 .العنف، الطفل، التحرش الجنس ي، إلاساءة الجنسية، الاستغالل الجنس ي لألطفال :الكلمات املفتاحية

The first axis: a conceptual introduction to the topic. 

Abstract: 

   Childhood is considered as one of the most crucial and dangerous stage, as it is a stage of 

growth and every type of growth has demands that must be met in order to achieve proper 

personality development. 

Studies and theories that dealt with the subject of personality, especially psychoanalytic 

theory and humanistic theories, indicate that a child during the period of growth has basic 

desires and needs mainly related to the characteristics development that seeks to satisfy and 

cannot be neglected, any negative events that occur during childhood will negatively reflect in 

the later stages. Any abuse that a child is exposed to will lead to a change in personality and 

psychological trauma.  

Given that childhood is a delicate stage that needs security and love, it is also commonly 

exploited which includes violence in different forms. It has been exposed to several hideous 

practices worldwide and particularly Arab countries, whether it is on the part of the family or 

the society. These practices were not limited to verbal or physical abuse only, but also 

includes sexual aspect which made this group suffer from several psychological and social 

disorders, and in this context we decided to present this research paper to shed light on the 

issue of sexual abuse among children and ways of treatment as a conceptual introduction, in 
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order to clarify the most prominent points it contains. They were inferred from studies and 

researches that have proven that there were major sexual abuse and harassment done against 

children. 

key words: violence, child, sexual harassment, sexual abuse, Child sexual exploitation. 

 :مقدمة

مراحل العمر إلانساني، فيها تبنى أسس شخصية من  مهمةالطفولة ألنها مرحلة يتم التركيز على دراسة  

علم ويضبط انفعاالته وحسن التعامل مع آلاخرين، وفي البدء يقوم تتنمو قيمه واتجاهاته، ومنها يفيها الفرد، و 

وتنميتها من جميع النواظي الجسمية والعقلية والانفعالية  دور ألاساس في بناء هذه الشخصيةالوالدان بال

والاجتماعية، ليكون هذا أساسا ونموذجا للمواطن الصالح القادر على تحمل املسؤولية اتجاه نفسه وآلاخرين، ولكن 

في املعنفة  الجسدية والنفسية  اليبإذا أخفق الوالدان  في تربية الطفل، ولم يحسنا معاملته، واستخدما ألاس

 .0900.العناني وآخرون.)  تنشئته، فإن ذلك من شأنه أن يورثه القلق والتوتر ، ويؤدي به إلى العديد من املشكالت

 (009ص

،  معاناة ألاطفال مغروسة في عمق ، إنما  قضية استخدام  أسلوب العنف اتجاه ألاطفال ليست وليدة العصر   و 

يوجد أي مكان أو زمان بريء من تسجيل إساءة أو انتهاك أو عنف ضد هذه الشريحة البريئة من أفراد  حيث ال يكاد

الجنسية  ات وإلاساءاتتحرشالهمال و و قد أخذ  هذا العنف أشكال عدة شملت إلا  ال زالت لحد آلان،والتي ، املجتمع

ليس لديها القوة الكافية للدفاع عن  ة ضعيفة ، كون هذه الفئوالاعتداءات الجسدية واللفظية والاستغالل الجنس ي 

 .ا أو جسدياينفسها سواء كان ذلك لفظ

عرف نهما مستقالن، حيث تأوالعنف على أنهما مترادفان إال  مفهومي إلاساءةإلى بعض الباحثين ويشير 

ر طرف إلاساءة بأنها صورة متنوعة من إلايذاء النفس ي أو الجسدي أو الجنس ي التي يمارسها طرف إلجبا

عن أفعال معينة يترتب عليها إلاضرار به، في حين أن العنف يقتصر على  الامتناعرتكاب أو الا آخر على 

 
ً
لوصف هذا السلوك   الجوانب الجسدية في املقام ألاول لذلك فإن الاعتداء الجسدي شرطا ضروريا

الجسدي ويعد  الاعتداء فيننحين نصف السلوك باإلساءة فقد  ليس كذلك أنه بالعنف، بالرغم

 
 
في حين أن ة إساءتعد  أي أن معظم حاالت العنف، حالة إلاهمال أو إلاهانة كما في  السلوك مسيئا

 (99ص .دس.املدفع ).عنفامعظم حاالت إلاساءة ال تعد 

 :مشكلة البحث

لوصف حاالت معينة « إلاساءة»يستخدم الباحثون والعاملون في مجال حقوق وحماية الطفل مصطلح  

، وإلاساءة الجنسية فيها ألاطفال للعنف، وإلاهمال، والحرمان، وإلاساءة العاطفية، والاستغالل الجنس ي يتعرض

 
ً
ومصطلح إلاساءة هو مصطلح واسع ال يعني فقط ما يقوم به آلاخرين من أفعال إليذاء ألاطفال، ولكن يشمل أيضا

الطفل، وحمايته، مثال عدم إطعام الطفل  وتطور   الامتناع عن تقديم الحاجات الضرورية التي تساعد في نمو

يندرج تحت هذا ألاطعمة الصحية الضرورية واملناسبة، أو إلباسه املالبس املعينة التي تقيه شر البرد و الحر مثال 

 (00ص .0909.الحسن عليمحمد ) .تعريف إلاهمال، وهو شكل من أشكال إلاساءة لألطفال
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بأنها الاستخدام وإلاجبار على الاتصال الجنس ي، هذه الورقة و تعرف  وإلاساءة الجنسية هي موضوع دراستنا في

يمارسه البالغ مع الطفل، وتتضمن ملس ألاعضاء التناسلية للطفل، وإجباره على مشاهدة ممارسات جنسية، وإجباره 

أي سلوكات جنسية على النظر إلى ألاعضاء الجنسية للبالغ وملسها، ومشاهدة ألافالم الجنسية أو الاشتراك فيها، أو 

 (Griffith, 2006. ) أخرى 

فإن حاالت إلاساءة الجنسية قد تقع على ألاطفال من مختلف مراحل ( 0990)وحسب منظمة الصحة العاملية 

عشر، ويحدث العدوان الجنس ي على ألاطفال  الثامنةالطفولة  وتمتد من عمر الخمس سنوات أو دون ذلك إلى سن 

 .العجمي.) فال املعاقين والعاديين ، ونسبة ما يقع على إلاناث أكثر مما يقع على الذكور الذكور وإلاناث، وعلى ألاط

 (19ص .0992

وهما (  0902) فاطمةو تجدر إلاشارة هنا أن إلاساءة الجنسية تتضمن مفهومين أساسين وهذا ما أشارت إليه قزو و 

ة بخمس سنوات على ألاقل، وقد يكون أي فرد املس يء واملساء إليه، فاألول يمكن تعريفه بأنه شخص يكبر الضحي

يتعامل مع الطفل، فقد يكون ألاب، العم، ألام، ألاخ، الخال، الجار، املربي، املعلم، صديق العائلة أو أي فرد آخر، أما 

املفهوم الثاني فهو املس يء إليه فهو كل طفل لم يبلغ الثامنة عشر ة مهما كانت خصائصه، تعرض إلساءة جنسية 

كانت درجتها من طرف راشد يكبره بخمس سنوات على ألاقل ، سواء كانت له صلة به  أو لم تكن له أي صلة  مهما

 (000ص. 0902.فاطمةقزو و . ) به

مشكلة أدرك تأثيرها  بأنها( 0900)كما أشار إليها جبريل والحراريس  وفي هذا الصدد فإن إلاساءة الجنسية لألطفال

حماية الطفل، حيث أنه خالل العقود ألاخيرة أصبحت القضايا املتعلقة باإلساءة الباحثون والعاملون في مجال 

الجنسية للطفل تحظى باهتمام مجتمعي كبير ،و إن انجذاب البالغين جنسيا لألطفال السلوكات الجنسية مع ألاطفال 

 (100ص. )أمر يفوق احتمال العديد من الناس مما يؤثر في املساعدة املهنية لضحايا إلاساءة

ارتفاعا كبيرا في املجتمع الجزائري مؤخرا بشكل يدعو ( إلاساءة الجنسية لألطفال) و لقد عرفت هذه الظاهرة  

للدراسة والاهتمام، ورغم ما يوجبه الدين إلاسالمي والقوانين الوضعية من حقهم في التربية الجيدة وتأمين لهم 

جميع قطاعات املجتمع، غير أن ألاطفال يقعون ضحايا العنف الحماية الجسدية وألاخالقية املفروضة على ألاسرة و 

 .والتحرش الجنس ي والاستغالل الجنس ي وإلاساءة الجنسية خالل تنشئتهم والتعامل معهم

الجانب املفاهيمي حول موضوع إلاساءة الجنسية  :جاءت هذه الورقة لطرح تساؤالت حول  هذا املنطلقومن 

 :رح   التساؤالت التالية، ومنه يتم ط لألطفال في الواقع

 ما املقصود بالعنف ضد ألاطفال؟ -

 ما املقصود بالتحرش الجنس ي؟ -

 ما املقصود باإلساءة الجنسية؟ -

 ما املقصود باالستغالل الجنس ي لألطفال؟ -

 :أهمية البحث

 :ألاهمية النظرية والعلمية

تؤثر على شخصية الطفل وتوافقه حيث تمثل إلاساءة الجنسية لألطفال مشكلة يعاني منها آلاباء واملربون ، و  -

النفس ي، وتشكل معوقا أمام تطور املجتمع ورفاهيته، فدراسة هذه املشكلة من املمكن أن تضيف شيئا ما، وإن 
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كان بسيطا لألدب النظري في هذا املجال، كما يمكن أن تقدم دراسة إلاساءة الجنسية لألطفال توصيات تفيد 

 .موعالج ما انحرف من سلوكه متهفي حسن رعاي مالقائمين على تربيته

طفال التي الشرائع السماوية تنبع أهمية دراسة إلاساءة الجنسية لألطفال من أهمية الفئة املستهدفة وهي فئة ألا  -

 .على حسن صحبتهم ورعايتهم، ودعا الفالسفة واملربون عبر العصور إلى الاهتمام بهمحثت 

تسهم في تطوير عمل املرشدين واملعلمين السيما فيما يتعلق  أنملثل هذه الدراسات التي يمكن  حاجة املدارس -

 .بتوعية ألاطفال باإلساءة الجنسية

 :أهداف البحث

 :يسعى الباحثان من خالل هذه الورقة البحثية الوصول إلى تحقيق ألاهداف التالية

 .التمكن من معرفة املقصود بالعنف ضد ألاطفال -

 .جنس ي لألطفالالتمكن من معرفة املقصود بالتحرش ال -

 .التمكن من معرفة املقصود باإلساءة الجنسية لألطفال -

 .التمكن من معرفة املقصود باالستغالل الجنس ي لألطفال -

 .الدراسات والبحوث التي تناولت إلاساءة الجنسية لألطفال بشكل عام أهم التمكن من معرفة -

 العنف ضد ألاطفال: أوال

 :مفهوم العنف ضد ألاطفال - 1

 من هو الطفل؟ -1 – 1

 00فإن الطفل يعتبر ما دون الـ 0909وفقا التفاقية حقوق الطفل ،والطفل إلافريقي، وقانون الطفل السوداني لسنة 

 (00ص. 0909.الحسن عليمحمد . )عاما

 ما هو العنف؟ - 2- 1

يؤدي أو من املرجح أن  يعرف العنف على أنه الاستخدام املتعمد للقوة الجسدية أو النفوذ، بالتهديد أو الفعل، والذي

 (00ص. 0909 .أديل وآخرون .) يؤدي إلى إلاصابة أو الوفاة أو ألاذى النفس ي أو سوء النمو أو الحرمان

بأنه الاستعمال املعتمد للقوة املادية أو القدرة، سواء بالتهديد أو الاستعمال : وتعرف منظمة الصحة العاملية العنف

أو ضد شخص آخر أو ضد مجموعة أو مجتمع، بحيث تؤدي إلى حدوث  الفعلي لها،من قبل الشخص ضد نفسه

 ((Who,2002. إصابة أو موت أو حدوث إصابة نفسية، أو سوء النماء أو الحرمان

هو كل فعل أو سلوك يمارسه فردا من ألاسرة أو خارجها اتجاه ألاطفال، :  تعريف العنف ضد ألاطفال -3 – 1

عنوي أو في شكله الجسدي كالضرب والجرح والقتل، أو في شكله الجنس ي يتضمن إيذاء سواء كان في شكله امل

 (09ص.0902. بوغراف و عالم...) كالتحرش الجنس ي وإلاساءة الجنسية والاغتصاب

 :أسباب العنف ضد ألاطفال -3 – 1

لعنف ضد هناك عدة أسباب تجعل من أفراد ألاسرة يمارسون ا  :ألاسباب املتعلقة باألسرة والعالقات ألاسرية .1

التدخل في ألاغراض الشخصية أو استعمالها، عدم احترام مبدأ التعايش، : الطفل الذي يعيش فيها، منها 

التدخل في الحياة الخاصة، إخبار الوالدين بما أفعل في الخارج، بقاء ألاطفال في البيت، تصادم أثناء الغضب، 
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م والاختالف في آلاراء، الشجار بين الزوجين، ردة فعل مشاكل متعلقة بتقسيم املنزل، عدم الاحترام، عدم التفاه

للعنف املتلقي، عدم احترام النظام داخل ألاسرة، هذا ما يدفع بأحد أفراد ألاسرة إلى ممارسة العنف ضد 

ألاطفال وذلك لفرض السيطرة وإعادة النظام داخل املنزل، أي أن هناك حاالت يجب استعمال العنف فيها 

عمل على فرض الهيمنة في املنزل، فاألسرة الجزائرية أسرة أبوية ذكورية بحيث تكون السيطرة لتسوية الوضع وال

والكلمة ألاخيرة في البيت باعتباره املسيطر وألامر الناهي الذي يعمل على قيادة كامل أفراد ألاسرة والتحكم في 

 (000ص .0902.خليفة وقص ي. ) قراراتهم

من  02%أن  0000منظمة الصحة العاملية في تقريرها عام إليه أشارت ما حسب : تعاطي الكحوليات واملخدرات .2

 .حاالت العنف داخل ألاسرة تحدث عن طريق شخص مدمن

، في انتشار العنف ألاسري مهما  يمثل انخفاض املستوى الاقتصادي لألسر عامال  :ضعف الحالة الاقتصادية .3

رتبط بانخفاض مصادر الدعم املادية والاجتماعية ملواجهة فالفقر يؤدي إلى زيادة عدد ألازمات أثناء الحياة و ي

 .الضغوط

ن عدم وجود فرصة عمل يعني عدم وجود املال ، أل من أسباب ممارسة العنفمهما  تعد البطالة سببا :البطالة .4

 .لإلنفاق على العائلة وهذا يضع العائلة أمام مواجهة ضغوط اجتماعية ومالية

العنف ضد ألاطفال بين آلاباء منخفض ي املستوى التعليمي فعندما ينخفض ينتشر  :انخفاض مستوى التعليم .5

 .املستوى التعليمي والثقافي للفرد فإنه يلجأ إلى استخدام القوة في معالجة املشاكل

تعمل النظرة التقليدية والسائدة في بعض املجتمعات على تكريس تفوق  :املواقف والنظرة السائدة في املجتمع .6

 .ي املجتمع والتي ال تؤمن بتوازن القوى بين الذكور وإلاناث قيم الذكورة ف

 .هناك عالقة طردية بين الضغوط الاجتماعية لألسرة والعنف املوجه ضد ألاطفال  :الضغوط الحياتية .7

تمر املجتمعات بتغيرات اجتماعية تراكمية أحيانا وسريعة ومفاجئة أحيانا أخرى وتؤثر هذه  :التغيير الاجتماعي .8

 .ات على البنى الاجتماعية والسلوكيات واملعايير وألاعراف الاجتماعيةالتغير 

 معينة  قد ال تتوافر النصوص القانونية التي تدين سلوكياتأحيانا  :غياب التشريعات القانونية أو عدم تفعيلها .2

 .وبالتالي يسهل على الفرد ارتكاب مثل هذه السلوكيات

 على في تشجيع املرأة والطفلهاما  قد تلعب الثقافة السائدة دورا :معاملواقف التقليدية تجاه العنف في املجت .12

 .اتخاذ موقف سلبي ومستسلم

إن التنشئة الاجتماعية التي تقوم على تعريض الفرد داخل ألاسرة  : ةشاط الفرد في أسرة يسودها العنف .11

عقلية الفرد سلوك العنف للتهديد املستمر والدائم بممارسة السلوك العنيف تجاهه من شأنها أن تغرس في 

 .لحل الخالف في حال ظهوره داخل ألاسرة وإستراتيجيةكنهج 

بعض الوالدين لديهم توقعات مبالغة وغير واقعية نحو أطفالهم من حيث السلوك   :طبيعة توقعات الوالدين .12

وء عالقة غير طبيعية وطريقة التفكير والانجازات نتيجة قلة الخبرة فيما يتعلق بتربية ألاطفال مما يؤدي إلى نش

 .وغير سوية بين الوالدين وطفلهما
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ما تتضمنه وسائل إلاعالم من رسائل يتعرض لها أفراد املجتمع من مشاهدات وصور متكررة  :وسائل إلاعالم .13

 .0900.الجمعية الوطنية لحقوق إلانسان.) في تأسيس ثقافة العنف في املجتمعكبيرا حول العنف قد لعبت دورا 

 (90ص

 :شكال العنف ضد ألاطفالأ  -2

ويشير إلى النمط اللفظي الذي يؤذي الطفل، ويعيق نموه العاطفي ويفقده إحساسه بأهميته  : اللفظي العنف( أ 

واعتزازه بنفسه، ومن أشكاله املدمرة والشائعة الانتقاد الالذع املتكرر، والتحقير والشتم وإلاهانة، والرفض 

 (212ص. 0909. الدراوشة. ) هوالاستخفاف بالطفل أو السخرية من

وهو أمر مرفوض كليا ألن فيه نوعا من أنواع الاستبعاد، والحبس املنزلي قد   :الحبس املنزلي والطرد من املنزل ( ب 

يشيع لدى بعض ألاسر، وذلك انتقاما لشر الضحية، ألنه قد بدر منه سلوك مشين في نظر من يمارس العنف، وربما 

 .عنوي يمارس ضد النساء والفتيات، وحتى إن لم تكن هناك أسباب داعية ملمارستههذا النوع من العنف امل

وإن كان الحبس املنزلي يمارس ضد إلاناث فإن الطرد من املنزل يمارس ضد الذكور؛ وذلك العتبارات اجتماعية تميز 

ن عند عدم التمكن من املجتمعات العربية عن غيرها، وهذا النوع من العنف يعد الطلقة التي يستخدمها ألابوا

 (212ص. 0909. الدراوشة.) تهذيب سلوك الابن الضحية

ويقصد به السلوك العنيف املوجه نحو الذات أو آلاخرين إلحداث ألالم أو ألاذى أو املعاناة  :الجسدي عنفال( ج 

افقه غالبا نوبات الخ، وهذا النوع من العنف ير ...للشخص، ومن أمثلة هذا النوع من العنف الضرب والدفع والركل

 (0022ص. 0909.غزوان. ) من الغضب الشديد ويكون موجها ضد مصدر العنف والعدوان

هو شكل يقصد به استخدام الطفل إلشباع الرغبات الجنسية لشخص آخر، ويبدأ العنف : الجنس ي العنف( د 

 شك إلى عدة آثار سلبية الجنس ي من التحرش الجنس ي إلى ممارسة الجنس بشكل كامل مع الطفل، وهذا سيؤدي بال 

 .خطيرة على الطفل

وإلاهمال نمط سلوكي يتصف بإخفاق أو ضعف في ألاسرة واملدرسة في إشباع كل من الاحتياجات  :إلاهمال( ه 

 (092ص.0900.سالم خليفة.) البيولوجية والاحتياجات النفسية

 :البيئات التي يمارس فيها العنف -3

ا العنف ضد ألاطفال بدءا من ألاسرة مرورا باملدرسة وصوال إلى كافة املؤسسات لقد تعددت ألاماكن التي مورس به

ويمكن ملجتمع لحماية نظام قيمه ومصالحه، التي أنتجها ا( وسائل الاتصال الحديثة –النظام التربوي ) وألانظمة 

 :تبويب أكثر  ألاماكن شيوعا حيث يظهر العنف ضد ألاطفال على النحو التالي

 .املنزل  -

 .درسةامل -

 .أماكن عمل ألاطفال -

 (.النادي، مؤسسات الرعاية البديلة) املجتمع  -

 (22ص .0902.محمود.)ةوسائل إلاعالم ووسائل الاتصال الحديث -
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 :املواصفات العامة لألطفال املتعرضين للعنف  -4

 :يتصف ألاطفال املتعرضين للعنف بالصفات التالية

 الطفل هور كدمات وإصابات بأماكن مختلفة من جسمظ. 

 به أو غير محبوب وهذا ما يدفع الطفل للبحث عن  إحساسه الدائم بالذنب وشعوره باالكتئاب وبأنه غير مرغوب

 .مشاعر الحب والقبول عند آلاخرين مما يجعله عرضه للتحرشات الجنسية

 تمرد الطفل على القوانين وعدم التزامه بها. 

 غالبا أثناء النوم اضطرابات في النوم من أرق أو كوابيس أو البكاء. 

  قلق ومشاعر خوف لدى الطفل املعنف ومشاعر غضب والرغبة في الانتقام والتي قد تظهر على شكل سلوكيات

 .عنيفة

  الزيادة في النشاط الحركي أو الانطواء والعزلة عن املحيطين به ورفض الطفل للتعامل مع بعض ألاشخاص

 .وخاصة املعنف

 لتعرضه لإلساءة في هذا املكان ن وذلك قد يكون مؤشررفض الطفل للذهاب لبعض ألاماك. 

  عدم إلاحساس باألمان وعدم الثقة في نفسه وباآلخرين كما قد تصدر عنه بعض التصرفات التي توظي بحذره

 .وترقبه للخطر وبحثه عن مصادر الخطر

 باإلحباط والفشل عدم القدرة على التعبير عن النفس وإحساس الطفل. 

  التعليم لدى بعض ألاطفال انخفاض في مستوى. 

 اضطرابات سلوكيه مثل تبول ال إرادي أو تبرز ال إرادي أو مص إلاصبع. 

 السلوكيات الجنسية مع أقرانه أو مع ألعابه قد يمارس الطفل املتعرض للتحرش الجنس ي بعض. 

 بعض إلاضرابات السلوكية التي تظهر على بعض ألاطفال كالسرقة والكذب وتخريب املمتلكات. 

 تقليد الطفل لتصرفات املس يء له. 

 الجمعية الوطنية .) أو املس يء إلاساءةه للرسم كوسيلة للتعبير عن مكتابة الطفل بعض الكلمات أو استخدا

 (90-90ص -ص .0900 .لحقوق إلانسان

 :التحرش الجنس ي :ثانيا

 :تعريف التحرش الجنس ي – 1

غوي ملفهوم التحرش إلى الفعل حرش وهو يعني خدش، يرجع ألاصل الل :التعريف اللغوي للتحرش الجنس ي -1- 1

 (00ص. 0900.فرج).والتحرش بالش يء يعني التعرض له بغرض تهيجه

سلوك جنس ي متعمد أو متكـرر يجعل املتعرض له يشعر بأنه : التعريف الاصطالحي للتحرش الجنس ي هو   - 2- 1

لوك البدني واللفظي من اللمس الودود إلى موضوع الاهتمام الجنس ي بال مبرر، ويشـمل التحرش الجنس ي الس

الاغتصـاب وما شابه ذلك من صور الانتهاك الجنس ي التي تتـراوح بـين املالحظـات الخارجة أو املهينة إلى املطالبة 

 (29ص .0902 .خطاب) .باملعاشرة الجنسـية دون رضـا الطـرف آلخر
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الحصول على املتعة الجنسية من الطفل أو الطفلة على محاولة : كما يعرف الغامدي التحرش الجنس ي للطفل بأنه 

غير إرادة منه وبطريقة سرية، ويكون ذلك إما عن طريق املالمسة الجنسية املباشرة ألي من ألاعضاء الجسدية ذات 

ام الداللة الجنسية أو محاولة الدخول أو إتمام العملية نفسها أو ممارسة الشذوذ، أو بدون التالمس مثل التعرية أم

الشخص أو إظهار التغيرات الجنسية ومالحقة الطفل لكي يراها أو تصوير الطفل في أوضاع مخلة أو إرسال رسائل 

بريدية إلكترونية تعرض صور مخلة أو حتى الاقتراب من الشخص ملسافة تضايق خصوصيته، وقد يحدث ذلك من 

 (92ص. د س.الغامدي.) قريب من ألاسرة وذلك يون أكثر شيوعا أو من شخص غريب

 :أشكال التحرش الجنس ي -3

 :تتمثل أشكال التحرش الجنس ي في العناصر آلاتية

 :ويشمل) الكالمي(التحرش الجنس ي اللفظي ( أ 

  جنسية اقتراحاتتعليقات ودعابات، حركات، أصوات أو. 

 همسات بطريقة خادشة للحياء مع إصدار أصوات جنسية. 

 الت الجنسـية أو املاض ي الجنس يالسؤال عن التخيالت الجنسية أو التفصـي. 

 إصدار تعليقات جنسية حول املالبس أو الجسـد أو شـكل أحدهم. 

 املعاكسات التليفونية. 

 :ويشمل) الشكلي(التحرش الجنس ي غير اللفظي ( ب 

 عرض صور جنسية أو أفالم جنسية. 

 سيةالرسائل، البريد الالكتروني، امللصقات، الهدايا، املـواد ذات الطبيعة الجن. 

 تخيط الحـدود واملسـافة الشخصـية الجسـدية لآلخـر كاالقتراب منه أكثر من الالزم. 

 بألفاظ فاضحة مإلاجبار على تلفظه. 

  الطفلتعبيرات وإيماءات بالوجه والغمز والنظـرات الفاحصـة لجسد. 

 القيام بحركات جنسية بواسطة اليد أو الجسد. 

  البصبصة(التلصص على آلاخرين). 

 قة والتتبعاملالح. 

 :ويشمل عدد من السلوكيات تبدأ من) املعتمد على اللمس(لتحرش الجنس ي الجسدي ( ج 

 الرتب على الجسد. 

  الطفلملس جسد. 

 القرص واملعانقة. 

 سلوك إلاغواء والابتزاز الجنس ي. 

 (22-29ص ص . 0902. خطاب) .الاعتداء الجنس ي املباشـر والـذي يصـل إلـى حـد الاغتصاب 

 :التحرش الجنس ي باألطفال أثار   -4
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 (:جسدية، سلوكية، نفسية) يمكن تقسيمها إلى 

صعوبة في املش ي أو ،أمراض وأوجاع في املناطق التناسلية والتهابا: ويكمن تلخصيها فيما يلي :أثار جسدية (أ 

ألانشطة  عدم املشاركة في: ويمكن تلخيصها فيما يلي :أثار سلوكية (ب  .أوجاع في الرأس أو الحوض،الجلوس

تشويه ، العدوانية، عدم الثقة بالنفس أو آلاخرين،التورط في سلوك منحرف ،التسرب والهروب من املدرسة،املختلفة

 .وقد تقوم الفتاة بتصرفات إغراء استفزازية لآلخرين، القلق الدائم،الرعب،تعذيب النفس، ألاعضاء التناسلية

واتهامه لنفسه  (الضحية)لشعور بالذنب الذي قد يسيطر على الطفل أكبر مشكالته النفسية هي ا من: أثار نفسية( ج 

ولنالحظ أن    ،عمرو أبو خليل كمختص في العالج.بعدم املقاومة وهذا الشعور هو أبو املصائب على حّد تعبير د

نه متواطئ املجتمع وألاسرة قد يساهم في إحداث هذا الضرر حينما يلقي بالالئمة على الطفل ألنه لم يحمي نفسه وكأ

 .كما أن التستر على الاعتداء يزيد في املشكلة وبخاصة إذا لم يحاسب املعتدي   .ومشارك في الجرم

هذا كله يجعل الطفل يفقد الثقة في نفسه وفي أسرته وفي مجتمعه إذ لم يستطع أن يحمي نفسه وال من حوله 

وال تسأل بعد ذلك عن طفل نشأ في مثل هذا   .بعضها فوق بعض  -نفسية–قدموا له الحماية ولم ينصفوه ظلمات 

والسكوت عن الجريمة والتستر عليها يضر بالضحية بشكل فادح ويلقي   ،الجو النفس ي وبهذه النفسية املهزوزة املهزومة

 :الاحتماالت بظالله عليه طوال حياته وقد ينتج عنه أحد هذه

 .نه ينتقم لنفسه من املجتمعوكأ( ذئبا معتديا)فيصبح مثله : توحد الضحية مع املعتدي-أ

فيعيش حياته في هذا الدور وقد يصل به ،قد يصبح الضحية سلبيا مستسلما لكل من يعتدي عليه بأي شكل -ب

قد تصاحب الضحية حاالت قلق وخوف مستمر تصاحبه  -ج/ألامر ألن يستمتع باعتداء آلاخرين عليه ويتلذذ بذلك

 .استمراء الضحية للشذوذ الجنس ي وإدمانه -د/في املستقبل طوال حياته مما يؤهله ليكون مريضا نفسيا

البنت قد تصاب بالخوف املرض ي من الرجال دون أسباب واضحة وحتى بعد زواجها تخاف من عالقتها العاطفية  -ه

 .مع زوجها

وكيف .وقد تصبح البنت مصابة بالشذوذ الجنس ي فتكره الرجال وتميل إلى بنات جنسها حيث تشعر باألمان معهن -و

 . ستبنى أسرة على مثل هذه ألام التي لم تستأصل من أعماق نفسها جذور الخبرة السيئة التي تعرضت لها في طفولتها

إفاقة جنسية مبكرة وهي أي نشاط جنس ي زائد ال يتناسب مع مرحلته ( الضحايا)قد يحدث لبعض ألاطفال  -ز

 .العمرية

ه كما يحدث لدى ألاطفال جميعا بشكل طبيعي وإنما هو أمر وراء وال يقصد بذلك محاوالت التعرف على أجزاء جسم

: التحرش الجنس ي باألطفال .الشهري ) .ذلك يتجاوز الطبيعي وألام الفطنة تستطيع أن تالحظ الفرق بشكل واضح

 (http://www.saaid.net › tarbiah .02:20 .02/90/0900تم إلاطالع يوم الاثنين  .صيد الفوائد

 ءة الجنسيةإلاسا  :ثالثا

 :تعريف إلاساءة الجنسية - 1

ثمة العديد من التعاريف لإلساءة الجنسية للطفل، أكثر هذه التعاريف شمولية هو ذلك الوارد في القانون الفيدرالي 

كل استغالل أو استخدام أو إقناع أو " للوقاية من إلاساءة الجنسية للطفل ومعالجة ضحاياه، الذي يصفها بأنها 

ستمالة أو إكراه ألي طفل على املشاركة أو مساعدة  أي شخص  آخر على املشاركة في أي سلوك جنس ي إغراء أو ا

صريح أو التظاهر بسلوك من هذا النوع لهدف تصويره، والاغتصاب أو التحرش، وهو البغاء أو أي كل آخر من أشكال 

 (Captam.2003  . )الاستغالل الجنس ي للطفل أو ممارسة سفاح القربى  مع ألاطفال
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وتعرفها منظمة الصحة العاملية بأنها توريط الطفل في أنشطة جنسية ال يستوعبها كليا، وغير مهيأ لها، وغير قادر على 

التعبير عن رفضها أو قبولها، هذه ألانشطة مخالفة للقوانين ومرفوضة ثقافيا واجتماعيا، وتحدث إلاساءة الجنسية 

 .0900.جبريل والحراريس.) الطفل أو من طفل آخر أكبر منه سنا أو تطورا  من خالل نشاطات جنسية من البالغ على

 (101ص

بما في ذلك اللمس واملداعبة والتقبيل والتحرش : جسدية( 0): عليه، يمكن لإلساءة الجنسية للطفل أن تكون   بناء و 

الم أو صور إباحية تظهر مثل عرض ألاعضاء التناسلية، إظهار ممارسات جنسية، عرض أف: بصرية( 0)والاغتصاب، 

( 1)مثل مخاطبة الطفل بطريقة جنسية أو بكلمات ذات إيحاءات ومدلوالت جنسية، : شفهية( 92)أفعاال جنسية، 

أسطا .) مثل التقاط صور أو تصوير الطفل في وضعيات جنسية، و  بغاء ألاطفال أو الانتحار باألطفال: استغالال

 (12ص .0990 .وآخرون

 :إلاساءة الجنسية لألطفال ةسبة انتشار   -2

 :إحصاءات أجنبية -1 – 2

قد تعرض لإلساءة الجنسية قبل أن ( %00.2) أطفال في العالم  0من كل  0دراسة أن  002أظهر استعراض شمل 

 .عاما 00يبلغ سن 

ري أثناء تعرض للجنس القس( مليونا 02نحو ) عاما  00إلى  09فتاة بلغ من العمر  09من كل  0وتقدر اليونسيف أن 

 .حياتها

من مرتكبيها، وتبلغ الفتيات   %09إلاساءة الجنسية لألطفال تختلف طبقا للنوع الاجتماعي، حيث يمثل الذكور نحو 

مرات من الفتيان، وقد وجد أن الاعتداء على الفتيان أعلى من الفتيات في بعض  2-0عادة من معدالت اعتداء على 

 .السياقات والبيئات التنظيمية

الرغم من تفاوت املعدالت املبلغ عنها بين البلدان وداخلها، إال أن إلاساءة الجنسية لألطفال منتشرة في البلدان  وعلى

 .الثرية وفي البلدان ألاقل دخال

البيانات املحققة بشأن معدالت انتشار إلاساءة من خالل شبكة إلانترنيت والاستغالل الجنس ي محدودة وتحتاج إلى 

من الفتيات  %00.0) م من أن املراهقات يبلغن عن أعلى معدالت إلايذاء خالل العام السابق تحسين، على الرغ

 (.عاما في إسبانيا 09 -00من الفتيات البالغات من العمر  %09عاما في الواليات املتحدة و 02-01البالغات من العمر 

املحلي عن استخدامهم ملواد إلاساءة  وقد وجد استعراض للدراسات الاستقصائية التي تسأل الرجال في املجتمع

بالغين في الدراسات التي  9من كل  0و 09من كل  0الجنسية لألطفال والسلوك الجنس ي تجاه ألاطفال أن ما بين 

 .أجريت في فلندا وأملانيا والسويد أجروا محادثات ذات طابع جنس ي مع أطفال خالل العام املاض ي

تكاب سلوك له طابع جنس ي على شبكة إلانترنيت ضد أطفال معروف أنهم دون أقر واحد من بين كل عشرين رجال بار 

 (92، ص0909منظمة ألامم املتحدة للطفولة،.) عاما 00سن 

 :إحصائيات عربية - 2- 2

كشفت منظمة حقوقية جزائرية عن أرقام ومعطيات صادمة عن الاعتداءات الجنسية، التي يتعرض لها : الجزائر( أ 

 عاجلة وقرارات صارمة"ائر، والتي وصفها أخصائيون بـألاطفال في الجز 
ً
 ."الكارثة الاجتماعية التي تتطلب حلوال

آالف طفل العتداء  0كشفت عن تعرض أكثر من " ندى"الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل املعروفة باسم 

 في الجزائر، ودعت إلى مراجعة عميقة ملنظومة حماية حقوق الطفل
ً
آالف اعتداء جنس ي على أطفال  0) .جنس ي سنويا
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صباحا،  09:00، ساعة 01/90/0900، تم إلاطالع يوم إلاثنين 0909جويلية  00، "جريمة"سكوت ألاهل .. الجزائر

https://al-ain.com › article › sexual-a...) 

 :ألاردن( ب 

  0000التي تمت معاينتها خالل عام تؤكد عيادة الطبيب الشرعي في وحدة حماية ألاسرة باألردن أن عدد الحاالت 

 .حالة 122قد بلغ 

  حالة 10حالة إساءة جنسية، كان املعتدي فيها من داخل العائلة في  021شملت. 

  حالة 20في ( قريب  –جار )وكان املعتدي معروفا للطفل الضحية. 

  حالة كان املعتدي غير معروف للطفل أو غريبا عنه 12وفي. 

 - 2أن املتحرش ذكر في جميع الحاالت، ويبلغ من العمر " لوريان لوجور "صادرة عن جريدة  أظهرت دراسة :لبنان( ج 

سنة، وأشار املؤتمر اللبناني  02: أوالد تتراوح أعمارهم ما بين سنة ونصف 09فتاة،  00عاًما، وأن الضحية شملت  02

ن خاصة الذكور منهم على يد أقرباء لهم أو الرابع لحماية ألاحداث إلى ارتفاع عدد الاعتداءات الجنسية على القاصري

 .معتدين قاصرين

-" فاتن عبد الرحمن الطنباري "تشير أول دراسة عن حوادث التحرش باألطفال في مصر أعدتها الدكتورة  : مصر( د 

طفال إلى أن الاعتداء الجنس ي على ألا -أستاذة إلاعالم املساعد في معهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس

من إجمالي الحوادث املتعلقة بالطفل، وفيما يتعلق بصلة مرتكب الحادث بالطفل الضحية أشارت % 00يمثل 

من الحاالت ال % 29من الحوادث يكون الجاني له صلة قرابة بالطفل الضحية، وفي % 29الدراسة إلى أن النسبة هي 

س تعرضوا للتحرش وهم صغار وجد أن متوسط ألاعمار وبالنظر إلى القصص املذكورة عن أنا. توجد بينهم صلة قرابة

من الاعتداءات % 09تبين لها أن  0990عاما وفي دراسة أجرتها الدكتورة فضيلة محروس عام  29و ال 09يتراوح بين 

من الاعتداءات جنسية حصلت في أماكن يفترض أن تكون آمنة للطفل وحصلت من أناس الطفل % 00و, جسدية 

وأكدت دراسة أجرتها . من املعتدين أشخاص يفترض أن يكونوا في موضع الثقة من الطفل %22 وقالت. يثق فيهم

 .ملعتدين على ألاطفال من ألاقاربمن ا% 09أن  مركز الرعاية الاجتماعية بالرياضأخصائية في 

  منهم ويكونون  الاعتداء الجنس يإذن يتعرض ألاوالد والفتيات إلى التحرش أو 
ً
 أكبر سننا

ً
بواسطة بالغين أو أطفاال

 مقربين منهم ويمكنه
ً
 .م استخدام القوة أو النفوذ معهمغالبا

  ما يكون املعتدي  09من كل  0في 
ً
يثق فيه الطفل أو يحبه،  شخصحاالت يكون الضحية يعرف املعتدي، وغالبا

ي ممارسات ال يعرف الطفل حقيقتها وينخدع بها فيستغل املعتدي هذه الثقة أو الحب ويغري الطفل لالنخراط ف

. مساءا 02:09ساعة  .09/90/0900ء ثاتم إلاطالع يوم الثال. ويكيبيديا –تحرش جنس ي باألطفال ) .في البداية

https://ar.wikipedia.org › wiki) 

 :أسباب إلاساءة الجنسية والعوامل املؤثرة فيها  -3

 :يمكن تلخيصها في النقاط التالية

 انحرافات الوالدين السلوكية وتعاطي الكحول واملخدرات. 

 انعدام الحوار في ألاسرة ووجود مسافة بين الطفل ووالديه. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5
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 نقص التوعية الجنسية املطلوب توفيرها لألطفال في مختلف ألاعمار. 

  عالمحب الاستطالع الذي يتميز به البعض وعدم مراقبة الوالدين  ملا يشاهده ألاطفال عبر وسائل إلا. 

 الانحرافات واملشكالت النفسية للمعتدي. 

ومن العوامل ألاولى لزيادة خطر التعرض لإلساءة الجنسية لدى الفتيات هي قلة ألاصدقاء ، غياب أو عدم توفر 

ألاهل، وجود زوج ألام، وجود نزاعات بين ألابوين، ومن العوامل ألاخرى إعاقة جسدية أو عقلية أو انفصال عن كال 

الطبيعيين، مرض عقلي، إدمان مخدرات أو الكحول، أو تعرض أحد ألابوين إلساءة جسدية أو جنسية في ألابوين 

 .0902. فاطمةقزو و . )  طفولته أشكال من سوء املعاملة أو البغاء ضمن املنزل، إقامة قصيرة لضيوف بالغين في املنزل 

 (002 -009ص -ص

 :أشكال إلاساءة الجنسية  -4

 :دة أشكال تتمثل فيما يليلإلساءة الجنسية ع

ماع الكامل  :الاغتصاب - رتبط بالج 
 
 .وهو نوع من الاعتداء الجنس ّي  امل

ماع الكامل  :الاعتداء الِجنس ي   -  .هو أيُّ سلوك جنس ّي  ال يشمل الج 

عر ي  -
َّ
ة على تعرية أجزاء  :الت حيَّ ةإجبار الضَّ ياب عنها بالقوَّ  

ّ
 .من جسدها أو كامل جسدها، أو نزع الث

ة :الاسِتعراض - حيَّ ة على الضَّ ر الجنسيَّ سيط 
 
رف امل

َّ
 .عرض أعضاء الط

س - جس 
َّ
ة مراقبة :الت حيَّ ا أثناء تغيير مالبسها أو مراقبتها أثناء تعرّ  الضَّ رًّ  )يها س 

ً
حمام مثال  .(عند الاست 

ة - دراج :املواد  إلاباحيَّ م أو الاست 
ُّ
حك ة أو استخدامها لغرض التَّ  .عرض املواّد إلاباحيَّ

ة - د إطالق أل  :استخدام ألالفاظ الجنسيَّ ة من عدم سماعها، أو تعمُّ حيَّ سيئةحيث ال مفرَّ للضَّ ة م   .قاب جنسيَّ

هديد أو مقابل خدمات أو نقود - ة وعرضها على آلاخرين سواء للتَّ حيَّ ة للضَّ  .التقاط صور جنسيَّ

ة على ممارسة البغاء حيَّ تم الاطالع يوم الاثنين  .0909فيفري  92. أشكال إلاساءة الجنسية لألطفال) .إجبار الضَّ

 ( https://www.arabwomantoday.com.مساءا 01:09ساعة . 02/90/0900

 :مراحل إلاساءة الجنسية للطفل  -5

 :يمكن أن نتطرق إلى مراحل إلاساءة الجنسية من خالل تناول جانبين اثنين

 .حسب مراحل حدوثها وفق املس يء والطفل -

 .حسب اةعكاساتها على الطفل من الناحية النفسية -

 :سب مراحل حدوثها وفق املس يء والطفلح  -1 – 5

إن الاعتداء الجنس ي على الطفل عمل مقصود مع سبق الترصد وول  :مرحلة الارتباط أو مرحلة التودد وإلاغراء( أ 

شروطه الاختالء بالطفل، ولتحقيق ذلك عادة ما يغري املعتدي الطفل بدعوته إلى ممارسة نشاط معين كاملشاركة في 

مل على إيجاد الطريقة التي يشرك بها الطفل في السلوك الجنس ي دون استخدام القوة أو العنف لعبة مثال، ثم يع

ودون إخافته وإقناعه بأن هذا السلوك مقبول، وهنا يجب ألاخذ بعين الاعتبار  أن معظم املتحرشين جنسيا باألطفال 

يلون الستخدام العنف والتهديد هم ذو صلة بهم، وهناك منحى آخر للمتحرشين ألاعنف وألابعد  انحرافا يم

والخشونة إلخضاع الطفل جنسيا لنزواتهم، ورغم أن لالعتداء الجنس ي على الطفل أثار عميقة مهما كان شكله، إال 

 .أن التحرش القسري يخلف صدمة عميقة لدى الطفل بسبب عنصر الخوف والعجز إلاضافي

https://www.arabwomantoday.com/hiding/915
https://www.arabwomantoday.com/hiding/915
https://www.arabwomantoday.com/hiding/886
https://www.arabwomantoday.com/hiding/886
https://www.arabwomantoday.com/hiding/916
https://www.arabwomantoday.com/hiding/916
https://www.arabwomantoday.com/
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ل شأنه ككل سلوك إدماني آخر له طابع تصاعدي مطرد، إن التحرش الجنس ي باألطفا :مرحلة التفاعل الجنس ي( ب 

 .فهو قد يبدأ بمداعبة الطفل أو مالمسته، ولكن سرعان ما يتحول إلى ممارسات جنسية أعمق

إن املحافظة على السرية هو أمر بالغ ألاهمية بالنسبة للمس يء لتالقي العواقب من جهة  :مرحلة السر والكتمان( ج 

الطفل ومواصلة سلوكه املنحرف من إزاءه، أما الطفل فيبقي هذا في حيز الكتمان لسببين والستمرار سيطرته على 

 :اثنين

  تهديد الطفل من طرف املعتدي أو املس يء من عقاب والديه له إن علما باألمر، أو تهديده بإيذاء شخص عزيز

 .عليه

  م الطفل بحفظ السر، ألن بعض السبب آلاخر وألاكثر صعوبة للفهم والتحليل هو أنه في بعض الحاالت يقو

جوانب الفعل الجنس ي تكون ممتعة له، إضافة إلى استمتاعه بالكالم املحبب له والهدايا التي يتلقاها من 

 .املعتدي، باإلضافة إلى الشعور باألهمية التي تصاحب الفعل

 (092 -090ص -ص .0990. مجيد)   :مرحلة الكشف أو القمع( د 

 :النفسية على الطفلحسب اةعكاساتها  - 2- 5

 :أن عملية إلاساءة الجنسية للطفل تحدث من خالل عدة مراحل نوردها فيما يليDoyle  (0001 )يرى دويل 

تحدث في بداية التعرض لإلساءة يشعر الطفل بالرعب والخوف الشديد والعجز  واليأس وانعدام  :الرعب املتجمد( أ 

ي نفسه، ومن ثم ينفذ ما يمليه عليه املعتدي، وهنا تجدر إلاشارة إلى أن القوة والحيلة فال يستطيع أن يقاوم أو يحم

الطفل قبل أن يعاني من حالة الرعب املتجمد يكون لديه خياران إما الهرب أو الخوف ، وإذا كانت هاتان الاستجابتان 

 .ءةمعاقتان لديه فإنه يلجأ إلى ميكانيزم دفاعي لخفض التوتر  والخوف الناتج عن هذه إلاسا

هو ألاسلوب الدفاعي الذي يلجأ الطفل املساء إليه جنسيا حيث يرفض الاعتراف باإلساءة وينكرها،  :إلانكار( ب 

ويكون هذا إلانكار وسيلة فعالة جدا على املدى القصير ضد هذه الخبرة املؤملة، وإلانكار  يستهدف حماية الطفل من 

 .الخارجي واملتمثل في لوم آلاخرين إذا علموا بهذه إلاساءةألاذى الداخلي نتيجة الشعور بالذنب ومن ألاذى 

خالل هذه املرحلة ال يستمر إلانكار طويال فيحل محله الخوف والغضب والهياج والحقد  :الخوف والغضب( ت 

والاستياء؛ حيث ينتاب الطفل حالة خوف ألنه يدرك ما تنطوي عليه هذه إلاساءة من خطر، ويخاف كذلك من 

ه، ألنه يعرف أنه ارتكب خطأ، ومن جهة أخرى فإنه يخاف من تهديدات املس يء، فيصبح الطفل مذعنا عقاب عائلت

خاضعا لسيطرة هذا ألاخير، وبالتالي فإن مشاعر الخوف والغضب التي تعتري الطفل ضحية إلاساءة يتم إسقاطها 

 .على آلاخرين الذين يمكنهم حمايته من إلاساءة وخلق أمان انفعالي له

إن إلاسقاط الخارجي ملشاعر الخوف والغضب لدى الطفل قد يؤدي إلى خلق رباط بين الطفل   :الرباط إلايجابي( ث 

واملس يء  وغالبا ما يكون هذا الرباط إيجابيا، حيث أن الطفل يحاول إقناع نفسه أن من اعتدى عليه ليس سيئا ألنه 

ن هذا يدل على عطف املس يء وحنانه وعلى أنه شخص ، فيرى الطفل أ(كشراء الهدايا) يظهر سلوك املودة والحب 

 .جيد وطبقا لرأي دويل هذا جزء من عملية التهيئة والترويض
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خالل هذه املرحلة يتم توجيه الغضب الذي يشعر به الطفل نحو الذات بدال من آلاخرين،  :الاكتئاب واليأس( ج 

ور هو اعتقاد الطفل املساء له جنسيا أن آلاخرين فيشعر باالكتئاب واليأس ولوم الذات، ولعل ما يزيد هذا الشع

 .يعملون بما حدث له

في هذه املرحلة قد يدفع الاكتئاب واليأس بالطفل املساء له جنسيا إلى أن يصل إلى مرحلة   :التقبل والاندماج( ح 

ا نموا سليما، فيعاني التقبل التي من خاللها يتقبل إلاساءة، وهذا التقبل يحرم الطفل من حقه في أن ينمو انفعالي

 (009 -000ص -ص .0902. فاطمةقزو و . ) الكثير من النتائج السلبية النفسية والسلوكية

 :مؤشرات إلاساءة الجنسية  - 6

 :يمكن حصر مؤشرات إلاساءة الجنسية فيما لي

 :والطبية الجسدية املؤشرات ( أ

 املتكررة إلاصابات تفسير  .عض عالمات ،كسور  أو  قوحرو  ضرب، وآثار  عادية، غير  كدمات  :ألاتي في تلخيصها يمكن

 
ً
 إلخفاء املالبس من غيرها أو  الطويلة ألاكمام يرتدي، إلاصابة مع يتطابق ال  التفسير  كان إذا ،عوارض أنها على دائما

 ملناطقا في الحكة أو  ألالم من يعاني، صعوبة املش ي أو القعود، بالدم ملطخة أو  ممزقة الداخلية مالبسه  ،إلاصابات

 أفريل90 .ألاطفال ضد الجنس ي للعنف والسلوكية الجسدية املؤشرات  .)جنسيا منقولة عدوى  لديه .التناسلية

 (https://www.jahshan.expert .مساءا 00:99 ساعة .02/90/0900  الاثنين يوم الاطالع تم.0900

 :سلوكيةوال النفسية املؤشرات ( ب

ولذلك فإنهم عادة ه إلاساءة، أو مقاومتهم ملثل هذ لإلساءة الجنسيةقلما يفصح ألاطفال للكبار بالكلمات عن تعرضهم 

ولتردد ألاطفال أو خوفهم من إخبار الكبار بما . يبقون في حيرة واضطراب إزاء ما ينبغي عليهم فعله في هذه املواقف

باملعتدي والخوف من النتائج إذا تحدثوا عن ألامر والخوف من انتقام جرى معهم أسباب كثيرة تشمل عالقتهم 

إبداء الانزعاج أو التخوف أو رفض الذهاب  : ، وتكمن هذه املؤشرات فيما يلياملعتدي والقلق من أال يصدقهم الكبار

ات الجنسية أو التصرف ،إظهار العواطف بشكل مبالغ فيه أو غير طبيعي ،إلى مكان معين أو البقاء مع شخص معين

الشعور بعدم  ،جديدة ألعضاء الجسم الخاصة ألسماءالاستخدام املفاجئ لكلمات جنسية أو  ، التولع الجنس ي املبكر

القلق، الكوابيس، رفض النوم وحيدا أو : مشاكل النوم على اختالفها ، الارتياح أو رفض العواطف ألابوية التقليدية

، التبول الليلي، التصرفات ألاصبعمثال مص : التصرفات التي تنم عن نكوص ضاء، مإلاصرار املفاجئ على إبقاء النور 

تغير مفاجئ في  ، التعلق الشديد أو غيرها من مؤشرات الخوف والقلق ، الطفولية وغيرها من مؤشرات التبعية

ئ أو غير الطبيعي الاهتمام املفاج ، الهروب من املنزل  ، املشاكل الدراسية املفاجئة والسرحان ، شخصية الطفل

، إبالغ الطفل بتعرضه العتداء جنس ي من أحد ألاشخاص ، باملسائل الجنسية سواء من ناحية الكالم أو التصرفات

ثورات الغضب ، السلوك العدواني أو املنحرف أو حتى غير الشرعي أحيانا، العجز عن الثقة في آلاخرين أو محبتهم

السلوك السلبي أو  ، ألافكار الانتحارية ، تعمد جرح النفس ، الذات سلوكيات تدمير  ، والانفعال الغير مبرره

أعراض الاعتداء .) الكحول  أو تعاطي املخدرات  ، غيرها من أعراض الاكتئاب أو وإلاحباطمشاعر الحزن  ، الانسحابي

 ( free.info-http://www.be.مساءا 00:00ساعة . 02/90/0900يوم الاطالع الاثنين تم  .الجنس ي ومؤشراته
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 :الشائعة لعدم إفصاح ألاطفال عن إلاساءة الجنسية ألاسباب  -7

كثير من ألاطفال يخافون من إخبار شخص بالغ عن إلاساءة ألنهم يشعرون بأنهم مهددون  :الخوف من العواقب – 1

سرهم، أو أنه سوف يلقى عليهم اللوم في جلب العار إلى جسديا، أو ألنهم يعتقدون أنهم سوف يؤخذون بعيدا عن أ

 .ألاسرة أو إشراك سلطات خارجية، وقد يكون الخوف من العواقب أكبر من الخوف من إلاساءة نفسها

غالبا ما يخش ى ألاطفال من البالغين لن يصدقوهم، فهم يخشون أن يرفض أهلهم وقادة  :الخوف من الرفض – 2

ء القبيلة، والزعماء الدينيون وآخرون، ادعاءاتهم ويأبوا مساعدتهم، وقد يقوم مرتكب إلاساءة املجتمع املحلي، وأعضا

بزيادة هذا الخوف من خالل إقناع ألاطفال بأن ال أحدا لن يصدقهم، أو بأنهم سوف يواجهون املتاعب إذا تكلموا عن 

 .الخ..املوضوع،

على سبيل املثال، إعطاء الطفل هدية مقابل عدم ) رشوة  قد يخدع مرتكب إلاساءة الطفل أو يعطيه :التالعب – 3

، وغالبا ما يحاول مرتكب إلاساءة جعل الطفل يشعر بالحرج أو بالذنب بشأن إلاساءة، وفي بعض ألاحيان، (إلافصاح

 .سوف يقوم مرتكب إلاساءة بإلقاء اللوم على الطفل، قائال أن الطفل قد تسبب باإلساءة

على ) د ألاطفال أن إلاساءة الجنسية هي خطؤهم أو قد يعتقدون أنهم يستحقون إلاساءة قد يعتق :لوم الذات -4

سبيل املثال، قد يعتقد الطفل أن الذنب يقع عليه ألنه دعا مرتكب إلاساءة إلى بيته، أو ألنه كان في املكان غير 

كان يجب عليه إيقافها، وال يعتبر ، وقد يشعر الطفل بأنه سمح باإلساءة أو بأنه (املناسب في الوقت غير املناسب

 .ألاطفال في أي حال من ألاحوال مسؤوليين عن إلاساءة الجنسية التي يتعرضون لها

قد يرغب الطفل في حماية مرتكب إلاساءة أو ألاسرة بطريقة ما، وخاصة إذا كان مرتكب إلاساءة مقّربا  :الحماية – 5

 .من الطفل أو أسرته

طفال الصغار جدا أنهم تعرضوا لإلساءة الجنسية، وقد يعتقدون أن إلاساءة أمر طبيعي، قد ال يدرك ألا  :العمر – 6

خاصة إذا كان املتعدي هو شخص يعرفه الطفل ويثق به، وقد يعاني ألاطفال الصغار سنا أيضا من قيود لغوية أو 

 .نمائية تحول دون إفصاحهم عن إلاساءة

ألاطفال غير قادرين على إلافصاح عن إلاساءة إذا كانوا غير قادرين عن قد يكون  :إلاعاقة البدنية أو العقلية – 7

 (02ص .0900 .ليمان.) الكالم أو الوصول إلى مقدمي الخدمات

 :ما يحدث بعد إلاساءة الجنسية -8

زي من إذا تلقى الطفل الرعاية واملساعدة فستكون املعاناة أقل، ولكن إذا ألقي اللوم على ألاطفال وتم إشعار هم بالخ

قبل املجتمع أو ألاسرة ، أو إذا لم يتلقوا  مساعدة، فهذا سوف يؤثر على قدرة ألاطفال على الشفاء والشعور باألمان، 

 (00ص. 0900.ليمان) واختبار أنماط نمو طبيعية،

 العالمات وألاعراض ألاكثر شيوعا وفقا للعمر:يمثل الجدول 

 للعمر عالمات وأعراض إلاساءة الجنسية الشائعة وفقا

 -9) الرضع وألاطفال 

 (سنوات 9

 .البكاء والصراخ أكثر من املعتاد -

 .التشبث أو التعلق بشكل غير عادي بمقدمي الرعاية -

 .رفض مغادرة ألاماكن آلامنة -
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 .صعوبة في النوم، أو النوم املتواصل -

فقدان القدرة على التحدث، وفقدان السيطرة على البول وعالمات تراجع النمو  -

 .ألاخرى 

 .إظهار املعرفة أو الاهتمام بأعمال جنسية غير مناسبة لسنهم -

) ألاطفال ألاصغر سنا 

 (سنوات 0 -2

 :سنوات، وباإلضافة إلى ذلك 9 -9ردود فعل مماثلة لألطفال ما بين 

 .الخوف من أشخاص أو أماكن أو أنشطة محددة، أو من التعرض للهجوم -

غبة في أن يقوم آلاباء بإلباسهم التبول الالإرادي أو الر ) التصرف كطفل صغير  -

 (.مالبسهم

 .رفض الذهاب إلى املدرسة فجأة -

 .ملس أعضائهم الحميمة بكثرة -

 .تجنب ألاسرة وألاصدقاء أو الانطواء عموما -

 .رفض تناول الطعام أو الرغبة في تناول الطعام في أي وقت -

املراهقون ألاصغر 

 (00 -09) وألاكبر سنا 

 .أو البكاء أو التبلد العاطفي (الحزن املزمن) الاكتئاب  -

 .أو اضطرابات النوم( ألاحالم املخيفة) الكوابيس -

 .املشكالت في املدرسة أو تجنب املدرسة -

إظهار الغضب أو التعبير عن وجود صعوبات في العالقات مع ألاقران، والشجار مع  -

 .آلاخرين، أو العصيان أو عدم احترام السلطة

 .ك الابتعاد عن ألاسرة وألاصدقاءإظهار سلوك التجنب، بما في ذل -

 (.املخدرات والكحول وإلحاق ألاذى بالذات) السلوك املدمر للذات  -

 .التغيرات في ألاداء املدرس ي -

إظهار مشكالت مرتبطة بتناول الطعام، مثل تناول الطعام طوال الوقت أو عدم الرغبة  -

 .في تناول الطعام

 .التفكير في الانتحار أو امليول الانتحارية -

 .التحدث عن إلاساءة واستعادة ذكريات عن إلاساءة -

 (21-22ص-ص .0900 .ليمان)

 :الحماية من إلاساءة الجنسية لألطفال - 2

 :إتباع بعض النصائح آلاتيةيمكن حماية أطفالنا من إلاساءة الجنسية من خالل 
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لعب وطريقة أنواع لعبه ومعرفة من الجيد أن يحرص آلاباء على مالحظة الطفل باستمرار ومتابعة ميوله في ال  –

 .أصدقائه مع الحرص أال يكون أي فرد أيا كان

تحسين مهارة الوالدين من خالل تزويدهما باإلرشاد حول كيفية معاملة أبنائهم عاملة حسنة ويجب عليهم أال   –

 .ينفروا أبناءهم منهم ويشعروهم بالطمأنينة

رائهم من خالل إجراء نقاشات مفتوحة مع الوالدين وتشجيعها ،وتعويد منح ألابناء مزيدا من الحرية للتعبير عن آ  –

الطفل على الحديث عن كل ما يمر به في يومه وبتفصيل ،حينها يمكن لآلباء التقاط كل محاولة للتحرش أو إلاساءة 

 .للطفل أو محاولة إغرائه

ء الجنس ي بشكل تلقائي وهو ما يسمى يمكن لألم أن تطور الحديث مع ألابناء عن موضوع الحماية من الاعتدا  –

 .بالتربية الجنسية للطفل بشكل عام

 .تعليم ألاطفال وتدريبهم على الدفاع الذاتي وهو الدفاع عن النفس وذلك ملواجهة الاعتداء الجنس ي –

املعتدي إلى  على الوالدين دائما إشعار الطفل دائما باألمان والقرب منه وأنهما مصدر كل الحماية ، فغالبا ما يلجأ –

 .إرعاب الطفل وتهديده

الحرص دائما على فحص جسد الطفل يوميا أثناء تغيير مالبسه وغسله لكشف أي آثار لكدمات أو ضربات أو  –

كيف نحمي أطفالنا من إلاساءة ) .خدوش في جسمه وفحص مالبسه الداخلية وخلوها من الشعر أو أي إفرازات غريبة

. مساءا 02:20ساعة . 0900-90-01تم إلاطالع يوم الثالثاء . 0902أوت 00. رونيةصحيفة أثير إلالكت:الجنسية؟ 

https://www.atheer.om.) 

 الاستغالل الجنس ي لألطفال  :رابعا

 :تعريف الاستغالل الجنس ي لألطفال – 1

الربح ما  إلى استخدام ألاطفال خدمة ملنفعة شخص آخر أو إلرضائه أو لتحقيق يشير  :الاستغاللتعريف  -1 – 1

يؤدي غالبا إلى معاملة غير عادلة وظاملة ومؤذية للطفل، وتحصل هذه ألانشطة على حساب الصحة الجسدية 

والنفسية للطفل، إضافة إلى تعليمه ونموه النفس ي أو الاجتماعي، ويتضمن الاستغالل التالعب وإساءة الاستخدام 

 (09ص .0909 .أديل وآخرون. )وإلاساءة والتحويل إلى ضحية والقمع وسوء املعاملة

يعني أي إساءة استغالل فعلية أو محاولة إساءة استغالل لحالة ضعف أو  :تعريف الاستغالل الجنس ي – 2- 1

لتفاوت في النفوذ أو للثقة من أجل تحقيق مآرب أو أغراض جنسية، بما يشمل على سبيل املثال ال للحصر ، تحقيق 

سياسة كير أنترناشونال بشأن الحماية من .) آخر ستغالل الجنس ي لطرفكسب مالي أو اجتماعي أو سياس ي من الا 

 (90ص .0900 .الاستغالل والانتهاك الجنس ي وحماية ألاطفال

أي استغالل فعلي أو محاولة استغالل ملوقف ضعف أو تباين في القوة أو ثقة ألغراض جنسية وهذا كما يعرف أيضا 

سياسة كير أنترناشونال .) أو السياسية من الاستغالل الجنس ي لشخص آخر يشمل الاستفادة املالية أو الاجتماعية 

 (00ص .0900 .بشأن الحماية من الاستغالل والانتهاك الجنس ي وحماية ألاطفال
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 : خصائص املستغل جنسيا - 2

ستغل وفرض هيمنته
 
 من أبرز خصائص الاستغالل الجنس ي هو استغالل الجاني للثقة القائمة مع الطرف امل

 القتراف فعلته
ً
 منهجيا

ً
والجناة هم أناس عاديون يعيشون . وسيطرته عليه، كما أن يتبع الجاني أو الجانية تخطيطا

بيننا من الرجال والنساء واللواتي نسبتهن أقل باملقارنة مع الرجال، وهم من جميع شرائح وفئات وطبقات املجتمع 

، 0900-90-01تم إلاطالع يوم الثالثاء  .العنف ضد النساء bff -الاستغالل الجنس ي ) .ويشغلون الوظائف املختلفة

 (gewalt.de-gegen-https://www.frauen مساءا،  00:19ساعة 

 الدراسات السابقة التي تناولت هذه املواضيع ذكر بعض: خامسا

حافظة الطفيلية العنف ألاسري املوجه ضد ألاطفال في م: تحت عنوان(: 2222)دراسة الدراوشة عبد هللا سالم  – 1

 ..سنة( 02-01)من وجهة نظر الفئة العمرية 

( 099)إلى الكشف عن العنف املوجه ضد ألاطفال في محافظة الطفيلية، حيث بلغت العينة هدفت هذه الدراسة 

 -01) طفل تم اختيارهم بطريقة عشوائية، حيث تم توزيع استبانة على أفراد عينة الدراسة التي تتراوح أعامرهم بين 

ابرز أشكال العنف ألاسري ضد ألاطفال يتمثل : ، وتم استخدام املنهج الوصفي، وتم التوصل إلى النتائج التالية( 02

في العنف الجسدي، العنف النفس ي، والعنف الجنس ي، وأبرز العوامل املؤدية للعنف ضد ألاطفال تمثلت في العوامل 

 .الذاتية والاقتصادية والاجتماعية

أنثربولوجية في بئر -دراسة سوسيو: العنف ضد ألاطفال أسبابه وأثارهتحت عنوان  (:2217)ة وقص ي دراسة خليف - 2

 .العاتر تبسة

عن كيفية يتجلى العنف ضد ألاطفال ومعرفة الخلفية الثقافية واملجتمعية هدفت هذه الدراسة إلى محاولة التعرف 

لطفل مع ذاته ومع آلاخر من خالل العنف املمارس عليه، له، ومعرفة ألاسباب التي تؤدي إليه، ومعرفة كيف يتمثل ا

ولإلجابة عن ألاسئلة استعان الباحثان باملقاربة الفردانة واملنهج ألاثنوجغرافي، بغية فهم حي يات هذه الظاهرة التي 

 .أخذت في الانتشار  بشكل ملفت لالنتباه

 الجنسية للطفل تحت عنوان إلاساءة(: 2216)دراسة قزو فتيحة وفاطمة حمزة  – 3

وهي دراسة نظرية هدفت إلى التعرف على إلاساءة الجنسية للطفل ونظرياتها املفسرة وأسبابها وأشكالها ومراحل 

 .حدوثها ونتائجها والتعرف على أهم التدخالت العالجية لألطفال املساء إليهم جنسيا وسبل الوقاية منها

أثر برنامج وقائي في زيادة وعي طالبات : تحت عنوان(:  2212) دراسة موس ى عبد الخالق ومنتهى علي الحراريس -4

 الصف ألاول ألاساس ي باإلساءة الجنسية وتمكينهن من اكتساب مفاهيم حماية الذات،

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج وقائي في زيادة وعي طالبات الصف ألاول ألاساس ي باإلساءة الجنسية 

مفاهيم حماية الذات، طبقت الدراسة على عينة تألفت من طلبات الصف ألاول ألاساس ي في  وتمكينهن من اكتساب

طالبة، حيث تم اختيار ( 99)مدرسة ليلى الغفارية  في منطقة جبل النصر التابعة ملديرية عمان الرابعة البالغ عددهن 

ة ألامان الشخص ي ، حيث تم فردا تحصلوا على درجات منخفضة عند تطبيق مقياس استبان 00عينة تتكون من 

طالبات، ومجوعة ضابطة عدد ( 90)مجوعة تجريبية عدد أفرادها : توزيعهم بطريقة عشوائية غلى مجموعتين 

طالبات، كما تم تحليل البيانات إحصائيا باستخدام تحليل التباين املشترك ألاحادي، ملعرفة أثر ( 90)أفرادها 

كتساب مفاهيم ألامان الشخص ي، وعلى زيادة الوعي باإلساءة الجنسية، وأظهرت املعالجة التجريبية في كل من زيادة ا

 :نتائج الدراسة ما يلي
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واملجموعة ة التجريبية التي تلقت البرنامج إلارشادي الوقائي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين املجموع -

 .الضابطة لصالح املجموعة التجريبية في زيادة الوعي باإلساءة الجنسية

واملجموعة عة التجريبية التي تلقت البرنامج إلارشادي الوقائي جود فروق ذات داللة إحصائية بين املجمو و  -

 .الضابطة لصالح املجموعة التجريبية في زيادة اكتساب مفاهيم ألامان الشخص ي

 :خاتمة

نتشرة في معظم املجتمعات ظاهرة مرضية م يعّد  ألاطفال اتجاه ساءة استخالصا ملا سبق فان اللجوء إلى ممارسة  إلا 

على بل تعدت حتى  ط ،ن فقيالعربية وألاجنبية، يتعرض لها ألاطفال من كلتا الجنسين ذكورا وإناثا، ولم تمس العادي

ولم تمس مكانا فقط بل بدأت من ألاسرة مرورا باملدرسة وصوال إلى أماكن عمل ألاطفال ووسائل ذوي إلاعاقات،

وهذا الانتشار الكبير إلساءة معاملة ألاطفال والزيادة  تى في الطرقات الخالية من الناس،إلاعالم والاتصال الحديثة وح

مانع، كما أن إلاساءة لألطفال ليس لها  جامعالكبيرة في معدالت الضحايا أدى إلى صعوبة تعريفها وإعطائها تعريفا 

العنف، التحرش الجنس ي، إلاساءة ، فقد تضمنت العديد من ألاشكال والتي من بينها كيفية واحدة في الحدوث

الجنسية والاستغالل الجنس ي، فكل عنصر تطرقنا إليه بش يء من التفصيل، ونظرا لوجود بعض التشابه في بعض 

العناوين التي يحتويها كل عنصر فلم نتطرق لها كلها، بل اكتفينا بذكر ها مرة واحدة وهذا تجنبا لتكرارها، فكانت 

ي أدت إلى حدوثها، ونفس آلاثار الناجمة عنها، ونفس ألاشكال الذي تم ممارسته بها، أما نفس ألاسباب والعوامل الت

موضوع ورقتنا البحثية والذي تمثل في إلاساءة الجنسية فتطرقنا إليه بالتفصيل باست ناء عدم تناول أهم النظريات 

 .ن قبل باحثين آخرين تفاديا للتكراراملفسرة لها، وهذا بالنظر إلى وجود محور خاص بها سيتم دراسته بالتفصيل م

 :وفي ألاخير توصلنا إلى بعض النتائج والتي تمثلت فيما يلي

 ظاهرة إلاساءة الجنسية لم تكن وليدة هذا العصر بل كانت متواجدة منذ فترة قديمة جدا. 

  غتصاب، إلاساءة الجنسية لألطفال لم تقتصر ممارستها على شكل واحد فقط بل شملت عدة أشكال منها الا

 .الاعتداء الجنس ي، التعري، الاستعراض، التجسس، املواد إلاباحية، استخدام ألالفاظ الجنسية

 إلاساءة الجنسية لألطفال تضمنت كل من العنف والتحرش والاستغالل الجنس ي. 

 إلاساءة الجنسية لألطفال تضمنت أسباب عديدة وأماكن مختلفة تختلف باختالف وجود الضحية. 

  ساءة الجنسية أثار نفسية وجسدية وسلوكية ترتسخ في ذهن الضحيةينجم عن إلا. 

 :التوصيات

 .جسدالة ألعضائه التناسلية مثلها مثل بقية يمن املهم للطفل معرفة ألاسماء الحقيق -

 (.السيئة) مساعدة الطفل لكي يميز بين املالمسة املحببة واملالمسة املثيرة للشك واملالمسة السرية  -

 .ن جسده حقه الخاص وال يجب أن يراه أحدتعليم الطفل أ -

 .التربية الجنسية في املدارس تدريس  -

سنوات كجزء من برنامج حماية ذاتية حول كيفية التعرف إلى  91حمالت توعية وتثقيفية ابتداء من عمر  -

 .محاوالت التحرش والتلميحات الخاصة باإلساءة الجنسية، وكيفية الرفض، وأهمية إلابالغ

 .فال للدفاع عن حقوقهم ومراقبة الانتهاكات من خالل ألاندية التي يقودها أطفالتمكين ألاط -
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تثقيف ألاسرة بشأن مهارات ألابوة وألامومة املالئمة وطرق التأديب الالعنفية ؛ ترسيخ أهمية   تربية الطفل على  -

 .أسس التفهم والحماية الذاتية وليس الخوف

 .تشجيع عملية التبليغ -

 .طورة املشكلة وحجمها وترسيخ حقيقة أن كل طفل هو ضحية محتملةتوعية ألاسرة بخ -

 .مراقبة  ما يشاهده ألاطفال على التلفزيون وعبر الانترنيت -

 :قائمة املراجع

التعامل مع الاعتداءات الجنسية على ألاطفال، دليل علمي للمستشارين النفسيين  ،(0909)،أديل، سالم ماري -0

تدقيق ، تحدة إلغاثة وتشغيل الج ي فلسطين في الشرق ألادنى ضمن إلاطار التربوي في لبنانالعاملين في وكالة ألامم امل

 .مارغريت، لينش ، الاونروا. سكاردال، هلين 

 .gewalt.de-gegen-https://www.frauen العنف ضد النساء، bff -الاستغالل الجنس ي -0

الوضع في لبنان، منظمة كفا عنف : ة الجنسية للطفلإلاساء) ،  (0990) جنان ، زيادر، محفوض وآخرون،. أسطا-2

 .، لبنان، بيروت90واستغالل، املجلس ألاعلى للطفولة، وزارة الشؤون الاجتماعية،ط 

املرأة العربية اليوم، : إلاساءة الجنسية وأشكالها ،(0909فيفري  92) ،أشكال إلاساءة الجنسية لألطفال-1

https://www.arabwomantoday.com. 

 . free.info-http://www.be، راض الاعتداء الجنس ي ومؤشراتهأع-9

مشكلة العنف ضد ألاطفال مقاربة سوسيولوجية معاصرة، مجلة ،(0902جوان )،عالم، عتيقة. بوغراف، حنان-2

 .، الجزائر 22-02ص -ص،السراج في التربية وقضايا املجتمع،  العدد الثاني

 .https://ar.wikipedia.org › wiki، ويكيبيديا، حرش جنس ي باألطفال ت-2

-https://al، (0909جويلية  00)، "جريمة"سكوت ألاهل .. آالف اعتداء جنس ي على أطفال الجزائر (90)تسعة -0

ain.com › article › sexual-a.... 

مج وقائي في زيادة وعي طالبات الصف ألاول أثر برنا ،(0900)،موس ى عبد الخالق،  الحراريس ، منتهى علي  ،جبيرل -0

، 20ألاساس ي باإلساءة الجنسية وتمكينهن من اكتساب مفاهيم حماية الذات، مجلة دراسات العلوم التربوية، املجلد 

 .الجامعة ألاردنية ،102 -100 –ص ص  ،0العدد 

http://www.be-free.info/
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، اململكة 92ه وأشكاله،  طتعريفه وأسباب: العنف ضد ألاطفال ،(0900)،الجمعية الوطنية لحقوق إلانسان-09

 . العربية السعودية

 .http://www.saaid.net › tarbiahصيد الفوائد، : خالد بن محمود الشهري، التحرش الجنس ي باألطفال-00

دراسة في التحليل النفس ي، : ،سايكوديميات التحرش الجنس ي لدى إلاناث(0902)خطاب ، محمد أحمد محمود،-00

 .لقاهرة،املكتب العربي للمعارف، ا90ط

-دراسة سوسيو: ، العنف ضد ألاطفال أسبابه وأثاره(0902مارس ) خليفة، عبد القادر، قص ي، عطية ،-02

، جامعة قاصدي 000-002ص -، ص00أنثربولوجية في بئر العاتر تبسة، مجلة العلوم إلانسانية والاجتماعية، العدد

 .مرباح ورقلة، الجزائر

ف ألاسري املوجه ضد ألاطفال في محافظة الطفيلية من وجهة نظر العن ،(0909)،عبد هللا سالم  ،الدراوشة-01

سنة، مجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث، مجلة علمية محكمة دورية تصدر عن عمادة ( 02-01)الفئة العمرية 

 .229-221ص -ص.0909( 2)، املجلد (0)البحث العلمي والدراسات العليا، العدد

،مظاهر العنف ألاسري ضد ألاطفال وأثره على املجتمع واستراتجيات الحد (0900نوفمبر)سالم خليفة ، ابتسام،-09

 .،جامعة الزاوية009 -09ص -من هذه الظاهرة، مجلة كليات التربية، العدد الثاني عشر ، ص

 (.0900)سياسة كير أنترناشونال بشأن الحماية من الاستغالل والانتهاك الجنس ي وحماية ألاطفال، -02

أبعاد إلاساءة تجاه ألاطفال املعاقين ذهنيا لدى املعلمين وأولياء ألامور في دولة الكويت، ،(0992) ،العجمي، فيصل-02

 .رسالة ماجستير في التربية الخاصة، جامعة الخليج العربي

إلاساءة الوالدية الجسدية والعاطفية للطفل  ،(0900)،الخالدي، مريم، اليماني، عبد الرؤوف. العناني ، حنان-00

متغيري الجنس والعمر لدى عينة من طلبة املرحلة ألاساسية في مدينة عمان، مجلة جامعة القدس وعالقة ذلك ب

، عمان، 010 – 000ص  -، ص(0900)، كانون الثاني (0)املفتوحة  لألبحاث والدراسات، العدد السادس والعشرون 

 .ألاردن

 .كيف تحمي ابنك من التحرش الجنس ي، د ب(. د س.)الغامدي، أحمد خلف-00

،العنف ألاسري ضد ألاطفال وانعكاسه على الشخصية، مجلة جامعة بابل، العلوم (0909)زوان، أنس عباس،غ-09

 .، جامعة الكوفة0029 -0092ص -، ص 1، العدد02إلانسانية، املجلد
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، دار الفجر للنشر والتوزيع، 09،التحرش الجنس ي وجرائم العرض، ط(0900)فرج، هشام عبد الحميد،-00

 .إلاسكندرية

، إلاساءة الجنسية للطفل، مجلة تطوير العلوم الاجتماعية، املجلد ألاول، (0902) فاطمة، حمزة ،.  فتيحةقزو، -00

 .029-091ص  -العدد الرابع عشر، ص

، (0902أوت  00) ،صحيفة أثير إلالكترونية:كيف نحمي أطفالنا من إلاساءة الجنسية؟ -02

https://www.atheer.om. 

خطوط توجيهية ملقدمي الخدمات الصحية : ألاطفال الناجين من إلاساءة الجنسيةرعاية  ،(0900)،ليمان، هايدي-01

 .، لجنة إلانقاذ الدولية، الواليات املتحدة ألامريكية90والنفسية والاجتماعية في ألاطر إلانسانية، ط

 .، دار الصفاء، ألاردن90دراسات نفسية، ط: ، العنف والطفولة(0990)مجيد، سوسن،-09

، دار 90إلاساءة الجنسية لألطفال الوقاية والعالج، ط: ، الوياء الصامت(0909)ناهد ، محمد الحسن علي،-02

 .املصورات للنشر  والطباعة والتوزيع، الخرطوم، السودان

 .العنف وسوء معاملة ألاطفال، مؤسسة دبي لرعاية النساء وألاطفال،(دس) ،املدفع، عائشة-02
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 الجنسية لألطفال إلاساءةمدخل مفاهيمي سوسيولوجي لظاهرة 

A sociological conceptual introduction to the phenomenon 

of child sexual abuse 

 حليمة سالوي، ماما قيلي: اسم الكاتب

Name:  Halima slaoui -Mama guelli 
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 :امللخص

تهدف دراستنا هذه إلى محاولة تسليط الضوء على مشكلة اجتماعية عويصة استفحلت في مجتمعنا العربي بصفة عامة 

جتمع الجزائري بصفة خاصة أال وهي ظاهرة إلاساءة الجنسية لألطفال باعتبارها من أخطر  أنواع إلاساءة لألطفال فهي من بين  وامل

الظواهر التي تهدد كيان املجتمع وخاصة وأنها تمس فئة هامة تعد بناة املستقبل، ومن أنواعها نجد الاعتداء الجنس ي، التحرش الجنس ي، 

ل الجنس ي، بحيث نجدها تتفاوت خطورتها من نوع إلى آخر، ومن بين أشكالها اللفظية، البصرية، دعارة الطفل، الاغتصاب، الاستغال

الخ ، بحيث تم معرفة ودراسة ألاسباب الكامنة من وراءها وذلك قصد الوصول إلى السبل الكفيلة للحد أو التخفيف منها، مع ...الخالعة

الذين تعرضوا لإلساءة من خالل مؤشرات جسدية ومؤشرات نفسية وسلوكية التي تظهر عليهم،  العلم أنه يمكن معرفة هؤالء ألاطفال

ومن بينها ألاسرة بالدرجة ألاولى  املسؤولةوأكيد أنها لها  انعكاسات وخيمة على الطفل في مختلف امليادين، لهذا وجب على الجهات 

 .لها ضمان لطفلها مختلف الاحتياجات بعد هذه الصدمة التي تعرض

 .الظاهرة الاجتماعية،إلاساءة الجنسية، ألاطفال  :الكلمات املفتاحية

Abstract: 

Our study is Purpose to try to shed light on a difficult social problem that has escalated in our Arab society in 

general and in the Algerian society in specially, which is the phenomenon of sexual abuse of children as one of the most 

dangerous of child abuse because they are the future makers, and there are some types like sexual assault, sexual 

harassment, rape, sexual exploitation, so that we find them varying in severity from one type to another, and among their 

verbal, visual, child prostitution, debauchery...etc., so that the reasons behind them were known and studied, and that In 

order to find ways to reduce or mitigate it, knowing that it is possible to know those children who have been abused 

through physical and psychological and behavioral indicators that appear on them, and it is certain that they have serious 

repercussions on the child in various fields, so the responsible authorities, including the family, must Primarily ensuring her 

child's various needs after this trauma. 

Keywords: , Keywords: social phenomenon, sexual abuse, children 
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 :مقدمة

ألاطفال هبة من املولى عزوجل وأمانة يقتض ي ألامر الحفاظ عليها وحمايتها فهم رجال املستقبل التي تعول 

عليهم ألامم، لهذا نعتبر مرحلة الطفولة مرحلة حساسة ووعرة ينبغي الاهتمام بها وصيانتها من جميع املهددات ألنها 

 .الي هذا قد ينجر عواقب وخيمة على الطفل البريئقد تتعرض لإلساءة الجنسية بمختلف مظاهرها وبالت

أوساط الشائكة والتي تمثل طبوهات بين  ظاهرة إلاساءة الجنسية من املواضيعهذه ألاخيرة أي تعتبر إذ 

املجتمع الجزائري بالخصوص كونها تتعلق بغاة املستقبل ولم يسلم منها الذكور وال إلاناث بل تجاوز ألامر إلى أصحاب 

تياجات الخاصة رغم أنها ليست مرتبطة بأصل أو دين أو لغة، فهذا يعتبر تعدي على حقوق هذه البراءة  التي ذوي الاح

 .ال ذنب لها، وخاصة في ظل هذا التطور التكنولوجي الذي عرفه العالم، كما تعددت أنماط وأسبابها

 :مشكلة الدراسة

أنها يخيم عليها  حلة في أوساط املجتمع إالظاهرة ومشكلة اجتماعية مستف لألطفالإلاساءة الجنسية إن 

توجد إحصائيات دقيقة حول  ال، لهذا ها رغم عواقبها الوخيمة على نفسية الطفلب بالصمت نظرا لعدم الاعتراف

وهي املؤسسة الاجتماعية التي يوكل مهمة   أغلبيتها تتم داخل ولألسف مؤسسة التنشئة ألاولى وهي ألاسرةفانتشارها 

 .لحمايةالرعايا وا

 من ذلك و 
ً
 :طرحنا جملة من التساؤالت تتمثل فيمايلي انطالقا

 ؟ لألطفالإلساءة الجنسية اما املقصود ب -

 ؟ لألطفالساءة الجنسية إلا   ماهي أنواع -

 ؟ لألطفالساءة الجنسية إلا   ماهي أسباب -

 ؟ لألطفالساءة الجنسية إلا   ماهي أعراض -

 ؟ لألطفالساءة الجنسية ماهي انعكاسات إلا  -

 :أهداف الدراسة

حيث هدفت دراستنا إلى تحقيق هدفين أحدهما علمي واملتمثل في محاولة تسليط  الضوء على تحديد 

من أجل إعادة النظر  أنواع وألاسباب الكامنة في ذلك وأشكالها ومؤشراتها ومعرفة  لألطفالساءة الجنسية ظاهرة إلا 

ي الخروج بجملة من التوصيات والاقتراحات التي يمكن أن في حين الهدف آلاخر عملي يتمثل ف هذه الظاهرة،في 

 .الحد من هذه الظاهرة أو التخفيف منهاتساهم  في 

 :أهمية الدراسة

هي إلاساءة الجنسية أال و  الظاهرةقصوى كونها تلقي الاهتمام والتركيز على هذه أهمية تكتس ي دراستنا 

ولها انعكاسات ومخلفات على الطفل على جميع ألاصعدة  مشكل عويص يمس فئة حساسة وبرئيةباعتبارها  لألطفال

منها الجانب النفس ي، الاجتماعي، الجسدي مما قد ينعكس عليه بالسلب، لهذا وجب علينا الوقوف عليها ومعالجتها 

 .وتكاثف الجهود من أجل ضمان لهذا الطفل جميع حقوقه
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 :من ج الدراسة

، ماهية هذه الظاهرة وهي إلاساءة الجنسية لألطفالألانسب ملعالجة  اعتمدنا في دراستنا على املنهج الوصفي ألنه

مكننا من جمع املعلومات حولها حيث أ تفسير وبالتالي الوصول إلى التحليل و ال بل حتى يتجاوز ذلك إلى اوتشخيصهنه ي 

 .للحد من هذه الظاهرة  أو التقليل منها وتوصيات نتائج

 :خطة الدراسة

 :على النقاط التالية وهي الظاهرةا ملعالجة هذا حيث اعتمدنا في دراستن

 
ص
 تعريف إلاساءة الجنسية لألطفال  :أوال

 
ص
 أنواع إلاساءة الجنسية لألطفال  :ثانيا

 
ص
 أشكال إلاساءة الجنسية لألطفال :ثالثا

 
ص
 أسباب إلاساءة الجنسية لألطفال :رابعا

 
ص
 أعراض إلاساءة الجنسية عند ألاطفال :خامسا

 
ص
 املترتبة عن إلاساءة الجنسية لألطفالآلاثار  :سادسا

 
ص
 احتياجات ألاطفال بعد إلاساءة الجنسية :سابعا

 
ص
قبل الحديث عن مفهوم إلاساءة الجنسية لألطفال ارتأينا تقسيم هذا : تعريف إلاساءة الجنسية لألطفال: أوال

 ث
ً
 ثم تعريف الطفل لغة واصطالحا

ً
 تحديد مفهوم إلاساءة املفهوم إلى شقين تعريف إلاساءة لغة واصطالحا

ً
م أخيرا

 الجنسية لألطفال

 كمايلي :تعريف إلاساءة . أ
ً
 :لقد تم تحديد هذا مفهوم لغة واصطالحا

. والضرر   إلاهانةأفسده، التصرف لم يحسنه، نقول أساء معاملته أما إساءة سوأ  : أساء سوأ الش يء :لغة

 .(29، ص0002: املنجد إلاعدادي)

 
ص
الطفل، ويحكم عليها ل من الالمباالة وإلاجرام ترتكب من الوالدين أو الوص ي أو غيره على إلاساءة هي أفعا  :اصطالحا

 .(092، ص 0900: قزو فتيحة، فاطمة حمزة). قيم املجتمع وخبرة املختصين بأنه غير مالئمة ومؤذية ىعل بناءً 

 كمايلي: تعريف الطفل . ب
ً
 :لقد تم تحديد هذا مفهوم لغة واصطالحا

 أي الصغير من كل شييء  لسان العرب البن منظور أن الطفل هو الرخص الناعم من كل ش يء جاء في معجم :لغة

طفلة والجمع  :واملؤنث    (290ص، س -د: ابن منظور )باإلضافة إلى أن الطفل هو املولود  (190ص، س -د: ابن منظور )

 أنه الصبي حين سقط من 
ً
 جبين نصيرة) .بطن أمه إلى أن يحتلمأطفال واملصدر طفولة وال فعل له، كما يرد فيه أيضا

 (09ص، 0990:

 
ص
. يرى البعض أن الطفولة هي ذلك الوصف الذي يطلق على إلانسان منذ مولده إلى حين بلوغه الحلم  :اصطالحا

 محمد غزال ايناس) .أو هي تلك الفترة العمرية التي تبدأ منذ امليالد حتى طور البلوغ  (09ص، 0990: جبين نصيرة)

 :وتنقسم هذه الفترة إلى مرحلتين هما  (92ص، 0990:
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 تبدأ منذ امليالد حتى سن السادسة حيث يكتسب فيها الطفل مهارات أساسية :مرحلة الطفولة املبكرة. 

 تبدأ منذ سن السادسة إلى الثانية عشر ويكتسب الطفل فيها الوعي واملغرفة :مرحلة الطفولة املتأخرة. 

لت تحديد معنى الطفل من خالل تحديد مرحلة الطفولة التي اعتبرتها يمكن القول أن هذا التعاريف حاو 

من بين املراحل العمرية لإلنسان والتي تتصف بمميزات محددة تختلف عن باقي املراحل ألاخرى حيث تبدأ بوالدة 

 .إلانسان وتنتهي ببلوغه

و يشمل الولد واملراهق والفتى ويقول البعض ألاخر أن الطفل هو الصغير مادام بحاجة إلى عناية من الغير وه

 
ً
 (090ص، 0000 : وزارة التضامن  الوطني والعائلة) .أو أنه القاصر سنا

الاتفاقية العاملية للحقوق الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد حسب  كما يعني 

 (0000: اتفاقية حقوق الطفل) .قبل ذلك بموجب القانون املنطبق عليه

يحدد الدكتور محمد السعيد الدقاق بأنه كل إنسان حتى الثامن عشر إال حدد قانون بلده سنا أقل دون و 

 (09ص، 0990: جبين نصيرة) .أن تربط ذلك ببلوغه سن الرشد 

تباينت آلاراء حول تحديد مفهوم الطفل حيث اختلفت في تحديد املراحل التي أنه  على ما سبق نرى  بناءً 

 السن الذي ينعت في إلانسان على أنه طفليشملها هذا املفه
ً
 .وم وكذلك بداية مرحلة الطفولة ونهايتها وأيضا

أن تلك التعاريف ركزت على تعيين السن ألادنى الذي يعتبر فيه إلانسان طفال حيث يتحقق هذا ألاخير كما 

القول أن الطفل وفق هذه  حينما ال يتعدى الفرد الثامنة عشر ولم يبلغ سن الرشد املحدد في كل مجتمع، وعليه

 .التعاريف هو ما يصطلح عليها في القانون الوضعي والاتفاقيات الشرعية

حيث حاولنا عرض هذه  التعاريف املختلفة التي يتناول فيها كل : مفهوم إلاساءة الجنسية لألطفال . ت

ليها من تعريف باحث زاوية معينة من الظاهرة أو يعرفها بشكل سطحي أو معمق، ومن ثمة  سوف نتطرق إ

 :العام  والشامل إلى التعريف الخاص وألادق ويتجلى ذلك فيمايلي

 بغرض تحقيق إلاشباع 
ً
هي أي اتصال قسري أو حيلي أو متالعب مع طفل من خالل شخص أكبر منه سنا

 
ً
 .(090، ص0900: قزو فتيحة، فاطمة حمزة) .للشخص ألاكبر سنا

التي يتعرض لها الطفل واستخدامه ملتعة جنسية من قبل شخص بأنها تلك املضايقات  بدرية كمالتعرفها و 

 .(90، ص0900:رزيق حفصة، قتيت فضية) .بالغ

نشاط نفس ي ال يمكن للطفل فهمه وال يمكن أن يوافق عليه نظرا لعد نضج نموه أو هو كل ما أو هي 

 .(22، ص0900:كميلة هادي. )" يغتصب القانون أو املحرمات الاجتماعية

بأنها إقناع أو إجبار ألاطفال على الانغماس في سلوكيات جنسية مؤتمر خبراء ألامم املتحدة  اكما يعرفه

سرور سعيد عبد ) .بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمفرده أو مع شخص آخر من نفس النوع ذاته أو من النوع آلاخر

 .(009، ص0909:الغني
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يز بالنشاط الجنس ي وهذه الصور قد تأخذ بأنها تتميرى  معجم علم النفس والطب النفس ي كذلك نجد

ألاخرى التي  ي الجنسية أو بعض صور السلوك الشهو  ةشكل الاعتداء على املحارم أو تأخذ شكل الاغتصاب أو املعايش

، 0900:رزيق حفصة، قتيت فضية). يمكن أن تمارس من شخص بالغ وأخر ينحصر عمره بين سنوات املهد واملراهقة

 .(90ص

بأنها الانغماس في سلوكيات جنسية مع الطفل في حين أن الطفل غير  جمعية الطبية ألامريكيةال فهاتعر كما 

مستعد نهائيا وال يستطيع إعطاء املوافقة على ذلك وتتصف إساءة املعاملة الجنسية بالخداع واستخدام القوة أو 

 .(009، ص0909:سرور سعيد عبد الغني) .إلاجبار

 هناك من يعرفها بأنها
ً
انغماس أطفال ومراهقين متعمدين غير ناضجين من ناحية النمو والارتقاء في  وأيضا

، وغير قادرين على إعطاء موافقة معلومة لتلك ألانشطة وينتهك ذلك املحرمات 
ً
نشاطات جنسية ال يفهمونها تماما

 .(02، ص0992:حسين فايد). الاجتماعية ألدوار ألاسرة

ل جنس ي للطفل الذي يكون ضحية راشد أو شخص أكبر منه سنا، استغال OMSمنظمة الصحة العاملية أما 

 مختلفة  بهدف رضاء الرغبات الجنسية لهذا ألاخير، يمكن أن
ً
هاتفية بذيئة، إلاهانات مكاملات تتخذ الجريمة أشكاال

 ." لدعارةالفاحشة واستراق النظر، صور إباحية، عالقات أو محاولة إقامة عالقات جنسية، اغتصاب، زنا املحارم أو ا

 .(22، ص0900:كميلة هادي)

بأنها : عرفهاالذي ي القانون الفيدرالي للوقاية من إلاساءة الجنسية للطفل ومعالجة ضحاياهكذلك  نجد 

كل استغالل أو استخدام أو إقناع أو إغراء أو استمالة أو إكراه ألي طفل على املشاركة أو مساعدة أي شخص آخر  

جنس ي صريح أو التظاهر  بسلوك من هذا النوع لهدف تصويره والاغتصاب أو التحرش أو على املشاركة في أي سلوك 

. جنان أ) .00ص " ربى مع ألاطفالقالبغاء أو أي شكل آخر من أشكال الاستغالل الجنس ي للطفل أو ممارسة سفاح ال

 .(00، ص0990:أسطا، زيادر محفوض، جبريل أبي شاهين وغيدا عناني

يف لظاهرة أي إلاساءة الجنسية لألطفال نجد  أنها كل تركز في تعريفها بأنها أي ومن خالل هذه التعار 

 .تصرف أو سلوك جنس ي اتجاه الطفل

 
ص
 :جملة من ألانواع تتجلى فيمايلي لإلساءة الجنسية لألطفال  :لألطفال إلاساءة الجنسية أنواع: ثانيا

ة الطرف آلاخر أو عندما يكون الشخص بأنه ممارسة فعل جنس ي دون الحصول على موافق: العنف الجنس ي .0

 .(99، ص0900:رزيق حفصة، قتيت فضية) .آلاخر غير قادر على إعطاء املوافقة 

ممارسة أي نشاط جسدي جنس ي من دون الحصول على موافقة من الشخص ألاخر  أو  :الاعتداء الجنس ي .0

ا النشاط ويمكن أن يشمل عندما يكون الشخص آلاخر  غير قادر  على املوافقة على املوافقة على هذ

. الاعتداء الجنس ي استخدام القوة البدنية والعنف والتهديد والتخويف وتجاهل اعتراضات الطرف آلاخر

 .(99، ص0900:رزيق حفصة، قتيت فضية)
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ً
 سواء صدرت هذه إلاساءة  من بالغ أو مراهق أو طفل أكبر منه سنا

ً
   أو هو إساءة استخدام الطفل جنسيا

شكل الخداع والحيلة أو شكل العنف، كما قد يكون وسيلة لإلثارة الجنسية أو إلشباع النزوة الجنسية  وسواء أخذت

 
ً
 أو مراهقا

ً
 بالغا

ً
 .(009، ص0900:ليلى ألاحدب) . بشكل كامل أو جزئي عند من هو أكبر منه سواء كان شخصا

 طلب  وهو سلوك له إيحاءات جنسية  غير مرحب بها من قبل الط :التحرش الجنس ي .2
ً
رف آلاخر  ويشمل أيضا

خدمات  جنسية أو تصرفات ذات طابع جنس ي، ويمكن أن تكون عبر الكالم أو النظرات أو عرض مواد 

 .(91، ص0900:رزيق حفصة، قتيت فضية). جنسية بحيث يراها الطرف املستهدف

هشام عبد ). ستيالءوتعني السرقة والا   rerapeمشتقة من كلمة التينية  rapeفكلمة الاغتصاب  :الاغتصاب .1

 .(09، ص0909 :الحميد فرج

بأنه إدخال العضو الجنس ي أو أي جزء من الجسد أو أداة خارجية أخرى  منظمة الصحة العامليةتعرفه إذ 

 .(99، ص0900:رزيق حفصة، قتيت فضية). باإلجبار  أو إلاكراه

 بأنه اتصال جنس ي غير قانوني بين رجل وامرأة حية بال
ً
هشام عبد ). فرج بدون رضاها الصحيحكما يعرف أيضا

 .(09، ص0909 :الحميد فرج

وسنحاول تدقيق في هذا تعريف من خالل شرح وتوضيح جميع مفاهيمه حتى ال يكون هناك لبس أو غموض 

 .(00-09ص،0909 :هشام عبد الحميد فرج): ويتجلى ذلك فيمايلي

 يقصد اختراق العضو الذكري بكامل يقصد به دخول العضو الذكري داخل الفرج وال : الاتصال الجنس ي 

 .طوله

 أي أن يكون املتعدي والضحية  ليس زوج: غير قانوةي. 

 أي عدم وقوع جريمة الاغتصاب في العالقات الجنسية املثلية بين رجل وامرأة. 

 ضغط ، ال(إلاكراه املادي)استخدام الجاني القوة البدنية: انعدام الرضا كما في ألاحوال التالية :بدون رضاها

 .، الغش والتدليس، فقدان الوعي  وإلارادة، السن(إلاكراه املعنوي )والتهديد 

أي استغالل فعلي أو محاولة استغالل ملوقف ضعف أو تباين في القوة أو ثقة ألغراض  :الاستغالل الجنس ي .5

 .(00ص ،0900 :لجنة إلانقاذ الدولية). جنسية

لجنسية لألطفال رغم الاختالف في تحديدها بدقة بين ومن خالل هذا العرض يتبين لنا أنواع إلاساءة ا

لألطفال فقط، وأنها شاملة لجميع هذه الباحثين ألنها هناك من يعتبرها مفاهيم مساوقة لظاهرة إلاساءة الجنسية 

 .املصطلحات

 
ص
 :تاليةنقاط الفي   إلاساءة الجنسية لألطفالمختلف أشكال  وتتمثل  :أشكال إلاساءة الجنسية لألطفال: ثالثا

 .(002-002، ص0900: قزو فتيحة، فاطمة حمزة)

 .لفظية مثل املكاملات الهاتفية والحديث عن ألافعال الجنسية .0

 .البصرية وهي مشاهدة الطفل أثناء تغيير مالبسه .0

 .دعارة الطفل وهي إدماج الطفل في سلوك جنس ي من أجل الكسب املادي .2
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 .باره على مشاهدة ألافالم إلاباحيةالخالعة وهي أخذ صور للطفل في أوضاع فاضحة وإج .1

 .الاستعراضية حيث يعرض املعتدي جسده أمام الطفل .9

 .وكذا الاغتصاب الاختراق الجنس ي بوسائل مختلفة .2

 .التحرش الجنس ي بالجسد .2

 
ص
حيث نجد هذه الظاهرة أي إلاساءة الجنسية لألطفال ترجع  :أسباب إلاساءة الجنسية لألطفال: رابعا

 :من ألاسباب نذكر منها مايلي أسبابها إلى العديد

 .الوالدين نتيجة انحراف سلوكهملألطفال وهم اغياب القدوة الصحيحة والسليمة  .0

 .إلاهمال والتهاون من طرف الوالدين مثل التعري أمام الطفل أو تعرية الطفل أو نوم الطفل مع ألاهل .0

 .بينهما وجود فجوة بين ألابناء والوالدين نتيجة انعدام الحوار  .2

ن الطفل أكيد يبحث عن املعلوم من أطراف أخرى لثقافة لجنسية من طرف الوالدين أل م توعية ألابناء باعد .1

 .وبشكل قد يكون مغلوط

تزيد من ثقتهم بالنفس "بحيث  ولقد تبين أن توعية ألاطفال بموضوع الثقافة الجنسية ينعكس عليهم باإليجاب

 من هؤالء ألاطفال الذين يعيشون في غموض ويزيد من حصيلتهم العلمية باملدرسة وتجعلهم أك
ً
ثر سعادة ووضوحا

 .(20 ، ص0909: حمزة أحمد عبد الكريم)." وخياالت الجنس الوهمية حينما ال يجد إجابات مقنعة ألسئلتهم املتعددة

 أن تلقين وتوعية ألاطفال بالثقافة الجنسية أمر ضروري وتفهيمهم حقائق الحياة في" كما يرى علماء النفس 

 .(092 ، ص0909: حمزة أحمد عبد الكريم)". مرحلة مبكرة تسمح لهم بالحكم والتصرف الصائب فيما بعد

 .تأثير وسائل إلاعالم على الطفل مما قد يدفعه الفضول في البحث عن ذلك .9

 .املشاكل والضغوطات النفسية للطفل التي يتعرض لها قد تدفعه إلى اللجؤ  لذلك .2

 .هم كثيرا في الهروب من املسكنيسا ولألسف العنف العائلي .2

زردوم خديجة، جار هللا ). الظروف الاجتماعية مثل مشكالت كالفقر  وألامية، السلوكات املنحرفة .0

 .(290، ص0900:سليمان

 .غياب التشريعات القانونية الصارمة أو عدم  تفعيلها بشكل املطلوب  .0

 .تجارة املخدرات د وتجارة الجنس عن طريق الانترنت التي فاقتعوملة الاقتصا .09

، 0900:رزيق حفصة، قتيت فضية) .به بعض ألاطفال مما يجعلهم فريسة سهلة حب الاستطالع الذي يتميز  .00

 .(29-90ص

 .العامل الاقتصادي الذي يدفع العائلة أن ينام أفرادها في غرفة واحدة .00

 .التواصل الاجتماعي وكذا مختلف وسائل عدم مراقبة الوالدين ملا يشاهده ألاطفال عبر وسائل إلاعالم .02

 .التصرفات الجنسية التي قد يمارسها الوالدين في حضور ألاطفال .01

الثقة الزائدة فقد يثق الوالدان في قريبهما أشد الثقة فقد يكون أخ ألاب هو من يتحرش بأبناء أخيه وكذلك  .09

 .الخال، حتى اللعب بأنواعه ال بد أن يكون بمتابعة وعن كثب
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عة من شعور بالخزي وكذا صلة النسب بالضحية فقد بينت إحصائيات أن أكثر  من السرية التقليدية الناب .02

. (92، ص0902:سالم سميرة). من املعتدين هم أشخاص معروفين للضحية تربطهم عالقة قرابة 29%

 
ص
حيث يظهر لدى ألاطفال الذين تعرضوا إلساءة : أعراض إلاساءة الجنسية عند ألاطفال: خامسا

 (009 -002، ص0900:ليلى ألاحدب: )دية وأخرى نفسية وسلوكية وتتمثل فيمايليالجنسية مؤشرات جس

 :وتتجلى في نقاط التالية: مؤشرات جسدية . أ

 .صعوبة املش ي أو الجلوس .0

 .النزف من املناطق التناسلية أو الفم .0

 .مالبس ممزقة  .2

 ..مالبس داخلية مبقعة أو ملطخة بالدم .1

 ..التناسلية إلاحساس باأللم أو الرغبة في هرش ألاعضاء .9

 .قرحات في املناطق التناسلية أو  وجود سائل حليبي فيها .2

 .الالتهابات املتكررة في املجرى البولي أو  في ألاعضاء  التناسلية .2

 .ألامراض املنتقلة  عن طريق الجنس .0

 خاصة إذا كانت الفتاة قريبة من سن املراهقة .0
ً
 .الحمل أحيانا

 :النقاط التاليةوتتجلى في  :مؤشرات النفسية والسلوكية . ب

 .إبداء الانزعاج أو التخوف أو رفض الذهاب إلى مكان معين أو البقاء مع شخص معين .0

 .إظهار العواطف بشكل مبالغ فيه أوغير طبيعي .0

 .التصرفات الجنسية مع ألالعاب أو ألاطفال آلاخرين .2

، الخوف املفاجئ من الظالم أو مشاكل النوم  .1
ً
 .ألاخرى القلق، الكوابيس، رفض النوم وحيدا

 .اضطرابات ألاكل كفقد الشهية أو فرط الشهية وصعوبات البلع وآالم البطن دون سب محدد .9

 .تغير املفاجئ في شخصية الطفل

 .أو غير طبيعي باملسائل الجنسية الاهتمام املفاجئ .2

ألافكار الانتحارية وقد يسيطر على املراهق فكرة املوت ويتظاهر بأشعار أو كتابات أو أسئلة  .2

 .تعاطي . ملوتحول ا

 .املخدرات أو الكحول أو البدء بعمليات إلاغراء وإلاغواء .0

 
ص
إن إلاساءة الجنسية لألطفال مخلفات على الطفل   :آلاثار املترتبة عن إلاساءة الجنسية لألطفال: سادسا

 :ويبرز ذلك من خالل مايلي

 0000هذا ما أوضحه توار ينجر عن تعرض الطفل لإلساءة الجنسية انعكاسات على نفسيته وسلوكه و إذ 

حين قال أن ألافراد الذين يتعرضون لإلساءة الجنسية منذ فترة مبكرة من حياتهم وملدة زمنية طويلة على يد شخص 

معروف ومحل ثقة يعانون من أضرار شديدة تطال معظم بناؤهم النفس ي مقارنة باألشخاص الذين يتعرضون 
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قليلة وبصورة غير عدوانية  وعلى يد أشخاص غير معروفين  م ولعدد مراتحياتهلإلساءة الجنسية في فترة متأخرة من 

 .(91، ص0900:اليت آن رينولدز) ".لهم

 
ً
كما أن ألاطفال الذين تعرضوا لإلساءة من قبل محارمهم يعانون من إحساس رهيب باملهانة والخزي نظرا

طفال املساءون بالخزي من أفراد ألاسرة ألا ر ألنهم قد تعرضوا لإلساءة ممن يعتمدون عليهم في حياتهم كما قد يشع

الذين لم يعتدوا عليهم إال أنهم لم يقدموا الحماية الالزمة أو يصدقوهم أو يلموهم عندما حكوا لهم عما حدث من 

 .(002، ص0909:سرور سعيد عبد الغني). إساءة

مثلة في الاكتئاب، انحرافات في يعاني ألاطفال الذين تعرضوا لإلساءة من أثار نفسية واملتأضف إلى ذلك قد 

 .الخ...السلوك، ضغط

 
ص
بعد أن يتعرض ألاطفال إلى إلاساءة الجنسية أكيد يكونوا   :احتياجات ألاطفال بعد إلاساءة الجنسية:سابعا

يحتاجون إلى دعم ورعاية  واهتمام خاصة وأننا نعلم مخلفاتها عليهم وانعكاساتها السلبية عليهم وهذا من أجل 

لجنة ):  م على تخطي هذه الصدمة  واملشاركة بايجابية في الحياة اليومية وتتمثل هذه الاحتياجات فيمايليمساعدته

 .(22ص،0900 :إلانقاذ الدولية

 يحتاج ألاطفال إلى الدعم ليشعروا باألمان والثقة من جديد، وليفهموا مشاعرهم  :الاحتياجات النفسية

 .عد الصدمة التي تظهربشأن إلاساءة، وليتكيفوا مع أعراض ما ب

 يحتاج الطفل إلى مساعدة في التعافي والشفاء من أثار إلاساءة الجنسية على ألاسرة  :الاحتياجات الاجتماعية

والعالقات ألاسرية  وفي ضمان أنهم قادرون على العودة إلى املدرسة  واملشاركة في ألانشطة املجتمعية 

 .بية قائمة على الثقة مع ألاقران والبالغين في املجتمع املحليوالاجتماعية وفي تطوير وإدامة عالقات إيجا

 يحتاج ألاطفال إلى مكان آمن للتعافي إذا حدثت إلاساءة في املنزل ولم يستطيع ألاطفال  :ترتيبات الرعاية

 .العودة إليه

 الل ألاطفال لديهم الحق في العدالة، وقد يحتاجون إلى الدعم خ: القضائية/الحتياجات القانونيةا

 .التحقيقات القانونية واملالحقة القضائية لحاالتهم

  ألاطفال املنفصلون عن ذويهم أو غير املصحوبين أو الذين يواجهون مخاطر  حماية  :تدخالت حماية أخرى

 .أخرى يتطلبون تدخالت حماية هادفة

 :خاتمة

وفي هذا له،  توفيرها نينبغي على الدولة مراعاتها وضما واجتماعية حقوق إنسانيةمجموعة طفل لل إن

ثم اتفاقية ألامم املتحدة   0001هتمام املجتمع الدولي بحقوق الطفل حيث صدر ت حقوق الطفل انجد  الصدد 

أن تتخذ الدول ألاطراف  00حيث ورد فيها ضمن املادة   0000الذي صادقت عليها الجزائر  0000بحقوق الطفل 

ماعية والتعليمية املالئمة لحماية الطفل من كل أشكال العنف أو الضرر أو جميع التدابير التشريعية وإلادارية والاجت

 .إلاساءة البدنية أو إلاهمال والاستغالل بما في ذلك إلاساءة الجنسية وهو في رعاية والديه أو الوص ي عليه قانونا 
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عارف عليه صنف املشرع الجزائري الجرائم التي تدخل ضمن إلاساءة الجنسية للطفل ضمن ماهو مت كما

جرائم العرض، جرائم البغاء، جريمة التحرش الجنس ي، جريمة  :بمسمى الجرائم املاسة باألخالق وصنفها كمايلي

ة قوصعوبة في طري إال أنه نلمس نوع من الثغرات والهفوات وكذا غموض بعض النصوص ،الاستغالل الجنس ي

، ومن جهة أخرى نجد مؤسسات التنشئة هذا من جهة إلاثبات مما يسهل على الجاني التملص من العقاب

 لتوعية الطفل بثقافة الجنسية 
ً
لهذا من بين . الاجتماعية ومؤسسات املجتمع املدني واملساجد تشهد غياب كلي تقريبا

التي نوص ي بها من خالل معالجتنا لهذه الظاهرة  أي  إلاساءة الجنسية لألطفال التي استفحلت في جميع  التوصيات

 :ولية والعربية منها والتي شغلت بال الكثير من املهتمين وألاخصائيين مايليالبلدان  الد

  منطلقها دينناوأساليب تتبناها ألاسرة يكون التنشئة السليمة والصحيحة للطفل وفقا ألسس 

 .الحنيف إلاسالمي

 يع بثقافة الجنسية وكسر جم ألاسرة أبناءها باعتبارها اللبنة أو مؤسسة التنشئة ألاولى توعية

 .بين ألابناء والوالدين، وخلق بما يسمى الحوار ألاسري بينهم أي  جز الحوا

  زرع الثقة بين الوالدين وألابناء وعدم تهميش وكذا متابعة حاجياتهم،ومراعاة متطلباتهم الصحية

 .والغذائية

 ة وفق منهاج كفاءة  املربي أو معلم في املدرسة أو املدرسة القرآنية  في ترشيد الطفل بالتربية الجنسي

 .السليم والكفيل في معالجة ظاهرة إلاساءة الجنسية

  تخصيص دروس خاصة في خطبة الجمعة من طرف أئمة كل بلد  من أجل معالجة هذه الظاهرة

من خالل شرح لهم هذا املشكل الذي يهدد املجتمع وتوضيح بضرورة تكاثف الجهود من أجل الحد 

 .من ذلك

 انونية وبشكل صارم ألنه رغم التدابير التشريعية التي تحد من ظاهرة إعادة النظر في املنظومة الق

 .وضع نصوص ردعية تضع حدا لهذه إلاساءةإال أننا نشهد استفحالها ومن ثمة وجب 

  القيام الجمعيات  بحمالت تطوعية مكثفة في مختلف  ألاماكن العامة، ناهيك عن ألاوساط

 .املدرسية 

 :قائمة املراجع

  دار بيروت، لبنان(ط.د)، لسان العرب:  (س.د) ابن منظور ،. 

 0000: اتفاقية حقوق الطفل. 

  دار املشرق، بيروت92الطبعة :  0002املنجد إلاعدادي ،. 

 حقوق الطفل في التشريع الجنائي، دراسة مقارنة بين الشريعة إلاسالمية ومبادئ   :(0990) جبين نصيرة

 .م الشريعة فقه وأصول، جامعة قسنطينة، رسالة ماجستير غير منشورة، قسحقوق إلاةسان

 إلاساءة الجنسية للطفل الوضع في  :(0990)أسطا، زيادر محفوض، جبريل أبي شاهين وغيدا عناني. جنان أ

 .،  لورانس غرافيكس، بيروت90، غادة حيدر روحانا، الطبعة لبنان
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 يع، القاهرة، مؤسسة طيبة للنشر والتوز (ط.د)، إساءة وإهمال الطفل: (0992)حسين فايد. 

  دار الثقافة للنشر 90، الطبعة التربية الجنسية لألطفال واملراهقين : (0909)حمزة أحمد عبد الكريم ،

 .والتوزيع، عمان

 في املجتمع الجزائري : (0900)رزيق حفصة، قتيت فضية 
ص
، إلاساءة الجنسية ضد ألاطفال املعاقين عقليا

 .90، العدد 92مجلة منارات، مجلد 

 إلاساءة الجنسية في مرحلة الطفولة من الصدمة النفسية إلى  :(0200)يجة، جار هللا سليمانزردوم خد

 .، باتنة 00، مجلة ألاحياء، العدد الجلد

 فاعلية برنامج إرشادي تدري ي للحماية من إلاساءة الجنسية لذوات  :(0909)سرور سعيد عبد الغني

 .00، العدد92شمس مصر،مجلد  ، مجلة كلية التربية عينالعقلية البسيطة إلاعاقة

 حماية ألاطفال ضحايا إلاساءة الجنسية  ملتقى دولي حول الحماية الجنائية لألطفال، :(0902)سالم سميرة

 .، مخبر القانون واملجتمع جامعة أحمد دراية أدرارفي ظل التشريع الجزائري 

 90العلوم الاجتماعية، مجلد  ، مجلة تطوير إلاساءة الجنسية للطفل(:  0900) قزو فتيحة، فاطمة حمزة ،

 .0902، 01العدد

 مجلة نفسانيات وأنام  سيرورة الارجاعية لدى الطفل ضحية إلاساءة الجنسية، :(0900)كميلة هادي

 .90، العدد 90أبو القاسم سعد هللا، املجلد  90الجزائر 

 السعيد عبد الجواد أبو  ، ترجمة محمدإلاساءة الجنسية لذوي إلاعاقة  العقلية :(0900)اليت آن رينولدز

 .حالوة، مركز دراسات وبحوث املعوقين

 الخطوط التوجيهية لرعاية ألاطفال الناجين من إلاساءة الجنسية :(0900)لجنة إلانقاذ الدولية. 

 ألف باء الحب والجنس دليل آلاباء وألامهات في تعليم ألابناء أخطر املسائل  :(0900)ليلى ألاحدب

 .السالم للطباعة والنشر، القاهرة، دار (ط.د)،التربوية

 (.ب.د)، منتدى اقر الثقافي،90، الطبعة الاغتصاب الجنس ي :(0909)هشام عبد الحميد فرج 

 جوان 90لقاء حول حقوق الطفل الطفل يبحث عن املواطنة، (: 0000)وزارة التضامن الوطني والعائلة

0000. 
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 :امللخص 

ـــية و اجتماعيـــــة تفشـــــت  ـــاهرة نفســ ـــ ي ظــ ـــاهرة التحـــــرش الجنســ ـــر ظــ ـــيتعتبــ ـــتفحلت فــ ـــر و ج واســ ـــكل كبيــ ـــع املجتمعـــــات بشــ ميــ

بمختلــف ألاشــكال ، وتترتــب عليهــا  أثــار ســلبية عديــدة تمــس الفــرد و املجتمــع علــى حــد ســواء و ذلــك النتشــارها فــي جميــع 

و فـــي جميـــع ألامـــاكن فالطفـــل ... ألاوســـاط الـــذي يتواجـــد فيهـــا النـــاس بمختلـــف شـــرائحهم أطفـــال ، مـــراهقين ، راشـــدين  

يعرقـــل الكثيـــرين عـــن  اكابوســـ أصـــبحفـــالتحرش الجنســـ ي باألطفـــال .. املدرســـة أو الشـــارع  يتعـــرض للتحـــرش فـــي البيـــت أو 

نســـعى فـــي هـــذه  و ســـير حيـــاتهم بشـــكل طبيعـــي و لـــذلك  اللعـــب أو مزاولـــة دراســـتهم أو  أو املكـــوث بـــه  الخـــروج مـــن البيـــت

ماهي ألاسباب وراء هذه الظاهرة  ، و أشكالها  ، و  باألطفال املداخلة إلى تقديم مقاربة نظرية لظاهرة التحرش الجنس ي

و ألاثــار الناتجــة  لهــذه الظــاهرة،و التفســيرات النظريــة  و بعـض العالمــات التــي تظهــر علــى الطفــل املتحــرش بـه جنســيا ، ،

 .املتعلقة بهذه الظاهرة  و القوانين الجزائرية  و بعض إلاحصائيات،  عنها 

 : الكلمات املفتاحية

بابه، أشــكاله، عالمــات تظهــر عــن الطفــل املتحــرش بــه ، النظريــات املفســرة لــه ، ألاثــار التحــرش الجنســ ي باألطفــال ، أســ

 .الناتجة عنه ، إحصائيات و قوانين متعلقة به 

Abstract : 

The phenomenon of sexual harassment is a psychological and social phenomenon that has spread and 

has spread in all societies in a large and in various ways, and it has many negative effects that affect the 

individual and society alike, due to its spread in all circles in which people of all segments reside, children, 

adolescents, adults.. And in all places, the child is subjected to harassment at home, school or the street.. 

Sexual harassment of children has become a nightmare that hinders many from leaving the house, staying 

there, practicing their studies, playing and leading their lives normally, and therefore we seek in this 

intervention to present a theoretical approach To the phenomenon of sexual harassment of children, its 

forms, what are the reasons behind this phenomenon, some of the signs that appear on the sexually 

harassed child, the theoretical explanations for this phenomenon, the effects resulting from it, and some 

statistics and Algerian laws related to this phenomenon. 

 

 

 باألطفالماهية التحرش الجنس ي 

 د بدوي زينب.ط                                        دبار حنان  . د 

 مستشارة التوجيه و إلارشاد املدرس ي و املنهي(                                      أ)أستاذ محاضر 

 الجزائر-جامعة حمه لخضر الوادي
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Keywords  

Sexual harassment of children, its causes, forms, signs appearing about the molested child, theories 

explaining it, the resulting effects, statistics and laws related to it. 

 :تمهيد 

ونة ألاخيرة  لدرجة في آلا  بكثرة مجتمعاتنااستفحلت في نفسية اجتماعية  ظاهرة  باألطفال  التحرش الجنس ييعتبر 

نظرا لتعرض الطفل لها في جميع ألاماكن كاملنزل و املدرسة و الشارع  و  أصبحت يجب لتوقف عندها  و البحث فيه

و ما ينجم عنه من أذى نفس ي و جسدي  و أخالقي على الضحية ، و هي منتشرة بصورة ال تظهر ...تاجر و ألاسواق امل

للناس نظرا لصمت الكثير عنها و عدم إلادالء بها خوفا من الفضيحة ، حيث تشير الدراسات و إلاحصائيات إلى أن 

او أكثر فقد أفادت إحصائية أملانية أن نسبة التحرش من ألاطفال في العالم قد تعرضوا للتحرش الجنس ي بنوع  29%

 ألف حالة سنويا  099أل ما يعادل  % 09 – 00الجنس ي بالطفل قد تصل إلى 

 :harcèlement sexuel( البيدوفليا : )تعريف التحرش الجنس ي -1

 :لغة  1-1

هيجه ليصده :حرش الصيد حكا ظهرها بعصا ، و =  دابةو حرش ال. خدشه  احرشه  حرش: تعريف معجم الوجيز 

 (114:،ص1285معجم الوجيز،)  تعرض له  ليهيجه تحرش بهو بينهم سد ، و الش يء الحرش و حرش بينهما أي أف

 :اصطالحا 1-2

التحرش الجنس ي في أوسع معناه من مفهوم الاستغالل أو الاعتداء الجنس ي  ، أو الاغتصاب البدني ، فهو يقصد به 

 :يلي  عدة مفاهيم و يتمثل في ما

السيطرة عليه  هو اتصال جنس ي بين طفل و شخص بالغ من أجل إرضاء رغبات جنسية عند ألاخير مستخدما القوة و

 (14،ص 2212غريب ،  ).من أجل إرضاء رغبات جنسية عند ألاخير مستخدما القوة و السيطرة عليه 

قانون العقوبات الجزائري  التحرش من  201من الناحية القانونية عرفت املادة  :تعريف القانون الجزائري 

الجنس ي بأنه استغالل السلطة أو الوظيفة أو املهنة بإصدار أوامر للغير أو بالتهديد أو إلاكراه و ممارسة الضغوط قصد 

 (147،ص 2211قيعة،صبو ).إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية 

  :التحرش الجنس ي باألطفال  1-3

د فاضح أو صور عارية أو تعمد إثارته بأي شكل من ألاشكال ،كتعمد مالمسته جسده ، يعني تعرض الطفل  إلى مشاه

 (128، ص  2227مرس ي ،).باإلضافة  إلى الاعتداء الجنس ي املباشر عليه في صوره املعروفة الطبيعي منها و الشاذ
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 :أعراض التحرش الجنس ي --2

 :ألاعراض النفسية السلوكية 

عرض للتحرش الجنس ي  من واحد أو أكثر من هذه ألاعراض  ، و ظهور هذه ألاعراض دليل قد يعاني الطفل الذي ت

أو لديه مشكلة أخرى ملحة لديه ، و أن السبب وراء هذا التغير السلوكي  قاطع على أن الطفل تم التحرش به جنسيا 

 :ما يلي في شخصية الطفل يحتاج إلى  معرفته و استكشافه و معالجته و من بين هذه ألاعراض 

ألن الطفل الضحية يشعر بأنه شريك للجاني في جريمته بشكل أو : الشعور بالذنب أو شعور قاتل بالدونية -0

 .آخر 

فمثال تجنب التواجد مع شخص ما في : خوف غير طبيعي من مكان أو شخص معين دون وجود سبب واضح  -0

 .ان يحبه مكان ما أو التجاوب معه ، أو تغيير سلوكي مفاجئ تجاه شخص معين ك

العزلة أو الانطواء املفاجئ و ألاحالم املزعجة و الكوابيس  و رفض النوم وحيدا ، و إلاصرار على إبقاء النور  -2

 .مضاء ، و ربما الصراخ  خالل النوم

 .إظهار العواطف بشكل  مبالغ  فيه أو غير طبيعي ، أو رفض العواطف ألابوية التقليدية  -1

كأنما يصبح عدوانيا أو شرسا ، و ذلك مدفوع بحالة إلاحباط التي يمر بها تغير مفاجئ في شخصية الطفل ،  -9

مثال يكون الطفل يغلب عليه املرح ، و كثرة  الحركة ، ثم يتحول فجأة  إلى انطوائي  و انعزالي عن ... 

 .أصدقائه  و أسرته 

 .عدم الثقة بنفسه أو باألخرين  -2

 .يبدى انزعاجا واضحا وقت الاستحمام  -2

 .لشديد أو غيرها من مؤشرات القلق أو الخوفالتعلق ا -0

 .الكوابيس ، رفض النوم وحيدا أو إلاصرار على إبقاء النور مضاء: مشاكل النوم على اختالفها  -0

 .املشاكل الدراسية املفاجئة و السرحان -09

 .الهروب من املنزل  -00

 .تعاطي مخدرات و الكحول  -00

 :ألاعراض الجسدية 

 .املستمر دون أن يكون هناك سبب عضوي  التقيؤ ... آالم الرأس أو املعدة  -0

 .صعوبة املش ي أو الجلوس -0

 .الحكة في منطقة الرقبة واملناطق الحساسة -2

 .مالبس ممزقة، ومالبس داخلية مبقعة أو ملطخة بالدم -1

 ألم يصاحب استخدام دورة املياه  -9

 .احمرار، جروح  ، ألم عند اللمس : إصابات في املنطقة الحساسة -2
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 .خصوصا قبل سن املراهقة  ألامراض التناسلية، -2

 .وجود دم مع التبرز  أو التبول  -0

 .التصرفات الجنسية أو التولع الجنس ي املبكر -0

 ... مثال مص ألاصبع ،التبول الليلي ، التصرفات الطفولية و غيرها : التصرفات التي تنم على النكوص  -12

 :أشكال التحرش الجنس ي باألطفال --3

ية و حل النزاعات  في دراسة حول واقع الاعتداء الجنس ي  على ألاطفال في حسب املركز الفلسطيني للديمقراط

 :أن أشكال التحرش الجنس ي او الاعتداء تتمثل في ( 0990)محافظات غزة 

 .التصفير و الغمز -0

 .النظرات و النكات الجنسية  -0

 .املداعبات الكالمية و التعليقات  و التلميحات  ذات الطابع الجنس ي  -2

 .القذر املحرج الكالم إلاباظي -1

 .مكاملات هاتفية أو عن طريق  ألانترنت بهدف املعاكسة  -9

 .ملس املناطق الحساسة لدى الطفل  -2

 .تحريض الطفل على ملس املناطق الحساسة لدى املعتدي -2

 .كشف و اظهار ألاعضاء التناسلية للطفل -0

 .تعريض الطفل للصور أو ألافالم إلاباحية و املناظر املخلة  -0

 .الحساسة للطفلتصوير املناطق  -09

 .حضن الطفل ألغراض جنسية  -00

 .التقبيل املفرط للطفل -00

 .التلفظ بكلمات سيئة مع الطفل -02

 (21،ص  2212شكري و قواسمي ،). الاغتصاب -01

أن فعل التحرش  إلى ""DAMON MICHEL 2004و تختلف أشكال التحرش الجنس ي وفق طبيعة الفعل حسب 

 :د اختالف شكل التحرش الجنس ي  ، و املتمثلة في يتضمن مجموعة من السلوكيات التي بناءها نحد

 .الغمز بالعين و البصبصة   :التعليقات الجنسية الشكلية 

 .مثل النكت و ألالفاظ الجنسية  :اللفظية  التعليقات الجنسية 

 السلوك الجنس ي املعتمد على اللمس 

 :يلي  أشكال التحرش إلى ما  "2221ماري فراةس "  و صنفت

 ء سلوك إلاغوا -0

 الابتزاز الجنس ي -0

 .ابداء الاهتمام الجنس ي الغير مرغوب فيه  -2

 .التكلف الجنس ي  -1
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 (2226نبريص و آخرون ،.)الاعتداء الجنس ي املباشر  -5

 :و صنفت دراسة حول التحرش الجنس ي بين املمرضات  أشكال التحرش الجنس ي إلى            

ألالفاظ و النكت و  ألاحاديث و القصص  و إلايحاءات  مثل التعليقات  ، و الكلمات و  :  لفظيالتحرش الجنس ي ال

 .الجنسية 

مثل  التعبيرات الجنسية  كعض الشفاه ، و الغمز  و البصبصة  و التركيز النظر على   :الغير لفظيالتحرش الجنس ي  

 مفاتن ملرأة 

الجسم ، و القرص و ، و تبدأ من الرتب على  اللمس املتعمد ألعضاء الجسم  مثل  :التحرش الجنس ي الجسدي 

 (2227عبادة ،. )املعانقة ، إلى الاغتصاب  

 :أسباب التحرش الجنس ي باألطفال -4

اتفق الباحثون على عدم وجود سبب واحد مبرر الستفحال هذا السلوك العدائي نحو الطفل، و إنما هي أسباب 

 :متعددة نذكر منها

 الصحية والتنشئة التربية في ساس يألا  دورها القيام عن سرةألا  منظور  وغياب الخلقية الدينية القيم عن بتعادالا - 0

 .الصعوبة بالغة اقتصادية ظروف ظل في املال من ممكن عدد أكبر جمع نحوى  واتجاهها

 . الجامعية واملعاهد املدارس في والتعليم التربية دور  اختفاء- 0

 التي الرياضية املساحات واختفاء املتفشية البطالة بسبب الشباب منه يعاني الذي الهائل الفراغ- 2

 .قمامة مقالب إلى املساحات هذه وتحول  طاقتهم الشباب فيها يفرغ

 .املجتمع إلى مجرمين تفرز  التي عشوائية ظاهرة تنامي- 1

 .الجنس ي التحرش ارتكاب وتحدث الوعي تفقد التي املخدرات الشباب تعاطي- 9

 . العنوسة هرظا وتفش ي الزواج وتكاليف الزواج سن ارتفاع- 2

 . والنخوة والشهامة الرجولة قيم واختفاء العربية املجتمعات سلبية- 2

 (374 العدد مجلة في حوار, فاديه).وألاخالقية احيةبإلا  التلفزيونية واملواد الفضائيات انتشار- 0

 :النظريات املفسرة لظاهرة التحرش الجنس ي -5

 :النظريات النفسية :أوال 

 :ب و إلحاق ألاذى نظرية العجز املكتس

 لى وجود تماثل بين العجز املكتسب و الاستجابات اتجاه التعرض لألذى إ( PETRSON ET SILIGMAN)توصل الباحثان 

الناتج عن ضرر سابق لم يستطع التخلص منه  و تكون في البداية القدرة على مواجهته ضعيفة أو منعدمة ، و بناء 

م معتقدا أنه ال يمكن مجابهة ألامر مستقبال في حالة التعرض لتحرش الجنس ي على ذلك أدى الى الرضوخ أو الاستسال 

يشعر الضحية بالضعف اتجاه الواقعة ، مما ينجم عنه أشخاص تظهر عليهم أعراض الاكتئاب و اضطرابات مرتبطة 

الشلل أمام : ) بالعجز املكتسب في مواضع مختلفة ، حيث تستطيع املرأة أن تظهر سلوكيات سلبية على سبيل املثال

 (.الرجال و صعوبة إيجاد حلول في عدة مجاالت حياتها 
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و يرى الباحثان أن الظاهرتان تتميزان باستجابات العجز و الاكتئاب الناجمان  عن اعتقاد الضحية بأنه ال يستطيع 

و يران كذلك أن  السيطرة على ألاحداث املستقبلية  ، بحيث يوجد فروق فردية بين ألاشخاص في هذه الاستجابات ،

إلايذاء املتكرر الذي يتعرض له الضحية يجعل الضحية يميل إلى الاستقرار و الشمولية  ، و وجود عالقة وطيدة بين  

الاكتئاب و لوم الذات لدى ضحايا التحرش الجنس  ، و يفسران أن إدراك الفرد  للحدث له عالقة بقدرته على 

توقعات تساعده على مواجهة موقف التحرش الجنس ي ، و عدم القدرة على السيطرة و التحكم  و كذا التفسير و ال

 .السيطرة و العجز هو  ما يؤدي إلى ما يسمى بالعجز املكتسب 

 :نظرية إلاسناد 

توقعات ، مشاعر  )هي نظرية منبثقة من نظرية العجز املكتسب ، تركز هذه النظرية على الاهتمام بالتأثيرات النفسية 

 .لسلوك املكتسب لدى الفرد من حادثة معينة ( العواطف  ، السلوكيات و 

إلى أن الضحية يبحث عن املسار الذي  يكمن فيه ميزة إلاسناد ، و ذلك من (  KELLEY ET MECHELE) يشير كل من 

خالل تطابق إلاسناد مع أحداث الحياة املرغوبة أو املرفوضة ، حيث يسقطون ما حدث لهم إلى ما يرصدونه في 

 م محيطه

و ننوه على سبيل املثال ملشاهدة محاكمة  لشخص من خالل وسائل إلاعالم في قضية تحرش جنس ي و يتم اشراك 

الضحية و هنا املشاهدين يكون لهم تأثير على ادراكهم  للحدث ، و يفسروا رواد الطرح أن أسلوب التصور املوضوعية 

ايا للموقف  أو الحادثة لديه عالقة بالتوافق  لدى ألسباب ألاحداث التي شوهدت سواء عادين أو فاعلين أو ضح

 :الفرد،  و قسم رواد هذه النظرية ألاسباب إلى أربع  أنواع تسمى  بأبعاد إلاسناد و تتمثل في 

ال يمكن / يمكن السيطرة )، إمكانية السيطرة (غير مستقرة / مستقرة )، الاستقرار(خارجي /داخلي )مكان السبب 

 السبب مختار من أجل رصد الحدث بداخل أو خارج الشخص( خاصة / شاملة )ية الشمول)، (السيطرة 

كما يعتبر أصحاب هذه النظرية عند وقوع الحدث الغير مرغوب فيه يودي إلى أعراض اكتابية مؤقتة  لدى ألافراد ، 

دراك ألاحداث عند وعند البعض يجعلها  مزمنة و لدى البعض ألاخر ال يشكل أي أعراض أو  تأثيرات  ، و  طريقة إ

ألاشخاص الذين يميلون إلى الكتم و تفسير ألاحداث ألسباب داخلية و شاملة فيكون تأثيره نفس ي  و هم عرضة 

 .لالكتئاب  و لوم الذات  في حالة التحرش الجنس ي

 النظريات الاجتماعية:ثانيا 

 :الاتجاه التنظيمي .1

الجنس ي التي يتم رصدها داخل مؤسسات العمل تنطوي وجهة نظر اصحاب هذا الاتجاه على اشكال التحرش 

التي تعتبر اكثر انتشار و ظاهرة اشدها خطورة على املجتمع ويرى رواده ان التنظيمات تملك العوامل البنائية 

تدعم التفاوت في منح القوة بين الافراد والتي تشكل الدور الحاسم في ظهور سلوكيات التحرش الجنس ي ضد 

 :اصحاب هذا الاتجاه في عدة عوامل اهمها النساء، والتي يحصرها

 طبيعة التدرج الوظيفي داخل مؤسسات العمل ●

 .نسبة النوع او الجنس داخل املؤسسة اي نسبة الرجال داخل املؤسسة مقارنة بعدد النساء ●

 .مجموعة املعايير املهنية واللوائح القانونية التي تحكم مؤسسات العمل ●
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 .التي تتخذها املؤسسة اتجاه ما يظهر في سلوكات التحرش الجنس يعدم كفاية الاجراءات القانونية  ●

وفي نفس الصدد يؤكد رواد هذا الاتجاه على ان التحرش في مؤسسة العمل انتهاكا في حقوق املرأة ملا يتعلق بتداعيات 

ع نفس ي اجتماعية و نفسية و اقتصادية، فقد يؤدي هذا الارتباط بشكل من اشكال التحرش دخول املرأة في صرا

 .قاتل

وينجم عنه رفض املرأة ألفعال التحرش و تداخله مع الخوف من ان يتم طردها من العمل كونها في الغالب تتلقى 

معامالت تعسفية داخل املؤسسة في شكلين سواء من مديرها والذي سيشكل هاجسا لها خوفا من فصلها، او اذ كان 

ستقرار و بدوره الهروب و الاهمال و الغياب و بطبيعة الحال من احد زمالئها في العمل الذي يترتب عنه عدم الا 

 .الفصل من العمل

بصرف النظر عن اهمية الافكار التي يبني عليها هذا الاتجاه رؤيته التي ترتكز على التحرش الذي يحدث في العمل 

يفوتنا ان ننوه ان التحرش فيالحظ من خالل القراءة الاولية انه اهمل التحرش الذي يحدث في الاماكن الاخرى وال 

الجنس ي مما ال شك فيه يحدث و يتجسد في اكثر من سياق اجتماعي على مستوى مشاهد الحياة اليومية سواء في 

  .الشوارع او الجامعات او وسائل املواصالت، و تماشيا مع ما تم ذكره فتحرش مرتبط بتفاعل بين الرجل و املرأة

 :اتجاه دور الجنس

اه محاولة الائتالف، استند اصحابه على الاتجاهين السابقين في صياغة اطار نظري يرصد افكار من يمثل هذا الاتج

كال الطرفين، فيرى رواد هذا الاتجاه الى ان التحرش نتيجة سيطرة ادوار الجنس على ادوار اخرى مثل العمل، 

من خالل الجنس حتى داخل وتفسيرا لذلك نجد ان الرجال في مختلف الظروف كمرجعية يتعامل مع ألانثى 

 .املؤسسات

كما يستند هذا الطرح على عالقة بين العنف بمظاهره املختلفة املوجه ضد املرأة وبين الصور الذهنية للمرأة عند  

الرجل في الاطار الاجتماعي، وهذه الخلفية الذهنية للمرأة عند الرجل في الغالب تسيطر عليها النظرة الجنسية او من 

للمرأة كأداة جنسية فهي العنصر الاساس ي داخل هذه الخلفية، ومن هذا املنطلق فإن الرجل ال تختفي  خالل النظر 

 .عن ذهنه الرؤية الجنسية للمرأة وان قبلها في أدوار اخرى 

ويبرز ذلك من خالل أن املرأة داخل اية مؤسسة تؤدي العديد من الادوار وقد تتفوق في ذلك على الرجل و مع ذلك 

رة تعرضها ملظاهر التحرش الجنس ي مستمرة، هذا ما يوضح لنا اشكاال غير مألوفة وهو تحرش املرؤوسين تظل وتي

 في املؤسسة لن يمنع 
ً
برؤسائهم في حالة كان الرئيس انثى، وعليه نخلص في هذه الحالة ان الانثى سواء احتلت مركزا

 (147، ص 2222مدوري ،) .الحاسم من تعرضها لتحرش الجنس ي، فالتحرش الجنس ي للمرأة يعتبر العامل

 :آلاثار الناتجة عن تعرض الطفل للتحرش الجنس ي -6

 :أثار عامة 

 :مثل عقدة  الاضطهاد و الشعور باإلحباط و إلاصابة باالكتئاب و ألامراض النفسية ألاخرى : املشاكل العاطفية

ي برود عاطفي أو برود في الجماع أو عدم السلبية والانطوائية وبين العنف والعدوانية وقد تتمثل فاملحصورة بين 

إلاحساس بعملية الجماع أو قد تسبب من ناحية أخرى هياجنا سواء الذكر أو ألانثى أي يظهر لهم بهيجان جنس ي وقد 

ر العادة ظهور أو  يتعدى عدة مواضيع للوصول إلى الذروة  ال يتشبع الضحية بعد الزواج بموضوع واحد مما يجعله

 . السرية 
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 من فيعاني الدراس ي مستواه ويتأثر الاجتماعي والرهاب الاجتماعي التكيف فيعدم تتمثل و :الاجتماعية اكلاملش

 في الفشل.  اجتماعية عالقات إقامة من  والتهرب ثابتة اجتماعية عالقات إقامة وعدم الدراس ي التحصيل  في ضعف

 أبنائهم على الزائد الخوف نتيجة لك ذ و الرجال أو النساء ءسوا الزواج بعد ألاثر هذا يظهر: مستقبال ألابناء مع التعامل

 فقد املعالجة يتم لم إذ وخاصة أبنائهم مع التعامل حسن يفقدهم مما املؤملة التجربة لنفس تعرضهم من والقلق

 ألبنائهم ليمةالس التربية على قدرتهم فقدان يؤدي مما ينتهي لم كابوس باتت التي تجربتهم من التعلم على قدرتهم يفقدهم

 .تنشئتهم على سلبا ينعكس قد الذي أطفالهم على التشديد أو الثياب لبس في الشيد الحرص و

 ألاثر هذا يظهر,  املقربين من  الجاني يكون  عندما خصوصا بالناس الثقة عدم إلى يؤدي: للذات والاحتقار بالذنب الشعور 

 مخالطة بات منعا تمنع يجعلها مما السيطرة محل في تصبح فهي بأسرتهم الضحية استقرار وعند الزواج بعد خاصة

 .الشريك وهو ألاخر لطرف أو ألوالدهم واضح سبب وبدون  ألاقارب

 . واملتراكمة النفسية الاضطرابات نتيجة ذلك و:  القهري  الوسواس من نوع ينتج قد

 :  باإلناث خاصة أثار

 اليقظة أحالم اسر في والوقوع,  بالذنب الشعور  دوامة من بعد ميت وما,  السرية العادة كممارسة: النفسية املشاكل -

 . الجنسية

 الحياة على السرية العادة إدمان أثر من أو فيه الفشل من أو الزواج من والخوف بالبكارة التحرش بأثر الوسواس -

 . الزواج بعد الجنسية

 عدم انكشاف أو ألاخر الطرف تفهم وعدم أمرهم انكشاف من خوف ذلك و عليه إلاقدام أو الزواج من الرهاب -

 الرجل مع الجنسية املمارسة كره أو الجنس من التام النفور  إلى عذراء غير بأنها وسواس عن ناتج إال هو ما ذلك و عذريتهم

 أو مرضية بأعراض الشعور  مثل خاطب إليها يتقدم حين الفتاة تنتاب نفسية بحالة يترجم مما الجنسية املداعبة وخاصة

 . ألاعراض لتلك الحقيقي بالسبب أحد إخبار تستطيع ال أن دو إلاغماء حتى أو الشهية قدانف

 يظهر والذي الاكتئاب ألعراض يؤدي مما الزواج رفض من فترة بعد إلانجاب في الرغبة ومن العاطفي بالحرمان الشعور  

 ألامور  تزداد مما والشكل ألاناقة باألمور  اهتمام موعد الزائد العمل أو اليومية الحياة في وإلاهمال الناس اختالط تجنب في

 . بجريمته أفلت الجاني ألن بل لها العنوسة ملجرد ليس النفس على تعقيدا

 املداعبة املشابهة أو الجنسية للعملية املرافق النفس ي الخوف نتيجة الزفاف ليلة خاصة: الزوجية الحياة في الفشل

 .  الزوج مصارحة لعدم باإلثم الشعور  أو الخوف جانب لى،إ الصغر في الجنس ي التحرش بمداعبة

 هنا منها قريب بالفتاة املتحرش كان كلما ألازمة هذه عمق وتزداد نفسية أزمة يصيبها بالفتاة الجنس ي التحرش إن عادة

 ألاخر يقف أن ألازمة حجم من ويضاعف إلاخوة، أحد أو الوالدين أحد املتحرش كان إذا وخاصة ساحقة تكون  ألازمة

 معاناة وتزداد. للتهديد مصدر  أصبحت قد أنها و  حياتها في ألامان مصادر كل فقدت أنها الفتاة تشعر حيث سلبيا، موقف

 . طفولتها في لها حدث ما في لها ذنب ال أنه مع خاطئة هي أنها نظرتهم وتصير بذلك املجتمع أو أحد عرف إذ الفتاة

 مجتمعنا ففي أكبر املشكلة تكون  قد فهنا للتحرش تعرض قد كان إذ الذكر للطفل بالنسبة : بالذكور  خاصة أثار

 الذكر يعلم
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 ....أالمهم يخفون  الرجال يتأملون  ال الرجال الرجل، مثل كن تبكي ال: مثال أالمه و وعواطفه مشاعره عن يعبر ال أن

 فمن للشفاء عرضة أقل يجعله فقد وبالتالي بالكالم يرغب ال فقد الصغر في الجنس ي للتحرش تعرض إذ الذكر فطفل

 ال الذكر لها يتعرض التي آلاثار ألن جنسه على النضر بغض دائما ضحية يكون  الطفل أن تبين املشكلة استقرار خالل

 السرية العادة كممارسة:  الجنسية املشاكل:  الذكور  عند تظهر التي آلاثار أهم ومن ألانثى لها تتعرض التي على تقل

 الجنسية اليقظة أحالم رأس في والوقوع

 (www.apa.org).  القهري  الوسواس من نوع إلى الجنسية الاضطرابات و الجنس ي الشذوذ -

 أو الصغار ألاطفال اشتهاء أنواع من نوع أو الجنس ي والشذوذ اللواط إلى يتحولون  قد بالذكور  التحرش في ألاكبر املشكل

 الانحرافات في لالستمرار كبيرة بنسبة مقدما هو يكون  الذكور  باألطفال التحرش من كثير ففي. الجنسية املثلية باختصار

 كان الرجال املثليين وأغلب معظم أن املثلية الجنسية على النفسية الدراسات أثبتته ما وهو اللواط إلى والاتجاه الجنسية

 .  الصغر في الجنس ي لتحرش تعرض أنه حالة تاريخ لهم

 على ألاخر للجنس  الشديدة الكراهية غالبا يترافق الجنس نفس من ألافراد إلى لضادا امليل يدعم مستمر تدريب وهو

 يؤدي فقد ألامر انكشف واذا الزواج بعد حتى الشذوذ يستمر الحاالت بعض في أنه حتى السوية إلانسانية الفطرة خالف

 .  بالخيانة اتهامها وأ املحكمة في واضح سبب دون  الطالق عليها رمي أو تهديدها أو الزوجة تعذيب إلى

 في الحق وقت في ن  عديدة اضطرابات  إلى يؤدي مما والقصير الطويل املدى على ضرر  له يسبب  بالطفل التحرش إن

 .اجتماعية حتى و عاطفية أو نفسية أشكال عدة في  الاضطرابات هذه تظهر و الطفل حياة

  :أخرى  آلاثار ومن

 : النفسية آلاثار•

 إلاحباط 

 الاكتئاب. 

 اليقظة بأحالم والانشغال والكوابيس الرعب من نوبات. 

  العار أو بالذنب الشعور. 

 التحفيز فقدان أو وألارق  الرأس في أوجاع. 

 الوزن في والزيادة الزائد ألاكل أو املعدة مشاكل. 

 و السيطرة حسن وفقدان القوة بانعدام الشعور  أو املعتدي اتجاه العنف أو بالخيانة لشعور  ا 

 الدم غطض ارتفاع. 

 الذات تقدير وعدم بالنفس الثقة فقدان. 

 الصدمة جراء من والقلق وتوتر والانطواء املجتمع عن الانعزال. 

 دائمة عصبية اضطرابات مع ذلك ومحاولة انتحارية أفكار. 

 التعامل سوء. 
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 العاطفية آلاثار : 

 العاطفية العالقات الضحية قبول  وعدم رفض . 

 داخله تحمله معتاد غير كبير حب لديه أو فيها مبالغ عاطفة أو عاطفي برود . 

 جيد السلوك من منه يصدر ما على إلايجابية التعليقات الطفل كرفض واضحة غير سلوكيات 

 الذات حب عدم . 

 العاطفي النضج عدم . 

 : السلوكية آلاثار•

 مفرط بشكل ودود الضحية يصبح قد. 

  بسهولة وينزعج يثور. 

 املنزل  من الهروب . 

 فاجئةم مشكالت. 

 املنحرفة العدوانية السلوكيات . 

 التناسلية ألاعضاء وخاصة الجسد إيذاء تعمد . 

 املدرسية النشاطات في املشاركة وعدم الانسحاب أو السلبي السلوك. 

 صفه أبناء ضد انحرافيه مسالك في الطفل تورط . 

 النفس تعذيب. 

 الحيوانات على القسوة . 

 ةالسرق جانب إلى الانحراف و الجريمة. 

 للكذب تستدع ال قد أور  في الكذب .(com.www.Enarb) 

 : معرفية  آثار•

 غير شخصيتي, أستطيع ال أنا ضعيف أنا, أحد في أثق ال: )مثال ش يء ال أو الكل مبدأ أخذ التعميم في إلافراط 

 أدائه كان التي الحياة في ألاخرى  املجامالت كل تجاهل مع...(. مناسبة

 فيها . 

 فقط الجنس منه يرغب أنه يضن إيجابيات أحد له قدم واذا لذات اتإيجابي تقديم عدم 

 ( لتحرش تعرضه أنني عرفوا إذا سيكرهونني:)  النتيجة إلى القفز 

 - (. سوية بطريقة حياتي توجيه على أبدا قادرا أكون  لن: ) ألامور  تضخيم 

 - سكتت ألنني صغيرا كنت عندما الجنس عن املسؤول أنا كنت أنني البد: )  ألاعزاء سوء 

 ألامر استمرار وقد ذلك على ). 

 - (.ذلك يحصل لم لو أتني كنت: ) التمني تعبيرات 

 - الضحية لدى الجنسية الهوية تشويه .)www.malesurvivor.or ( 

http://www.malesurvivor.or/
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 :إحصائيات حول التحرش الجنس ي باألطفال  -6

  آب، عن تعرض /، في أغسطس"ندى"حقوق الطفل املعروفة باسم صرحت الشبكة الجزائرية للدفاع عن

 في الجزائر، ودعت إلى مراجعة عميقة ملنظومة حماية حقوق  0أكثر من 
ً
آالف طفل العتداء جنس ي سنويا

 .الطفل

  منذ بداية أزمة كورونا وما تبعها من حجر ”ندى“لشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل اسجلت و ،

سنوات  2حالة اعتداء جنس ي ضد أطفال تتراوح أعمارهم ما بين  099ية من العدوى، صحي بهدف الوقا

 .طفال منهم 19سنة، تم التكفل بـ 00و

  أن ظاهرة اغتصاب  هذه الشبكة حالة اغتصاب في حق الطفولة، حيث أكدت  200، 0900سجلت خالل  و

طفال   09خيرين فقط، تم التكفل بـففي الشهرين ألا . ألاطفال عرفت ارتفاعا خالل مرحلة الحجر املنزلي

 .تعرضوا لالعتداء الجنس ي في الوسط العائلي

  مكاملات، خالل  1إلى  2، إن الشبكة تستقبل يوميا من "تحميدة خيرا"ألامينة العامة  و مما صرحت به

وات سن 2الحجر الصحي، تتعلق باعتداءات جنسية في حق ألاطفال، أغلبهم فتيات تتراوح أعمارهن ما بين 

سنة، مؤكدة أن أغلب املتعرضين لالعتداء يمارس عليهم العنف باستعمال أسلحة بيضاء والحرق  00و

والكي، والترهيب والتهديد بالخنق، حيث طالبت بتدخل سريع لهيئات مختصة لحماية ألاطفال من 

 .الاغتصاب داخل الوسط العائلي

  سنوات من  2ها قصة طفلة تبلغ من العمر ، عن قصص يندى لها الجبين، في مقدمت”ندى“وكشفت شبكة

سنوات  2ة املاض ي، وطفلة تبلغ من العمر يوالية قسنطينة، اعتدى عليها والدها التاجر، خالل شهر جويل

اعتدى عليها والدها، وهو إطار في مؤسسة عمومية يقطن بالعاصمة، وفي الجزائر الوسطى، تعرضت الشهر 

ت، العتداء جنس ي عنيف، من طرف ابن عمها املراهق، حيث جاء بها سنوا 1املاض ي طفلة، تبلغ من العمر 

والدها، الذي يملك حق الزيارة، بعد طالقه مع والدتها، إلى عائلته الكبيرة، التي تحوي أبناء إخوته، وكان 

وكانت الفتاة تتعرض للتهديد من طرف والدها عندما اشتكت إليه، وكانت .يذهب إلى العمل، ويتركها معهم

 .”ندى“ي من حين إلى آخر، واكتشفت والدتها أن ابنتها تعرضت لعنف جسدي، فاتصلت بشبكة تبك

 178    2212حالة اعتداء جنس ي سجلتها مصلحة مصطفى باشا في 

  السياق، أكد البروفسور رشيد بلحاج، رئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا هذا  وفي

الل مرحلة الحجر الصحي، تراجعت في مصالح الطب الشرعي بسبب الجامعي، أن أرقام الاعتداء الجنس ي خ

ال تعكس الحقيقة تماما،  0909إجراءات الوقاية من الوباء، حيث إن الحاالت املسجلة في مصلحته خالل 

وإن الاعتداء في الشوارع على ألاطفال تحول إلى داخل العمارات وألاقبية والساللم بفعل الحظر الذي فرض 

 .ر فيروس كوروناخالل انتشا

  حالة في حق أطفال تتراوح أعمارهم  20، من بينها 0900حالة اعتداء جنس ي خالل  020وكشف عن تسجيل

فتيات  2ذكرا، وقد انتهى اعتداء جنس ي حسبه، على  29طفلة و 20سنة، من بينهم  09سنوات و 1ما بين 

 .سنة، بالحمل 09سنة و 01تتراوح أعمارهن ما بين 
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  سنوات، من طرف عمال في دور  0سنوات و 1اعتداءات جنسية طالت أطفاال ذكورا بين وأشار إلى أن

 www.echoroukonline.com)) .التربية والحضانة، وهم من أمهات عامالت

 8-  جريمة التحرش الجنس ي في القانون الجزائري: 

 99-01إثر تعديله بقانون   09/00/0991لم يعرف قانون العقوبات الجزائري  جريمة التحرش الجنس ي  إال ابتداء من 

مكرر التي يعود أصلها إلى القانون الفرنس ي غير أن املشرع الجزائري عدل هذه املادة بموجب القانون  210املادة 

بغرض توسيع نطاقها لتشمل حتى حاالت  التحرش املرتكبة خارج نطاق عالقة التتبعية كالتحرش الذي يقع في 09/00

 .الشارع 

 :الجنس ي في قانون العقوبات الجزائري صورتين  يشمل التحرش

يقصد به كل استغالل لسلطة أو وظيفة أو مهنة عن  :صورة التحرش الجنس ي الواقع بنطاق عالقة التبعية : أ

طريق اصدرا ألاوامر للغير أو التهديد أو إلاكراه أو ممارسة ضغوط عليه قصد اجباره على الاستجابة للرغبات الجنسية 

 .ه السلطة أي أن هذه الصورة ال تقع إال في املجاالت املهنية لصاحب هذ

و الواردة في  09/00هذه الصورة مضافة بموجب قانون  :صورة التحرش الجنس ي خارج نطاق عالقة التبعية -ب

مكرر ، و يقصد بها ذلك التحرش الذي يقع في الشارع أو حتى ألاماكن الخاصة كالتحرش  210من املادة  0الفقرة 

 .لذي يصدر من زمالء العمل أو الدراسة و حتى التحرش الذي يقع داخل ألاسرة ا

 :أركان جريمة التحرش الجنس ي 

 :تقوم جريمة التحرش الجنس ي حسب القانون الجزائري على ركنين أساسيين هما 

رتكاب مكرر من قانون العقوبات مختلف الصور للوسيلة املستخدمة في ا 210حددت املادة :الركن املادي  - أ

التحرش ، بحيث يكفي تحقق وسيلة واحدة لقيام الجريمة مادام الهدف منها دفع املرؤوس لالستجابة 

للرغبة الجنسية للرئيس حتى ولو لم تتحقق الرغبة باعتبار هذه الجريمة شكلية و تتمثل  هذه الصور فيما 

 :يلي 

ي يأمر مرؤوسته بدخول مكتبه و نشاط يأتيه الجاني يتخذ صورة اصدار ألاوامر للغير كالرئيس الذ -0

الخلو بها دون أي داعي من دواعي العمل أو بالتهديد كالفصل من العمل في حالة عدم الاستجابة أو 

 .إلاكراه سواء مادي أو معنوي أو بممارسة ضغوط على املجني عليه عن طريق ارهاقها في العمل مثال 

يدة للركن املادي لهذه الجريمة و التي تعني اصدار تصرفات تحمل طابعا جنسيا و هي الصورة الجد -0

مختلف ألافعال أو املعاكسات و إلاشارات و ألالفاظ املوجهة من شخص ألخر سواء كان ذكرا أو أنثى 

 ...تحمل طابعا جنسيا بشكل مباشر 

في اتجاه جريمة التحرش الجنس ي من الجرائم العمدية تتطلب توفر القصد الجنائي املتمثل : الركن املعنوي  -ب 

إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل عاملا بأن من شأنه أن يحقق من خالله رغباته الجنسية ، و هناك من الباحثين من 
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قصد عام و يعني إرادة القيام بأفعال التحرش ، و : يرى ضرورة توفر نوعين من القصد الجنائي لتحقيق هذه الجريمة 

 .من خالل القيام بفعل التحرش  قصد خاص و هو نية بلوغ هدف ذو طابع جنس ي

 :الجزاء املقرر لجريمة التحرش الجنس ي 

 :من قانون العقوبات ب مكرر  210تعتبر جريمة التحرش الجنس ي جنحة يعاقب عليها املادة 

دج  كل شخص  يستغل سلطة 2999.999إلى  099.999الحبس من سنة إلى ثالث سنوات و غرامة من  - أ

دار ألاوامر للغير أو بالتهديد  أو إلاكراه أو ممارسة ضغوط عليه قصد اجباره وظيفية أو مهنته عن  طريق اص

 .(0مكرر فقرة  210املادة ) على الاستجابة لرغباته الجنسية 

 ( 0مكرر الفقرة  210املادة ) و كل من تحرش بالغير بكل فعل أو لفظ أو تصرف يحمل طابعا أو ايحاء جنسيا 

دج إذا كان الجاني من املحارم  9999.999إلى  0999.999و غرامة من  الحبس من سنتين إلى خمس سنوات - ب

سنة أو إذا سهل ارتكاب الفعل ضعف الضحية أو مرضها أو إعاقتها أو  02أو كانت الضحية قاصرا لم تكمل 

سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو كان الجاني على علم بها . عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة الحمل 

 (2مكرر فقرة  210ملادة ا)

 (237،ص  2216قفاف فاطمة ،)(  1مكرر فقرة  210املادة )تضاعف العقوبة في حالة العود  -ج

 :خالصة  الورقة 

من أهم ما تطرقنا له في هذه الورقة بأن التحرش الجنس ي  ظاهرة  مقلقة في الجزائر و ذلك النتشارها و 

ا  و مكان حدوثها في البيت و الشارع و أماكن التسوق و اللعب و استفحالها و أن هذه الظاهرة تعددت أشكاله

و قمنا  التنويه بأهم ألاعراض التي تظهر على الطفل ضحية   ، ..حتى في املؤسسات التعليمية و أماكن العمل 

ليل منها و التحرش الجنس ي للفت انتباه ألاولياء و ألاسر لها و كذا طرح ألاسباب املؤدية لهذا الفعل ملحاولة التق

و ألاثار الناجمة عن هذا الفعل و  ، و أيضا تطرقنا لتفسير النظريات  النفسية و الاجتماعية لهذا الفعل تفاديها  

من الانتكاس أو الاضطرابات النفسية و الجسدية الناجمة ( ذكر أو أنثى )ذلك من أجل التوعية و وقاية الطفل 

ائيات التي قامت بها الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل عن التحرش الجنس ي و في ألاخير بعض إلاحص

، و أخيرا العقوبات الناجمة عن هذا الفعل من غرامات  مالية و مدة السجن  ، لتشجيع "  ندى "املعروفة باسم 

عن عدم التستر عن هذه الجريمة الشنيعة في حق الكبار و الصغار  من الجنسين و التخلي عن الخوف من 

 .حة  و توعية جميع الفئات بأهمية املوضوع و معالجته الفضي
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 :املراجع 

دراسة حول واقع الاعتداء الجنس ي على ألاطفال في ( .0990)املركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات .0

 فلسطين, غزة, وحدة النشر و املعلومات. محافظات غزة

ألاموال  ي الخاص، الجرائم ضد ألاشخاص والجرائم ضدالوجيز في القانون الجزائ( 0900.)إحسان بوصقيعة .0

 .وبعض الجرائم الخاصة، دار هومة، الجزائر

، درجة انتشار التحرش الجنس ي لدى عينة من ألاطفال في مدينة ( 0900.)حكمت شكري عبد الغني قواسمي  .2

 الخليل ، فلسطين 

بمحافظة  حياة اليومية ،دراسة ميدانيةألابعاد الاجتماعية للتحرش الجنس ي في ال( 0992.)مديحه , عبادة .1

 مصر, جامعة سوهاج, كلية آلاداب. سوهاج

بسكرة 20مجلة الاجتهاد القضائي، العدد  ،09-00جريمة التحرش الجنس ي وفقا للقانون ، ،. قفاف فاطمة .9

 .الجزائر

 .، التحرش الجنس ي خطر يواجه طفلك ، ألاندلس الجديدة ، مصر( 0909.)سميحة محمود غريب  .2

 . في مجلة ألامن والحياة بموضوع التحرش الجنس ي, 220حوار شيماء امللييي في العدد , ادية أبو شهبة ف .2

مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية   09-99مقاربة نظرية ، -،التحرش الجنس ي ( 0909.)مدوري يمينة  .0

 ،الجلفة ، الجزائر 90جامعة زيان عشور ، العدد 

 .مع اللغة العربية ، القاهرة ، مج( 0000.)معجم الوجيز  .0

, النسوية مركز الدراسات, كيف نحمي أطفالنا من الاستغالل القدس( 0992. )نبريص ،خالد،عويضه،ساما .09

 فلسطين

 .020.عدد, مجلة التربية.،التحرش الجنس ي باألطفال ( 0992. )مرس ي محمد .00

 :املواقع إلالكترونية 

1. www.echoroukonline.com 
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 العنف ضد ألاطفال
VIOLENCE AGAINST CHILDREN 

 Messaouda Aouissat / Aicha Lassoued                      عائشة  ألاسود/ مسعودة عويسات 

 

 University Eloued , Algeria / PhD student           الجزائر، جامعة الوادي ، بة دكتوراهطال

 

  
 :امللخص

جاءت هذه الورقة البحثية كدراسة نظرية لتناول ظاهرة العنف ضد ألاطفال،الجسدي و الرمزي، فالكثير من أطفال العالم هم في 

رتكب من طرف الوالدين عرضة للعنف بمختلف أشكاله،فهو يهدد حياة ألاطف ال و يقلل من حمايتهم و تواجدهم سواء كان هذا العنف ي 

 .أو غيرهما

تقسم ظاهرة العنف ضد ألاطفال إلى عدة أنواع و بحسب عدة معايير، فمنها ما هو عنف جسدي و منها ما هو عنف رمزي ، و عليه 

أّن كل خمس دقائق  0902ية إلنهاء العنف ضد ألاطفال عام أضحت هذه الظاهرة مشكلة تواجه العالم أجمع،فحسب الشراكة العامل

بناء أسرة : يواجه طفل حتفه بسبب العنف،و للحد من هذه الظاهرة بمختلف أشكالها يمكن وضع بعض  املقترحات كحلول مثل

 .مترابطة ،توفير الرعاية لألطفال ، إلابالغ عن حاالت العنف و سن قوانين رادعة

 .العنف، العنف الجسدي، العنف الرمزي، ألاطفال، أسرة مترابطة، الرعاية: الكلمات املفتاحية

Abstrat: 

This research paper came as a theoreyical study to deal the phenomenon of violence against children،both physical and 

symbolic one ،as many  children of the world  are subjected  to violence to violence in its various forms،as it threatens the 

lives  of children  and  reduces  thier  protection  and  presence ،whether this violence is committed by parents or others. 

The phenomenon of violence against childern is divided  into   several  types  and  according  to  several  criteria ، some of 

which is physical violence and some of which is  symbolic violence، and accordingly  this phenomenon  has become a 

problem  facing  the  whole  world. 

According  to  the Global  Partnership  to  End  Violence against  children  in 2016، that  evry  five  minutes  a child  faces  his  

death  due to  violence، and to  reduce  this  phenomenon in its  forms، some proposals  can be  developed   

As  solution such  as: building a cohesive  family، providing care for children، reporting cases of violence and enacting  

deterrent  laws. 

Keywords: violence،  physical  violence،  symbolic  violence، children،  interconnected family، care.  
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 : مقدمة

س قهـرا علـى مختلـف شـرائحه ، و العنـف أحـد يتعّرض املجتمع للعديد من الاختالالت التـي مـن شـأنها أن تمـار  

عـد فئـة ألاطفـال الفئـة 
 
هذه الاختالالت بحيث يعتبر ظـاهرة اجتماعيـة سـلبية تـؤثر بشـكل واسـع علـى مختلـف الفئـات و ت

ألاكثر هشاشة و تعرضا للعنف بشتى أشكاله ، و هـذا مـا يسـتوجب حمـايتهم مـن كـل مظـاهر العنـف ، حيـث اسـتفحلت 

مالــة ا أطفــال و التهجيــر القســري و إلاســاءة الجنســية و مختلــف الاعتــداءات الجســدية و النفســية الحــروب و انتشــرت ع

 .التي من شأنها أن تؤثر على الطفل 

تعتبر ألاسرة الحاضنة ألاولى للطفـل ، فمـن خاللهـا يكتسـب هـذا ألاخيـر معظـم القـيم الاجتماعيـة ، فالطفـل فـي  

ري و إذا مـــا تعــــرض للعنــــف داخلهـــا فإنــــه ســـيتحول إلــــى منـــتج لهــــذا الفعــــل و النهايـــة هــــو إنعكـــاس للفعــــل الاجتمـــاعي ألاســــ

 .مصدر له 

إضـــافة إلـــى ألاســـرة فالطفـــل يتفاعـــل مـــع جماعـــة الرفـــاق فـــي املدرســـة و غيرهـــا مـــن الفضـــاءات الاجتماعيـــة و بالتـــالي فـــإن 

منهـا مـا يصـنف أفعـال مجمل هذه الفضاءات سيكون له إسهامات في تغذية فكـرة العنـف فـي ذهـن الطفـل إذا مـا صـدر 

عنف ، فاإلهانة و السخرية و التعرض للضرب و إساءة املعاملة و الاعتداء الجنس ي كلها مظاهر من شأنها أن تؤثر على 

تكـــوين الطفـــل ذهنيـــا و جســـديا و بالتـــالي تعنيفـــه و تحويلـــه إلـــى كتلـــة مـــن الترســـبات العنيفـــة التـــي تتحـــّين فرصـــة الظهـــور 

العنــف ضــد ألاطفــال موضــوع حســاس يســتهدف الشــريحة التــي مــن شــأنها أن ترفــع لــواء  لتمــارس العنــف ، و عليــه فــإّن 

بنـاء النسـق العـام و إنتاجـه ، لـذا وجــب الاهتمـام بهـذه الظـاهرة و الاستفاضـة فـي تناولهــا عسـ ى أن يسـاهم ذلـك فـي الحــد 

 .من انتشارها و حماية ألاطفال منها 

 : مشكلة البحث

ظــواهر الاجتماعيــة الســلبية املنتشــرة فــي املجتمــع و تعــد ظــاهرة قديمــة قــدم تعتبــر ظــاهرة العنــف مــن إحــدى ال 

البشرية ، بحيث كانت أول ممارسة لها حينما قتل قابيل هابيـل ، عكسـت هـذه الحادثـة عمـق املأسـاة الاجتماعيـة التـي 

 .تعقب هذه املمارسات ، تختلف مظاهر العنف و أشكاله باختالف الشريحة التي يترصدها 

مـارس مـن طـرف و العن
 
ف هو إلحاق ألاذى املـادي و املعنـوي ، جسـديا كـان أو نفسـيا بـاآلخر أي هـو صـفة قـوة و تسـلط ت

فرد أو جماعة معينة نحو فرد آخر أو جماعة أخرى ، و في هذا السياق تسعى كل ألانساق الاجتماعية إلى إرساء معاني 

يتجلــى ذلــك فــي مختلــف املواثيــق الدوليــة و الدســاتير التــي ألامــن و ألامــان و نبــذ كــل ســبل العنــف بشــتى أشــكالها ، حيــث 

تــنظم الحيــاة الاجتماعيــة فــي شــكل ضــوابط و معــايير تحكــم الواقــع الاجتمــاعي و تجعلــه فــي منــأى عــن هــذه الاخــتالالت  ، 

ك خروقـات لكن هذا ال يعني أن ألافراد و الجماعات في تفـاعالتهم البينيـة ملتزمـون بهـذه املعـايير و الضـوابط بـل إن هنـا

يومية متكررة للذات البشرية في عديد ألاشكال أبرزها إلاساءة و تعنيف أحـد الشـرائح الاجتماعيـة الهشـة و املتمثلـة فـي 

 .فئة ألاطفال  ، هذه الشريحة التي تعتبر النتاج ألاولي لألسرة تتعرض لشتى أشكال العنف  

جتماعيــة الكليــة فهــو يهــدد النشــ ئ الــذين ســيحملون علــى إّن تعــرض ألاطفــال للعنــف يــدق نــاقوس الخطــر علــى البنيــة الا 

عاتقهم إعادة تشكيل النسق الذي يتفاعلون ضمنه و هنا تكون احتمالية إعادة إنتاج العنف الذي يتعرضـون إليـه فـي 

 .صور مختلفة من شأنها أن تتسبب في اختالالت كبيرة في البناء الاجتماعي العام 
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 معرفيـــــا بتفاصـــــيل هـــــذه إّن تنـــــاول موضـــــوع العنـــــف ضـــــد ألاطفـــــ
ً
ال كدراســـــة سوســـــيولوجية يتطلـــــب مـــــن الباحـــــث حّســـــا

ة ، فالعنف ضد ألاطفال هو اسـتخدام كافـة أشـكال العقوبـة النفسـية أو البدنيـة أو اللفظيـة مـن طـرف 
ّ

الشريحة الهش

بأعمـال ال تتناسـب آلاباء أو أحد أفراد املحيط الاجتماعي الذي يتفاعل فيـه الطفـل ، إضـافة  إلـى اسـتغاللهم فـي القيـام 

 : و قدراتهم املعرفية أو الجسدية  ، و هنا نطرح التساؤالت آلاتية و التي ستؤطر دراستنا و تحدد أبعادها

 ما املقصود بالعنف ؟

 و ما املقصود بالطفولة ؟

 ما هي أشكال العنف التي يتعرض لها ألاطفال؟ 

 .للحد من الظاهرة و ما أسبابه؟ لينتهي البحث بمحاولة وضع إجراءات وقائية 

 :أهمية البحث 

ــــث أ هميتــــــه مــــــن الفئــــــة التــــــي يعنيهــــــا بالدراســــــة ، فاألطفــــــال يعتبــــــرون ألارضــــــية الخصــــــبة لكــــــل التفــــــاعالت يكتســــــب البحــ

الاجتماعية و القيم التي يتبناها آلاباء و الجماعات و بالتالي فهم املرآة العاكسة ملجمل هـذه التفـاعالت و لـذلك يتوجـب  

 .مل مع هذه الفئة الهشة و محاولة إنتاج طفل سوي اجتماعيا و نفسيا الحرص في التعا

تعتبر ظاهرة العنف ضد ألاطفال ظاهرة اجتماعية بالغة الاهمية ملا تتركه من اثر سلبي على هذه الشـريحة و لـذا كانـت 

يـة كـالحروب و ألاوبئـة و و ال تزال محور مختلف الدراسات العلميـة ملـا يسـتجد حولهـا فـي اطـار العديـد مـن ألازمـات العامل

غيرها من ألازمات التي من شأنها أن تؤثر سلبا على ألانساق الاجتماعية على اختالفها و اختالف فئاتها خاصة ما يتعلق 

 .بفئة ألاطفال 

 : أهداف البحث 

فـإن دراسـتنا أن ما يجعل البحث العلمي و السيولوجي بحثا ذو قيمة هو عندما تكون له اهـداف يرجـى تحقيقهـا و عليـه 

 : سطرت أهدافا يمكن  تحديدها في النقاط آلاتية"  العنف ضد ألاطفال " العلمية السوسيولوجية و املوسومة ب 

  الســـــعي الحثيـــــث لتســـــليط الضـــــوء علـــــى مفهـــــوم العنـــــف ضـــــد ألاطفـــــال مـــــن خـــــالل التنـــــاول املســـــتفيض لعديـــــد

 .التعاريف 

  الكشف عن أسباب العنف ضد ألاطفال. 

  تحديد مختلف أشكال العنف التي يتعرض إليها ألاطفال. 

  محاولة الوصول إلى توصيات و مقترحات من شأنها حماية ألاطفال من العنف املوجه ضدهم. 

 : أجراء البحث و محتوياته

 : مفهوم العنف 

 : العنف لغة

رفــق بــه ، و هــو ضــد الرفــق عنــف لــه و العنــف هــو الخــرق بــاألمر و قلــة ال(: ف -ن-ع) جــذر الكلمــة : جــاء فــي لســان العــرب 

ه  تعنيًفا ، و عنيف إذا لم يكن رفيقا في أمره  ف  نَّ  و ع 
ً
ة

 
اف ن  ْنًفا و ع   ع 

 
ف ّن 

ع   .عليه ي 
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ـــــر  ـــف ألامــ ــ ـــف : و اعتنــ ــ ــــف ، و التعنيــ ــ ـــــذه بعنـ ـــــــوم : أخــ
ّ
ـــغ ... التعبيـــــــر و الل ــ ــــوبيخ و التفريــ ــ ،ص ص 0991، ابـــــــن منظـــــــور .)و التـ

292،291 ) 

 : اللغـــة و ألاعـــالم و جـــاء فـــي املنجـــد  فـــي 
 

ْنـــف  و الع 
 

ْنـــف  و الع 
 

ْنـــف املنجـــد فـــي اللغـــة و .)  ق ، الشـــدة و القســـوةضـــد الرفـــ: الع 

 (922، ص 0999ألاعالم ،

 : العنف اصطالحا

الاســتعمال املتعمــد للقــوة املاديــة أو القــدرة ســواء بالتهديــد أو الاســتعمال : عرفــت منظمــة الصــحة العامليــة العنــف بأنــه 

من قبل شخص ضد نفسه أو ضد مجموعة أو مجتمع ، بحيث يؤدي إلى حدوث أو احتمال حدوث إصابة الفعلي لها، 

 (00-00، ص ص 0901منظمة الصحة العاملية ، .) أو موت أو إصابة نفسية أو سوء نماء أو الحرمان 

عّرف  هكما ي 
ّ
قتل ، و العنف ذو طبيعة هو فعل ينفذ بقصد إلحاق أذى بالطرف آلاخر و يتراوح ذلك بين الصفع و ال: بأن

 .( سكين، بندقية مثال) مادية ، فاملعتدي قد يستخدم أحد أجزاء جسمه أو يستعين بأدوات مادية 

أي ســـلوك يــؤدي إلـــى إيــذاء شــخص لشـــخص آخــر قـــد يكــون هــذا الســـلوك كالميــا يتضـــمن : كمــا تــم تعريـــف العنــف بأنــه

 مــن الاعتــداءات الكالميــة أو التهديــد و قــد
ً
يكــون الســلوك فعليــا حركيــا كالضــرب و الاغتصــاب و الحــرق و  أشــكاال بســيطا

عـاطف مفتـاح .) معانـاة أو كـل ذلـك  القتل و قد يكون كالهمـا و قـد يـؤدي إلـى حـدوث ألـم جسـدي أو نفسـ ي أو إصـابة أو 

 (209، ص0909، أحمد عبد الجواد 

الكلمة في الحقل التصادمي مع آلاخـر ، أنـه كل إيذاء باليد أو باللسان ، بالفعل أو ب: و يعّرف العنف سوسيولوجيا بأنه 

بالدرجـــــة ألاولـــــى حالـــــة تـــــدرس بـــــذاتها ، و لكنهـــــا ليســـــت مســـــتقلة عـــــن موجباتهـــــا و مبرراتهـــــا و مســـــاراتها التاريخيـــــة ، و هـــــو 

ألانـــا فـــي مواجهـــة ) بالدرجـــة الثانيـــة حالـــة مركبـــة مـــن حيـــث خطورتهـــا و أبعادهـــا و ترابطهـــا ، حالـــة ذاتيـــة لهـــا موضـــوعها 

 (  021،ص، 0001خليل إبراهيم ، ) حالة وصفية ال تقبل الانخفاض و ال التبسيط السطحي  (آلاخر

 : مفهوم الطفولة

الطفل في اللغة هو الصغير من كل ش يء ، و يطلق الطفل في علم التربية على الولد أو البنت حتى سن البلوغ أو املولود 

مـو و جـاء فـي قـاموس علـم الـنفس أّن الطفولـة هـي مرحلـة مـن مادام ناعما ، و يطلق على الشخص مادام مستمرا في الن

 و مــن ثــم 
ً
الحيــاة تبــدأ مــن النمــو إلــى املراهقــة و أنهــا املرحلــة النهائيــة الهامــة لتغيــر املولــود الجديــد لينتقــل و يصــبح راشــدا

دتـــه إلـــى أن فالطفــل فـــي إلانســـان هـــو صـــغيره الـــذي لـــم يشـــتد عـــوده، و الطفولـــة هـــي مرحلـــة مـــن عمـــر إلانســـان مـــا بـــين وال 

 
ً
 مكــتمال قــادرا

ً
و نهايــة الطفولــة غيــر محــددة بدقــة ، بحيــث أعطــي لتعريــف الطفولــة تعريفــا واســعا لــم تعــرف . يصــير بالغــا

عّر فة الطفل بأنه 0000نوفمبر  09معه نهايتها إلى أن أصدرت هيئة ألامم املتحدة اتفاقية حقوق الطفل املؤرخة ب  ، م 

و مـــن ثـــم فلفـــظ الطفولـــة ". عشـــر ، مـــا لـــم يبلـــغ الرشـــد بموجـــب القـــانون املطبـــق عليـــه كـــل إنســـان لـــم يتجـــاوز الثامنـــة " 

.) يســتوعب كــل املراحــل التــي يقطعهــا إلانســان منــذ والدتــه إلــى أن يصــل ســن الرشــد ، أي و هــو صــبي ثــم يــافع ثــم شــاب 

 (00، ص 0900دخينات خديجة، 

 نف ضد ألاطفال على النحو آلاتيمن خالل ما تقدم يمكننا أن نقدم تعريفا إجرائيا ملفهوم الع : 

نقصد بالعنف ضد ألاطفال في هذه الدراسة استخدام كافـة أشـكال العقوبـة البدنيـة و النفسـية و اللفظيـة مـن جانـب 

الوالـــــدين أو احـــــدهما أو  أحـــــد أفـــــراد محيطـــــه بمـــــا فـــــي ذلـــــك العنـــــف الرمـــــزي كالســـــخرية و إلاهانـــــة  و البـــــرامج التلفزيـــــة و 
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رعـــايتهم مـــن جوانـــب الصـــحية و الاقتصـــادية ، إضـــافة إلـــى اســـتغاللهم فـــي أعمـــال ال تتناســـب و  مختلـــف البـــرامج و عـــدم

 .قدراتهم املعرفية أو الجسدية 

I.  أسباب العنف ضد ألاطفال  : 

تعددت أسباب العنف ضد ألاطفال وفقا للمجال الاجتمـاعي الـذي يتفاعـل فيـه الطفـل ، فتـارة يكـون سـبب العنـف هـو 

فـــي أحيـــان كثيـــرة يكـــون هـــذا العنـــف ســـببه املحـــيط الخـــارجي الـــذي يتفاعـــل فيـــه الطفـــل كاملدرســـة و ألاســـرة املنتجـــة ، و 

جماعــة الرفـــاق و كـــل مــا مـــن شـــأنه أن يمـــارس عنفــا ضـــد الطفـــل خــارج إطـــار ألاســـرة و عليـــه ســنعرض هـــذه ألاســـباب فـــي 

 : الطرح آلاتي

 : اضطرابات عصبية و نفسية للوالدين .1

انخفــاض فــي قــدرتهم علــى الضــبط الــذاتي ، أو يعــانون مــن تخلــف عقلــي أو اضــطراب فــي يمكــن للوالــدين الــذين لــديهم   

تفكيرهم أن يكونوا عنيفـين اتجـاه أطفـالهم ، و ألامـر سـّيان إذا كـان ألاوليـاء يعـانون مـن اضـطرابات الشخصـية املضـادة 

جعلهــم ينزعــون لســلوكيات للمجتمــع فتفــاعالتهم تكــون كلهــا عنيفــة و فهمهــم لســلوك أطفــالهم يكــون ســطحيا و هــو مــا ي

 .العنف اتجاه أطفالهم  

 : مشكلة في عمليات املعرفة  .2

يوجــد بعــض ألاوليــاء ال يــدركون ســلوكيات الطفــل علــى نحــو ايجــابي ، فتكــون توقعــاتهم مرتفعــة عــن الــالزم أو منخفضــة 

 .فالهمجدا اتجاه سلوكيات أطفالهم مّما يجعلهم يشعرون بضرورة التدخل العنيف لتعديل سلوكيات أط

 : املشكالت الانفعالية   .3

بعــض ألاوليــاء يجــدون صــعوبة كبيــرة فــي ضــبط ســلوكياتهم ، حيــث يتميــزون بســرعة فــي الاســتثارة و نرفــزة شــديدة ، مــع 

ظهــــور اســــتجابات فيزيولوجيــــة مفرطــــة مثلمــــا يحــــدث لعــــض آلابــــاء عنــــدما يســــمعون صــــراخ طفلهــــم ، فيبــــدون تــــذمرا و 

 .املبرح للطفل قصد كفه عن هذا السلوك اضطرابا شديدا قد يفض ي إلى الضرب

 : الخبرات السابقة مع العنف  .4

يميــل بعــض ألاوليــاء إلــى إعــادة إنتــاج النمــوذج ألابــوي فــي حيــاتهم العائليــة ، فــاألب الــذي خبــر قســوة و عنفــا فــي طفولتـــه 

هنــــاك . كالهشــــون تصــــرفاته يطبعهــــا العنــــف بمختلــــف أيحــــاول ســــواء قصــــدا أو ال شــــعوريا تجســــيده مــــع أطفالــــه ، فتكــــ

بحوث توظي نتائجها بأّن آلاباء املضطهدين أطفالهم كانوا هم أنفسهم في طفولتهم ضحايا أو شهود مثل هذا العنف في 

 أّن صـــحتها تبقـــى نســـبية حســـب ظـــروف حيـــاة الفـــرد الـــذي خبـــر 
ّ
أســـرهم ، و هنـــاك أخـــرى لـــم تصـــل إلـــى هـــذه النتيجـــة إال

 .ة تلك التصرفاتالعنف في حياته و مدى تعلمه و إدراكه لحقيق

 : العنف الاقتصادي الذي يواجهونه  .5

يـــؤدي العـــبء الاقتصـــادي و الحاجـــة إلـــى املـــال لتلبيـــة متطلبـــات الحيـــاة ألاســـرية إلـــى شـــعور ألاوليـــاء بـــالنقص ، فيركـــزون 

م تفكيرهم و عملهم في كيفية الخروج من الحاجة املادية رغم الصـعوبات الكبيـرة التـي تـواجههم ، الشـ يء الـذي يشـعره

 .باإلحباط فينفعلون بسرعة و يعنفون أطفالهم خاصة عندما يطلبون تلبية حاجاتهم 

 : ألافكار التربوية التقليدية .6
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تقــوم التربيــة التقليديــة علــى العنــف كــأداة تربويــة و تعليميــة ، و هــذا مــا ينتهجــه بعــض ألاوليــاء العتقــادهم بــأّن العنــف 

تركز على التربية الحديثـة القائمـة علـى إلاقنـاع بالحجـة و مخاطبـة عقـل و  أداة تربوية فاعلة ، غير أّن البحوث الحديثة

ـه تلقائيـا علـى التمسـك بسـلوكيات معينـة دون جبـر أو إكـراه ، ليـداوم عليهـا و تصـبح سـمة بــارزة 
ّ
إدراك الطفـل قصـد حث

 أّن إقناع بعض آلاباء بفاعلية العنف يجعلهم يصرون على تجسيده في تربية
ّ
 .أطفالهم في شخصيته ، إال

 :وسائط التربية و مسؤوليتها عن تفش ي ظاهرة العنف ضد ألاطفال  .7

ئهم و بنــاعلــم الــنفس التربــوي و اســتقالة ألاوليــاء مــن مهمــة متابعــة أ إّن الاكتظــاظ و افتقــاد ألاســاتذة لتكــوين خــاص فــي

هي عناصـر مشـكلة ... يلوسط املدرس و بحق ضحية العنف املسجل في اطة أطراف املتور قوانين مجحفة في حق احد ألا 

ظاهرة التي تخفي ي باطنهـا لى معالجة هذه الزار إذ لم تسارع السلطات الوصية إضحت تهدد املنظومة التربوية في الجأ

 .عمق و في غياب الحوار و غلبة الظروف الاجتماعية و الاقتصادية على القيم التروية مشاكل أ

ة العنـــف ضــد ألاطفــال ، فـــال ى وســـائط التربيــة املتســببة فـــي انتشــار ظــاهر ولإن أصــابع الاتهــام تشــير لألســـرة و املدرســة كــأ

ر الذي تقصر طفال داخل املدارس ، حيث انه بالقدائط التربية في تفش ي العنف ضد ألا سهام وسمدى إن ننكر يمكنا أ

ح الجانـب السـلبي و املتمثـل لـى السـطفعال في تربية و إرشاد ألابناء يبـرز إخيرة هن دورها املثالي و الأو تتخلى فيه هذه ألا 

العنــف واحــد منهــا ، و ســتتفاقم ألاوضــاع و تزيــد الطينــة بلــة مــع تــأثير بقيــة الوســائط ألاخــرى  فــي العديــد مــن املشــكالت و 

 (009، ص 0900قاس ي سليمة، بوعلي بديعة، ) .عالم و الشارع من خالل جماعة الرفاقكوسائل إلا 

II.  أشكال العنف ضد ألاطفال: 

لعنــــف ضـــد ألاطفـــال و اختلفــــت بـــاختالف املجـــاالت الاجتماعيــــة التـــي يتفاعـــل ضــــمنها الطفـــل و كــــذلك تعـــددت أشـــكال ا

 : باختالف الظروف املحيطة به و من هذا املنطلق يمكننا تحديد بعض أشكال هذا العنف حسب ما يأتي 

ـــــ ي  -أ  ــــف النفســ ــ ـــــاءة اللف: العنـ ـــــة ، أو إلاســ ـــــاءة العقليــ ـــــية ، أو إلاســ ــــة النفســ ــ ـــــاءة املعاملـ ـــــمل إســ ظيـــــــة و إلاســـــــاءة       يشــ

 : العاطفية و يمكن أن يشمل كذلك ما يلي 

  جميــــع أشــــكال التفاعــــل مــــع الطفــــل التــــي تنطــــوي دائمــــا علــــى ضــــرر ، مثــــل إشــــعاره بأنــــه عــــديم القيمــــة أو غيــــر

 .محبوب أو غير مرغوب فيه أو بأنه معّرض للخطر أو بأن ال قيمة له سوى في تلبية احتياجات غيره 

 ـــــب ــــب و الترهيـ و التهديــــــد ، و الاســــــتغالل و إلافســــــاد ، و الازدراء و النبــــــذ و العــــــزل و التجاهــــــل و التحيــــــز ،  الترغيــ

 .املجافاة و إهمال الصحة العقلية و الاحتياجات الطبية و التعليمية 

  الشتم و النبذ و إلاذالل و الازدراء و السخرية و النيل من مشاعر الطفل. 

  مشاهدة العنف املنزلي. 

 هينةإلايداع في ال ة و م 
ّ
ذل  .حبس الانفرادي أو العزل أو الاحتجاز في ظروف م 

  علــــــى غيــــــرهم و التنكيــــــل بهــــــم بمــــــا فــــــي ذلــــــك تــــــدخل وســــــائل 
ً
 نفســــــيا

ً
ط البــــــالغين أو أطفــــــال آخــــــرين تســــــلطا

ّ
تســــــل

 .تكنولوجيا املعلومات و الاتصاالت مثل الهواتف النقالة

 :العنف الجسدي -ب 
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ســتخدم فيــه القــو 
 
ــه أي عقــاب ت

ّ
ة الجســدية و يكــون الغــرض منــه إلحــاق درجــة معينــة مــن ألالــم أو ألاذى ، يعــّرف علــى أن

ـــت شـــّدتها ، و يشـــمل معظـــم أشـــكال هـــذا العقـــاب ضـــرب ألاطفـــال 
ّ
الصـــفع أو اللطـــم أو الضـــرب علـــى الـــرديفين ) مهمـــا قل

 .سوط أو عصا  أو حزام أو حذاء أو ملعقة خشبية و ما إلى ذلك  –باليد أو استخدام أداة 

 : طفال العنف بين ألا  -ج 

تشـــمل هـــذه الفئـــة العنـــف الجســـدي و النفـــي و الجنســـ ي ، الـــذي يقـــع فـــي الغالـــب مـــن خـــالل تســـلط أطفـــال علـــى أطفـــال 

آخرين في إطار مجموعات من ألاطفال في الكثير مـن ألاحيـان ، و هـو عنـف ال يضـر بسـالمة الطفـل النفسـية و الجسـدية 

علـى نمـوه و تعليمـه و اندماجـه فـي املجتمـع فـي ألاجلـين املتوسـط و فور وقوعه فحسب ، بل يؤثر في الغالب تأثيرا شـديدا 

 .البعيد 

 : العنف في وسائل إلاعالم  -د 

لجوء بعض املؤسسات إلاعالمية إلى اعتماد إلاثارة أو العنـف فـي نقـل الخبـر ، إذ تبـرز الحـوادث الفظيعـة ، دون مراعـاة 

ـــين الاعت ـــار مصــــلحة الطفــــل الفضــــلى و قــــد يســــتخدم ا أطفــــال لخصوصــــيات ألاطفــــال و تعــــالج قضــــاياهم و ال تأخــــذ بعـ بـ

 ( 1، ص 0990وثيقة سياسة حماية الطفل ، ) لتمرير رسائل ال يدركون معانيها 

 : إلاساءة الجنسية  ضد ألاطفال  -ه 

تتمثل هذه الصورة من أعمال العنف في إكـراه املعتـدي عليـه سـواء كـان ذكـرا أو أنثـى علـى ممارسـة الجـنس ، أو القيـام 

عد الاغتصاب أخطر صور الاعتداء الجنس ي في نطاق ألاسرة و غالبا ما يمارس  بأعمال جنسية فاضحة مع املعتدي، و ي 

 . الاعتداء الجنس ي تحت تهديد املعتدى عليه بإيذائه إذا لم يرضخ لرغبات املعتدي

آلابـــاء أو أحـــد أفـــراد  كثـــرت فـــي الســـنوات ألاخيـــرة ظـــاهرة الاعتـــداء الجنســـ ي علـــى ألاطفـــال مـــن جميـــع الشـــرائح و حتـــى مـــن

ه جر الطفل إلى فعل الجنس و هو ال يعي طبيعة ذلك بوضوح و ال 
ّ
عّرف على أن العائلة ، فالعنف الجنس ي ضد الطفل ي 

يســــمح بهـــــا و هـــــي تنتهــــك القواعـــــد ألاخالقيـــــة املرتبطـــــة بــــاألدوار ألاســـــرية الطبيعيـــــة و عليـــــه يمكننــــا أن نؤكـــــد بـــــأّن العنـــــف 

 .ستخدام ألاطفال كوسيلة لتحقيق اللذة الجنسية من طرف أفراد    راشدين الجنس ي ضد ألاطفال يعني ا

 آثـــار قريبـــة صـــدمية مباشـــرة و هـــي 
ً
القلـــق ، : يمكـــن تقســـيم نتـــائج الاســـتغالل الجنســـ ي لألطفـــال إلـــى نـــوعين ، فهنـــاك أوال

ة عــن العنــف الجســدي فقــدان الثقــة بــاآلخرين ، املشــكالت الدراســية املفاجئــة ، اضــطرابات النــوم، آالم جســدية ناجمــ

الاضــطرابات الانفعاليــة كاالكتئــاب و انخفــاض الشــعور بقيمــة الــذات ، : املــراق للحــدث، و هنــاك آثــار الحقــة بعيــدة و هــي

 .إضافة إلى مشكالت سلوكية مثل إلادمان املتعدد ، ممارسة الدعارة ، و كذلك مشكالت نفسية كتعدد الشخصية 

 : عمالة ألاطفال  -و 

عد إجبار ألاطف ال على العمل من طرف ألاولياء أحد أشكال العنف ضد ألاطفال ، ألن القانون و املنطق يرفضان هذا ي 

الســـلوك ، فالطفـــل بحاجـــة للــــتعلم و اللعـــب لتنميـــة قدراتــــه الشخصـــية و املعرفيـــة لينمـــو نمــــوا ســـليما ، ثـــم إن قدراتــــه 

 أّن واقعنـــا الاجتمـــاعي يعكـــ
ّ
س الوجـــه الحقيقـــي إلجبـــار ألاطفـــا علـــى العمـــل، الجســـمية ال تســـمح لـــه بمزاولـــة أي عمـــل ،إال

فتراهم يمارسون نشاطات خطرة كتنظيف حاويات إلاسمنت في الشـاحنات املخصصـة لـذلك، ب جـة أّن حجـم الطفـل 

 . الصغير يمكنه من أداء مهمة التنظيف كما يجب، متجاهلين ألامراض التي قد يسببها له هذا النشاط 
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 يستخدمون في ح
ً
مل السلع و البضائع في مختلف أسواق الجملة، و لعل النشاط البـارز لـدى ألاطفـال كما نجد أطفاال

 يتمثـــل فـــي بيـــع بعـــض املـــواد علـــى حافـــة الطرقـــات و حتـــى الســـريعة منهـــا مـــع تجاهـــل الخطـــر املحـــدق بهـــم فـــي 
ً
ذكـــورا و إناثـــا

 .أحيان كثيرة 

نـــا نجـــد فـــي بعـــض الحـــاالت مـــن يـــدفع بأطفالـــه إلـــى التســـول ، لكســـب ا
ّ
ســـتعطاف ألاشـــخاص حـــين رؤيـــتهم لطفـــل كمـــا أن

جبــــر مــــن طــــرف أوليائــــه و بهــــذا الفعــــل يــــتعلم الطفــــل  ــــه ي 
ّ
يتســــول فيغــــدقون عليــــه باملــــال ، حتــــى و عــــن رفــــض الطفــــل فإن

هذا كله يضاف إلى أن الطفل املتسـول حينمـا ... الحيلة ، الخداع ، الكذب و السرقة : سلوكيات انحرافية  عديدة منها

 
ّ
ه يترك مقاعد الدراسة ، و بالتالي يكون عرضة لكل آلافات الاجتماعيـة بمختلـف أشـكالها ، ليشـكل يتعود على املال فإن

، ص 0902سعد الدين طبال ، عبد الحفيظ معوشة ، . ) بذلك مصدر خطر على نفسه و على غيره من أفراد املجتمع 

09) 

III.  آليات الوقاية من العنف املمارس ضد ألاطفال : 

مــن العنــف املمــارس ضــد ألاطفــال  فــي تحقــق الحمايــة مــن ألاذى الــذي يتعــرض لــه الطفــل و الــذي  تتمثــل آليــات الوقايــة

التي وافقت عليها الجمعية العامة  0000يكفلها له القانون الدولي من خالل املصادقة على اتفاقية حقوق الطفل عام 

 .0000نوفمبر  09لألمم املتحدة بتاريخ 

ــــو  ــــة الطفـــــل هـ ــــوم حمايــ ــــي مفهـ ــــف ، و إســـــاءة املعاملـــــة ، و الاســــــتغالل و ح: و يعنـ ـــن ألاذى ، و يشـــــمل ألاذى العنــ مايتــــــه مــ

 ( .Unicef .0909و هي مبادرة لليونيسيف " مشروع مراكز العائلة" أنشطة  Impactمن قبل شركة ) إلاهمال 

ذى املتعمـد و ألاذى غيـر كما إّن حماية الطفل تشمل إلاجراءات و التوجيهات و املعايير الهادفة إلى وقايـة ألاطفـال مـن ألا 

) املتعمــد ، و اعتمــاد املنــاهج املناســبة لالســتجابة الفوريــة لــدرء الخطــر أو معالجتــه فــي هــذه الوثيقــة ، ينطبــق مصــطلح 

املؤسسـات و العـاملين و العـامالت فيهـا اتجـاه ألاطفـال الـذين هـم / بشكل خـاص علـى واجـب الجمعيـات ( حماية الطفل 

 .في عهدتم و تحت رعايتهم 

و تقتض ي الوقاية من إساءة معاملة ألاطفال اتباع نهج متعدد القطاعات ، و البرامج الفعالة في هذا املجال هي البرامج 

 : التي تعكف على دعم آلاباء و تلقين املهارات إلايجابية الالزمة لتربية ألاطفال و رعايتهم ، و تشمل تلك البرامج ما يلي 

   طفال في بيوتهم من أجل دعمهم و تثقيفهم و تزويدهم بما يلزم من معلومات زيارة املمرضين لآلباء و ألا. 

  تثقيف آلاباء ، و غالبا ما يكون ذلك في شكل مجموعات ، من أجل تحسين مهـاراتهم فـي مجـال تربيـة ألاطفـال

ة فيمـــا و رعــايتهم ، و تحســين معــارفهم فـــي ميــدان نمــاء ألاطفـــال، و تشــجيعهم علــى انتهـــاج اســتراتيجيات إيجابيــ

 .يخص إدارة ألاطفال 

  الاضـــطالع بتـــدخالت متعـــددة العناصـــر ، تشـــمل عـــادة ، دعـــم آلابـــاء و تثقـــيفهم، و التعلـــيم فـــي مرحلـــة مـــا قبـــل

 .الدراسة ، و رعاية ألاطفال

 :و فيما يلي بعض البرامج الوقائية ألاخرى التي أظهرت مالمح النجاح 

 التـــــي تســـــمى أيضـــــا متالزمـــــة هـــــز الرضـــــيع و إصـــــابة الـــــدماغ )  البـــــرامج الراميـــــة إلـــــى تـــــوقي رضـــــوض الـــــرأس املؤذيـــــة

 (الرضحية املقصودة
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و عــــادة مــــا تنفــــذ تلــــك البــــرامج فــــي املستشــــفيات و تســــتهدف آلابــــاء الجــــدد قبــــل مغــــادرتهم املستشــــفى إلطالعهــــم بأخطــــار  

 .متالزمة هز الرضيع و تلقينهم كيفية التعامل مع الرضيع الذين ال ينقطعون عن البكاء 

  امج الرامية إلى توقي إيذاء أطفال ، و عادة ما تنفذ تلك البرامج في املدارس من أجل تعليم ألاطفال ألامـور البر

 : التالية 

  ملكية الجسد. 

  الفرق بين اللمس الالئق و غير الالئق. 

 كيفية التعرف على حاالت إلايذاء. 

  ال " كيفية الرفض و إلاجابة بكلمة. " 

  ألحد البالغين املوثوقين كيفية الكشف عن إلايذاء. 

مثــل معرفــة ) و تضــمن تلــك البــرامج فعاليــة فــي تعزيــز العوامــل الحمايــة ضــد إلايــذاء الجنســ ي الــذي يتعــرض لــه ألاطفــال  

، و لكــن البينــات علــى مــدى إســهام تلــك البــرامج فــي الحــد مــن أنــواع ( إلايــذاء الجنســ ي و ســلوكيات الحمايــة ذات الصــلة 

 .غير متوافرة  إلايذاء ألاخرى ال تزال

عدم وجود شبكات إجرامية ناشطة في املنطقة، الارتباط مع ألاقران ذو نظرة إيجابية للمجتمـع ، باملهـارة الاجتماعيـة ، 

 .ضبط النفس ، التحلي باملواقف املعارضة للجريمة

ــه فــي بعــض  فبــرغم مــن الجهــود الدوليــة الراميــة إلــى تحقيــق حيــاة أفضــل خاليــة مــن العنــف املمــارس ضــد ألاطفــال،
ّ
 أن

ّ
إال

الــخ، فقــد تضــعف و تتعطــل نظــم حمايــة ...الحــاالت مثــل الصــراعات املســلحة، ألازمــات السياســية و الكــوارث الطبيعيــة 

الطفـــل بمـــا فـــي ذلـــك القـــوانين و السياســـات و اللـــوائح و الخـــدمات عبـــر كافـــة القطاعـــات الاجتماعيـــة ، و خاصـــة الرعايـــة 

 (190، ص 0909عمار حسيني ، عبد املليح نقبيل ، . ) من الاجتماعية و التعليم و الصحة و ألا 

  تعددت آليات الوقاية املقترحة لحماية ألاطفال من العنف  لكن تبقى هذه آلاليات علـى تنوعهـا فاشـلة مـا لـم

تجد التطبيق ألامثل لها ، كما أّن نقطة البداية في حماية الطفل تتمثل في نشأته في أسرة متوازنـة مسـتقرة و 

كــذلك لكــن مــا يعكســه الواقــع الاجتمــاعي مــن مشــاكل أســرية و اجتماعيــة و اقتصــادية و حــروب و غيرهــا بيئــة 

 .يضرب عرض الحائط كل هذه آلاليات ليبقى الطفل دائم العرضة لشتى أشكال العنف 

 : خاتمة 

ي لــم تقتصــر علــى نمــط ظــاهرة العنــف تــؤرق املجتمعــات علــى اختالفهــا ، املتطــورة منهــا و املتخلفــة ، فهــكانــت و ال تــزال 

محدد من املجتمعـات بـل اكتسـحت  جميعهـا و بكـل الشـرائح الاجتماعيـة خاصـة ألاطفـال، هـذه الشـريحة التـي الهشـة و 

التــي تعتبــر نتــاج البنــاء ألاولــي للنســق الكلــي و هــي بمثابــة مــرآة عاكســة  لكــل التفــاعالت الاجتماعيــة فــي مختلــف املجــاالت 

الهيئــات إلـــى حمايــة الطفـــل مــن ظـــاهرة العنــف و التـــي اســتفحلت بشـــكل مخيــف فـــي  الاجتماعيــة ، و عليـــه ســعت معظـــم

الســنوات ألاخيــرة و أخــذت عــدة أشــكال متجــاوزة بــذلك ألاشــكال املعتــادة فتعــددت بــين النفســ ي و الجســدي و الجنســ ي 

خصــية الطفــل بشــكل إضــافة إلــى إســاءة املعاملــة و عمالــة ألاطفــال و الاختطــاف و التــي أخــذت أبعــادا كثيــرة فــي تأثيرهــا ش

بــالغ الخطــورة مــن شــأنها أن تنــتج لنــا طفــل قــابع فــي قيــود ألامــراض النفســية و مصــدر ملختلــف مظــاهر العنــف ، كمــا أن 
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ألاســباب ارتبطــت بشــكل كبيــر باألســرة و املدرســة و التــي تعتبــر مجــاالت اجتماعيــة أوليــة للتفاعــل بالنســبة للطفــل و منهــا 

املعــايير ، لكـــن يحــدث أن تكـــون هــذه املجـــاالت هــي مصـــدر تعنيــف الطفـــل و عليـــه سيســتمد معظـــم القــيم الاجتماعيـــة و 

تبقى ظاهرة العنف ضد ألاطفال ظاهرة صعبة املعالجة الرتباطها بعدة خصوصيات تتعلق أساسـا بـنمط تكـوين الفـرد 

فـل و تجلـى ذلـك و ما يكتسب من قيم لكـن تبقـى هنـاك محـاوالت تسـعى دومـا إلرسـاء قواعـد دوليـة و عامليـة لحمايـة الط

فـــي عـــدة مواثيـــق دوليـــة لكـــن مـــا يحـــث فـــي الواقـــع يلغـــي كـــل هـــذه املواثيـــق فمـــا يحـــدث لألطفـــال أثنـــاء الحـــروب و الحصـــار 

 .الاقتصادي في مختلف ألاصقاع يعتبر وصمة عار على جبين إلانسانية ككل 

 : قائمة املراجع 

 .، دار صادر ، بيروت2، لسان العرب، ط 0991ابن منظور، .0

 .، قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة0000ة حقوق الطفل ، اتفاقي .0

 .، املفاهيم ألاساسية في علم الاجتماع، د ط ، دار الحداثة، بيروت 0001خليل إبراهيم خليل،  .2

، وضــعية ألاطفــال غيــر الشــرعيين فــي املجتمــع الجزائــري، رســالة تخــرج، جامعــة باتنــة 0900دخينــات خديجــة،  .1

 .الجزائر 

، العنف ألاسري املوجه ضد الطفل ، امللتقى الوطني الثاني 0902بال و عبد الحفيظ معوشة، سعد الدين ط .9

 .حول الاتصال و جودة الحياة في ألاسرة 

، العالقة بين العنف ألاسري املوجه نحو ألابناء و ممارستهم للعنف 0909عاطف مفتاح أحمد عبد الجواد ،  .2

 .10عدد املدرس ي في إطار خدمة الفرد السلوكية، ال

،، أشــــكال العنــــف املمــــارس ضــــد ألاطفــــال و آليــــات الوقايــــة، مجلــــة 0909عمــــار حســــيني و عبــــد امللــــيح نقبيــــل ،  .2

 .00الباحث في العلوم إلانسانية و الاجتماعية، العدد 

، نحــــو آليـــات مقترحـــة لـــدور املدرســـة فــــي التصـــدي لظـــاهرة العنـــف لــــدى 0900قاســـ ي ســـليمة و بـــوعلي بديعـــة،  .0

 .91لثانوية، امللتقى الوطني حول دور التربية في الحد من ظاهرة العنف ، العدد تالميذ املرحلة ا

 .، دار املشرق، بيروت20، املنجد في اللغة و ألاعالم،ط 0999مجموعة باحثين،  .0

 .099، إساءة معاملة ألاطفال ، صحيفة وقائع ، العدد 0901منظمة الصحة العاملية ،  .09

 .   سياسة حماية الطفل  وثيقة،  0990منظمة قرى ألاطفال ،  .00
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 العنف ضد ألاطفال

Violence  against  children 

 لـنـدة عـبايدية                                                                                         عـبد الرحمان بوقفة      

 جتماع التنظيم والعمعلم الا طالبة سنة أولى دكتوراه                                                                                أستاذ محاضر أ    

 ..جامعة محمد البشير إلابراهيمي برج بوعريريج                                    ..جامعة محمد البشير إلابراهيمي برج بوعريريج

        .ريفيةمخبر الدراسات والبحوث في التنمية ال

 : امللخص

، بمختلــف أنواعــه املــادي خاصــة فــي الســنوات ألاخيــرة يعتبــر العنــف ضــد ألاطفــال مــن الظــواهر املنتشــرة بكثــرة

ـــية أو  يترتــــب عليــــه أذى ومعانــــاة لــــدى الطفــــلوالــــذي  واللفظــــي والرمــــزي وغيــــره، ســــواء مــــن الناحيــــة الجســــمية أو الجنسـ

انونية والسياسية والتربوية والاتفاقيات الاقليمية والدولية التي تأكد علـى النفسية، رغم وجود التشريعات والنظم الق

 .حماية حقوق الطفل ومكافحة أشكال الجريمة والعنف ضد الاطفال

ــــدة كاألســــــرة ـــاهرة تــــــرتبط بعوامــــــل عديــ ــــة  هــــــذه الظـــ ــــب والوســــــائط املختلفــ واملحــــــيط الاجتمــــــاعي وجماعــــــات اللعــ

البنيـــة  نتيجـــة للتحـــوالت التـــي مســـت التناقضـــاتكبيـــرة مـــن  تهـــا علـــى مجموعـــةللتنشـــئة الاجتماعيـــة، التـــي تنطـــوي فـــي بني

فهـذه الظـاهرة تسـاهم فيهـا عوامـل مختلفـة كوسـائل الاعـالم  والعوملـةالكلية للمجتمع املعاصر بفعل ما يسـمى بالحداثـة 

 .ووسائل التواصل الاجتماعي والشبكات الاجرامية وظواهر الفقر والحاجة وألازمات والحروب

ومحاولــة تقــديم تشــخيص علمــي للظــاهرة مــن  ألاطفــالمومــا تهــدف املداخلــة إلــى تحليــل ظــاهرة العنــف ضــد وع

 .خالل البحث في أشكال ومظاهر العنف املمارس ضد ألاطفال وأساليب حماية حق الطفل في حياة كريمة

 .، حقوق الطفلالقيم الثقافية، ألابعاد الاجتماعية الطفل العنف: الكلمات املفتاحية

Violence  against  children 

Abstract:  

Whether it is physical, verbal, symbolic or otherwise, violence against children is a widespread 

phenomenon, especially in recent years. It causes harm and suffering to children, whether physical, 

sexual or psychological. This is despite the existence of legislation and legal, political and educational 

systems as well as regional and international agreements that emphasize the protection of children's 

rights and combating the different forms of crime and violence against children. 

This phenomenon is related to many factors such as the family, the social environment, play groups 

and the different media of socialization. The latter includes in its structure a large set of contradictions 

as a result of the transformations that affected the overall structure of contemporary society due to the 

so-called modernity and globalization. Various factors contribute to this phenomenon, such as the 

media, social media, criminal networks, poverty, need, crises and wars. 
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In general, the following intervention aims to analyze the phenomenon of violence against children 

and attempts to provide a scientific explanation of the phenomenon by examining the different forms 

of violence against children and the methods of protecting children’s right so that they can get a 

dignified life. 

Keywords: violence, children, cultural values, social dimensions, children's rights. 

:مقدمـــــــــــــــــة  

يعتبر العنف ظاهرة عامة تمر بها جميع املجتمعات على مستويات مختلفة من الشدة، والتفاوت في درجة الحدة،     

حسب ما تظهر به من أشكال في سلوكات ألافراد، والعنف ظاهرة متشبعة من مصادر مختلفة ألاذى من املحيط 

كما يعد العنف ظاهرة قديمة وليس وليدة . الاجتماعي لألفراد بدءا باألسرة ثم املدرسة، ألاصدقاء، النادي وغيره

نسان إلى العنف استجابة النفعاالته من الغضب، ، فعلى مدى التاريخ نجد إثباتات وشواهد تدل على لجوء إلااليوم

 .والخوف وحتى ملجرد املتعة

تبقى ظاهرة العنف سمة من سمات البشر يتسم بها الفرد والجماعة، فلم ورغم ما يشهده العالم تطور علمي متميز، 

ي يجـب أن تحظـى بمزيـد التـ الطفولة البريئة إلـى الفئـات الـضعيفةيقتصر العنف على فئة معينة فقط بل تعدى 

 .والاهتمـام بدل القسوة وممارسة إلاكراه عليهم مـن الرعايـة

إذ يعد العنف ضد ألاطفال من املشكالت الاجتماعية الخطيرة التي تعاني منها معظم مجتمعات العالم، والتي تندرج 

الاختالالت التي تصيب ، وغيرها، والناتجة عن بعض جنس ي، لفظي، جسديتحت مختلف أنواع العنف من عنف 

ألاوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغيرها بسبب التغيرات املختلفة التي يمر بها املجتمع، وما يزيد خطورة العنف 

املمارس ضد ألاطفال كونهم في مرحلة عمرية ال تسمح لهم تحمل آثاره املادية واملعنوية، كما أنه يستهدف قدراتهم 

 .داعية، كما يؤدي إلى حالة عدم التوازن في حياتهمإلانتاجية والتعليمية وإلاب

، و
ص
 عامليـا

ص
الذي حرمته كل اتفاقيات حقوق الطفل باعتباره مخالفا وتستقطب ظاهرة العنـف ضـد الطفـل اهتمامـا

 في مختلف ألابحـــاث والدراســـالنواميس وأخالقيات إلانسانية، 
ص
 ههـــذتناولت  ت واملـــؤتمرات التـــيوقـد بـدا ذلـك جليـا

وعلمـاء الاجتماع  والفالسـفة  وقـد فـرض ظهـور ألاشـكال الجديـدة مـن العنـف علـى ألاكــاديميين. الظـاهرة

 .وتشريعات وسبل تحمي الطفل من العنف بكل أشكاله واملتخصـصين الاجتمـاعيين الـسعي إليجـاد قـوانين

لحقل معرفي مهم حول مظاهر العنف ضد ألاطفال املنتشرة بكثرة  إن املساهمة في هذه املداخلة تعد رؤية توضيحية

 .في املجتمعات كافة والتي تعددت ألابحاث العلمية املختلفة حول واقعها عامليا وعربيا

الذي -ضــد ألاطفــال هذا ما سنحاول إبرازه من خالل هذه املداخلة التي تسعى إلعطاء إطار مفاهيمي حول العنف 

 
ص
 لحقــوق املجتمــع ككل عـد  انتهاكــا

ص
وإعطاء بعض السبل التي تعتبر كآلية لتعزيز الوعي في القضاء على هذا ، -صــارخا

الفعل الشنيع ضد فئة ال تملك جهدا للدفاع عن نفسها، ومن أجل إلاملام بجميع جوانب املوضوع قمنا بوضع 

 :النقاط التالية

 إلاطار املفاهيمي للعنف ضد ألاطفال؛-

 ؛أسبابه -

 نافه؛صأ-
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 ألاثار املترتبة عليه؛ -

 .سبل الوقاية والحد من الانتشار  -

  :إلاطار املفاهيمي -1

 : ماهية العنف-1-1

عرفت إلانسانية العنف منذ أن قتل قابيل أخاه هابيل، وكذلك عرفت أغلب املجتمعات إلاساءة لألطفال، وأحيانا 

 1.تركهم وإهمالهم حتى املوت

واجتماعية أصابت كل الفئات الاجتماعية بمختلف مراكزها، حيث لم يقتصر على شريحة  فالعنف كظاهرة نفسية

 معينة، بل مس كل الشرائح الاجتماعية بمختلف مراحلها العمرية خاصة فئة ألاطفال، 

إن العنف هو السلوك الذي يؤدي إلى إلحاق بالغير أو الذات، سواء كان هذا السلوك فعال، وهو كل حركة تلحق 

 2ا بجسم إلانسان، كالقتل، أو الضرب، أو الدفع، أو البتر، أو إلحاق عاهة بعضو،ضرر 

أو كان قوال، كالسب، والشتم، والقذف، أو التعبير والتهديد، أو كان مساسا بكرامة إلانسان كالتحقير وإلاهانة 

يريد، أو كان بسلب حق من  وإلاذالل، او كان مساسا بحريته كالحجر، أو منعه من الخروج، أو منعه من القيام بما

 3.حقوقه، كأخذ ماله، أو منعه من التصرف فيه دون سبب مقبول شرعا أو قانونا

الاستخدام املتعمد للقوة املادية أو القدرة، سواء بالتهديد أو " فهو أما تعريف العنف وفقا ملنظمة الصحة العاملية

ة أومجتمع، بحيث يؤدي إلى حدوث أو رجحان الاستخدام الفعلي، ضد الذات أو ضد شخص آخر أو ضد مجموع

، ومن ثم فالعنف يتضمن أكثر من عمل "احتمال حدوث إصابة أوموت أو إصابة نفسية أوسوء النماء أو الحرمان

يفض ي إلى  ألاذى البدني، وعواقبه أكثر بكثير من الوفيات وإلاصابات، إذ يمكن أن تتضمن ألامراض السارية وغير 

  4.لنفس ي، والسلوكيات الخطيرة، وتدني التحصيل التعليمي واملنهي، والتورط في الجريمةالسارية، وألاذى ا

 :وجهة النظر القانونية للعنف

القوة وإلاكراه والتهديد والترويع، إذا كان العنف موجها ضد ألاشخاص ويشير إلى مصطلحي : نظر للعنف على أنهي

الاستعمال غير القانوني لوسائل القسر املادي : د عرف العنف بأنهوق. التخريب وإلاتالف إذا كان موجها ضد ألاموال

  5.والبدني ابتغاء تحقيق غايات شخصية أو جماعية

                                                           
، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، سوريا، 0نف املدرس ي دراسات ميدانية في مدينة دمشق، ط، العوامل املجتمعية للع0900 علي بركات، 1

11. 

دراسة تحليلية للمواد املضافة في قانون العقوبات الجزائري، مجلة الحضارة الاسالمية، -، العنف املرأة0900علي بن عوالي، عبد القادر دوادي، - 2

 .9يل، ص ألاول أبر : ، العدد00املجلد 

 .9، ص ، مرجع سابق علي بن عوالي، عبد القادر دوادي  3

 .02ص .، منظمة الصحة العاملية، جنيف، سويسراINSPIRE  ،0902الاستراتيجيات السبع إلنهاء العنف ضد ألاطفال 4

واقع إحصاءات الجمعية الوطنية لحقوق ، العنف ضد ألاطفال في املجتمع السعودي دراسة اجتماعية من 0909فيصل بن عبد هللا الرويس،  5

 .0، أكتوبر، ص91: ، العدد90إلانسان، مجلة علوم إلانسان واملجتمع، املجلد 
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كافة أشكال العنف أو الضرر أو إلاساءة البدينة أو " على أنه العنف 12بينما عرفت اتفاقية حقوق الطفل في املادة 

  1".إهمال وإساءة املعاملة أو الاستغالل، بما في ذلك إلاساءة الجنسية العقلية، وإلاهمال أو املعاملة املنطوية على

السلوك املشوب بالقسوة والعدوان، والقهر وإلاكراه وهو عادة : يعرف فرج عبد القادر طه وآخرون العنف بأنه

كالضرب سلوك بعيد عن التحضر والتمدن، تستثمر فيه الدوافع والطاقات العدوانية استثمارا صريحا بدائيا 

والتقتيل لألفراد، والتكسير والتدمير للمتلكات واستخدام القوة إلكراه الخصم وقهره، ويمكن أن يكون العنف فرديا 

يصدر عن فرد واحد عن جماعة أوهيئة أو مؤسسة تستخدم جماعات وأعدادا  كما يمكن أن يكون جماعيا يصدر

  2.كبيرة

 Sociological perspective :مفهوم العنف من املنظور السيسيولوجي 

الاستخدام بطريقة غير مشروعة أو غير قانونية للقوة أو : "معنى العنف في معجم املصطلحات الاجتماعية" بدوي "ذكر 

 3 ".القوة التي من شأنها أن تؤثر على إرادة الفرد

راد املجتمع نتيجة العتبارات بين أف ويركز املنظور الاجتماعي على العنف بوصفه خلال في توازن العالقات الاجتماعية

 "منصور والشربيني"مثال على هذا التعريف هو تعريف . البعض ثقافية واجتماعية تؤدي إلى العدوان ضد بعضهم
أو طبقة اجتماعية أو دولة  سلوك عدواني أو تصرف من طرف قد يكون فردا أو جماعة"يعرف العنف بأنه  الذي

غير متساوية أو متكافئة، مما تسبب في أضرار مادية أو معنوية  القة سلطةبهدف استغالل أو إخضاع طرف آخر في ع

 4".جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة أخرى  أو نفسية لفرد أو

  Psychological perspective :مفهوم العنف من املنظور السيكولوجي

الالواعية أو الال شعورية التي  حالة من إلاحباط نتيجة للصراعات النفسية العنف هو نمط من السلوك ينجم عن 

، "فرويد"ويقول . الكامنة لذلك يلجأ إلى العنف هربا من قوى إلاحباط. بالفرد وتعوقه عن تحقيق أهدافه تحدق

وبالتالي، فهي موجودة في ." جذورها إلى الطبيعة البشرية إن العنف خاصية تمتد: "مؤسس مدرسة التحليل النفس ي

الطبيعية  لذلك، العنف هو استجابة طبيعية، مثل الاستجابات. ذا تم اعتراض نشاط الفردإ حالة كامنة، والتي تنشأ

  5.ألاخرى للفرد

                                                           
 .1، أغسطس، ص 00، إشكالية العنف ضد ألاطفال في أوغندا، أدب ألاطفال، العدد0909محمد جالل حسين، محمد عبد الراض ي محمود،  1

، مكتبة ألانجلو املصرية، القاهرة، 0، ط -90ألاسباب وسبل املواجهة، سلسلة قضايا العنف  -عنف املدرس ي، ال0990محمود سعيد الخولي،  2

 .20جمهورية مصر العربية، ص
 .01ص  ، السعيد للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،0، سيكولوجية العنف وأثره على التنشدة الاجتماعية لألبناء، ط 0900نرمين حسين السطالي،  3

 .09ص  ،، مرجع سابق نرمين حسين السطالي 4

 .09 ص ،نفس املرجع 5
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يبقى العنف بكل أشكاله سواء كان مادي أو معنوي هو مرفوض شرعا وقانونا واجتماعيا على كافة املستويات وعلى -

ة املنتشرة بشكل مهول خاصة ضد الفئة البريئة جميع فئات املجتمع لذا يستوجب إيجاد حلول للحد من هذه الظاهر 

الطفولة. 

 :تعريف الطفل-1-2

الاتفاقية بتحرر ألاطفال من العنف في  وتعتـرف 00يعرف الطفل في اتفاقية حقوق الطفل على أنه شخص دون سـن 

يذاء البدني أو العقلي التحرر من كافة أشكال العنف أو الضرر أو إلا  بـشأن 00عدد من أحكامها، ال سيما في املـادة 

 الجنس ي، وهو في رعاية املنطوية على إهمال، وإساءة املعاملة أوالاستغالل، بما في ذلك إلايذاء وإلاهمـال أو املعاملـة

  1.يتعهد الطفل برعايته ، أو أي شـخص آخـرألاوصياء القانونيينأو الوص ي القانوةي  أو كليهماأحد الوالدين 

أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر، ومن ثم تعرف العنف : اتيجيات السبع الطفل على أنهتعرف حزمة الاستر 

  2.ضد ألاطفال على أنه أي شخص دون سن الثامنة عشرة

 :تعريف العنف ضد ألاطفال-1-3

أي فعل أو الامتناع عن فعل، يعر ض حياة الطفل وأمنه وسالمته وصحته الجسدية : يقصد بالعنف ضد الطفل

  3.نسية والعقلية للخطر، كالقتل، الشروع في القتل، أو إلايذاء وإلاهمال وكافة أنواع الاعتداءاتوالج

فعل أو الامتناع عن فعل، يعرض حياة الطفل وأمنه وسالمه وصحته الجسدية والجنسية   أي :العنف ضد ألاطفال

 4 .عتداءات الجنسيةوالعقلية للخطر، كالقتل، الشروع في القتل، وإلايذاء وإلاهمال وكافة الا 

بأنهم ألاطفال الذين يتعرضون لظروف  حسب منظمة اليونيسيف لألطفال :العنف ضد ألاطفال كما يعرف أيضا

تضرهم صحيا، وجسديا، ونفسيا، وتعوق نموهم الطبيعي وهذه الظروف هي عمالة ألاطفال، أطفال الشوارع، 

  5.خول ألاطفال في صراعات مسلحة أو كوارثإلاهمال، إساءة معاملة الطفل، التحرش الجنس ي، ود

سوء استخدام ألاطفال أو إساءة معاملتهم، حيث : على أنه يعرف العنف ضد ألاطفال في أدبيات السوسيولوجيا

  6.كالحرمان من التعليم ومن الرعاية الصحية والاجتماعية والعاطفية: يحرم ألاطفال من أدنى حقوقهم ألاساسية

                                                           
ن العام املعني التقرير املشترك للمقرر الخاص املعني بمسألة بيع ألاطفال وبغاء ألاطفال، واستغالل ألاطفال في املواد إلاباحية واملمثل الخاص لألمي 1

 2من جدول ألاعمال، الجمعية العامة، ألامم املتحدة،  2ادسة عشرة، البند ، مجلس حقوق إلانسان، الدورة الس0900بالعنف ضد ألاطفال، 

 .6ص مارس، 

 .02ص ، منظمة الصحة العاملية، جنيف، سويسرا، INSPIRE  ،0902حزمة الاستراتيجيات السبع إلنهاء العنف ضد ألاطفال 2

 .09 فيصل بن عبد هللا الرويس، مرجع سابق، ص 3

 .1 ص، رويال كالس للبحوث، الكويت ،ألاطفال وأثره النفس ي الدي تجاهالعنف الو  4

، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، ألاردن، -دراسة ميدانية في مدينة اربد-، العنف ألاسري ضد ألاطفال في ألاسرة ألاردنية0909فاتن ألاسعد،  5

 .09ص 

 .09 فيصل بن عبد هللا الرويس، مرجع سابق، ص 6
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 :ن إلاساءة لألطفال في دراسته بأنهايعرف صالح حزي-1-4

سلوك التدخل أو عدم التدخل من آلاباء أو القائمين على رعاية ألاطفال مما يؤدي إلى حدوث إلاصابة أو جروح 

  1 .جسمية أويترك آثارا نفسية سيئة على ألاطفال تعيق نموهم النفس ي وتؤثر في شخصيتهم تأثيرا سالبا

 :هوم العنفبعض املفاهيم املرتبطة بمف-2

 :يرتبط مفهوم العنف بمفاهيم مشابهة له، بل تكون أحيانا متداخلة معه بعض الش يء ومن بينها نذكر مايلي

 :تعريف العدوان-2-1

استجابة انفعالي متعلمة تتحول مع نمو الطفل وبخاصة في سنته الثانية إلى عدوان وظيفي : تم تعريف العدوان بأنه

 2.شباع الحاجاتالرتباطها ارتباطا شرطيا بإ

ويشير علماء الاجتماع إلى العنف كظاهرة خارجة عن تكوين ألافراد، نجد علماء النفس يميلون الستعمال مصطلح 

العدوان بدال من العنف، وذلك للداللة على أنه غريزة تدخل في تكوين إلانسان، وكثيرا ما يستعمل كل من 

 M.Grawitz   ظه مثال من خالل التعريف الذي تقدمه جرافيتز املصطلحين للداللة على نفس املعنى، وهو ما نالح

، فالعدوان فعل أو سلوك، في حين agressivité العدائية أو العدوانية  :  agressionحول مصطلح العدوان 

. لعنفوتعرف العدائية بأنها ميول إلى الدفاع عن النفس أو تأكيد الذات باستعمال ا. ميول لهذا السلوك العدائية

 3.العدوان والعنف يأخذان هنا نفس املعنى

 :العنف وإلاكراه-2-2

باستخدام هذا املفهوم وجعل من إلاكراه مقياسا ملا هو اجتماعي، خاصة وأن كل مجتمع يفرض على " دوركايم"قام 

يستدل على " لصدد في هذا ا" دوركايم"أفراده جملة من املقاييس وطرق التفكير وأدوار اجتماعية يلتزمون بها، ويقول 

واقعة اجتماعية ما بالقدرة على الضغط الخارجي الذي تمارسه أو تستطيع ممارسته حيال ألافراد، وإن وجود هذه 

القدرة يستدل عليها إما بوجود عقوبة محددة، وإما بالواقعة التي تبديها هذه ألاخيرة في وجهكل محاولة فردية تنطوي 

  4".على العنف نحوها

 

 

                                                           
 .12ص ، دار وائل للنشر والتوزيع، ألاردن، 0، املشكالت الاجتماعية، ط 0900عمر موس ى سرحان  ية، دالل ملحس استيت 1
، العالقة بين العنف ألاسري املوجه نحو ألابناء وممارستهم للعنف املدرس ي في غطار خدمة الفرد 0909عاطف مفتاح أحمد عبد الجواد،  2

 .02، يناير، ص10، العدد 2اعية والعلوم إلانسانية، املجلد السلوكية، مجلة دراسات في الخدمة الاجتم

، العنف ضد ألاطفال في الوسط ألاسري، دراسة ميدانية لعينة أفراد من أسر مقيمة ببلدية براقي، رسالة لنيل 0991 /0999حسان عربادي،  3

 .19شهادة املاجستير تخصص علم الاجتماع الثقافي، جامعة الجزائر، ص 

، -تبسة-دراسة ميدانية بثانويات مدينة الشريعة-، مظاهر العنف املدرس ي وتداعياته في املدارس الثانوية الجزائرية0902 /0902وطورة، كمال ب  4

 .09 -02جامعة محمد خيضر بسكرة، ص   أطروحة نهاية الدراسة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علم الاجتماع تخصص علم اجتماع التربية،
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 :ف والقوةالعن-2-3

القوة تعني في مفهومها العام والشامل مقدرة الفرد على التحكم، وفرض السيطرة وإلارادة على آلاخرين لتحقيق  

السيطرة على آلاخرين وهي أيضا التدخل في حريتهم "هدف معين، وفي علم الاجتماع يقصد بها عدة معن منها 

القدرة على التحكم في سلوك آلاخرين سواء "بر القوة بأنها ، وقدعرف ماكس في"وإجبارهم على العمل بطريقة معينة

 1".برغبتهم أو بدون رغبتهم

 : العنف وإلايذاء-2-4

إن إلايذاء كان أحد الصفات التي إذا توافرت في سلوك معين عد هذا السلوك شاذا وغير سوي وعدواني وعنيف، 

ا الفعل إيذاء ذاته أو غيره بناء على ما ينطوي عليه ويعد هدفا للعنف؛ فحينما يقوم فرد ما بالعنف فإنه يهدف بهذ

فعل العنف معين تم مادية ومعنوية، ويعد من العناصر ألاساسية التي إذا توفرت في فعل معين تم اعتباره عنيفا، 

  2.ولذلك يتضح ان العنف يقترن باإليذاء، باعتباره أحد العناصر ألاساسية املكونة للعنف

 :طفالألا  ضد  أسباب العنف-3

 :أسباب العنف عموما-3-1

 3:أسباب العنف إلى ثالثة أقسام هي" بدرية العربي الككلي"وقد أرجعت 

ترجع إلى شخصية القائم بالعنف كأن يكون لديه خلل في الشخصية بمعاناته من اضطرابات نفسية  :أسباب ذاتية -

  .أو تعاطي املسكرات واملخدرات، أو يكون لديه مرض عقلي

الظروف ألاسرية التي يقوم بها القائم بالعنف التي ربما تتمثل في الظروف الاجتماعية : جتماعيةأسباب ا-

الاقتصادية، مثل الفقر أو الدخل الضعيف الذي ال يكفى املتطلبات ألاسرية، أو حالة املسكن أو املنطقة التي يعيش 

غوط املحيطة أو عدم التوافق الزواجي، كذلك فيها أو نمط الحياة ألاسرية بشكل عام، كثرة املشاحنات نتيجة للض

 .املستوى الثقافي وكيفية قضاء وقت الفراغ، واملستوى العلمي ألفراد ألاسرة ونوع املهنة التي يقوم بها القائم بالعنف

التي كالعنف املنتشر وألاحداث العربية والعاملية التي تنتقل عبر الفضائيات وألانترنت فالتغيرات : أسباب مجتمعية -

 .تحدث في املجتم الكبير تنتقل وبشكل غير مباشر إلى املجتمعات الصغيرة

 :أسباب العنف ضد ألاطفال-3-2

تنتشر في دول العالم ظاهرة إساءة معاملة ألاطفال وإهمالهم، وحتى آلان وعلى الرغم من وجود دراسات عديدة حول 

وكذلك بسبب . ساءة وأشكالها وخاصة إلاساءة الجنسيةهذا املوضوع إال أنه لم يتم الاتفاق على تعريف معنى إلا 

  4.التأثير العاطفي وألاخالقي على القدرة وعلى الحجة والحكم العقلي السليم عند التعامل مع حاالت إلاساءة

                                                           
 .01، ص  مرجع سابقوطورة، كمال ب  1

 .09، ص  رجعنفس امل   2

 .20، 20محمود سعيد الخولي، مرجع سابق، ص ص  3

، املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 0العنف املشر ع والعنف املدان، ط  -، إشكالية العنفم 0990-هـ 0100رجاء مكي، سامي عجم،  4

 .090والتوزيع، بيروت، لبنان، ص 
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 :ضعف الوازع الديني أو فقدانه كليا

  1هللا تعالى، أو حقوق البشر، إن ضعف الوازع الديني غالبا ما يجعل إلانسان يتصرف بمحض هواه دون مراقبة لحق

وإلاسالم دين رحمة وسالم، ودين أخالق تبعد املسلم عن سبل الطيش والعدوان، ال سيما على ألاطفال الذين هم 

 2.البغي والعدوان جل وعال عن الجنس الضعيف في املجتمع، وقد نهى هللا

نَّ  :فقال تعالى  ه   ﴿إ 
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09. 3  

 :ألاسباب الثقافية

يشترك أعضاء تعني الثقافة في نظر علم الاجتماع جوانب الحياة إلانسانية التي يكتسبها إلانسان بالتعلم ال بالوراثة، و 

املجتمع بعناصر الثقافة تلك التي تتيح لهم مجاالت التعاون والتواصل، وتمثل هذه العناصر السياق الذي يعيش فيه 

أفراد املجتمع، وتتألف ثقافة املجتمع من جوانب غير عيانية من املعتقدات وآلاراء والقيم التي تشكل املضمون 

 .سة مثل ألاشياء والرموز الجوهري للثقافة، ومن جوانب عينية ملمو 

هنا الدوافع وألاسباب الثقافية في أمور مثل إلاغتراب أو البعد عن التراث ألاصيل للمجتمع بسبب تأثير الحضارة 

الغربية على املجتمعات العربية عامة، أو بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية املتناهية الصعوبة 

 4.عوبوالتي يتعرض لها شعب من الش

 :ألاسباب السياسية

أن نسير بها في اتجاهين إتجاه داخلي وآخر خارجي، فيما يتعلق باألسباب  نألاسباب السياسية املفجرة للعنف يمك

النابعة من الداخل متشابكة بالتالحم املشار إليه مع العوامل الاجتماعية أساسا، ويمكن إلاشارة إلى أمور مثل 

 ألاشخاص وألاشخاص، وألاشخاص والجماعات،  لبا بينالصراع الطبقي أو الفئوي غا

والجماعات والجماعات، واستخدام املسؤولية للسلطة بشكل غير رشيد وغياب الديمقراطية وبالتالي حضور 

الدكتاتورية والتسلطية، أو حتى وجود الديمقراطية بشكل صوري وغير حقيقي، أو فرض ألاحكام الرفية وسن 

في ظل وجود املؤسسات السيادية أو في غيابها،وعدم السماح بقيام أحزاب بشكل عام أو القوانين الاست نائية 

تجمعات إيديولوجية بشكل خاص، وعدم السماح بتكوين نقابات أو اتحادات أو ماشابهها من تنظيمات سياسية 

 5.ال يعبر عن نبض ومطالب الجماهيرومهنية أو حتى وجودها جميعا ولكن بشكل هامش غير فعال 

 

                                                           
تكميلي مقدم لنيل درجة املاجستير في  ثدراسة فقهية تطبيقية، بح-، العنف ضد ألاطفالهـ  0129-هـ 0100صر بن حسن ألاسلمي، حسن بن نا 1

 .20 الفقه املقارن، جامعة إلامام محمد بن سعود إلاسالمية، اململكة العربية السعودية، ص

 .20 ، صنفس املرجع 2

 .09آلاية  -سورة النحل،  3

 .091، دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع، العراق، ص 0، دراسات في علم الاجتماع، ط 0901ر حميد، بشير ناظ 4
 .099، ص نفس املرجع  5
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 :مشاهد العنف والحرب في التلفزيون -

ليس الطفل الذي تحاصرة املعارك وطلقات الرصاص هو فقط الذي يعاني ويالت الحروب، لكن الطفل الذي يرى 

أن مايعرض . مشاهد العنف الواقعي والقتل والدمار أمام شاشات التلفزيون يوميا يصبح ضحية نفسية لهذا الصراع

  1 .ن العربية وألاجنبية ونشاهده كبارا وصغارايوميا على شاشات التلفزيو 

فقد أكدت عدة دراسات قام ها مجموعة من الباحثين التأثير السلبي ملشاهدة العنف في التلفاز على ألاطفال وأن 

املواظبة على متابعة مشاهد العنف على الشاشة الصغيرة تجعل من ألاطفال عدائيين يتحولون فيما بعد إلى 

كما تبين أن مشاهدة العنف بشكل متكرر يجعل أيضا . ن ميالين إلى سلوك العنف بمختلف أشكالهناضجين عدائيي

 2.من ألاطفال أن يكونوا مت جري القلوب وأقل تعاطفا مع أوجاع آلاخرين ومعاناتهم

 ذكرت وحدة بحوث العنف في القسم 0990تموز / يوليو 00في علم النفس ألامريكية في تقرير نشرته جمعية 

 :الخاص بدعم ألاسرة والطفل أن مشاهدة أفالم العنف يجعل ألاطفال

 .أقل حساسية لأللم الذي يشعر به آلاخرون-

 .أكثر خوفا من العالم املحيط بهم-

 .أكثر عدوانا عاى آلاخرين-

 .أبطأ في طلب املساعدة عند إلاحساس بالخطر-

 .أنهم يخربون لعبهم في مواقف اللعب-

 .كان غير آمنيظنون أن العالم م-

وقد أشار التقرير إلى أن بعض التجارب التي أجريت على أطفال ما قبل املدرسة قد وجدت أن ألاطفال الذين 

يشاهدون أفالم الكارتون التي تحوي على العنف بكثرة يتصرفون بعنف أثناء النشاط، فهم ال يطيعون التعليمات 

وأن . ى من يشاهد هذه ألافالم واملشاهد العنيفة بنسبة أقليجادلون ال يكملون أعمالهم بشكل كامل بالقياسدإل

سنوات مرحلة حساسة جدا ألن ألاطفال في هذا العمر يتعلمون السيناريوهات التي  0إلى  2مرحلة العمر من 

وليس كل من يشاهد أفالم العنف ومشاهد القتل والدمار يصبح عنيفا، فقد . سيسيرون عليها في حياتهم القادمة

 3 .بانا أو منزويا أو منطويا ضعيف الثقة بنفسه وقدراتهيصبح ج

ونتوقف عند التلفاز ألنه اختراع . كما يجب أن نحول أدوات إلاعالم في املجتمع إلى خدمة املستقبل وليس إلى تدميره

ما يقلل خطير يمكن أن يكون وسيلة تربوية وتعليمية هادفة، أنه يمكن أن يقدم لنا عصارة الثقافة إلانسانية لكل 

  .أنه يملك السيطرة على العيون والسمع ويمكن أن يشرح لألبناء كافة العلوم بمنتهى الدقة والتسلية. من إمكانيات

                                                           
 .029، ص نفس املرجع 1
التوزيع، ، للنشر و 0، مؤسسة طيبة، ط -سلسلة الاضطرابات النفسية-، العنف ضد ألاطفال0990عبد الحميد محمد علي، منى إبراهيم قرش ي،   2

 .20 القاهرة، مصر، ص

 .020، 020ص  ص ، مرجع سابق،بشير ناظر حميد 3
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ومنه نقول ان ظاهرة العنف ظاهرة مركبة، نشأت عن اجتماع جملة من العناصر وألاسباب وتضافرها على النحو 

نصر واحد دون سواه، وال يمكن فهم هذه الظاهرة إإل ضمن شبكة الذي ال يمكن إرجاع هذه الظاهرة إلى سبب أللو ع

 1 .العوامل وألاسباب التي ألفضت إلى بروزها وأدت إلى ظهورها

 :أصناف العنف ضد ألاطفال-4

 :يمكن تصنيف العنف ضد ألاطفال إلى عدة أنماط يمكن عرضها فيما يلي

بالطفل، ويتم ذلك بممارسة سلوك ضد الطفل يمثل هو إلحاق الضرر النفس ي والاجتماعي : الاعتداء العاطفي-

تهديدا لصحته النفسية، والذي يؤدي في الغالب إلى قصور فينمو الشخصية لدى الطفل، هذا باإلضافة إلى 

  2.اضطراب في عالقاته الاجتماعية باآلخرين املحيطين به

ى أن يشهد عمل من أعمال يمكن أن تتضمن مشاهدة العنف إجبار الطفل عل :العنف من مشاهدة العنف-

  3.العنف، أو يشهد العنف بين شخصين آخرين أو أكثر مصادفة

 : PIERRE BOURDIEUفحسب نظرية العنف الرمزي لعالم الاجتماع الفرنس ي بيير بورديو 

. مزي عن العنف في القطاع التربوي والذي شكل بآليات املنجم الحقيقي لوالدة مفهوم العنف الر " بورديو"هنا تحدث 

أن العنف الرمزي يتجلى بصورة عفوية في نسق الفعل التربوي، ويمارس وظيفته في مختلف " بورديو"ويبين 

  4.املؤسسات الاجتماعية التربوية املشروعة مثل التفزيون، الصحف، السينما، دور العبادة وغيرها

م اليد أو بوسيلة أخرى، ويحدث ذلك هو ألاذى الذي يلحق بجسم الطفل سواء تم ذلك باستخدا: الاعتداء البدةي-

  .بسبب بعض الرضوض أو الكسور أو الخدوش أو الجروح، وقد يصل في بعض الحاالت إلى الخنق أو القتل

 :وأخطره العنف الجسدي املرتكب من الفروع ضد أصولهم

وت وهي أقس ى نتيجة يعتبر العنف الجسدي من أخطر وأشد أنواع العنف، ألنه العنف الوحيد الذي قد يؤدي إلى امل

استخدام قصدي وليس مصادفة للقوة الجسدية على : "قد يصل لها العنف، ويعرف هذا النوع من العنف بأنه

  5آلاخر

ويعتبر العنف الجسدي عنف واضح وآثاره ظاهرة للعيان ويتم باستخدام ". مما يؤدي إلى إحداث ألم أو جرح أو ضرر 

الصفع والركل واللكم وشد الشعر والرمي : رك آثار واضحة على الضحية مثلألايدي أو ألارجل أو أداة من شأنها ت

                                                           
 .020، ص رجعنفس امل 1
 .09 فيصل بن عبد هللا الرويس، مرجع سابق، ص 2

 .02ص ، مرجع سابق،  INSPIREحزمة الاستراتيجيات السبع إلنهاء العنف ضد ألاطفال 3

 .02كمال بوطورة، مرجع سابق، ص   4

، 90: العدد 91، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، املجلد -قراءة في قانون العقوبات الجزائري -، العنف ضد ألاصول  0909تازير، آمنة  5

 .2 ص



 اإلساءة الجنسية لألطفال الواقع وسبل المعالجة 

 برلين –المانيا / طي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقرا 199  

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

والعض والخنق والضرب والربط بأسالك وكسر العظام والحرق بالنار أو املواد الكيميائية أو إطالق النار وغيرها، أو 

  1.باستخدام أداة كالعص ى أو الحجارة أو سكين أو سالح ناري وغيرها

ن إقامة العالقة الجنسية بدون الرضاء املتبادل، أو محاولة ذلك؛ والقيام بأفعال ذات يتضم: العنف الجنس ي-

؛ وإلاتجار ألغراض الاستغالل الجنس ي مثل التلصص أوالتحرش الجنس ي طبيعة جنسية، ال تتضمن الاتصال

 2.بأشخاص ال يسعهم املوافقة أو الرفض؛ والاستغالل عبر ألانترنت

حرم الفتيات من حياة جنسية طبيعية وكاملة، وقد تترتب عليه مضاعفات نفسية وجنسية كذلك فإن ختان إلاناث ي

وزواج ألاطفال الذي يتم قبل سن الثمانية عشر، ويحمل مخاطر أن يكون الزواج جبريا، أو أن .تالزمها مدى الحياة

زواج الفتيات الصغار؛  كذلك هناك أوجه قلق خاصة بشأن.يكون ميزان العالقة في غير صالح الطرف ألاصغر سنا

بل أن هناك . حيث ال يكن مستعدات، ال جسديا وال نفسيا، لتحمل مسئوليات الحياة الزوجية، وعبء الحمل املبكر

  3.فتيات أقدمن على إلانتحار بعد أن أجبرن على الزواج

اع كل من الاحتياجات يعد  نمطا سلوكيا يشير إلى إخفاق أو فشل أو ضعف في ألاسرة واملدرسة في إشب: إلاهمال-

  4.النفسية أو البيولوجية للطفل

وإلاهمال على أيدي مقدمي خدمات الرعاية، ومن هم في السلطة، وكثيرا ما يكون ذلك في املنزل، وقد يمتد إلى أوساط 

 5.أخرى مثل املدارس، واملالجئ

ه، من قبل طفل أو مجموعة من ألاطفال، هو سلوك عدواني غير مرغوب في: بما في ذلك التنمر عبر ألانترنت: التنمر-

املتكرر، وغالبا ما  ليسوا أشقاء الضحية، وال تربطهم با عالقة ودية، ويتضمن ألاذى البدني، أو النفس ي، والاجتماعي

 6 .نترنتيقع، عبر ألا 

 :العنف ألاسري املوجه ضد ألاطفال-

اهر العنف تتزاوج مع سوء التصرف في العالقة يبدي التحليل الخاص باألطفال الشواهد على العنف الزوجي أن مظ

 7.مع الطفل وتنعكس مباشرة على نفسيته

يعتبر العنف ألاسري أحد ألاشكال التي يمكن أن يمارس فيها العنف ويأخذ صورا مختلفة عن الصور التي يمكن أن و 

  8 .تظهر في أشكال العنف ألاخرى 

 أجل الزواج، إضافة إلى إمكانية حدوث الطالق مما يترك الفتيات وقد يؤدي زواج ألاطفال أيضا إلى ترك الدراسة من

                                                           
 .1  ص مرجع سابق،آمنة تازير،  1
 .02ص ، مرجع سابق،  INSPIREحزمة الاستراتيجيات السبع إلنهاء العنف ضد ألاطفال 2
، املجلس القومي للطفولة 0909طفال في مصر، استطالع كمي ودراسة كيفية في محافظات القاهرة وإلاسكندرية وأسيوط، العنف ضد ألا  3

 .20مم املتحدة للطفولة، يناير، ص وألامومة ويونيسف مصر، منظمة ألا 
 .00فيصل بن عبد هللا الرويس، مرجع سابق، ص  4
 .02ص ، مرجع سابق،  INSPIREضد ألاطفال حزمة الاستراتيجيات السبع إلنهاء العنف 5
 .09 رجاء مكي، سامي عجم، مرجع سابق، ص 6
 .02 ، صرجعنفس امل 7
 .01ص  ، العنف املجتمعي، دار اليازوردي، جامعة نجران،0900صفوان مبيضين،   8
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 1.املطلقات بدون تعليم وبدون منزل 

 :تأثير العنف على ألاطفال-5

-:للعنف تأثير مدمر على ألاطفال، يهدد وجودهم ونموهم، وقد رصدت اللجنة الدولية لحقوق الطفل آثاره فيما يلي

بما في ذلك تأخر في النمو، وأمراض الرئة، )مشاكل صحية -.إلى إلاعاقة قد تؤدي)إصابات مميتة أو غير مميتة 

 .والقلب، والكبد، وألامراض املنقولة جنسيا، في مراحل الحقة من الحياة

وعدم شعور بالرفض،)ار نفسية ووجدانية آث--بما في ذلك اختالل ألاداء في املدرسة والعمل)اضطرابات معرفية -

 .بالنفس الثقة وعدم الشعور باألمان،وفقدانالصدمة،والخوف،والقلق،رتباط،و الا  القدرة على

 .2قلق، وإكتئاب، وهالوس، واضطرابات في الذاكرة، ومحاوالت انتحار)اضطرابات في الصحة العقلية -

 .إستخدام املخدرات وإلانخراط مبكرا في ممارسات جنسية)إتيان سلوكيات خطرة -

لهروب من املدرسة، وسلوكيات معادية للمجتمع، ومدمرة، مما يؤدي إلى عالقات سيئة ا: آثار ارتقائية وسلوكية مثل-

 3.باآلخرين، واستبعاد من الدراسة، ومخالفة القانون 

 :قائمـــــــــــة املراجـــــــــــــع

ي املواد إلاباحية التقرير املشترك للمقرر الخاص املعني بمسألة بيع ألاطفال وبغاء ألاطفال، واستغالل ألاطفال ف -90

، مجلس حقوق إلانسان، الدورة السادسة عشرة، 0900واملمثل الخاص لألمين العام املعني بالعنف ضد ألاطفال، 

 .مارس 2من جدول ألاعمال، الجمعية العامة، ألامم املتحدة،  2البند 

 .العنف الوالدي تجاه ألاطفال وأثره النفس ي، رويال كالس للبحوث، الكويت -90

العنف ضد ألاطفال في مصر، استطالع كمي ودراسة كيفية في محافظات القاهرة وإلاسكندرية وأسيوط،  -92

0909املجلس القومي للطفولة وألامومة ويونيسف مصر، منظمة ألامم املتحدة للطفولة، يناير ،. 

، رسالة -دانية في مدينة اربددراسة مي-، العنف ألاسري ضد ألاطفال في ألاسرة ألاردنية0909ألاسعد فاتن،  -91

 .ماجستير، جامعة اليرموك، ألاردن

، الهيئة العامة 0، العوامل املجتمعية للعنف املدرس ي دراسات ميدانية في مدينة دمشق، ط0900 بركات علي،  - 9

 .السورية للكتاب، دمشق، سوريا
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 العنف ضد ألاطفال ،ألاسباب ،النتائج والحلول 

 الجزائر –محمد بوضياف املسيلة (أستاذ محاضر أ)حليمة شريفي جامعة  -أ

 الجزائر  –د حمالوي عقيلة جامعة محمد بوضياف املسيلة .ط

 

 :مللخصا

دون است ناء وبالرغم من وجودها في  أصبحت إلاساءة  إلى ألاطفال واقعا ملموسا وحقيقة حتمية في جميع املجتمعات

املجتمعات الغربية نظرا لطبيعة العالقات الاجتماعية إلى ان املجتمعات العربية لم تسلم من هذه الظاهرة رغم 

ألاسس العقائدية والروابط القوية التي تسود مجتمعاتنا وتتعدد إشكال إلاساءة إلى ألاطفال من الحرمان إلى الاعتداء 

 التنمر بجميع أنواعه إال أننا سنركز في دراستنا هذه على العنف املوجه ضد ألاطفال من خالل الجنس ي إلى 

 التعرف على مفهوم العنف والنظريات املفسرة له  -

 التطرق إلى أهم أسباب  ممارسة العنف على ألاطفال  -

 التطرق إلى نتائج وانعكاسات العنف على الصحة النفسية والجسدية للطفل  -

 رض احدث إلاحصائيات الرسمية املتعلقة بممارسة العنف ضد ألاطفال ع -

 التعرف على دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في حماية الطفل من العنف  -

 التعرف على القوانين العاملية التي تحمي الطفل من العنف  -

 .عرض حلول للحد والتقليل من العنف املمارس ضد ألاطفال  -

 حية الكلمات املفتا

 الحلول  –ألاسباب  –العنف -الطفل   – إلاساءة

 Summary : 

Child abuse has become a tangible reality and an inevitable reality in all societies without 

exception. Despite its presence in Western societies due to the nature of social relations, Arab 

societies have not been spared from this phenomenon, despite the ideological foundations and 

strong ties that prevail in our societies. There are many forms of child abuse, from deprivation 

to sexual abuse. To bullying of all kinds, but we will focus in this study on violence directed 

against children through 

Understand the concept of violence and the theories that explain it 

- Addressing the main causes of violence against children 

Addressing the consequences and repercussions of violence on the psychological and physical 

health of the child 
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View the latest official statistics related to violence against children 

Recognizing the role of socialization institutions in protecting children from violence 

Learn about international laws that protect children from violence 

Presenting solutions to reduce and reduce violence against children. 

key words 

Abuse-Child-Violence-Causes-Solutions 
 

 

 :قدمة م

الحياة فالعنف بصفة عامة ليس بالظاهرة إلانسانية الجديدة بل هو موجود منذ ألازل منذ قتل قابيل أخاه هابيل ،

ل ممزوجة بالعنف ، والعنف يتنامى في مجتمعاتنا ألامر الذي  سيترك وبال شك تأثيرا سلبيا الاجتماعية كانت وال تزا

على املجتمع يهدد ترابطه وتماسكه ،غير أن العنف ضد فئة ألاطفال يبقى ألاكثر انتشارا وألاخطر وذلك لتأثيره بعيد 

ات والعاهات، هـذا إلـى جانب آلاثار املدى على شخصية الطفل الذي يعتبر لبنة املستقبل  بما في ذلك إلاصاب

العاطفية والنفسية التي تستمر مدى الحياة، وفي أحيان أخرى تفضـي إلـى املـوت ، وكـذلك ألاعبـاء الاقتصادية وغيرها 

 . من ألاعباء

 :الجانب املنهجي -1

 إلاشكالية  1-1

 يف املختلفة بأشكاله مالحظته ميكن الذي و األفراد، بني املمارس العنف ملظاهر الواسع االنتشار نإ
 كأسلوب السلوك من النمط هذا تبّني إىل تؤدي اليت األسباب عن نتساءل جيعلنا اليومية، حياتنا
هذهيي-وخباصةيذلكياملمارسيضدياألطفال الفرد مستوى على يرتكها أن ميكن اليت السلبّية النتائج من بالرغم اآلخر، مع للتعامل

ياملفرتضيأ ياليتيمن يالفئة يألمهيتها ي ينظرا ي يخاصة يويفيكافةيي-نيحتظىيبعناية ي يبنيياألفراد يوبشكليواسع ييزاليينتشر يال يانه إال
يودوري يوأضراره يوأشكاله يالعنفيضدياألطفاليومسبباته يللتساؤليحوليمفهوم يالشئيالذيييدفعنا ياالجتماعية مؤسساتيالتنشئة

 مؤسساتيالتنشئةياالجتماعيةييفياحلديمنهي؟
  أهمية الدراسة1-2

تكتس ي الدراسة أهميتها في ضوء املالحظ من أهمية ملحة  لتسليط الضوء على موضوع العنف ضد الفئة ألاهم 

 .في املجتمع وهي فئة ألاطفال

 :أهداف الدراسة  1-3

  التعرف على مفهوم مرحلة الطفولة ومراحلها 

  التعرف على مفهوم العنف بصفة عامة والعنف ضد ألاطفال بصفة خاصة. 

 على أسباب العنف ضد ألاطفال  التعرف 

   التعرف على أشكال العنف ضد ألاطفال 
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  الكشف عن ألاضرار الناتجة عن العنف ضد ألاطفال 

  الكشف على دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في معالجة ظاهرة العنف. 

  تقديم مقترحات للحد من ظاهرة العنف ضد ألاطفال 

 :مصطلحات الدراسة  1-4

 :عنف تعريف ال-أ   

  وهو الخرق في ألامر وقلة الرفق به وهو عنيف ان لم يكن رفيقا في ( عنف)مشتق من  الفعل الثالني  :لغة

 (.200،ص 0000الكافي ،) أمره  

 اصطالحا : 

أو إلبادة | العنف فعل، مباشر أو غير مباشر، موجه للتضييق، أو إلهانة، (:  H.L.Nieburg" ) نبيبرج"تعريف  -

 متلكات ألاشخاص و امل

العنف باملعنى الواسع سلوك يهدف إلى خلق إهانات (:  T.R. Gir) و روبرت جور (  H.D.Graham) تعريف جراهام  -

 (21،ص 0999عربادي،)          لألشخاص أو خسائر في املمتلكات، جماعيا أو فردپا  

 :مفهوم الطفولة  -ب

 كسر  الطاء  وتسكين  الفاء :تعريف الطفل لغة فٌل ب  ، كلمة مفرد جمعها أطفال، وهي الجزء من الش يء، ط 

فل أول الش يء، والطفل أول  حياة املولود  حتى بلوغه، ويطلق للذكر 
ّ
 البلوغ، والط

 دون 
ً
ما واملولود  ما دام  ناع 

 .وألانثى

  تعريف الطفل اصطالحا: 

 هي 
ً
فل التي تمتّد منذ والدتهياملرحلة الزمن والطفولة اصطالحا

ّ
فولة أول  ى حت   ة من عمر الط

ّ
بلوغه وتعتبر الط

وين الشخصية، غير أّنها مختلفة الحدود النهائية كمراحل حياة إلانسان بعد والدته، وهي مرحلة النشأة البدنية وت

ر نهايتها بش
ّ
فاق يؤط

ّ
 (.001، ص 0902عبد القادر،عطية،)ل واضح كملرحلتها، فال ات

 :مفهوم العنف ضد أألطفال  -ج

كل ما يوقع ألاذى أو الضرر على الطفل سواء أكان هذا ألاذى أو الضرر " لعنف ضد ألاطفالا"يقصد بمصطلح 

يكاد أن يتطابق مع  Violence Against Children "العنف ضد ألاطفال"وبهذا املعنى فإن مفهوم . جسمًيا أو نفسًيا

نفسه وبالتالي يمكن أن يستخدم كل من ، ألن مفهوم إلاساءة يتضمن املعنى Child Abuse "إلاساءة إلى الطفل"مفهوم 

الاستخدام القصدي أو العمدي للقوة أو هو أو املصطلحين ليشير إلى املعنى نفسه، ويمكن استخدامها بالتبادل،

السلطة ، أو التهديد بذلك ، ضد  الطفل ، وقد يترتب على ذلك أذى أو موت أو إصابة نفسية أو اضطراب في النمو أو 

التعريف للعنف ليشمل جميع أشكال العنف الجسدي والنفس ي ، كما يتضمن إلاهمال املتعمد  حرمان ،ويتسع هذا

 (.012،ص0900نجوى،)   أو املعاملة السيئة أو الاستغالل الجنس ي

 :الجانب النظري  -2

 :مفهوم العنف 2-1

 (.101ص )له ماديا أو غير ذلك أنه انتهاك للشخصية، بمعنى أنه تعد على آلاخر، أو إنكاره أو تجاه (0900عازار،)عرفه 
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 :النظريات املفسرة للعنف2-2

تتطرق الدراسة إلى تفسير النظريات املتعلقة بموضوع العنف خصوصا ذلك الذي يؤثر على شخصية الطفل 

 ألاولى، خاصة باملدخل البيولوجي، والثانية : وسلوكه، وتنقسم النظريات املفسرة للعنف إلى ثالث منطلقات نظرية

 .خل النفس ي إلاجتماعي، والثالثة تعنى باملدخل الاجتماعي الثقافيباملد

 نظريات املدخل النفس ي الاجتماعي2-2-1

هناك نظريات في املدخل إلاجتماعي السيكولوجي والنفس ي تقوم على أساس تفاعل الفرد بالبيئة الاجتماعية املحيطة  

العنف سببه هذه العالقات ومن النظريات إلاجتماعية به والجماعات واملنظمات، حيث ترى هذه النظريات أن مصدر 

 السيكولوجية في هذا الجانب، نظرية إلاحباط والعدوانية، ونظرية التفاعل إلاجتماعي أو التعلم إلاجتماعي

  :نظرية إلاحباط والعدوان-أ

متغيرات خارجية تؤثر  پری مؤيدو هذه النظرية  بأن العنف ينتج من إلاحباط أو الضغوط الحياتية حيث تعمل بمثابة

في بعض العمليات النفسية التي قد تدفع الشخص إلى السلوك العدواني، والذي يحدث بسبب إما الظلم وعدم 

املساواة والفقر ونقص الفرص املتاحة باملجتمع، وخصوصا أن العنف سالح قوي يمارسه الذكور لفرض السيطرة 

سرة وعلى ألابناء، إذا ما فشل في الصراعات التي تواجهه في عمله وتشعره والهيمنة على إلاناث أو على  املرأة داخل ألا 

بالضعف، فيعود لألسرة ليمارس قوته على أفرادها، وهي محاوالت لتحويل إلاحباط الخارجي إلى قوة داخل ألاسرة 

بين ألابناء في ألاسرة  ويذهب ضحية ذلك املرأة وألابناء ، باإلضافة إلى ذلك يرى أنصار هذه النظرية أن عدم املساواة

الواحدة تشعر الطفل بالظلم والاضطهاد ويزيد بالتالي ميله للعدوانية والعنف أذن يحدث العنف نتيجة للضغوط 

 البنائية وإلاحباطات املتكررة 

 :نظرية التعلم إلاجتماعي والعنف-ب

على أساس أن العنف هو سلوك متعلم،  "نظرية التعلم إلاجتماعي"تبني نظرية التفاعل إلاجتماعي أو ما يطلق عليها 

أي سلوك يتم تعلمه من خالل عملية التفاعل إلاجتماعي والتنشئة الاجتماعية التي تقوم بها مؤسسات التنشئة 

فترى أوال . املجتمعية حيث تكون ألاسرة املسؤول ألاول في التنشئة وتليها املدرسة وجماعة الرفاق أو الصحبة وغيرها

ملية التنشئة، حيث أن ألاسرة تنمي لدى ألافراد القيم ألاخالقية وتغرس فيهم القيم السوية، ويكون دور ألاسرة في ع

أفراد ألاسرة إما القدوة الحسنة للطفل أو السيئة في التنشئة وحدوث التفكك ألاسري والصراعات ما بين آلاباء 

ة لسلوكيات العنف ويصبحوا عدوانيين، أو يؤثر وألامهات أو ألاخوة يزيد من احتمال أن يكتسب ألابناء أنماط مختلف

ذلك بشكل آخر في تشكيل أبناء يعانون من اضطرابات وخوف وقلق نفس ي، باإلضافة إلى تشدد آلاباء في استخدام 

 (09-0،ص ص  0909املدفع،  ) .أساليب القمع والعقاب في التأديب

 :نظرية التحليل النفس ي2-2-2

) العنف رد فعل لإلحباط الذي يمنع إشباع الحاجات الليبيدية، وهو ما طوره دوالر  دفي بداية أعماله اعتبر فروي 

JDollard )التي تفترض ان العنف ناتج  عن غريزة ألانا للحفاظ ( عدوان  -إحباط) فيما بعد في تطريته املعروفة باسم
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يزة الحياة، و تعمل غريزة املوت هذه، فيما بعد أدخل فرويد مفهوما جديدا و هو غريزة املوت املكملة لغر . على الذات

قد تبقى داخلية، وهو ما  على تفكيك الوحدات الحية بتحويلها إلى حالة ال عضوية، و تتخذ هذه الغريزة عدة مظاهرة

و يعتقد فرويد . العدوانبالعنف و يمثل املازوش ي، و سلوكيات التحطيم الذاتي  وقد تتحول إلى الخارج، وهو ما يعرف

الحضارة و التقليم الاجتماعي اللذان يعمالن لخدمية غريزة الحياة تستفيد من غريزة املوت بتحويلها إلى أن سيرورة 

أن الصراع القطري بين الحب و الكره، غريزة ( Melanie Klein)عدوان موجه ضد الغرباء من جهتها تعتبر كالين 

و الكره في نفس الوقت، هي صفة مجبولة في  الحياة و غريزة املوت، أو القدرة على تحمل و إظهار مشاعر الحب

 إلانسان، مع أنها تختلف في حدتها من شخص آلخر، و يمكن أن تتأثر منذ البداية بالظروف

تری کالين أن الحركات العنيفة ألاولى املوجهة نحو املوضوع الخارجي مرتبطة بشعور قوي  الخارجية املتعلقة باملحيط 

ا كانت مشاعر الطفل جيدة تجاه ألام و ألاب فإن العدائية و الكره أيضا يبقيان و متأجج باملضايقة و أنه مهم

نشيطين، إن الوالد املتميز بالصرامة الشديدة املفرطة، أو الذي يفتقد للحب و التفهم، نؤثر بالسلب في تكوين مالمح 

تعملون تجاه أطفالهم نفس شخصية الولد، و يمكن أن يحمله على إعادته فيما بعد ، ولهذا نجد بعض آلاباء يس

الذي يتكلم ( Erich Fromm)ألاساليب الحالية التي استعملها آباؤهم تجاههم، و الفكرة نفسها نجدها عند فروم إريان 

عن ميل للتحطيم، و تأثير مالمح آلاباء على تكوين شخصية الطفل فالحب و السعادة التي يعيشها آلاباء تصل إلى 

؟ ويتضمن حب ألام لطفلها في أعمالها، ظاهرة مهمة و هي التماثل ..خرى كالقلق و الكرهالطفل كما تصل املشاعر ألا 

إن هذا التصور . ، أي تماثل ألام ألمها، و تماثلها لنفسها كطفلة في عالقتها بأمها(double identification)املزدوج 

ان التحليل النفس ي املتعلقة بالعنف و سوء املزدوج للتماثل يشكل العنصر املحوري في أغلب البحوث الحديثة في ميد

معاملة آلاباء ألطفالهم، و التي تؤكد التاريخ الشخص ي املضطرب لهوالء آلاباء، و أن مالمحهم الشخصية تجدها لدى 

 (.67،ص 2225عربادي،)  .ألابناء املعرضين لهذا العنف 

 تعريف الطفولة  -3

 :كالتالي عمر تحددها بمراحل و .املراهقة إلى امليالد من الفرد تطور  حلةمر  نهابأ الطفولة M.Grawit)  )عرفت جرافيتز 

 .واحد عام إلى امليالد من ، الرضيع -

 .أعوام خمسة إلى عام من التمدرس، قبل طفل -

 .عاما عشر ثالثة إلى أعوام خمسة من التمدرس، عمر -

 1 .عاما 20 و 18 إلى عاما 13 و 12 من املراهقة، -

 :هي و خمس، املراحل هذه املوسوعة في

 .واحد عام إلى ألاولى، الطفولة -

 أعوام ثالثة إلى عام من الثانية، الطفولة -

 .أعوام ستة إلى ثالثة من التمدرس، قبل طفولة -

 .البلوغ إلى أعوام ستة من التمدرس، طفولة -

 .املراهقة -

 تسـارعها حيـث مـن تتـأثر التـي و النمـو، فـي بـه الخاصـة هوتيرتـ لـه فـرد فكـل منتظمـة، و دقيقـة بطريقـة تتجـزأ ال املراحل هذه

  .حياته بظروف
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 الطفـل :منهـا ألاولـى املـادة فـي جـاء ، 1989 نـوفمبر فـي املتحـدة لألمـم العامـة الجمعيـة مـن املتبنـاة الطفـل حقـوق  اتفاقيـة فـي و

 فـي و .لـه يخضـع الـذي التشـريع إلـى بـالنظر ذلـك قبـل الرشـد سـن بلـغ إذا إال عامـا، 18 عـن عمـره ل ّّ  يـق بشـري  كـائن هـو

 (.09،ص 0999عربادي،)  .كاملة  عاما عشر بتسعة املدني القانون  في محدد الرشد سن الجزائري  التشريع

 مفهوم العنف ضد ألاطفال -4

.  وهـي مفـاهيم متكافئـة وتشـير إلـى املعنـى نفسـه تقريبـا " "إلاسـاءة إلـى الطفـل"و  "العنـف ضـد ألاطفـال"إذا كانـت مفـاهيم 

إن أصحاب كل تخصص أو كل مجال فرعي يركزون على جانب معـين مـن املفهـوم حسـب طبيعـة التخصـص وامليـدان ف

فهنــــاك  املفهـــوم الشــــرعي للعنـــف ضــــد ألاطفـــال، كمــــا أن هنـــاك املفهــــوم القــــانوني . النـــوعي الــــذي يســـتخدم فــــي املصـــطلح

 .لتوضيح جوانب املفهوم املختلفةللعنف، وكذلك هناك ،  وال بأس أن نشير إشارة موجزة جدا إلى كل منهم 

 :املفهوم الشرعي لإلساءة أو العنف ضد الطفل  -أ 

ينطلــق مــن حقــوق الطفــل وحرياتــه، فــأي انتقــاص مــن الحريــات والحقــوق التــي كفلتهــا الشــرائع الســماوية للطفــل، يعتبــر 

وحقـــه فـــي الانتســـاب إلـــى والديـــه  إســـاءة إليـــه وعـــدوانا موجهـــا إليـــه، مثـــل حـــق الطفـــل ألاصـــيل فـــي الحيـــاة والبقـــاء والنمـــاء،

وحقـــــه فـــــي الحصـــــول علـــــى اســـــم وجنســـــية، وحقـــــه فـــــي الرعايـــــة الصـــــحية، وحقـــــه فـــــي املعاملـــــة الحانيـــــة، وحقـــــه فـــــي اللعـــــب 

 (.11،ص 0902خليفة،). والاستمتاع بطفولته وغيرها من الحقوق 

 :املفهوم القانوةي للعنف ضد الطفل  -ب

 (.02املرجع السابق،ص )لسلطة أو الحق فيشير إلى معنى التعسف أو سوء استخدام ا 

فاألب له والية وسلطة على ابنه؛ ألنه يرعاه ويعمل علـى تنشـئته وتربيتـه حتـى يصـبح راشـدا مسـئوال عـن نفسـه، ثـم عـن 

غيـــره عنـــدما يتـــزوج وينجـــب ، وهـــذا يعنـــي أن الوالـــد لـــه والاتـــه وســـلطته، وينبغـــي أن يمـــارس هـــذه الواليـــة وتلـــك الســـلطة 

جتماعيــة وألاخالقيــة، أمــا إذا مــارس ســلطته وواليتــه خــارج نطــاق هــذه القواعــد، فإنــه يكــون فــي هــذه حســب القواعــد الا 

 .عنف ضد ألاطفالللالحالة مسيئا سلطته أو متعسفا في استخدامها، وبالتالي مرتكبا 

 :أشكال العنف ضد ألاطفال -5

 ألاشكال جميع فيستوعب يتميز بالشمولية أن يريد بعضها ، العدوان و للعنف تصنيفات لتقديم عديدة هناك محاوالت 

 التي املظاهر باقي منها تتفرع خاصة أشكال و بعينها، على جوانب آلاخر البعض يركز حين في الواقع، في العنف يأخذها التي

 :العنف وسنحاول التطرق إلى أبرز أشكال العنف املتفق عليها من مختلف التصنيفات  يأخذها

 العنف الجسدي -أ 

ســتخدم فيـــه القــوة الجســـدية ويكــون الغــرض منـــه إلحــاق درجــة معينـــة مــن ألالـــم أو ألاذى، يعــ
 
رف علــى أنـــه أي عقــاب ت

"( الضرب علـى الـردفين"أو " اللطم"أو " الصفع)"ويشمل معظم أشكال هذا العقاب ضرب ألاطفال . مهما قلت شدتهما 

ويمكـن أن يشـمل هـذا النـوع . عقـة خشـبية ومـا إلـى ذلـكسـوط أو عصـا أو حـزام أو حـذاء أو مل -باليد أو باستخدام أداة 

هم أو رميهم، أو الخدش أو القرص أو العض أو نتف الشعر أو  ، على سبيل املثال، رفس ألاطفال أو رجَّ
ً
من العقاب أيضا

طفـال علـى لكم ألاذنين أو الضرب بالعصا أو إرغام ألاطفال على البقاء في وضع غيـر مـريح، أو الحـرق أو الكـي أو إجبـار ألا 

وتـــرد أشـــكال أخـــرى محـــددة مـــن العقـــاب . وتـــرى اللجنـــة أن العقـــاب البـــدني مهـــين فـــي جميـــع الحـــاالت. تنـــاول مـــواد معينـــة

 (.29، ص 0900بلخير ،)البدني في تقرير الخبير

 النفس ي العنف -ب
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 يشمل أن ويمكن العاطفية، وإلاساءة اللفظية إلاساءة أو العقلية، إلاساءة أو النفسية، املعاملة إساءة يشمل

 :يلي ما كذلك

  تنطوي  التي الطفل مع التفاعل أشكال جميع -
ً
 مرغوب أو محبوب غير أو القيمة عديم بأنه إشعاره مثل ضرر، على دائما

 .غيره احتياجات تلبية في سوى  له قيمة ال بأن أو معرض للخطر بأنه أو، فيه

فـي   وإلاهمـال .املجافـاة .والتحيـز والتجاهـل والعـزل  .والنبـذ الازدراءو وإلافسـاد؛ والاسـتغالل والتهديـد؛ والترهيـب الترعيـب -

 .والتعليمية الطبية والاحتياجات العقلية الصحة

 .الطفل مشاعر من والنيل والسخرية والازدراء وإلاذالل والنبذ الشتم -

 .املنزلي  العنف مشاهدة -

لة وفظر  في الاحتجاز أو العزل  أو الانفرادي الحبس في إلايداع -
ّ
 مهينة أو مذ

  آلاخرين ألاطفال أو البالغين تّسلط -
ً
  تسلطا

ً
 املعلومـات تكنولوجيـا خـالل مـن ذلـك فـي بمـا. بهـم وتنكـيلهم غيرهم على نفسيا

، 0909حسيني ونقبيل،.(إلاجتماعي التواصل وسائل عبر بالتسلط يعرف ما وهو )وإلانترنت النقالة الهواتف مثل والاتصاالت

 (.110ص

 : الجنس ي  العنف -ج

يعـــرف العنـــف أو الاســـتغالل الجنســـ ي للطفـــل بشـــكل عـــام بأنـــه أي اتصـــال قســـري أو حيلـــي أو متالعـــب مـــع الطفـــل، مـــن 

كمــا يعــرف العنــف الجنســ ي بأنــه تــوريط . خــالل شــخص اكبــر منــه ســنا بغــرض تحقيــق إلاشــباع الجنســ ي أو إلحــاق ضــرر 

، و غيـــر قـــادر علـــى التعبيـــر عـــن قبولهـــا أو رفضـــها، وتكـــون  الطفـــل فـــي نشـــاطات جنســـية ال يســـتوعبها كليـــا، و غيـــر مهيـــأ لهـــا

 (.109،ص 0900عازر،).مخالفة للقوانين ومرفوضة ثقافيا واجتماعيا ويكون غالبا بأسلوب التهديد وقد يتبع بالقتل

هـــو عجـــز ولـــي الطفـــل عـــن تـــوفير بيئـــة نمائيـــة ســـليمة يتـــوفر فيهـــا وجـــود جـــو عـــاطفي يجعـــل الطفـــل :  العنـــف الانفعـــالي -د

، ويسمح للطفل بتطوير قدراته الاجتماعية والعاطفية التي تتفق مع قدراته .يرتبط ارتباطا عاطفيا يضمن نمو مستقر 

نجــــوى ) الشخصــــية ومحــــيط البيئــــة التــــي يعــــيش فيهــــا، ويــــؤدي هــــذا العجــــز إلــــى أذى فــــي تطــــور الطفــــل الصــــحي و الجســــدي

 (.019،ص 0900،

 العنف في وسائل إلاعالم  ه-

املؤسســـات إلاعالميـــة إلـــى اعتمـــاد إلاثـــارة أو العنـــف فـــي نقـــل الخبـــر، اذ تبـــرز الحـــوادث الفظيعـــة، دون  هـــو  لجـــوء بعـــض 

مراعاة لخصوصيات ألاطفال، وتعالج قضاياهم بصورة ال تأخذ بعـين الاعتبـار مصـلحة الطفـل الفضـلى، وقـد يسـتخدم 

 (.110،ص 0900عازر،)ألاطفال لتمرير رسائل ال يدركون معانيها 

 العنف ضد ألاطفال  أسباب -5

هناك الكثير من ألاسباب التي تجعل من العنف ضـد ألاطفـال ممكنـا فاألطفـال يمثلـون موضـوعا سـهال للعنـف املمـارس 

 عليهم من طرف محيطهم الخارجي الذي يعتبر الطفل مؤشر ضعف ومن بين هذه ألاسباب 

 :أسباب ذاتية -أ
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أثـــر كبيـــر علـــى ســـلوك الفـــرد نفســـه و ارتكابـــه للعنـــف ومنهـــا الشـــعور وهـــي عوامـــل يكـــون الفـــرد مصـــدرها و التـــي يكـــون لهـــا  

املتزايــــد باإلحبــــاط ضــــعف الثقــــة بــــالنفس و ضــــعف الاســــتجابة للمعــــايير الاجتماعيــــة وكــــذلك عــــدم القــــدرة علــــى مواجهــــة 

ديني الـذي املشكالت التي يعاني منها الفرد باإلضافة إلى العجز ،و عدم الشعور باالطمئنان و القلـق ، و ضـعف الـوعي الـ

 بدوره يعمل على

،ص 0900خليفـــة،.)تهــذيب ســـلوك الفــرد واكتســـاب قـــيم ســامية ورفيعـــة تعمــل علـــى الـــتحكم و الســيطرة فـــي ســلوك الفـــرد 

090.)  

 أسباب أسرية  -ب

 :إلى بعض العوامل املسببة للعنف واملتعلقة بمحيطه ألاسري ومن بينها ( 0902عبد القادر،عطية ،)أشار

ــــاء وألا  - مهــــــات الـــــذين يمارســــــون العنــــــف لقــــــد أشـــــارت بعــــــض الدراســــــات إلـــــى أن آلابــــــاء و ألامهــــــات الــــــذين خصـــــائص آلابــ

 :يمارسون العنف ضد أطفالهم يتميزون بعدد من الخصائص آلاتية

إن آلاباء الذين لديهم انخفاض في قدراتهم على ضبط الـذات ويعـانون مـن تخلـف عقلـ  :اضطرابات عصبية و نفسية -

 يكونون عنيفين تجاه أطفالهم و اضطراب في تفكيرهم

املشـــكالت املعرفيـــة يوجـــد بعـــض آلابـــاء لـــديهم مشـــكلة فـــي العمليـــات املعرفيـــة وال يـــدركون ســـلوكيات الطفـــل علـــى نحـــو  -

إيجابي فتكون توقعاتهم أما مرتفعة عن اللزوم أو منخفضة جدة اتجاه سلوك أطفالهم مما يجعلهم يشعرون بضرورة 

 يات أطفالهمالتدخل العنيف لتعديل سلوك

الخبـرات الســابقة  فـاألب الــذي عـاش قســوة و عنــف فـي مرحلــة الطفولـة يحــاول تجســيد هـذا العنــف مـع أطفالــه و قــد  -

 يكون أحيانا من غير قصد فتكون تصرفاتهم يغلب عليها العنف

لــى شــعور آلابــاء يــؤدي العــبء الاقتصــادي و الحاجــة إلــى تلبيــة متطلبــات الحيــاة ألاســرية غ: العــبء الاقتصــادي لألســرة -

بــالنقص فتجــدهم أغلــب الوقــت يفكــرون فــي الحالــة املاديــة و كيــف يتغلبــون علــى صــعوبات الحيــاة التــي تــواجههم و قــد 

يشعرون باإلحباط و ينفعلون بسرعة و بكل عنف تجـاه أطفـالهم خاصـة إذا ال تتـوفر لهـم الظـروف املالئمـة لتلبيـة تلـك 

 .الحاجات

تقـوم التربيــة التقليديـة علــى العنـف كـأداة تربويــة تعليميـة ، وهــذا مـا ينهجــه بعـض ألاوليــاء : ةألافكـار التربويـة التقليديــ - 

غيــــر أن البحــــوث الحديثــــة تركــــز علــــى التربيــــة الحديثــــة القائمــــة علــــى إلاقنــــاع . القتنــــاعهم بــــأن العنــــف أداة تربويــــة فاعلــــة

 بالحجة و مخاطبة العقل و دفعه إلى التمسك بسلوكيات

حتى أصبح سمة بارزة في شخصيته، إال أن اقتناع بعض آلاباء بفاعلية العلف يجعلهم يصرون علـى  معينة دون إكراه

 (.099-091ص ص )تجسيده في تربية أطفالهم 

 :ألاسباب الصحية -ج
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قـــد يكــــون أحـــد أفــــراد العائلــــة يعـــاني مــــن مــــرض عصـــبي هــــوا ألاب أو ألام أو ألاخ أو ألاخـــت ، ممــــا يزيــــد فـــي حالــــة العنــــف  

باعتباره صغير السن و ضعيف القوة و هذا بتفاوت درجة الخطورة مـن حيـث نـوع العنـف املترتـب على الطفل  املمارس

على املمارس له ، فمرض أحد أفراد ألاسرة يؤدي بالضرورة إلى حدوث العنف بشتى أنواعه ذلك أن املـريض ال يعـي مـا 

لفوضــ ى و ألاصــوات العاليــة ألنهـــا تشــير لبــه تلـــك يفعلــه خصوصــا إذا كــان املـــرض عصــبي ، ذلــك ألن املــريض ال يتحمـــل ا

املرض مما يجعله يمارس العنف ضد ألاخر خصوصا ألاطفال ألنهم فـي ألاغلـب هـم ضـحايا هـذا العنـف الـذي قـد بـودي 

صـــحية للطفـــل نفســـه ســـببا فـــي ممارســـة بهـــم إلـــى أمـــراض مزمنـــة و عاهـــات تالزمهـــم مـــدى الحيـــاة، وقـــد تكـــون الحالـــة  ال

الذي يعاني مـن مـرض والطفـل البطـيء النمـو و الطفـل الـذي يعـاني مـن إعاقـة ذهنيـة أو جسـدية   العنف ضده،فالطفل

يكــــون عرضــــة للممارســــة العنــــف عليــــه باســــتمرار ، بحيــــث تفــــاوت درجــــة إلاعاقــــة مــــن طفــــل ألخــــر، شــــي انــــه مــــن الصــــعب 

 (29،ص 0990وهاللي ، لزرق.)التحقق من هذه الحاالت ميدانيا ألن هذه الحاالت من العنف يتستر عليها ألاهل 

 :وسائل إلاعالم و البرامج التي تشجع على العنف -د

يلعب إلاعالم دورا هاما في الحياة اليومية لكل ألافراد ، وذلك مع اختالف برامجه و كثرة القنوات التي تنشط في كافة  

تجعل املتابع لها مع اخـتالف جنسـه و املجاالت الرياضية و السياسية و الرسوم املتحركة و أفالم ألاكشن و إلاثارة التي 

عمره يجلس أمامها مدة زمنية معتبرة كل يوم بدافع امللل أو فترة الراحة أو فـي املقـاهي و املحـالت و ألامـاكن العموميـة ، 

غيــــر أن بعــــض البــــرامج التــــي تكــــون ذات مشــــاهد عنيفــــة تبعــــث فــــي نفــــس املنعــــرج شــــعورا باالنتقــــام و تجعــــل مــــن بعــــض 

طفــــال يســــتهينون ب جــــم هــــذا العنــــف الــــذي يمــــرر عبــــر وســــائل إلاعــــالم بحيــــث تبعــــث فــــي عقولــــه بعضــــهم  املــــراهقين و ألا 

العدائية للغير الذي ربما يكون ألاخ أو الجار،حيث نجد غالبا شجار قائم بين ألاطفال و ربما يكون هذا الشجار خطير و 

 (.090،ص 0900خليفة ،.) ذلك الستخدام طرف أو الطرفين أسلحة حادة أو حجارة في عملية العنف

 :ألاسباب الاقتصادية  و الاجتماعية-ه

فنجـــد كــــذلك كــــل مـــن الضــــغوطات الخارجيــــة ، ضـــغوطات بســــبب الحيــــاة الاجتماعيـــة ، املشــــاكل اليوميــــة ،ضــــغوطات  

اقتصادية و اجتماعية ، هموم العمل ومشاكله ، عدم الاستقرار فـي العمل كل هـذه ألاسـباب التـي يرويهـا مجموعـة مـن 

ألافراد الذين ينتمون إلى سكان الحي تساهم في تزايد الغضـب و الشعور باإلحباط مما ينعكس على ألاطفال من ناحية 

ممارســــة العنـــــف علــــيهم ، ويتميـــــز بالضــــــبط الصـــــارم ، وإيقـــــاع العقـــــاب املتكــــرر ، وعـــــدم الاســـــتماع للطفــــل ، والبـــــرود فـــــي 

فـــي الشـــعور بالتعاســـة و الانســـحاب وعـــدم الثقـــة فـــي  2ال تتمثــــل املعاملـــة ، ويتـــرك هـــذا الـــنمط آثـــارا علـــى ســـلوك ألاطفـــ

آلاخرين ، حيث يكون العـدوان فـي غالـب ألامـر موجهـا بصـفة عامـة ضـد آلاخـر أو العامـل املسـبب لإلحبـاط ، ممـا يسـاهم 

ات فــي تزايــد وتيــرة الغضــب و بــذلك يمــارس العنـــف ضـــد الطفـــل باعتبــاره الشــخص الوحيــد الــذي يفــرغ فيــه هــذه الشــحن

الزائدة من إلاحباط و الفشل في الاجتماعية و الاقتصـادية و املشاكل الناتجة عنها ،فاإلحباط يولد رد فعل وجـداني هـو 

 (.009-0902،000عبد القادر،عطية،).الغضب وبذلك تسهل عملية العنف التي تكون حسب وتيرة هذا الغضب

 : أضرار العنف ضد ألاطفال -6
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 عد
ً
 أضرارا

 
ث العنف حد  مية، ي 

ّ
ة املستويات الصحّية، والنفسّية، والاجتماعّية، والسلوكّية، والتعل

ّ
يدة لألطفال على كاف

ه ووفًقا لألبحاث قد يتعرض ألضرار نفسّية وعاطفّية إذا كان 
ّ
وحّتى ولو يتم يتعّرض الطفل للعنف بشكل  مباشر فإن

 على العنف بين والديه، وفيما يلي توضيح لألضرار التي تن
ً
 : عكس على الطفلشاهدا

 :ألاضرار النفسية للعنف ضد الطفل-أ

مكن أن يتسّبب تعنيف ألاطفال أو إساءة معاملتهم أو إهمالهم بمجموعة كبيرة من املشكالت والعواقب النفسية   ي 

 إلى صعوبات تعليم
ً
مكن أن يتحّول الحقا ية لهم؛ كالشعور بالتهميش، والخوف، وانعدام الثقة، والاكتئاب، وهو ما ي 

وصعوبة في تكوين العالقات والحفاظ عليها، وقد حّدد الباحثون أهم آلاثار النفسية الناتجة عن إساءة معاملة 

 :ألاطفال وهي كاآلتي

عانون من العنف وسوء املعاملة معّرضون ملواجهة : ضعف املهارات إلادراكية والوظائف التنفيذية  - فاألطفال الذين ي 

م وضعف الانتباه أو التركيز، كما أّنهم معّرضون إلعاقات في الوظائف التنفيذية مشكالت إدراكية، كصعوبات 
ّ
التعل

 .الذاكرة العاملة، وضبط النفس، واملرونة املعرفية: للدماغ، مثل

 لالضطرابات : خلل في الصحة العقلية والعاطفية  -
ً
رضة فون من ألاشخاص املقّربين لهم يكونون أكثر ع  فاألطفال املعنَّ

 في مرحلة البلوغ، مثلالنف
ً
الاكتئاب، والقلق، مّما قد يدفعهم إلى التفكير ببعض السلوكيات السلبية، : سية خاصة

عاني ألاطفال الذين يتعّرضون للعنف : الصعوبات الاجتماعية -مواجهة بعض . الانتحار وتعاطي املخدرات: مثل حيث ي 

ق وإلاساءة من بعض الصعوبات والاضطرابات الاجتماعية ال
ّ
 فيما يتعل

ً
، خاصة

ً
ر عليهم بشكل سلبي مستقبال

ّ
تي قد تؤث

بقدرتهم على تكوين صداقات وعالقات اجتماعية إيجابية في وقت الحق من حياتهم، ومن أهم الاضطرابات 

عّينين خالل مرحلة الطفولة وفي الغالب يكون ق الزائد بأشخاص م 
ّ
فون التعل وا الاجتماعية التي يواجهها ألاطفال املعنَّ

 .من ألاشخاص املقّربين، واكتساب سلوكيات عدوانية وعنيفة خالل مرحلة البلوغ

قصد بهذا الاضطراب ظهور أعراض معينة لدى ألاطفال الذين تعّرضوا لسوء املعاملة، : اضطراب ما بعد الصدمة - ي 

ماكن وألاحداث املرتبطة املعاناة املستمّرة من ألاحداث الصادمة ذات الصلة بالعنف، وتجّنب ألاشخاص وألا : مثل

مشاعر الخوف، والغضب، والقجل، واملزاجية، : بواقعة العنف، باإلضافة إلى ما ينتابهم من مشاعر سلبية، مثل

 (.090-090،ص ص 0999عربادي،)وغيرها

 ألاضرار الاجتماعية للعنف ضد الطفل -ب.

جد أّن تعّرض ألاطفال ملواقف وظواهر سلبية وغير آمنة يؤّدي إل  ى إحداث تغيير في عملية النمو الطبيعية لألطفال، و 

ر بشكل كبير على قدرتهم على التواصل والتفاعل مع آلاخرين وتكوين عالقات صحية معهم خالل 
ّ
ألامر الذي قد يؤث

مراحل حياتهم املختلفة ومن أبرز املشاعر والاضطرابات التي تظهر على ألاطفال الذين تعّرضوا إلساءة املعاملة أو 

 ما يأتيا
ً
ر على حياتهم الاجتماعية سلبا

ّ
 :لعنف والتي تؤث

ره ألاسرة الطبيعية -
ّ
 .فقدان إحساس ألامان الذي توف

 .افتقارهم للمهارات الالزمة لحّل املشكالت والسيطرة على الغضب والسلوك العدواني -
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ف)مشاعر الاستياء تجاه الطرف الجاني  - ّ
 (.املعن 

 . ارب، والقجل، والقلق املفرط من أّي خطر محتملالعزلة عن ألاصدقاء وألاق -

تجّنب املشاركة الاجتماعية، أو الانخراط في أّية فعالّيات وأنشطة اجتماعية . مواجهة صعوبة في الثقة بالبالغين-

 .لتجّنب إمكانّية التعّرض للمواقف املحرجة

ملشاعر والاضطرابات السلبية الواردة أعاله تدفع ا. فقدان الشعور بالتعاطف مع آلاخرين أو محاولة فهم شعورهم -

املراهقين إلى انتهاج سلوكيات اجتماعية سلبية في بعض ألاحيان؛ كاالنضمام للعصابات، أو الانخراط في جماعات 

شير منظمة اليونيسيف إلى أّن ألاطفال الذين عانوا من آثار العنف 
 
، ومن جانب آخر ت

ً
 وسلوكّيا

ً
منحرفة أخالقّيا

 ية خالل فترة من حياتهم يميلون إلى استخدامهم العنف في عالقاتهم الشخصية للسيطرة على آلاخرينالاجتماع

 .(100، ص 0900عزر،.)

 :ألاضرار الصحية للعنف ضد ألاطفال -ج

 صحّية، قد تكون بعض هذه ألاضرار  
ً
ة أشكاله وخاّصة الاعتداء الجسدّي أضرارا

ّ
 ضّد ألاطفال بكاف

 
سّبب العنف ي 

النوبات : كاإلصابات الجسدّية الناتجة عن الاعتداءات، وقد تظهر بعض هذه ألاضرار على املدى البعيد، مثلواضحة 

ري، ومتالزمة التعب املزمن، والسرطان، وأمراض ألامعاء، باإلضافة إلى مشاكل 
ّ
القلبية، وارتفاع ضغط الدم، والسك

ة على بعض ألامراض
ّ
التي قد تنجم عن العنف، زيادة احتمالّية إصابتهم بالتهاب  في الرؤية، والرئتين، وكمثال أكثر دق

 .الكبد الوبائّي ، وإلايدز، في حال تعّرضهم العتداء جنس يّ 

ف بعض املناطق في  
ّ
إلى جانب ذلك هناك ارتباط بين إساءة املعاملة والعنف ونمو الدماغ بشكل سليم، فقد تتوق

من هذه املناطق التي قد تتضّرر في الدماغ بسبب سوء املعاملة على الدماغ عن النمّو أو تفشل في أداء وظائفها، و 

م 
ّ
صين وهو الجزء املسؤول عن التعل املدى البعيد، اللوزة الدماغية وهي املسؤولة عن معالجة املشاعر، وكذلك الح 

د من ألاضرار، والذاكرة، وأيًضا قد يتضّرر املخيخ املسؤول عن الحركة وألاداء الوظيفي للجسم، إلى جانب العدي

وعليه فإّن تضّرر هذه املناطق أو بعضها بسبب العنف املتواصل تجاه الطفل سينعكس دون شّك بشكل  سلبّي على 

 .حياته وصّحته

مية للعنف ضد الطفل -د
 
 :ألاضرار  التعل

 في الّسنوات ألاولى م 
ً
مية، وخصوصا

ّ
ه على قدراته التعل ر العنف ضّد الطفل وإساءة  معاملت 

ّ
ن عمره، إذ قد يواجه يؤث

م اللغة والكالم، ومن ناحية أخرى فقد أثبتت الدراسات أّن هناك عالقة واضحة بين إساءة 
ّ
 في تعل

ً
 واضحا

ً
ضعفا

ي تحصيله العلمّي في املدرسة، وأيًضا فإّن إحدى الدراسات الحديثة أثبتت أّن نوع العنف أو 
ّ
معاملة الطفل وتدن

ر سلًبا وبدرجات متفاوتة على مهارات القراءة لديه، وعلى قدرته على التعامل مع إلاساءة التي يتعّرض لها الطفل 
ّ
يؤث

 (092-091،ص ص 0900خليفة،). ألارقام

 :إلاحصائيات العاملية للعنف ضد ألاطفال -7

م يبّين التقرير الجديد الذي أصدرته اليونسكو ومنظمة الصحة العاملية واليونيسيف واملمثلة الخاصة لألمين العا

 من بين كل0909املعنية بالعنف ضد ألاطفال والشراكة العاملية من أجل إنهاء العنف ضد ألاطفال لعام
ً
 ، فأّن طفال

طفلين في العالم، ال يزال يتعرض للعنف البدني أو الجنس ي أو النفس ي، وذلك في الوقت الذي ينصب فيه تركيز العالم 

  .00-على احتواء جائحة كوفيد
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الضوء على ألاعداد املتزايدة لألطفال " 0909العالمي عن وضع الوقاية من العنف ضد ألاطفال التقرير "ويسلط 

بع الاستراتيجيات املوضوعة لحمايتهم من الضرر 
ّ
وهذا . الذين يعانون من إصابات وإعاقات ويتوفون، ألّن بلدانهم ال تت

حزمة ": إلالهام"بالنسبة إلى إطار عمل  التقرير هو ألاول من نوعه، حيث يبّين التقدم الذي أحرزته البلدان

 .الاستراتيجيات السبع إلنهاء العنف ضد ألاطفال والتعامل معه

قدر . ويتضمن التقرير التقييم العالمي ألاول من نوعه لجرائم القتل املرتكبة بحق أطفال دون سن الثامنة عشرة
 
وت

 بأ 0902أعداد ألاطفال الذين سقطوا ضحية جرائم قتل في عام 
ً
ويستند كذلك إلى  .ربعين ألف ومائة وخمسين طفال

، الذي يسلط "القضاء على العنف والتنمر في املدارس: ما وراء ألارقام: "0900بيانات مستقاة من تقرير اليونسكو لعام 

 00من التالميذ الذين تتراوح أعمارهم بين % 20ي العالم، حيث تعّرض الضوء على العنف بوصفه مشكلة رئيسية ف

 لتنمر أقرانهم في املدرسة ملرة واحدة على ألاقل خالل الشهر املاض ي 09و
ً
 .عاما

وإغالق املدارس الذي نتج  00-شهدنا في أثناء تفش ي جائحة كوفيد: "وقالت املديرة العامة لليونسكو، أودري أزوالي

العنف والكراهية على شبكة إلانترنت، ومن ضمنها التنمر، وآلان مع عودة فتح املدارس بالتدريج، يعبر عنها، تصاعد 

تقع على عاتقنا مسؤولية جماعية لضمان أن تكون : "وأضافت قائلة". ألاطفال عن مخاوفهم من العودة إلى املدرسة

اءات بطريقة جماعية بغية القضاء على العنف في املدارس بيئات آمنة لجميع ألاطفال، وعلينا أن نفكر ونتخذ إلاجر 

 
ً
 ".املدرسة وفي مجتمعاتنا عموما

ر العقاب الجسدي لألطفال في جميع ألاوساط، بما فيها املدارس، يمكنها  
ّ
توّصل التقرير إلى أّن القوانين التي تحظ

. طفال بحق بعضهم البعضالتخفيف من العنف الذي يرتكبه الكبار بحق ألاطفال، وكذلك العنف الذي يمارسه ألا 

من املجيبين يعتقدون % 29من البلدان التي ردت على التقرير، العقاب الجسدي، فإّن % 20ولكن في حين منعت 

 .بمعاقبة من يرتكب العنف بحق ألاطفال ألي سبب كان، بما في ذلك املعلمون 

يعتبر هذا التقرير بمثابة تذكير قوي بأّن : "قائلةوصّرحت مساعدة املديرة العامة لليونسكو للتربية، استيفانيا جانيني، 

نا نحتاج إلى العمل املستمر لضمان إنفاذ هذه السياسات
ّ
: ، وتابعت حديثها قائلة"وجود سياسات جيدة ال يكفي، وبأن

 لألطفال الدراسة في "
ً
سيكون من املستحيل تحقيق التعليم الجيد واملنصف والشامل للجميع، إذا لم يكن متاحا

ارس آمنة وخالية من العنف والعقاب الجسدي، بما في ذلك العنف الذي يرتكبه ألاطفال بحق بعضهم، وذلك مد

 (.00، ص ص0909املدفع،)    "الذي يمارسه املعلمون وغيرهم من العاملين في املدراس على ألاطفال

 :استراتيجيات الحد من ظاهرة العنف ألاسري - 8

ظاهرة بالغة الخطورة شديدة الضرر على الطفل على املدى القريب والبعيد  من خالل ما سبق ذكره  فان العنف

ولذلك ال بد من انتهاج استراتيجيات متكاملة بين مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية يمكن أن نبين بعض 

 الاستراتيجيات التي يتم من خاللها مواجهة ظاهرة العنف ضد ألاطفال على مستوى مختلف مؤسسات التنشئة

 الاجتماعية 

 : مستوى ألاسرة -أ 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366483
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مكانة مهمة في مواجهة ظاهرة العنف ضد ألاطفال ، إذ تعتبر املتسبب الرئيس ي فيه لذلك يمكن التعامل مع لألسرة 

ألاسرة عن طريق إلارشاد و التوجيه النفس ي العائلي نحو تجنب سلوكيات العنف لألطفال ،و ذلك بغرض التقليل من 

ن للمرشد النفس ي أن يستدعى ولى أمر الطفل املعنف و يحاول توعيته من خطورة السلوكيات هذه الظاهرة كما يمك

العنيفة املمارسة التلميذ ومحاولة توجيههم للتعامل بحكمة مع الطفل ، باإلضافة إلى تشجيع ألاسرة على فتح باب 

م الكبت والاستهجان ،كما يجب الحوار مع ألابناء و املناقشة داخل ألاسرة لكي يتعود الطفل على الحوار وعد

تخصيص أوقات الفراغ في املنزل ملراقبة درجة ذكاء ألاطفال من قبل آلاباء و ذلك لتشجيع ألابناء على تنمية املهارات 

 .الجسمية و العقلية

 :على مستوى مؤسسات التعليم   -ب

راحل التعليمية ، بغية تعليم الهيئة ضرورة التأكيد على وجود حاجة ماسة لإلرشاد النفس ي في كل املستويات و امل

التدريسية وإلادارية  خطورة ممارسة العنف على ألاطفال ، فأطفال اليوم هم جيل الغد ، وال خير من أن نستمر 

فيهم عملية مواجهة العنف ضد ألاطفال ، كشفت الدراسات عن تنامي رهيب لظاهرة العنف املدرس ي خالل 

العنف املدرس ي و تأثير املؤسسات التربوية باملحيط الاجتماعي و بالظواهر إلاجرامية  السنوات املاضية و تتعدد أشكال

التي انتشرت بشكل غير مسبوق في ليبيا و كشفت الدراسات أن الظواهر ألامنية و شبكات إلاجرام و ترويج املخدرات 

 في ألاحياء املحيطة باملؤسسات التربوية شجعت على تزايد ظاهرة العنف 

 : مستوى  وسائل إلاعالم على -ج

من املؤكد أن وسائل إلاعالم هي أهم وسيط تصل من خالله إلى عقول و وجدان ألافراد ، فمن الضروري استعمال  

وسائل إلاعالم املسموعة و املرئية و املكتوبة في نقل مباد  التعامل إلايجابي مع ألاطفال ، مع توضيح طرق التربية 

تثقيف ألاولياء بطريقة سليمة تلتقي فيها سلوكيات العنف التربية ألاطفال مع إمكانية الحديثة لألطفال حتى يتم 

عرض حاالت ألطفالهم تم تعيينهم و انعكاس آلاثار الوخيمة على ألاطفال و أسرتهم ، حتى تكون نموذجا يجب تفاديه 

 . ا من طرف ألاولياءكما يمكن عرض نماذج محببة في التعامل مع ألاطفال حتى يتم اكتسابها و تجسيده

  :على مستوى املساجد -د  

تعتبر املساجد من أهم املؤسسات التي ترتبط بالحياة الاجتماعية بكل خصائصها ، وتداعياتها و تتطلع إلى الاهتمام 

باألطفال و ضمان حياة كريمة لهم من منطلق مباد  الدين إلاسالمي ، الذي من أهم مقاصده الحفاظ على إلانسان 

باره محور الحياة الاجتماعية وللمسجد دور توجيهي و إرشادي لألفراد ، خاصة إذا تعلق ألامر بالعنف ضد باعت

كما يجب تنمية الوازع الديني لدى ألاولياء . ألاطفال كطريقة تربوية مستمدة من الفهم الخاطئ لألحاديث الدينية 

 (.092-091، ص ص 0902خليفة،) .قصد تقادي ممارسة العنف ضد أطفالهم 

 :قوانين عاملية تحمي ألاطفال من العنف 
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من ابرز القوانين التي تحمي ألاطفال من العنف تلك القوانين التي تندرج تحت اتفاقية حقوق الطفل وهي ميثاق دولي 

لجنة حقوق  تراقب تنفيذ الاتفاقية والثقافية الاقتصادية ،السياسية يحدد حقوق ألاطفال املدنية،

 .املكونة من أعضاء من مختلف دول العالم لألمم املتحدة التابعة الطفل

على حكومات الدول التي أقّرت الاتفاقية إرسال تقارير واملثول أمام لجنة حقوق الطفل بشكل دوري ليتم فحص 

رة على موقع اللجنة هذه ال. مدى التقّدم في تطبيق الاتفاقية ووضع حقوق ألاطفال في تلك الدول 
ّ
تقارير متوف

 .الشبكة العنكبوتية في

الجمعية العامة  وقد وافقت. عضاء في ألامم املتحدة على الاتفاقية بشكل كامل أو جزئيصادقت غالبية الدول ألا 

؛ وقد دخلت حّيز 0000نوفمبر / تشرين ثاني  09في  القانون الدولي على إدراج الاتفاقية من ضمن لألمم املتحدة

عة0009سبتمبر / أيلول  0التنفيذ في 
ّ
بحسب الاتفاقية يعّرف الطفل بأنه كل . ، بعد أن صّدقت عليها الدول املوق

 .شخص تحت عمر الثامنة عشر لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب قانون الدولة

ة، الحق في الحصول على اسم وجنسية، تعترف الاتفاقية أن لكل طفل حقوق أساسية، تتضّمن الحق في الحيا -

 .الحق في تلقي الرعاية من والديه والحفاظ على صلة معهما حتى لو كانا منفصلين

كما تعترف الاتفاقية بحق الطفل بالتعبير . تلزم الاتفاقية الدول بأن تسمح للوالدين بممارسة مسؤولياتهما ألابوية -

 .، أن يتم حماية خصوصياته وأال يتم التعرض لحياتهعن الرأي، بحمايته من التنكيل والاستغالل

ق برعايتهم وتطلب أن يتم سماع رأي  -
ّ
ر تمثيال قانونيا في أي خالف قضائي متعل

ّ
تلزم الاتفاقية الدول املوقعة أن توف

 .ألاطفال إعدام تمنع الاتفاقية. ألاطفال في تلك الحاالت

            .وتطلب أن تتصّرف الدولة بما يتوافق مع مصلحة الطفل املثلى. حقوقه واحتياجاته: تتمحور الاتفاقية حول الطفل

ويسري مفعولهما على الدول التي وقعتهما  2000 مايو/ امة في أيار لالتفاقية برتوكوالن اضافيان تبنتهما الجمعية الع -

البرتوكول الاختياري بشأن اشتراك ألاطفال في املنازعات املسلحة والبرتوكول الاختيـاري بشأن بيع : وصادقت عليهما

 (.0909منظمة الصحة العاملية،).البغاء وفي املواد إلاباحيةألاطفال واستغالل ألاطفال في 

 :خالصة 

بالرغم من استفحال ظاهرة العنف ضد ألاطفال في العالم وفي مجتمعاتنا العربية أيضا وبالرغم من أضرارها الهدامة 

يتطلب تظافر   على الطفل في كافة الجوانب  إلى أن ألامل في الوصول إلى مجتمع هاد  وآمن يبقى مشروعا قائما

 .وتكامل  جهود جميع مؤسسات املجتمع 

 التوصيات واملقترحات 

 والاستسالم تدليلهم في إلافراط فيذلك سواء ،ألابناء تربية في السوية غير الو الدية املعاملة وأساليب املمارسات تجنب -

 وحرمانهم ، بقسوة ومعاملتهم بحقهم نفالع وممارسة بل ، حقوقهم من تمكينهم وعدم إهمالهم في التفريط أو ، ملطالبهم

 .والحنان العطف من

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/2000
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 برامج وتهدف والاجتماعية لثقافية املجاالت تشمل بحيث ، منه والحد العنف ملقاومة موجهة املنهي للتدخل برامج إعداد -

 بينهم الصراعات حل وكيفية ، الاجتماعية مهاراتهم تطوير على واملراهقين ألاطفال مساعدة إلى الاجتماعية التنمية

 برامج وكذلك ، النفسية الضطراباتهم السلوكي والعالج ، العنف لضحايا املشورة تقديم إلى تهدف التي العالجية والبرامج

 .ألابناء معاملة في السليمةق الطر  تطبيق على وتدريبهم آلاباء تأهيل

 فليحرصوا العنف إلى الظروف ألجأتهم فإن أ،املبد حيث من والقوة بالعنف مشكالتهم حل إلى اللجوء الوالدين تجنب -

 .لسلوك لهذا ألابناء مشاهدة عن بعيدا ذلك يكون  أن على

 املراجع 

 دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في حماية الطفل ، مجلة الباحث في العلوم إلانسانية (: 0900)بلخير ، محمد

 .،املركز الجامعي تمنراست0والاجتماعية ، ع

 مظاهر العنف ألاسري ضد الطفل وأثره على املجتمع واستراتيجيات الحد من الظاهرة ، (: 0900) خليفة ، ابتسام

  .كلية التربية عجيالت،00مجلة كليات التربية ، ع

  إلانسانية  العلومالعنف ضد ألاطفال أسبابه وآثاره ، مجلة (: 0902)خليفة ، عبد القادر، عبد الحق ، قص ي

 .قاصدي مرباح ورقلة، جامعة 00والاجتماعية ، ع

  ممارسات العنف ضد الطفل العربي في إلاعالم املرئي ، حوليات عين شمس ، ع (: 0900)عازر، ماريان عزمي

  .كلية التربية عجيالت،0900أكتوبر 

  العنف ضد ألاطفال في الوسط ألاسري  ، مذكرة مكملة لنيل درجة املاجستير (:0999)عربادي، حسان، عزب

 .90جامعة الجزائر 

 املعجم العربي الحديث ، شركة املطبوعات ،بيروت لبنان(: 0000)الكافي ، محمد.. 

 إلامارات  دبي ، مؤسسة دبي لرعاية النساء وألاطفال ،العنف وسوء املعاملة الوالدية (: 0999)، محمداملدفع. 

  ة العلوم إلانسانية آلاثار النفسية السلوكية املترتبة عن العنف ضد ألاطفال ، مجل(: 0900)نجوى، عائشة

 .،جامعة حمد خيضر بسكرة09والاجتماعية ، ع
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 .بعض النماذج والنظريات املفسرة لظاهرة الاساءة الجنسية لألطفال

 عبدالحفيظ جدو

 -أ-استاذ محاضر

 -الجزائر -خنشلة -جامعة عباس لغرور

 :امللخص

قد اخذت  اشكاال  متنوعة وصورا متعددة  نتيجة تعد ظاهرة العنف  من اقدم الظواهر الانسانية وجودا وتطورا ول

لتعدد الثقافات واملجتمعات، ويعتبر التحرش الجنس ي شكال من اشكال العنف الشائعة واملمارسة  ضد الطفل في كل 

حيث حظيت ظاهرة التحرش . هذه املجتمعات دون اعتبار ألي  عامل من عوامل الساللة او الدين او اللغة او غيره

الطفل في آلاونة الاخيرة باهتمام العديد من الدول والهيئات واملنظمات الدولية والاوساط الاعالمية  الجنس ي ضد

وألاكاديمية املجتمعية بتسليط الضوء على ظاهرة الاساءة الجنسية للطفل نتيجة الستفحال وتفاقم انتشارها 

ليها من اثار اجتماعية ونفسية مؤملة ومدمرة لطفل ودخولها الى دائرة الحياة اليومية  للطفل واملجتمع وكذا ما يرتب ع

وكما تعتبر الاساءة الجنسية  للطفل من اخطر الجرائم التي تفشت في املجتمعات . حيت تتغير حياته ويتأثر ايما تأثر

واصبحت مشكلة اجتماعية نفسية وقانونية ملا لها من تداعيات سلبية تنعكس على حياة الطفل من عدة جوانب 

وسلوكية  واجتماعية  وانفعالية هذا من جهة، ومن جهة اخرى على املجتمع، كما تبقى انعكاساتها ممتدة الى نفسية 

لهذا حاول الكثير من الباحثين تفسير الاساءة الجنسية لطفل، واختلفت تفسيراتهم . مراحل متقدمة من حياة الانسان

ونسعى من خالل هذه الورقة البحثية تقديم وعرض . ظريةبسب اختالف مشاربهم وتوجهاتهم  الثقافية واملعرفية والن

بعض النماذج  والنظريات للمفسرة لظاهرة الاساءة الجنسية لألطفال مع تحديد داللتها ودالالت التحرش الجنس ي 

 .واسبابه  وصوره والاثار املترتبة عليه

 .الاساءة الجنسية -التحرش الجنس ي-الطفولة -العنف -:الكلمات املفتاحية

Quelques  Modèles  et  Théories explicatives le phénomène des abus sexuels des enfants 

Résumé: 

Le phénomène  de la violence est l’un des phénomènes humain le plus anciens et le plus 

developpés.il a appris une variété de formes en raison de cette diversité des cultures et des  

sociétés .le  Harcèlement sexuel est une forme courante de violence contre l’enfant،sans tenir 

compte de tout facteur de race .origine ; et de la langue ou d’autre facteurs.la ou le phénomène 

du harcèlement sexuel à l’encontre des enfants a récemment retenu l’attention de nombreux 

pays et organisations internationaux. des medias de la communauté universitaire pour faire la 

lumière sur le phénomène des abus sexuels sur l’enfant du fait de l’organisation de sa 

propagation et de sa l’entrée dans vie quotidienne de l’enfant. 

L’abus sexuel est également considéré  comme  l’un des crimes  le plus graves qui s’est 

répandu dans les sociétés devenu un problème social et psychologique et juridique en raison 

des répercussions négatives qui se reflètent sur la vie de l’enfant du point de vue 

psychologique social et comportement et émotionnel.    C’est pourquoi de nombreux 

chercheurs ont tenté d’expliquer l’abus sexuel des enfants et leurs interprétations différentes 
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en raison même de leurs différentes orientations, culturelles, cognitives et théoriques،à  

travers de ce document de recherche ; nous cherchons à présenter quelques modelés et 

théories explicatives de l’abus sexuel de l’enfant. 

Mot clés : la violence. L’enfance. Harcèlement sexuel. Abus sexuel. 

 -: مقدمة

ان الجـنس مشــكلة مهمـة فــي حيــاة الانسـان، وهــي بــال شـك مــؤثرة  فــي السـلوك الفــردي والســلوك الاجتمـاعي،  ولقــد اعلــى 

الاســالم مــن  قيمــة  الغريـــزة الجنســية  وجعلهــا  وســيلة لهـــدف ســام هــو اعمــار الارض، كمـــا  لهــذا الانســان دورا فــي بنـــاء 

لغريـــزة هــي كـــالنهر املتــدفق والـــذي مهمتــه الاساســـية ارواء الاراضــ ي وتخصـــيبها ، الحضــارة علــى وجـــه الارض، الا ان هــذه ا

لكن هذا النهر قـد تـزداد قـوة  تدفقـه فتـؤدي الـى فيضـانات تهلـك الحـرث والنسـل، ومـن هنـا البـد مـن وضـع سـدود حولـه 

ر الظواهر الجنسية لتنظيم مجراه ومنعه من ان يسبب كوارث اذا ترك يجري على هواه، وهو ما ادى لألسف  الى ظهو 

املنحرفة  في املجتمعات بكل اطيافه، من اكثر هذه املظاهر هو التحـرش الجنسـ ي الـذي اصـبح مـن الظـواهر الشـائعة فـي 

السـنوات الاخيــرة ، حيــث حظــى  منـذ بــدايات  القــرن الحــالي  اهتمامـا واضــحا بــالتحرش الجنســ ي الـذي  يعتبــر شــكال مــن 

طـــر جريمـــة هــــي التحـــرش الجنســـ ي باألطفـــال التـــي يتعـــرض لهـــا الـــذكور والانــــاث، اشـــكال العنـــف الشـــائعة، مـــن ابـــرز واخ

وليســــت مرتبطــــة باألصــــل او الســــاللة او الــــدين او اللغــــة، هــــو نــــوع   مــــن انــــواع الاعتــــداء والاســــاءة الجنســــية، أذ الاســــاءة 

داء العـاطفي، الاعتـداء والاعتداء على الطفل يتظاهر في اتجاهـات مختلفـة، منهـا الاعتـداء الجسـدي علـى الطفـل، والاعتـ

الجنس ي اي الاساءة الجنسية مـن صـور الاسـاءة الجنسـية التحـرش الجنسـ ي  وهـو يعنـي اسـتخدام الطفـل جنسـيا سـواء 

صدر هذا التحرش  من بالغ، او مراهق، او طفل  اكبر منه سنا، سواء اخـذت شـكل الخـداع او الحيلـة او شـكل العنـف 

ورقــــة البحثيــــة التطــــرق الــــى تعريــــف  الاســــاءة الجنســــية  ثــــم مفهــــوم  وتعريــــف ولهــــذا ســــنحاول فــــي هــــذه ال. او الاغتصــــاب

التحــرش الجنســ ي  واشــكاله  ومراحلــه واســبابه والنظريــات املفســرة لإلســاءة الجنســية وكــذا الاثــار املترتبــة علــى التحــرش 

 .الجنس ي

 :تعريف الاساءة الجنسية-1

 :عريفها من الناحية اللغوية  والاصطالحيةقبل التطرق الى اهم التعاريف لإلساءة الجنسية بينيعي ت

ابـــــــــن منظـــــــــور )معناهـــــــــا الحـــــــــاق الضـــــــــرر ، القباحـــــــــة والكراهيـــــــــة ، وتـــــــــأتي فـــــــــي الجملـــــــــة خـــــــــالف الاحســـــــــان :لغـــــــــةالاســـــــــاءة  -أ

 (.992،ص2003،

 .الحق به الضرر،  اضر به: اساء اليه اساءة كبيرة: ولقد جاء في  املعجم املعاني الجامع

هــــي افعــــال مــــن الالمبــــاالة والاجــــرام وترتكــــب مــــن ( 0009)رفــــا كــــل مــــن جابــــا رينــــو و جليــــام لقــــد ع: الاســــاءة اصــــطالحا-ب

ـــر مالئمـــــة   ـــين بانهـــــا غيــ ـــرة املختصــ ـــا   بنـــــاء علـــــى قـــــيم املجتمـــــع خبــ ـــم عليهــ ـــل، ويحكــ ـــره علـــــى الطفــ الوالـــــدين او الوصـــــ ي او غيــ

 .(2،ص0992املسحر،)ومؤذية

لة الاطفال والاهمال  بانها نمط غيـر طـار  مـن العنـف العـاطفي وكما عرفتها ايضا دائرة الاطباء السرية ان اساءة معام

والجســــدي ا الاهمــــال، يتعــــرض لــــه الاطفــــال مــــن الوالــــدين او الاوصــــياء، الــــذي يهــــدد بأحــــداث ضــــرر عــــاطفي او جســــدي 
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اساءة معاملة الطفل عل  انها كل انمـاط السـلوك املعتمـدة مـن الوصـ ي علـى الطفـل (.0992)كما عرف عشوي . بالطفل

 (.2،ص0992املسحر،)ي تؤدي الى الاضرار بصحته الجسدية والنفسية والعقلية على املدي القريب او البعيدوالت

ـــي اســــاءة اســــتخدام  )0999)لقــــد ذكــــرت الاحــــدب: الاســــاءة الجنســــية-ج ان الاعتــــداء الجنســــ ي او الاســــاء ة الجنســــية يعنـ

بـــر منـــه ســـنا، وســـواء اخـــذت شـــكل الخـــداع الطفـــل جنســـيا، ســـواء صـــدرت هـــذه الاســـاءة مـــن بـــالغ، او مراهـــق او طفـــل اك

 .والحيلة او شكل العنف  والاغتصاب

وقــد يكـــون الاعتـــداء الجنســـ ي علـــى الطفـــل وســـيلة لإلثـــارة الجنســـية، او الاشـــباع النـــزوة الجنســـية، بشـــكل كامـــل او جزئـــي 

 عند من هو اكبر منه، سواء كان شخصا بالغا او مراهقا،

علـــى الطفـــل اثـــاره املـــدمرة لنفيســـته عـــدا عـــن تشـــويه براءتـــه او تغييـــر فطرتـــه او  ولإلســاءة الجنســـية او لالعتـــداء الجنســـ ي

وهـذه الاثـار تظهــر . حـث الـدافع الجنسـ ي عنـده بشـكل ال يــتالءم مـع عـالم الطفولـة الخـالي مـن ارهاقــات الغريـزة الجنسـية

 (.009،ص0999الاحداب،)مباشرة وغير مباشرة

اءة الجنســية هــي تعــرض الطفــل ألي تنبيــه جســمي غيــر مــألوف لثقافــة الاســ( 0022)ولقــد عــرف  كــل مــن بــروان وبراتمــان

 (.02،ص0992املسحر،)مجتمع الطفل 

كمــا عــرف فــين كلــور الاســاءة الجنســية بانهــا خبــرة جنســية غيــر مرغوبــة مــع الطفــل تتــراوح بــين املداعبــة وحتــى الاتصــال 

 (.12،ص0990باقري،)الجنس ي الذي يقوم به من هو اكبر منه سنا من الطفل

ـــين الطفــــل والراشــــد حيــــث يســــتخدم ( 0990)وامــــا تعريــــف والتــــون  ـــي املالمســــة والتفاعــــل الجنســــ ي بـ ـــية هـ الاســــاءة الجنسـ

الطفل لإلثارة الجنسـية مـن طـرف املعتـدي، كمـا يكـون املعتـدي فـي مركـز قـوة ويسـتطيع الـتحكم والسـيطرة علـى الطفـل 

 (.92،ص0992اسماعيل،.)الضحية

ســاءة الجنســية بانهــا تــوريط الطفــل فــي انشــطة جنســية ال يســتوعبها كليــا وغيــر مهيــأ  وتعــرف منظمــة الصــحة العامليــة الا 

لها، وغير قادر على التعبير عن رفضها او قبولها، هذه الانشطة مخالفة القوانين ومرفوضة ثقافيـا واجتماعيـا، وتحـدث 

 جبريـل ،.)بـر منـه سـنا او تطـوراالاساءة الجنسية من خالل نشاطات جنسية من البالغ على الطفـل او مـن الطفـل اخـر اك

 (.101،صص0900حرسيس،

فان حاالت الاساءة الجنسية قد تفع على الاطفال في مختلف ( 0990)وفي نفس السياق حسب منظمة الصحة العاملية

مراحل الطفولـة وتمتـد مـن عمـر الخمـس سـنوات او دون ذلـك الـى سـم الخامسـة عشـر، ويحـدث العـدوان الجنسـ ي علـى 

ـــــذكو  ــ ـــــال الـ ــ ر والانــــــــاث، وعلــــــــى الاطفــــــــال املعــــــــاقين والعــــــــاديين، ونســــــــبة مــــــــا يقــــــــع علــــــــى الانــــــــاث اكثــــــــر ممــــــــا يقــــــــع علــــــــى الاطفـ

 (.19،ص0992العجمي،)الذكور 

والاســـاءة بشـــكل عـــام  هـــي اي اتصـــال قســـري او حيلـــي او متالعـــب مـــع طفـــل، مـــن خـــالل شـــخص اكبـــر منـــه ســـنا بغـــرض 

 .تحقيق الاشباع الجنس ي للشخص اكبر سنا

جمـاع علــى ان الاسـاءة الجنسـية بانهـا كـل نشــاط جنسـ ي مـن بـالغ علـى طفــل او مـن طفـل اكبـر منــه اذن مـن هنـا يمكـن الا 

وهــذا التعريــف مــرتبط بمفهــومين اساســين همــا املســ يء ... هـذا النشــاط يتــراوح مــا بــين املداعبــة وحتــى الاتصــال الجنسـ ي 
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على الاقل وقد يكـون اي فـرد يتعامـل فيمكن تعريفه بانه شخص يكبر الضحية بخمس سنوات واملساء له، اما املس يء 

 .مع الطفل فقد يكون الاب، الام ،الخال، العم، الجار، املربي، املعلم، صديق العائلة، او اي فرد اخر

اما املساء اليه فهو كل طفل لم يبلغ الثامنة عشر مهما كانت خصائصه تعرض لإلساءة جنسية مهما كانت درجتها مـن 

 .على الاقل سواء كانت له صلة به او لم تكن له صلة به طرف راشد يكبره بخمس سنوات

 (.02،ص0990املركز الفلسطيني،)

 :اثار الاساءة الجنسية او الاعتداء الجنسية قريبة املدى-أ-د

 اختالل تقييم الطفل لذاته. 

 فقد الثقة بالنفس  وباألخرين. 

 الشعور بالذنب والاحساس بالدونية 

  النفسالقجل الاجتماعي والانطواء على 

 (002،ص0999الاحدب،.)التفكير باالنتحار 

 :اثار الاساءة الجنسية بعيدة املدى-ب-د

 ــــاكلا العاطفيــــــة والنفســـــية مثــــــل عقــــــدة الاضـــــطهاد والشــــــعور باإلحبــــــاط و الاصـــــابة باالكتئــــــاب، والامــــــراض  ملشـ

 .النفسية الاخرى املتراوحة بين السلبية والانطوائية، وبين العنف والعدوانية

  عدم التكيف الاجتماعي، الرهاب الاجتماعي، وضعف في التحصيل الدراس ي :جتماعية مثلاملشاكل الا. 

 كممارســـــة العـــــادة الســـــرية، والوقـــــوع فـــــي اســـــر احـــــالم اليقظـــــة الجنســـــية الشـــــذوذ الجنســـــ ي : املشـــــاكل الجنســـــية

 .والعهر، او الاعتداء الجنس ي على غيره عندما يكبر

 نتيجــة الخــوف النفســ ي املرافــق للعمليــة الجنســية او الخــوف  الفشــل فــي الحيــاة الزوجيــة خاصــة ليلــة الزفــاف

 .من انكشاف عدم العذرية او الشعور باإلثم لعدم مصارحة الزوج او الزوجة

 الفشل في التعامل مع الابناء مستقبال نتيجة الخوف الزائد عليهم من تعرضهم  لنفس التجربة . 

 .(002،ص0999الاحدب،)

 :مؤشرات الاساءة الجنسية-2

 :تبر مؤشرات منذرة دالة على اساءة استخدام الاطفال جنسياتع

 :املؤشرات الجسدية -2-1

بــبعض مـــا يلــي او كلـــه مــع التنبيــه ان بعضـــها قــد يشــير الـــى اعتــداء جنســـ ي، او الــى املشــكلة اخـــرى فــي حيـــاة  وهــي تتظــاهر

 :الطفل يجب تقصيها والبحث عن اسباب وجودها مهما  كانت
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 صعوبة املش ي او الجلوس. 

 (.002،ص0999الاحدب،.)كدمات غير مفسرة، احمرار، رضوض 

 النزف من املناطق التناسلية او الفم. 

 مالبس ممزقة 

 مالبس داخلية مبقعة او ملطخة بالدم. 

 الاحساس باأللم او الرغبة في هرش الاعضاء التناسلية. 

 قرحات في املناطق التناسلية ،  ووجود سائل حليبي فيها. 

 في املجرى البولي او في الاعضاء التناسلية الالتهابات املتكررة. 

 الامراض املتنقلة عن طريق الجنس 

 (000،ص0999الاحدب،.)الحمل احيانا خاصة اذا كانت الفتاة قريبة من سن املراهقة 

 :املؤشرات النفسية والسلوكية -2-2

ل هذا الاعتداء، ولذلك فانهم عادة قلما يفصح الاطفال للكبار بالكلمات عن تعرضهم لالعتداء الجنس ي أو مقاومتهم ملث

ولتـردد الاطفـال  او خـوفهم مـن اخبـار  الكبـار بمـا . يبقون في حيرة واضطراب ازاء ما ينبغـي  علـيهم فعلـه فـي هـذه املواقـف

عالقــتهم باملتعــدي والخــوف مــن النتــائج اذا تحــدثوا عــن الامــر، والخــوف مــن انتقــام : جــرى معهــم اســباب كثيــرة، تشــمل

 .قلق من ال يصدقهم الكباراملعتدي، وال

اذا ولـــوحظ اي مـــن املؤشـــرات التاليـــة لـــدى الطفـــل فأنهـــا تشـــير بوضـــوح امـــا الـــى تعرضـــه العتـــداء جنســـ ي، او  الـــى مشـــكلة 

 .اخرى ينبغي الالتفات ولها معالجتها  أيا تكن

 .او في املراهقةعلما بان املؤشرات العشرة الاخيرة اكثر تظاهرا عندما يكون الاحداث بسن قريب من املراهقة 

 (.000،ص0999الاحدب،)

 قد يرفض البقـاء مـع ) ابداء الانزعاج او التخوف او رفض الذهاب الى مكان معين، او البقاء مع شخص معين

 (.الخادمة او جليسة الاطفال او احد الاقرباء او اي بالغ او طفل اخر

 اظهار العواطف بشكل مبالغ فيه او غير شرعي. 

 ـــ ـــن التصـــــرفات الجنســـــية مــ ـــع الـــــدمى، او الطلـــــب مــ ـــل الجنســـــ ي مــ ـــال الاخـــــرين، كتقليـــــد الفعــ ع الالعـــــاب او الاطفــ

 .الاطفال الاخرين بما فيهم الاخوة القيام بأفعال جنسية

 الاستخدام املفاجئ لكلمات جنسية، او الاسماء جديدة ألعضاء الجسم الخاصة. 

 الشعور بعدم الارتياح، او رفض العواطف الابوية التقليدية. 

 الكوابيس، رفض النوم وحيدا، الخوف املفاجئ من الظالم او مشاكل النوم الاخرى  القلق ،. 

 اضطرابات الاكل، كفقد الشهية، او فرط الشهية، وصعوبات البلع، والام البطن، دون سبب محدد. 
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 مص الاصبع، التبول الليلي التصرفات الطفولية، وغيرها من مؤشـرات: التصرفات التي تتم عن نكوص، مثال 

 .التبعية

 (.الخوف من الغول أو من الوحش)التعلق الشديد او غيرها من مؤشرات الخوف والقلق 

 قــد يتحــول الطفــل النشــيط او كثيــر الكــالم الــى هــاد  وســاكن وســارح بمجــرد  )تغيــر مفــاجئ فــي شخصــية الطفــل

 (.000،ص0999الاحدب،.()رؤية شخص معين

 املشاكل الدراسية املفاجئة  والسرحان. 

 ن املنزل والهروب من املدرسةالهروب م 

 الحصول املفاجئ على نقود 

 الحديث عن صديق جديد اكبر منه سنا 

 الاهتمام املفاجئ او غير الطبيعي باملسائل الجنسية، سواء من ناحية الكالم والتصرفات. 

 ابالغ الطفل بتعرضه العتداء جنس ي من احد الاشخاص 

 العجز عن الثقة في الاخرين او محبتهم 

 العدواني او املنحرف او حتى غير الشرعي احيانا السلوك. 

 غير املبررة( بين الثورة، والغضب، والانفعال)متأرجحات املزاج املختلفة. 

 سلوكيات تدمير الذات خاصة اذا كان في سن املراهقة. 

 تعمد ايذاء الجسد وخاصة الاعضاء التناسلية 

 وت، ويتظـــاهر ذلـــك بأشـــعار او  كتابـــات او اســـئلة حـــول الافكـــار الانتحاريـــة، وقـــد يســـيطر علـــى املراهـــق فكـــرة املـــ

 .املوت

 السلوك السلبي او  سلوك  الانسحاب  وعدم املشاركة في النشاطات املدرسية او الرياضية. 

 (.009،ص0999الاحداب،.)تعاطي املخدرات، او الكحول، او البدء بعمليات الاغواء والاغواء 

 :مراحل الاساءة الجنسية-3

 :مراحل لعملية تحويل الطفل الى ضحية جنسية هناك عادة عدة

 :املنحى-أ-3

 .ان الاعتداء الجنس ي على الطفل عمل مقصود مع سبق الترصد، واول شروطه ان يختلي املعتدي بالطفل

 (.000،ص0999الاحدب،)

. مثالولتحقيق هذه الخلوة عادة ما يغرى املعتدي الطفل بدعوته الى ممارسة نشاط معين كاملشاركة في لعبة 

 .ويجب الاخذ باالعتبار ام معظم املتحرشين جنسيا باألطفال هم اشخاص ذوو صلة بهم

، فــان املعتــدي عــادة مــا يســمى الــى انشــاء (اي مــن خــارج نطــاق العائلــة)-اجانــب-وحتــى فــي حــاالت التحــرش مــن 

ـــ ـــاهره بـ ـــى مكــــان ظـ ـــل ان يعــــرض الاعتنــــاء بالطفــــل او مرافقتــــه الـ ريء للغايــــة صــــلة بــــأم الطفــــل او احــــد ذويــــه قبـ

 ..كساحة لعب او متنزه عام مثال
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امـــــا اذا صـــــدرت املحاولـــــة الاولـــــى مـــــن بـــــالغ قريـــــب  كـــــاألب  او زوج الام او اي قريـــــب اخـــــر، وصـــــحبتها تطمينـــــات 

مباشــرة للطفــل بــان الامــر ال بــأس بــه وال عيــب فيــه، فإنهــا عــادة مــا تقابــل باالســتجابة لهــا، وذلــك الن الاطفــال 

وفــي مثـل هــذه الحــاالت، فــان  التحــذير . ة البــالغين، خصوصـا البــالغين املقــربين لهــميميلـون الــى الرضــوخ لســلط

 .مع الاجانب يغدوا بال جدوى 

مـــن قبـــل الطفـــل تنحســـر عنـــد املحاولـــة الثانيـــة، وقـــد يحـــاول الانســـحاب والتقهقــــر ( العميـــاء)ولكـــن هـــذه الثقـــة

ها واستقرت في نفس الطفل، وسـيحول والتحذيرات املرافقة لها ستكون قد عملت عمل( السرية)ولكن مؤمراه

وتبــــدأ محــــاوالت التحــــرش الجنســــ ي عــــادة . الــــذي يجــــب ان يبقــــى بينــــا( ســــرنا الصــــغير)املتحــــرش الامــــر الــــى لعبــــة

بمداعبــة املتحــرش للطفــل محــاوال اقناعــه بــان الامــر مجــرد لعبــة مســلية وانهمــا سيشــتريان بعــض الحلــوى التــي 

 .يفضلها مثال حاملا تنتهي اللعبة

لألسـف، منحـى اخـر ال ينطـوي علـى اي نــوع مـن الرقـة، فاملتحرشـون الاعنـف والاقسـ ى والابعـد انحرافــا وهنـاك 

 .يميلون الستخدام اساليب العنف والتهديد والخشونة إلخضاع الطفل جنسيا لنزواتهم

 (.299،ص0999الاحدب،)

او احـد افـراد الاسـرة  يحمل الطفل تهديداتهم محمل الجـد ال سـيما اذا كـان قـد شـهد مظـاهر عـنفهم ضـد امـه

بكــــل اشــــكاله اثــــار عميقــــة مريعةـــــ، الا ان التحــــرش القســــري يخلــــف صــــدمة -ورغــــم لالعتــــداء الجنســــ ي. الاخــــرين

 (290،ص0999الاحدب،.)عميقة في نفس الطفل، بسبب عنصر الخوف والعجز الاضافي

 :التفاعل الجنس ي-3-2

طابع تصاعدي مطرد، فهو قد يبدا بمداعبة ان التحرش الجنس ي باألطفال، شأن كل سلوك ادماني اخر، له 

 (290،ص0999الاحدب،.)الطفل او مالمسته ولكنه سرعان يتحول الى ممارسات جنسية اعمق

 :السرية-3-3

ان املحافظــة علــى الســر هــو امــر بــالغ الاهميــة بالنســبة للمتحــرش لتالقــي العواقــب مــن جهــة ولضــمان اســتمرار 

ظـل السـر فـي طـي الكتمـان كلمـا امكنـه مواصـلة سـلوكه املنحـرف  السطوة على ضحيته من جهة اخرى ،فكلمـا

ازاء الضـــــحية والن املعتـــــدي يعلـــــم ان ســـــلوكه مخـــــالف للقـــــانون، فانـــــه يبـــــذل كلمـــــا فـــــي وســـــعه إلقنـــــاع الطفـــــل 

 .بالعواقب الوخيمة التي ستقع اذا انكشف السر

الحـــاق الضـــرر بمـــن يحـــب وقـــد يســـتخدم املعتـــدون الاكثـــر عنفـــا تهديـــدات شخصـــية ضـــد الطفـــل، او يهددونـــه ب

وال غرابــة ان يــؤثر الطفــل الصــمت بعــد كــل هــذا . كشــقيقة او شــقيقته او صــديقة او حتــى امــه اذا افشــ ى الســر

 .التهديد والترويع

والطفل عادة يحتفظ بالسر دفينا داخلـه الا حـين يبلـغ الحيـرة والالـم درجـة ال يطيـق احتمالهـا آو اذا انكشـف 

ر مــن الاطفـــال ال يفشــون الســـر طيلــة حيـــاتهم  او بعــد ســـنين طويلــة جـــدا، بـــل ان الســر اتفاقـــا ال عمــدا، والكثيـــ

وال ( او دفنهــــا فــــي ألوعيــــة)التجربـــة بالنســــبة لبعضــــهم، تبلــــغ مــــن الخـــزي والالــــم درجــــة تــــدفع الطفــــل الـــى نســــيانها

 (.290،ص0999الاحدب،.)تنكشف املشكلة الا بعد اعوام طويلة عندما يكبر هذا الطفل

كتشف طبيبيه النفساني مثال ان تلك التجارب الطفولية الاليمة هي اصل املشـاكل النفسـية املتعدي عليه وي

 (.290،ص0999الاحدب،.)العديدة التي يعانيها في كبره
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 :اشكال الاساءة الجنسية-4

 لفظية مثل املكاملات الهاتفية والحديث  عن الافعال الجنسية. 

 البصرية وهي مشاهدة الطفل اثناء تغيير مالبسه 

 دعارة الطفل وهي اندماج الطفل في سلوك جنس ي من اجل الكسب املادي 

 الخالعة وهي اخذ صور الطفل في اوضاع فاضحة واجباره على مشاهدة افالم الاباحية. 

 الاستعراضية حيث يعرض املعتدي جسده امام الطفل. 

 الاختراق الجنس ي بوسائل مختلفة وكذا الاغتصاب 

 (002-002،ص0902قزو، فاطمة،.)التحرش الجنس ي 

 :تعريف التحرش الجنس يمفهوم  و   -5

 :مفهوم التحرش الجنس ي -5-1

م وبـدا تــداول  0029تشـير العديـد مـن الكتابــات الـى ان املصـطلح التحــرش الجنسـ ي لـم يكــن موجـودا حتـى منتصــف علـم

عــن -آنــذاك-وجيــافــي تقريــر مقــدم الــى رئــيس ومستشــار معهــد مــا ساتوســتس للتكنول 0022هــذا املصــطلح تحديــد فــي عــام 

مختلفة مـن قضـايا املسـاواة بـين الجنسـين، وبعـدها طالبـت النسـاء فـي الواليـات املتحـدة ان يـتم اعتبـار التحـرش  اشكال

نوعــــا مــــن التميــــز الجنســــ ي وذلــــك التشــــريع الفيــــدرالي ضــــد التمييــــز، وبعــــدها بــــدأت النســــاء تســــتخدم مصــــطلح التحــــرش 

ومن ثم بدا الباحثون  والعلماء يهتمون به اعتباره شكال . ق بالتحرشالجنس ي لوصف ما يتعرضن له من انتهاكات تتعل

من اشكال العنف ضد املرأة ة ألنه  في التحرش الجنس ي ينظر إلى  املرأة  على انها موضـوع او كيـان جنسـ ي اوال ثـم علـى 

التــي ادت الــى زيــادة الهتمــام  ومنــذ ذلــك الوقــت تبلــورت العديــد مــن الاســباب...الــخ.......اعتبــار انهــا امــرأه عاملــة او طالبــة

 .بمفهوم التحرش الجنس ي

 (.00،ص0902خطاب،)

 :تعريف التحرش الجنس ي-5-2

التحــرش الجنســ ي هــو عمــل واعــي مقصــود يقــوم بــه الانســان مهــووس عنــده نزعــة جنســية او شــهوة  : تعرفــه مــاري خــوري

باشــــرة مثــــل املالمســــات والتقــــارب يمارســــها بأســــاليب مختلفــــة ، ســــمعية، بصــــرية، رمزيــــة وفــــي بعــــض الاحيــــان جســــدية م

الجسدي من اجل اثارة جنسية او اشباع جنس ي للذة الجنسية عادة يقوم باقتحام جسدي مباشر او اقتحام للمسافة 

 .سنتمر 19الخاصة الحميمية والتي حوالي 

الضحية تتسم بانه مضايقة شخص عن طريق اقتراحات او كالم او اشارات غير الئقة اين .(Norbert Sil Lamy)ويعرف

بالقجــل وتكــون فــي وضــعية حرجــة وتشــعر بإهانــة ومســاس لشــرفها والتحــرش الجنســ ي يســبب  اجهــاد حيــث يمكــن يــؤثر 

 .على الصحة العقلية والجسيمة للضحية ويمكن ان يخلق جو ذميم في الوسط املنهي

مالحظـات جنسـية او  هـو كـل سـلوك يعبـر عـن الجـنس سـواء كـان اتصـال جسـدي او : كما يعرفه مؤخرا معجم اكسـفورد

 .نظرات او مالمسات تقع على شخص ال يحبذها  تكون داخل محيط العمل من طرف زميال له
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 (.010،ص0909مدوري،)

 :باألطفال  التحرش الجنس يصور و اشكال  -6

 .النظرة الفاحصة ألعضاء الطفل التناسلية .0

 تجريد الطفل من مالبسه الداخلية .0

 الطفل املعتدي عليه تجريد املعتدي من مالبسه في وجود .2

 .ملس املتعدي ألعضاء الطفل التناسلية .1

 .مشاركة الطفل الصور والافالم واملقاطع الاباحية .9

 التحدث مع الطفل بألفاظ ذات ايحاءات جنسية .2

 (90،ص0900الفلة،.)تحريض الطفل على مالمسة الاعضاء التناسلية للمعتدي .2

 :ى ما يلييوجد مجموعة من الباحثين صنفوا التحرش الجنس ي ال

ـــ ي لفظــــي .0 ـــلوك الجنسـ ـــديث الجنســـــ ي : سـ ـــمن التعليقــــات والالفــــاظ والفكاهــــات الجنســـــية والايحــــاءات والحـ يتضــ

 .املنفتح والتعليقات على الاشخاص عن طريق الاستهزاء بأعضاء جسدية والكالم بأمثال شعبية او ادبية

ــــي .0 ـــر لفظــ ــ ـــــ ي غيــ ـــلوك جنسـ ــ ـــ: سـ ــ ــــة او الايحائيـ ـــية العدوانيـــ ــ ـــرات الجنسـ ــ ـــــمن التعبيـ ـــفاهويتضــ ــ ـــــض الشــ ـــالغمز وعـ ــ / ة كــ

 .والنظرات املوحية كتركيز على مفاتن املرأة

يتضـمن عـدد مـن السـلوكيات تبـدا مـن الربـت علـى الجسـد والقـرص والتقبيـل واللمـس : سلوك جنس ي جسـدي .2

 (011،ص0909مدوري،.)والتحسس الحد اعضاء ا لجسد واملعانقة

 :باألطفالاسباب التحرش الجنس ي  -7

 :يرة ومتعددة ولعل ابرزهااسباب هذه الظاهرة كث

 -قلة عناية الاهل بتربية الاطفال وتنشئتهم على القـيم الدينيـة والاجتماعيـة الحميـدة، فـالكثير مـن الاهـل- 

لم يعد يعني لهم سلوك ابنـائهم الكثيـر، فتـرى الابـاء منشـغلين بمتابعـة كـل شـ يء دون اسـت ناء الا -لألسف

الابنــاء وال يعكفــون علــى مــراقبتهم، وخصوصــا فــي مرحلــة املراهقــة، تربيــة ابنــائهم، فــال يلقــون بــاال ملــا يفعــل 

مت ججين بسلوك منهج التربية الحديثة في اعطاء املراهق كامل الحرية دون الحسـاب او رقابـة، حتـى ان 

الامهـــات فـــي اغلـــب الحـــاالت تســـلك طريـــق الابـــاء فـــي الاهمـــال ،فنـــرى املراهـــق ينمـــو ويكبـــر وتكبـــر معـــه مشـــاعر 

 (.02،ص0909.غريب.)ان يجد من يساعد على فهم التغيراتوغرائزه دون 

كما الكثير من الاباء والامهات يعتقدون ان  املدرسة بيئة امنة . التي يعيشها والتي يفقد القدرة على ادراكها بالطبع

ه، تســـاهم فـــي تربيـــة الابنـــاء، وان ادارة املدرســـة تقـــوم بكـــل شـــ يء وهـــذا اعتقـــاد خـــاطئ، فحـــال مدراســـنا بـــات يرنـــى لـــ

وباملقابل فان كل ما نستطيع ان تفعله اسرة تعرض طفلهـا للتحـرش الجنسـ ي، هـو ان تقـوم بنقـل ابنهـا الـى مدرسـة 

وقـــد ال تنتهـــي املشـــكلة عنـــد اهـــل هـــذا الحـــد، خاصـــة اذا كانـــت املدرســـة الجديـــدة املنقـــول اليهـــا . إلـــى مدرســـة اخـــرى 



 اإلساءة الجنسية لألطفال الواقع وسبل المعالجة 

 برلين –المانيا / طي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقرا 226  

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

ا يعنـــي ان الظــــاهرة موجـــودة فــــي جميـــع املــــدراس الطفـــل تــــدار بـــنفس الاســــلوب الـــذي تــــدار بـــه املدرســــة الســـابقة ممــــ

 .وبدرجات متفاوتة

 (00،ص0909غريب،)

  ،غيـــاب دور املدرســـة التربـــوي والارشـــادي والتقـــويمي ، وتراجـــع الاهتمـــام بـــاملقررات الدينيـــة بصـــقة خاصـــة

ومــا ســاعد علــى ذلــك الزيــارة الكبيــرة فــي . حتــى اصــبحت املــدارس بيئــة خصــبة لشــتى الانحرافــات الســلوكية

كمـــا ان ادارة . اعـــداد التالميـــذ والتـــي ال تتناســـب مـــع اعـــداد املعلمـــين ممـــا اعـــاق عمليـــة الاشـــراف واملتابعـــة

، بـل تلجـأ الـى طريقـة .املدرسة ال تمارس اسلوب املكاشفة في مواجهة املشاكل كمشـكلة التحـرش الجنسـ ي

إلضـــافة الـــى ان الطفـــل با. التســـتر وادعـــاء ان مثـــل هـــذه الجـــرائم مجـــرد حـــاالت فرديـــة او مشـــاكل محـــدودة

ضــحية التحــرش الجنســ ي قــد ي جــم عــن البــوح بتعرضــه لهــذه الجريمــة خوفــا مــن املتحــرش او ألنــه يعلــم 

انه لن يحصل على العـون الكـافي مـن ادارة املدرسـة والتـي يفتـرض فيهـا معالجـة املشـكلة مـن خـالل تفعيـل 

ـــاف دور الاخصــــائي النفســــاني، الــــذي غالبــــا مــــا يــــتم تغيــــب واختــــزال دوره  ـــي نهايــــة املطـ ـــبح فـ الحقيقــــي ليصـ

مســــــــؤوال عــــــــن مقصــــــــف املدرســــــــة والاربــــــــاح التــــــــي يجنيهــــــــا بــــــــدال مــــــــن تفهــــــــم ومعالجــــــــة مشــــــــكالت التالميــــــــذ 

 (00،ص0909غريب،)

  قلة الوازع الديني وعدم اتباع اساليب التربيـة إلاسـالمية الصـحيحة فاإلسـالم حـريص علـى حمايـة الطفـل

 ليب اسالمية وقائية لتربية النشءوهو جنين في رحم امه ، وامر باتباع اسا

  ،الاخـــتالط غيـــر املنضـــبط داخـــل الاســـرة وفـــي حـــدود العائلـــة بـــين الـــذكور والانـــاث كأبنـــاء العـــم وبنـــات العـــم

والعــــيش فــــي الاســــر املمتــــدة، وعــــدم الفصــــل بــــين الاشــــقاء الــــذكور، والانــــاث، . وابنــــاء الخــــال وبنــــات الخالــــة

رهم الاولــى، وتجاهــل الاهـــل لحكمــة الاســالم لتفريــق بـــين فنجــدهم ينــامون فــي ذات الغرفــة فـــي ســنوات عمــ

 (00، ص0909غريب،.)الابناء في املضاجع

 الغربية الاباحيـة، والتـي ال تراعـي دينـا وال قواعـد اخالقيـة فيمـا  الانفتاح على العالم من خالل الفضائيات

تشــويه فكريــة واخالقيــة فــاملراهق فــي هــذه املرحلــة العمريــة الخطــرة يتعــرض لعمليــات . تبثــه عبــر شاشــاتها

ودينية حيث تبث هذه الفضائيات خبرات معلوماتية واعالمية غنيـة جـدا باملـادة والاثـارة الجنسـية وهـذه 

الاستثارة الجنسية ال يمكن ان تتبختر في الفضاء بل لألسف تترجم الى افكار وعادات سلوكية وانفعـاالت 

زاد علـــى ذلـــك  قـــد. الشـــباب فـــي هـــذا العمـــر املبكـــر جـــداال يمكـــن ان نســـميها باملقبولـــة او املتوقعـــة مـــن قبـــل 

فسـاد الـنظم الرقابيـة فـي الكثيـر مـن وسـائل الاعــالم العربيـة والاسـالمية، مماسـاهم فـي تمريـر صـور ومنــاظر 

 .وافكار مشوهة عن التطور والحضارة

 كون املتحرش املراهق الذي تعرض في طفولته يعمد الى ممارسة هذا السلوك بدافع الانتقام، فعادة ما ي

جنســيا قـــد تعـــرض لعمليـــة تحـــرش او اعتصــاب فـــي طفولتـــه، وعنـــدما يكبـــر يقــوم بالشـــ يء نفســـه كنـــوع مـــن 

وقيامـــه بـــذلك مـــع طفـــل . التعـــويض او الانتقـــام، لكيـــي يخفـــف مـــن حـــدة الالـــم النفســـ ي الـــذي مـــر بـــه يومـــا



 اإلساءة الجنسية لألطفال الواقع وسبل المعالجة 

 برلين –المانيا / طي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقرا 227  

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

حيــث يجــد لــذة فــي صـغير ألنــه يعــرف انــه اكثــر منــه قــوة، بينمــا ال يســتطيع ان يفعـل ذلــك مــع شــخص كبيــر 

 (.00،ص0909غريب،.)اخضاع الطفل وقهره وهي اللذة التي يبحث عنها في املقام الاول 

  خـــــروج الام الـــــى العمـــــل واضـــــطرارها الاســـــتعانة بالخادمـــــة للعنايـــــة باألطفـــــال وإعطائهـــــا الصـــــالحية الكاملـــــة

ـــا  ـــان يـــــتم داخلهــ ـــي فـــــي بعـــــض الاحيــ ارتكـــــاب مثـــــل هـــــذه لـــــذلك، او ايـــــداع الاطفـــــال الحضـــــانات الاهليـــــة، والتــ

 .. وقد يلجأ الخدم للثأر من الاهالي في الاطفال. الجرائم

  لجوء الكثير من الاباء الى توفير اجهـزة جـوال ألطفـالهم، واهمـال فحـص هـذه الجـوالات بـين الحـين والاخـر

للتأكــد ان الجــوال ال يســتخدم بطريقــة ســلبية، ممــا يــؤدي الــى تعــرض الاطفــال للمــواد الاباحيــة، ومــن ثــم 

 .نتشارها وتداولها بصورة جعلتها وسيلة لظهور التحرش الجنس ي هند التالميذ في سن مبكرةا

  تــــوافر املــــواد الاباحيــــة بشــــكل ســــهل لكــــل مــــن يريــــد الاطــــالع عليهــــا، الامــــر الــــذي جعلهــــا منتشــــرة بــــين طــــالب

 املدارس وصوال الى بعض افراد الكادر التعليمي

 يـــران، او الاقـــارب والتـــي قـــد تـــدفع الطفـــل لرضـــوخ للمتحـــرش اصـــحاب الســـوء فـــي املدرســـة او بـــين اوالد الج

 (.00،ص0909غريب،.)ارضاء له خصوصا ان من اصحاب الطفل

  تهــــاون الاهــــل فــــي امــــر حجــــاب البنــــات وعــــدم اهتمــــاهم بلبــــاس الفتيــــات الصــــغيرات والتســــاهل شــــي كشــــف

لطن مــع املحــارم ا الصــدور والظهــور، بــل البطــون ابضــا ب جــة انهــن مــازلن  دون ســن البلــوغ وتــركهن يخــت

 .الجيران او حتى الصديقات بصورة تتجاوز الحدود التي ال داعي لها

  هناك فئة من الاطفال، تكون مطمع املراهق او البالغ للتحرش بهم، ويجب على الاهل الانتبـاه لهـا، وهـذه

يكـون  الفئة تكون لها شكل معين ونمط معين ، كالطفل الوسيم الذي اكثـر نعومـة واقـل خشـونة، فـذلك

اكثـــر عرضـــة الهتمـــام ومطمـــع املنحـــرفين، كمـــا ان الطفـــل  ضـــعيف الشخصـــية، والـــذي ال يعـــرف مـــا يريـــد 

 .يكون اكثر عرضة للتحرش من غيره

 ضعف الحالة الاقتصادية لدى العديد من الاسر، والذي يدفع افرادها جميعا للنوم في غرفة واحدة. 

 نســية لألطفــال فــي مختلــف  الاعمــار، وحالــة التكــتم يعتبــر علمــاء الــنفس والاجتماعــان نقــص التوعيــة الج

والرفض من قبل الاهالي ،في توعية ألابنـاء جنسـيا العتبـارهم ان الحـديث فـي مثـل هـذه الامـور ال يليـق كـل 

 (.00،ص0909غريب،.)ذلك خطأ فادح ويؤدي الى الجهل ومن ثم انتشار هذه الظاهرة

 -ظاهرة قد تسبق التحرش الجنس ي لألطفال-التنمر: 

وهـــذه  -ظـــاهرة التنمـــرعــادة مـــا يســـبق التحــرش الجنســـ ي مشـــكلة اخــرى ال تقـــل خطـــورة عنــه، وتســـمى ب 

الظــاهرة موجــودة فـــي املــدارس بصـــفة خاصــة ، وهـــي تســلط التالميـــذ الاقويــاء بـــدنيا علــى مـــن هــم اضـــعف 

ن مــنهم وإيــذائهم ضــربا ولكمــا وركــال، ممــا يخلــق لــدى الضــحية مشــكالت نفســية وال يكــاد تخلــو مدرســة مــ

وجــــود تالميــــذ يمارســــون التنمــــر وكــــأنهم عصــــابات فتــــوه بــــل ان التنمــــر يتفشــــ ى بدرجــــة اكبــــر مــــن التحــــرش 

الجنس ي ليس  بين لفتيان فحسب، ولكن عند الفتيات كذلكـ مما يشير الى ظهور انماط غير معهـودة مـن 

فـي مرحلـة متقدمـة  وتكمـن خطـورة التنمـر  انـه. العنف في املدارس وخلل واضح في العملية التربوية برمتهـا

من ممارسته قد يؤدي الى التحرش الجنس ي بصورة  تجعل املدرسة مكانـا مقـززا لطـالب الصـغار يفتـرض 
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بهــــــــــــــــم املكــــــــــــــــوث فــــــــــــــــي املدرســــــــــــــــة مــــــــــــــــدة ال تقــــــــــــــــل عــــــــــــــــن ســــــــــــــــت ســــــــــــــــاعات فــــــــــــــــي اليــــــــــــــــوم لخمســــــــــــــــة ايــــــــــــــــام فــــــــــــــــي 

 (.00،ص0909غريب،.)الاسبوع

 -:ن  كليهما او احدهما املتمثلة فيما يليمن اهم الاسباب هي ـ اخطاء الوالدي( 0999)كما اضاف الثويني -

البنـــاء —مداعبــة الــزوجين احـــدهما الاخــر او ممارســة الحـــق الزوجــي امـــام الابنــاء او تجاهــل الصـــغار مــنهم

مشــاركة الابنــاء —مداعبــة الابنــاء فــي الامــاكن الحساســة—التقبيــل الزائــد  عــن حــده لألطفــال—الـرديء

دفـع الانـاث للسـالم —حفـالت الاطفـال املالبـس العاريـة—هالدلع واللين الزائـد عـن حـد—فراش الابوين

ــــائية—علـــــى الـــــذكور  ــــدين-الحــــــديث عـــــن اســـــرار الــــــزواج—الكتالوجــــــات النسـ عــــــدم ---انحـــــراف احــــــد الوالـ

 ..وغيرها......... التشبه بالجنس الاخر—التعري امام الاخرين-غياب البدائل التربوية-الاشباع العاطفي

 (.00-00ص/0999الثويني،)

 :يات املفسرة لإلساءة الجنسيةالنظر -0

لقـــــد حـــــاول كثيـــــر مـــــن املختصـــــين والبـــــاحثين تفســـــير الاســـــاءة الجنســـــية لألطفـــــال ولقـــــد اختلفـــــت نظـــــريتهم 

 :وتفسيراتهم بسيب اختالف مشاربهم وتوجهاتهم النظرية ومن بين هذه النظريات

 :النظرية البيولوجية -8-1

وية لســــلوك الفــــرد ولـــذلك فهــــم يشــــيرون دومــــا الــــى املنظــــرون البيولوجيــــون بالتفســـيرات العضــــ لقـــد اهــــتم

العوامـــل البيولوجيـــة مثـــل الجنيـــات الوراثيـــة والهرمونـــات وتأثيرهـــا فـــي ســـلوك الفـــرد ولـــذلك  يـــربط علمـــاء 

البيولوجيــا  بـــين الاســاءة والعنـــف الجنســ ي مثـــل الاغتصــاب  والاســـتغالل الجنســ ي والاعتـــداء علــى املحـــارم 

طردية بـين الاسـاءة الجنسـية لطفـل وارتفـاع مسـتوى الهرمـون الـذكري اذ انهم يرون وجود عالقة . خاصة

التستوســتيرون وعلــى ذلــك فــان ســلوك بعــض الافــراد يكونــون مــولعين باالتصــال الجنســ ي باألطفــال وهــذا 

 (.02،ص0990حسين،)يكون در فعل وتعتبرا عن ارتفاع هذا الهرمون الذكري 

اع مســــتوى هرمــــون الــــذكورة  والاســــاءة الجنســــية وكمــــا اثبــــت عــــدة دراســــات عــــدم وجــــود اي عالقــــة بارتفــــ

 .لألطفال اذ توجد بالعكس كثيرا من الناس البالغات قمن باالعتداء الجنس ي على الاطفال

 :النظرية السيكو دينامية-0-0

رائـــــد هـــــذه املدرســـــة هـــــو فرويـــــد الـــــذي رأى الانســـــان يولـــــد  ولديـــــه طاقـــــة غريزيـــــة قواهـــــا الاساســـــ ي الجـــــنس 

يخــتلط هــذا الــدافعان ببعضــهما الــبعض ومــع غيرهمــا مــن الــدوافع فينــتج عــن ذلــك  والعــدوان، وكثيــرا مــا

ويعتقــد  القــائلون بهـــذا التفســير ان الــذين يســيئون لألطفــال لهــم ســـمات . ســلوك يســبب الاســاءة  للطفــل

شخصــية معينــة تفــرقهم عــن غيــرهم حيــث ترجــع هــذه الاســاءة الــى الحالــة املرضــية للشــخص الــذي يســ ئ 

مــن املـرض العقلــي الخطيــر الــى انحـراف الشخصــية ، كــان يكـون الشــخص مرتكبــا إلســاءة  املعاملـة متــدرجا

يعيش في ظروف واحداث حياته تؤدي به الى املعاناة والاحباط والحاق ألاذى باآلخرين فهم يؤكـدون علـى 

 .اهميــة الخبــرات والتجــارب الســابقة التــي يمــر بهــا الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء فــي تشــكيل شخصــياتهم

فخبرات الطفولة التي تتعرض لها املرأة املعتـدي عليهـا، تنمـي عنـدها معتقـدات وسـلوكيات خاطئـة تصـبح 

مــع مــرور الــزمن جــزءا مــن شخصــيتها، حتــى فــي مرحلــة البلــوغ والرشــد، ويعتقــدن انهــن يســتحققن العقــاب 

بســــبب ويخشـــين مــــن الــــدفاع عـــن انفســــهن امــــام مـــن هــــم اقــــوى مـــنهن، ويستســــلمن بــــدال مـــن مواجهتهــــا، و 
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مشـاعرهن القويـة بعـدم اهليــتهن ونفعهـن وكفـاءتهن، ويختـزن الرجــال الـذي يسـيئون معـاملتهن، فخبــراتهن 

الطفولية عن الرجال هي التـي تشـكل شخصـياتهن امـا خبـرات الطفوليـة املبنيـة علـى الاسـاءة لـدى الرجـال 

هم اقـوى مـن تأثيرهـا علـى سواء كانوا ضحايا لتلك إلاسـاءة او قـد شـاهدوها فـي صـغرهم فيكـون تأثيرهـا علـي

فهــي تعلمهـم كيــف يحصــلون علـى مــا يريـدون بــالقوة، وتشــعرهم مـن الارتيــاح حيـال انفســهم، ممــا . النسـاء

ينــتج عــه شخصــيات عدوانيــة مضــطربة، لــذلك تــربط النظريــة الســيكو ديناميــة الاســاءة الجنســية للطفــل 

لـــدى املعتـــدي مثـــل الصـــراع الادويبيـــي  بالصـــراعات النفســـية الداخليـــة املرتبطـــة بخبـــرات الطفولـــة املبكـــرة

وقلــق الخصــاء ولقــد اســتخدم فرويــد عقــدة اوديــب ليفســر لنــا زنــا املحــارم بــين الام والابــن بوصــفه تعبيــرا 

عن الاساءة الجنسية التي تظهر في الطفولة والتي تعمـي امـتالك الام جنسـيا و علـى مسـتوى البنـات هنـاك 

ك ابيهـــا جنســـيا وهكـــذا ذهـــب فرويـــد الـــى ان الســـلوك الجنســـ ي عقـــدة الكتـــرا  حيـــث ترغـــب الفتـــاة فـــي امـــتال

ـــها الطفــــل  اثنــــاء نمـــــوه  ـــل فـــــي الطفولــــة عايشـ ـــم تحـ ـــر عـــــن مشــــكالت وصــــراعات لـ املنحــــرف ،مــــا هــــو الا تعبيـ

النفســــ ي الجنســــ ي، وكمــــا يشــــير الـــــى نفــــص الاعلــــى ويكونــــون مغمـــــورين بــــاملحفزات الجنســــية الصــــادرة عـــــن 

 (.001-002،ص0902قزو،فاطمة،)الهو

 :النظرية السلوكية واملعرفية -8-3

هـــذه النظريـــة علـــى انمـــاط التفكيـــر واملعـــاني التـــي كونهـــا الطفـــل املســـاء معاملتـــه عـــن هـــذه الخبـــرات  وترتكـــز 

املسيئة التي تعرض لهـا نتيجـة هـذه الافكـار واملعتقـدات الخاطئـة النـي كونهـا الطفـل الضـحية عـن الاسـاءة 

الت الاجتماعيـــة والانفعاليـــة والاخـــتالالت الســـلوكية ولقـــد التـــي تعـــرض لهـــا يظهـــر لديـــه العديـــد مـــن املشـــك

 اشار مورفي

الـــى ان املعتـــدين جنســـيا علـــى الطفـــل غالبـــا يكـــون لـــديهم اعتقـــادات مشـــوهة وانمـــاط مـــن التفكيـــر ( 0009)

السلبي تمثال عامال مهما في الاساءة الجنسية للطفـل وهـي الانكـار والتبريـر لألفعـال التـي تصـدر ضـد الطفـل 

دد اربعــة أنـواع مـن التحريفــات املعرفيـة تســهم فـي دعـم الســلوك املسـ يء جنسـيا نحــو الطفـل وهــي ولقـد حـ

التجاهل التعرض )يمر بها املعتدي وهي صورة الذات السلبية .ولقد قدم نموذجا من ست مراحل. التبرير

ة الثانية ،ومن مما يؤدي الى تقدير منخفض للذات وكذا التنبؤ بالرفض وهي املرحل.( لإلساءة في الطفولة

ثــم يعــاني العزلــة الاجتماعيــة والانســحاب بعــدها يلجـــأ الــى التخــيالت للتعــويض عــن الشــعور بــالنفص وهــي 

املرحلــــة الثالثــــة والهــــدف مــــن هــــذه الخيــــاالت هــــو اســــتثارة نفــــس املشــــاعر فــــي خيــــال الضــــحية تليهــــا مرحلــــة 

ءة الجنســـية تجعلـــه يشـــعر بـــالقوة  التخطـــيط واملرحلـــة الاخيـــرة هـــي مرحلـــة الاســـاءة الجنســـية، وهـــذه الاســـا

ويـــرفض الشـــعور بالنبـــذ وتـــؤدي الـــى الكثيـــر مـــن التحريفـــات املعرفيـــة مـــن قبيـــل تبريـــر ســـلوكه والتقليـــل مـــن 

 (090،ص0990حسين،)قيمته وبعد الاساءة تزداد الصورة الذات السلبية وبالتالي تتكرر الاساءة

 :نظرية العوامل الاربعة-8-4

ر وبــروان ولقــد اشــارت الــى وجــود  اربعــة عوامــل رئيســية تتكامــل فــي حــدوث هــذه النظريــة فليكتــو  بحصــا

 :الاساءة الجنسية للطفل وتشمل

  وجود دافعية لدى املعتدي لإلساءة الجنسية للطفل اي لديه دافع قوي ياتي من عدد مكونات

 .مختلفة وهي التطابق الانفعالي والاستثارة الجنسية والاعاقة عن الوظيفة الجنسية



 اإلساءة الجنسية لألطفال الواقع وسبل المعالجة 

 برلين –المانيا / طي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقرا 230  

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 امـــل مـــع املشـــكالت الداخليـــة لـــدى املعتـــدي والقـــدرة علـــى التغلـــب عليهـــا عـــن طريـــق الاســـاءة التع

 الجنسية للطفل

 التعامل مع املشكالت الخارجية والقدرة على التغلب عليها 

 .ان يكون املعتدي لديه القدرة على اجبار وقهر الطفل والتغلب على مقاومته

 (.001،ص0902قزو،فاطمة،)

 :سري نظرية النسق الا -8-5

اشـــارت هـــذه النظريـــة الـــى تـــن هنـــاك خصـــائص لـــدى الاســـر تجعلهـــا علـــى اســـتعداد لإلســـاءة  والعنـــف ضـــد 

الاطفــال هــذه الخصــائص تتضــمن مقــدار الوقــت الــذي يقضــيه اعضــاء الاســرة معــا ومــدى شــدة الانــدماج 

خلهـــا والـــذي والتفاعـــل بيـــنهم وفـــي اتخـــاذ القـــرار ومـــدى التواصـــل بـــين افرادهـــا وكـــذا الصـــراع الـــذي ينشـــا دا

يـنعكس بشــكل ســلبي علــى نفسـية الاطفــال فاآلبــاء الــذين يســيئون ألوالدهـم او زوجــاتهم يعيشــون فــي نســق 

فـاالختالل الـوظيفي .اسري مغلق وهذا السلوك ليس مسـؤوليته وحـده بـل مسـؤولية جميـع افـراد الاسـرة 

ـــية فـــــي انمـــــاط التفاعـــــل داخـــــل الاســـــرة يـــــؤدي الـــــى خلـــــق ضـــــغوط واســـــتمرارها والـــــى حـــــدوث  الاســـــاءة الجنســ

لألطفال  كما تؤكد ان الابـاء املسـيئين جنسـيا ألطفـالهم غالبـا  مـا يكونـون معـزولين اجتماعيـا و يشـعرون 

بـــــالنفص الثقـــــة فـــــي العـــــالم الخـــــارجي ولـــــديهم عالقـــــات غيـــــر توافقيـــــة مـــــع الاخـــــرين ممـــــا يـــــؤدي الـــــى الشـــــعور 

 (حسين،.)فيا ومغلقباإلحباط والاساءة تكون عرض ونتيجة لوجود نسق اسري مختل وظي

 :نظرية دورة العنف-8-6

نظرية دورة العنـف مـا اذا كانـت النزعـات العنيفـة تـورث مـن قبـل الاسـرة الاصـلية، نتيجـة لعمليـة حددت 

تعلم السلوك العنيف من خالل مالحظة ممارساته داخل الاسرة، او لكون الفرد نفسه قد وصع ضحية 

لكونهـا دروة العنـف بانهـا نظريـة انتقـال العنـف عبـر الاجيـال،  وتعرف هـذه النظريـة باإلضـافة. لهذا العنف

اذ يشـــير مفهــــوم دورة العنــــف الـــى ان العنــــف ســــلوك يـــتم تعلمــــه داخــــل الاســـرة وانــــه ينتقــــل مـــن جيــــل الــــى 

الجيـــــل الـــــذي يليـــــه وتتبنـــــى هـــــذه النظريـــــة فكـــــرة ان الاطفـــــال الـــــذين يقعـــــون ضـــــحايا للعنـــــف املوجـــــه نحـــــو  

سـيكبرون ويتعـاملون . العدوان العنيف الـذي يمارسـه زوج نحـو الـزوج الاخـرالاطفال، او الذين يشهدون 

إذ غالبـــــا مـــــا يطـــــور الاطفـــــال النـــــاجون مـــــن العنـــــف . ويســـــتجيبون ألطفـــــالهم او ازواجهـــــم باألســـــلوب نفســـــه

وقــد دعمــت العديــد . الاسـري اســتعدادا مســبقا ونزعــة محــو ممارســة العنــف مـع افــراد اســرهم املســتقبلية

همة فكرة دورة العنف، حيث استمدت معظم الدراسات التي اجريت حول نظرية دورة من الدراسات امل

العنــف الاســري مصــادرها مــن دراســة الحالــة، واملقــابالت إلاكلينيكيــة والتقــارير الذاتيــة وســجالت الهيئــات 

 .الرسمية

 (.009،ص0902قزو، فاطمة،)
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 :خاتمة 

ومتباينـة ولكـل مرحلـة منهـا مطالـب خاصـة و هـذه  الانسانية عبارة عن  مراحـل عمريـة مختلفـة ان الحياة

املراحل تتعاقب بطريقة متناسقة ومنتظمة واول هذه املراحل العمرية مرحلة الطفولة التي تعتبر الزاوية 

ولهــذه تــم . الاساســية  والاســاس الاول لبنــاء شخصــية الفــرد لهــذا نجــد لهــا اهميــة بالغــة فــي حيــاة الانســان

ـــ ـــا   ملـــــا لهـــــا مــ ـــحة ودقيقـــــةالاعتنـــــاء بهــ ـــرات .  ن خصـــــائص  واضــ ـــهد تغيــ ـــبح يشــ الا ان هـــــذا العـــــالم الـــــذي اصــ

متســـارعة    وعميقـــة فـــي كـــل الجوانـــب والاصـــعدة السياســـية والاجتماعيـــة والثقافيـــة والدينيـــة ومـــع ظهـــور 

التطــور التكنولــوجي واملعلومــاتي الــذي ادى  الــى الفكــر الابــاظي والتحــرر والانحــالل الاخالقــي ظهــرت بصــفة 

مــــــراض النفســــــية والاجتماعيــــــة ومــــــن بــــــين هــــــذه الاضــــــطرابات التــــــي ازدادت فــــــي الســــــنوات الاخيــــــرة جليــــــة الا 

ولألسف مست شريحة الاطفال هو الاساءة الجنسية التي مـن اشـكالها التحـرش الجنسـ ي الـذي يعتبـر مـن 

 .احد الاشكال خطورة ومنافيا للفطرة السليمة ولألخالق السامية

ـــاهرة مقلقـــــة لهـــــذا اشـــــارت  كـــــل املؤشـــــرات والدر  ـــبحت ظــ ـــية للطفـــــل اصــ ـــاهرة الاســـــاءة الجنســ اســـــات ان ظــ

ومكلفـة الن ارقــام هائلــة وكبيـرة تســجل لهــذه الظـاهرة ســواء عامليــا ووطنيـا ممــا دفــع الكثيـر مــن املختصــين 

والبـاحثين فـي العلـوم الانسـانية والاجتماعيـة الـى محاولـة فهـم وتفسـير   ظـاهرة الاسـاءة الجنسـية لألطفــال 

ب  والوصــول الــى نظريــات  ومقاربــات مختلفــة ولــيس ذلــك فقــط مــن اجــل التنظيــر ،بــل مــن مــن كــل الجوانــ

ـــي  ـــاهرة  التــ ـــم مكافحـــــة هـــــذه الظــ ــــة اوال ثــ ـــل الوقايـ ـــن اجــ ـــتراتيجيات    واضـــــحة  ودقيقـــــة مــ ـــع اســ ـــل وضــ اجــ

تفاقمــت  فــي هــذا العصــر والتــي تقــف مــن وراءهــا  عــدة دوافــع نفســية واجتماعيــة واعالميــة  كــل ذلــك مــن 

ل   بالطفولــة الــى بــر الامــان والعــيش بســالم وامــن نفســ ي واجتمــاعي  ثــم    املحاولــة العــيش فــي اجــل الوصــو 

 .مجتمع خالي  من هذه آلافات  املرضية والانحرافات الحديثة

 :املراجعقائمة 

 .،دار الحديث للنشر والتوزيع1،املجلد2،طلسان العرب(.0992)ابن املنظور،-

ـــماعيل،- ـــماعيل، ناصـــــر محمـــــد اســ ــــاب(. 0992)اســ ــــي الكتـ ـــا فـ ـــية عنـــــد الشـــــباب وعالجهــ  الانحرافـــــات الجنســ

 .،دار الفجر0،طوالسنة

 .، دار السالم0،طالف باء الحب والجنس -ما ال نعلمه ألوالدنا،(0990)الاحدب، ليلي،-

 .،مكتبة املنار0،طسألوني عن التحرش الجنس ي(.0999)الثويني، محمد فهد، -

 تجاه الاطفال املعاقين ذهنيا لدى كل من املعلمين اوليـاء الامـور ابعاد الاساءة (.0992)العجمي، فيصل، -

 .، جامعة الخليج العربي، جامعة الكويتدولة الكويت

 .،العربي للنشر والتوزيع0؟،طماذا تعرف عن التحرش الجنس ي(.0900)الفلة، رقية محمد بنت ابراهيم،-

تــــدركها الجامعــــة وعالفتهــــا بــــأعراض  اســــاءة معاملــــة فــــي مرحلــــة الطفولــــة كمــــا(.0992)املســــحري، ماجــــدة،-

 .الاكتئاب، جامعة ملك سعود، جامعة ملك سعود السعودية
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،اســــاءة املعاملــــة البدينــــة والاهمــــال الوالــــدي والطمأنينــــة النفســــية والاكتئــــاب لــــدى (0990)بــــاقري، مــــي،-

 .جامعة ام القرى . عينة من تلميذات املرحلة الابتدائية بمدينة مكة املكرمة

ـــل، موســــــ - ــــيس،جبريـــ اثــــــر برنــــــامج وقــــــائي فــــــي زيــــــادة وعــــــي طالبــــــات الصــــــف الاول الاساســــــ ي (.0900)ى، حراســ

باإلســـــــــــــاءة الجنســـــــــــــية وتمكيـــــــــــــنهم مـــــــــــــن اكتســـــــــــــاب مفـــــــــــــاهيم حمايـــــــــــــة الـــــــــــــذات، مجلـــــــــــــة دراســـــــــــــات العلـــــــــــــوم 

 .010-002ص(.0)20التربوية،

ي ،املكتـب العربـ0ط.سيكود ناميات التحرش الجنسـ ي لـدى الانـاث(.0902)خطاب، محمد احمد محمود،-

 .للمعارف

 .،الاندلس الجديدة0التحرش الجنس ي خطر يواجه طفلك،ط(.0909)غريب، سمية محمود،-

 .، مؤسسة طيبة0اساءة  واهمال الطفل،ط(.0992)فايد، حسين-

ــــة، (.0902)قـــــزو، فتيحــــــة، فاطمـــــة، محمــــــد،- ــــوم الاجتماعيــ ــــوير العلــ ــــة تطـ ـــل ،مجلــ ـــية للطفـــ الاســــــاءة الجنســ

0(02)،091-029. 

ـــ ي(.0909)مــــــــدروري، يمينــــــــة،- ــ ــ ـــــرش الجنسـ ــ ــــة، -مقاربــــــــة نظريــــــــة-التحـ ــ ـــــة والاجتماعيــ ــ ــــوم القانونيـ ــ ــــة العلــ ــ مجلــ

9(0)،020-092. 

 .،دار سفير0التربية الجنسية لالبناء،ط(. 0909)مدكور، علي،-
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2212في الجزائر من خالل املسح العنقودي متعدد املؤشرات  ألاطفالواقع العنف ضد   

The reality of violence against children in Algeria through the 2019 MIC Cluster Survey 

 هاشم أمال                                                                                                       عابد عائشة

 أ أستاذة محاضرة                                                                                     ـ أ     أستاذة محاضرة

الجزائر – 2محمد بن احمد وهران : جامعة         

 :امللخص

من اتفاقية  00يمثل العنف ضد ألاطفال نوع من أنواع انتهاك حقوق إلانسان حسب ما تنص عليه املادة  

تواجدا، حيث تشير تقارير املنظمات الدولية و  حقوق الطفل لألمم املتحدة، وهو من ابرز الظواهر واملشكالت العاملية

إلانسانية املهتمة بالطفولة و الدراسات إلى تعرض املاليين من ألاطفال في أنحاء العالم و خاصة في دول العالم الثالث 

تطور  ومع.  ألشكال كثيرة من العنف من طرف آلاباء و ألامهات أو فئات أخرى، مما يشكل تهديدا لحياة هؤالء ألاطفال

والجزائر مثلها . املجتمعات تفاقمت هذه الظاهرة بشكل مضطرد مما  جعل الحد منها أمرا صعبا أن لم نقل مستحيال

 . مثل بقية دول العالم تشهد خالل السنوات ألاخيرة ارتفاعا لهذه الظاهرة

عدة بيانات املسح العنقودي سنة، اعتمادا على قا 01إلى  0تهدف هذه املداخلة إلبراز واقع العنف ضد ألاطفال من 

بينت نتائج الدراسة أن هناك فروق ضعيفة حسب مكان إلاقامة و الجنس تعزى لصالح املناطق الحضرية . السادس

و الذكور، وأن نسب العنف ترتفع مع ارتفاع عمر الطفل، كما أن ألاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أكثر تعرضا 

 .للعنف عن بقية ألاطفال

املسح العنقودي  -ألاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة  -العنف الجسدي -الجزائر -الطفل -العنف: فتاحية الكلمات امل

 السادس، 

Summary: 

Violence against children is a type of human rights violation as stipulated in article 19 of the 

UN Convention on the Rights of the Child, one of the most prominent global phenomena and 

problems in existence, with reports by international and humanitarian organizations interested 

in children and studies indicating that millions of children around the world, particularly in 

third world countries, are exposed to many forms of violence by fathers, mothers or other 

groups, posing a threat to the lives of these children. .  As societies evolved, this phenomenon 

has steadily worsened, making it difficult, if not impossible, to reduce them. Algeria, like the 

rest of the world, has been witnessing a rise in this phenomenon in recent years. 

This intervention aims to highlight the reality of violence against children aged 1 to 14, based 

on the Sixth Cluster Survey database. The results of the study showed that there are weak 

differences by place of residence and sex attributable to urban and male areas that rates of 

violence rise as the child’s age increases and that children with special needs are more 

vulnerable to violence than other children. 

Keywords: Violence - Child - Algeria - Physical Violence - Children with Special Needs - 

Cluster Survey 6,   
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  :ة مقدم

تعتبر حماية ألاطفال من جميع أشكال العنف حق أساس ي، يلتزم املجتمع الدولي بضمانه لجميع ألاطفال في  

ف واقعا قاسيا بالنسبة ملاليين ألاطفال في جميع أنحاء إال أن على ارض الواقع، ال يزال العن. أي مكان وفي أي وقت

ان إلاحصائيات الرسمية ال تعكس الصورة الحقيقية للظاهرة من حيث . مهما كانت درجة تقدم البلد العالم

املثير لالنتباه فيما يخص ظاهرة العنف ضد ألاطفال هو أن املتسبب فيها هم أشخاص معروفين . حجمها و تواترها

فال و يكتسبون ثقتهم، و لهذا تعم هذه الظاهرة ثقافة الصمت و السرية و حتى الالمباالة الاجتماعية، رغم لدى ألاط

فالعنف يعوق نمو الطفل، ويضعف قدراته على . املخلفات القوية التي تتسبب فيها على الطفل أوال و املجتمع ثانيا

مما يتسبب في فشله الدراس ي، كما يعوق العالقات  التعلم، ويضر باألداء ألاكاديمي، ويدمر شخصيته و يضعفها،

. املتناغمة، ويؤدي إلى تدني احترام الذات، وهو مصدر لالضطرابات العاطفية والاكتئاب وإيذاء النفس والعدوان

وإضافة إلى هذا، يكلف العنف على املجتمع تكاليف اقتصادية باهظة، وإلى ضعف القدرات البشرية وبالتالي عرقلة 

 .ة الاجتماعيةالتنمي

سنة تعرضوا لعنف بدني أو  02و  0على الصعيد العالمي تشير إلاحصائيات إلى وجود ما يقارب مليار طفل ما بين 

تشير البيانات املستمدة في أنحاء العالم إلى (. WHO,2019)  0900عانوا من إلاهمال خالل سنة  أو جنس ي أو وجداني 

د هذه الظاهرة في جميع أنحاء العالم، حتى في تلك التي تشكل مكان أمان وتتواج .إمكانية منع العنف ضد ألاطفال

مليون  55ما ال يقل عن  2222املنظمة العاملية للصحة سجل في بداية سنة فحسب  .و سالم لألطفال والشباب

مكتب و حسب (. الجسدي، و الجنس ي، و النفس ي ) في سنويا من احد أشكال العنف طفل في أوروبا من ما يعانون 

يتعرضون لالستغالل % 0,2سنة في أوروبا هناك  00مليون طفل دون سن  091املنظمة إلاقليمي في أوروبا ضمن 

 (.WHO,2021) النفس ي او للعنف العاطفي % 00,0للعنف الجسدي و % 00,0الجنس ي، و

ضطهاد من طرف تشير إلاحصائيات أن أمريكا لوحدها تسجل مليونين طفل يعانون من مختلف أشكال العنف و الا  

) ألف طفل في دولة املالي يتم بيعهم كاي سلعة تجارية و يتعرضوا لالعتداء الجنس ي  ذكور وإناث  299الكبار، و حوالي 

OMS,2018 .) ألف طفل يتم بيعهم ب جة العمل في املزارع  09وحسب إلاحصائيات الرسمية يوجد ما ال يقل عن

و في املنايا قدرت . سنة يتم الاتجار بهن 00و مأتي فتاة ممن هن تحت سن  للبلدان املجاورة و أن ما يقارب مليون 

من ألاطفال يتعرضون إلى سوء املعاملة و الامتهان في أملانيا %  09 – 9الرابطة املهنية ألطباء ألاطفال أن ما بين 

قتلون كل عام  299وباإلضافة إلى ذلك فإن هناك (. OMS, 2018)الاتحادية   (.OMS, 2018)طفل ي 

و حســـب منظمـــة اليونيســـيف يعتبـــر املاليـــين مـــن التالميـــذ فـــي شـــتى أنحـــاء العـــالم بيئـــة املدرســـة مكانـــا غيـــر آمـــن للدراســـة 

، حيـــث يتعـــرض مـــا يزيـــد علـــى والنمـــو، ويعـــاني نصـــف املـــراهقين فـــي العـــالم مـــن عنـــف ألاقـــران فـــي املدرســـة أو فـــي محيطهـــا

عاًمـــا  09و 02، وواحـــد مـــن بـــين كـــل ثالثـــة طـــالب تتـــراوح أعمـــارهم بـــين تلميـــذ واحـــد مـــن كـــل ثالثـــة تالميـــذ للتنّمـــر  يحـــوال

٪ مــن ألاطفــال الـذين تتــراوح أعمــارهم بـين اثنتــين وأربــع سـنوات يتعرضــون إلــى التأديــب 29يشـاركون فــي شــجارات بدنيـة، 

مي الرعاية لهم قّد   (0900. البارومتر العربي ) العنيف على أيدي م 

ظــاهرة العنــف ضــد ألاطفــال خاصــة فــي الســنوات ألاخيــرة مــع ظهــور لالزمــة الاقتصــادية  و الجزائــر كبقيــة دول تعــاني مــن

علــــى املســــتوى الــــوطني والعــــالمي و التــــي صــــاحباها انخفــــاض للقــــدرة الشــــرائية لألســــر و انتشــــار للفقــــر و البطالــــة عبــــر كــــل 

مــن حــوادث خطــف و  فــرغم عــدم وجــود إحصــائيات رســمية عــن الظــاهرة إال أن مــا ينشــر فــي الصــحف الوطنيــة. الــوطن
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ـــر الرســــمية لــــبعض الجمعيــــات و  ـــى إلاحصــــائيات غيـ ـــال، إضــــافة إلـ اعتــــداء و حــــوادث نتيجــــة عقوبــــات عنيفــــة ضــــد ألاطفـ

و بالتـالي .  املنظمات غير الحكومية التي تنشط في مجال حقوق الطفل تلفت الانتباه لخطورة وضع الطفولة فـي الجزائـر

ضـد ألاطفـال فـي الجزائـر مـن خـالل اول مسـح وطنـي تطـرق الـى احـدي انـواع تأتي هده املداخلة للبحـث عـن واقـع العنـف 

 .العنف و ألاكثر انتشارا إال وهما العنف الجسدي و النفس ي

 :مشكلة البحث -

و على ضوء ما سبق، ورغم أن العنف ضد ألاطفال جريمة وانتهاك لحقوق الطفل في السالمة الجسدية و النفسية و  

ان إلاحصائيات تشير الى واقع مر و قاس ي يعيشه أطفالنا من كال الجنسين و في أعمار  العقلية و حماية لهم، إال 

 : و من هذا املنطلق تأتي هذه الدراسة لإلجابة على التساؤالت التالية. مختلفة من طفولتهم

 ما هو واقع العنف ضد ألاطفال في الجزائر؟ -

 قاعدة بيانات املسح العنقودي؟ ما هي أنماط العنف ألاكثر انتشارا في مجتمعنا حسب  -

 ما هي الخصائص الاجتماعية والديمغرافية لألطفال املعنفين ؟ -
 

  :أهداف الدراسة-

 .معرفة حجم طاهرة العنف ضد ألاطفال في املجتمع الجزائري  .1

 .معرفة خصائص ألاطفال املعنفين .2

 .معرفة أنواع العنف املنتشرة في مجمعنا  .3

 .و أثار الظاهرة تسليط الضوء على أهم أسباب  .4

 .اقتراح انجح الحلول للحد من انتشارها .5

 : من جية البحث -

طفل ما  19000، والذي شمل Mics6 (0900)اعتمدت هذه الدراسة على قاعدة بيانات املسح العنقودي السادس 

و .  لقد خص هذا املسح محورا كامال حول العنف ضد ألاطفال. سنة موزعين عبر كل القطر الوطني 01و  90بين

سنة، حسب حجمه، أنواعه و   14و   01باالستعانة باملنهج الوصفي تم دراسة واقع العنف ضد ألاطفال ما بين  

 .أثاره و الخصائص الاجتماعية والديمغرافية

 ماهية العنف ضد ألاطفال  : أوال

 :مفاهيم الدراسة -1

 :العنف والتعنيف .أ 

ــــوم فهـــــو : نيـــــف، والتعالخـــــرق بـــــاألمر وقلـــــة الرفـــــق بـــــههـــــو : العنـــــف: لغـــــة - ـــع واللـ ــــوبيخ والتقريــ . ابـــــن منظـــــور )التـ

 (. 2022ص
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أو القدرة سـواء بالتهديـد أو الاسـتعمال ( املادية)يقصد بالعنف الاستعمــال املتعمـد للقوة الفيزيائية  اصطالحا -

أو احتمال )املادي الحقيقي ضد الذات أو ضد شخص آخر أو ضـد مجموعـة أو مجتمـع، بحيث يؤدي إلى حدوث 

 (. 9ص.0990 .منظمة الصحة العاملية)إصابة أو موت أو ضرر نفـس ي أو سوء النمو أو الحرمان ( حدوث

سوف نستخدم املفهومين العنف أو التعنيف على أنهما نفس املصطلح أي نفس املعنى وهو أي إجرائيا و -

 .خارجهااعتداء بدني أو نفس ي أو جنس ي يقع على أحد ألاطفال من فرد آخر من نفس ألاسرة او 

 : العنف ضد الطفل  .ب 

 : مفهوم الطفل -

 هو  
ً
في  ألاطفال ، وقد أقرت حقوق "كل إنسان لم يبلغ سن الثامنة عشرة"الطفل وفق ما هو متعارف عليه دوليا

صادقت عليها جميع دول العالم باست ناء الواليات املتحدة " اتفاقية حقوق الطفل"تشريعية دولية أطلق عليها اسم 

 . ألامريكية

أي سنة، و هو  00العنف املمارس على ألاطفال الدين يقل عمرهم عن و بالتالي يعرف العنف ضد ألاطفال على انه 

عمل من أعمال العنف الذي يترتب عليه إلايذاء الجسدي أو النفس ي او العقلي آو الجنس ي، بما في ذلك الحرمان 

ويشمل العنف ضد ألاطفال جميع أشكال العنف . فلالتعسفي و التهديد و إلاكراه على القيام بأعمال ضارة بالط

 .سنة مهما كان مرتكب هذا العنف 00ضد ألاشخاص الذين ال يتعدى سنهم 

و في هده الدراسة سوف نركز على جميع أشكال العنف ضد ألاطفال بدنيا أو جنسيا أو نفسيا أو لفظيا أو فعليا ومهما 

 . كان مرتكبها
 

 : العنف الجسدي -

املادي الواقـع على شـخص إلجباره على سـلوك أو التـزام مـا ويشـمل الضـرب، وشـد الشـعر، والدفـع،  وهـو إلاكراه

والصفـع، واملسك بعنـف، والـكي، والحـرق، والدهـس، والعـض، ولي الـذراع، وكسـر العظـام، واسـتخدام مـواد سـامة 

 (.0ص. 0900.اليونيسيف)أو بقطعـة مـن أثـاث املنزل  وحارقـة، وإطالق عيـار نـاري، ورمـي الضحيـة بآلـة حـادة

 : العنف اللفظي -

التجاهل والتعامل بعدم الاحترام أو إلاخافة والترهيب والحط من الشأن ' ويشار إليه عادة بالعنف النفس ي ويشمل 

 (.92ص. ت.ب. صندوق ألامم املتحدة للسكان)'والتهديد باألذى والشتم بكل أنواعه

 :س يالعنف الجن-

و يشمل هذا النوع املعاشرة الجنسية الكاملة او محاولة املعاشرة الجنسية بدون رضا الطرف الثاني أي عن طريق  

العنف أو إلاكراه، أو الضغط على ألافراد وحشرهم لغاية جنسية، وألافعال ذات الطابع الجنس ي التي ال تنطوي على 

ال الاتجار الجنس ي التي ترتكب ضد شخص عاجز عن إبداء املعاشرة، مثل التنصيص او التحرش الجنس ي، و أعم

 .املوافقة او الرفض و الاستغالل الالكتروني، بغض النظر عن عالقة املعتدي بالضحية

 :العنف النفس ي -
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و اللــوم الزائــد للطــرف ألاخـــر  توجيــه ويتمثــل فــي تقييــد تحركــات الطفــل، والتــوبيخ، والســـخرية،والتهديدات و الترهيــب، 

ممــا يصــيب الطفــل بالعزلــة وعــدم  و النبــذ و غيــر ذلــك مــن ألاشــكال غيــر الجســدية للمعاملــة العدائيــة،والاحتقــار  التمييــز

 .الثقة بالنفس وينتج عنه شخص غير سوي يميل للعدوانية و إلايذاء وتسيطر عليه الرغبة في الانتقام

  :العنف ضد ألاطفال أشكال -2

فإننا نتحدث عن أشكال متعددة من العنف يمكن أن نلخصها  ال العنف الذي يمارس ضد ألاطف  عند الحديث عن

 :في التالي

 :املنزلي العنف -. ا

و يشمل العنف الجسدي و النفس ي الذي يمارس في إطار ألاسرة الواحدة سواء من قبل ألاب أو ألام أو إلاخوة، حيث 

العنف  الجسدي في  شكل من أشكال ال يوجد أي قانون أو عرف اجتماعي يمنع ألابوين من ممارسة الضرب أو أي

أو التأديبي كما يصطلح عليه )وليس القصد بالضرب هنا الضرب التربوي . إطار ما يتبنيانه من أساليب تربوية

ورغم أن البعض يرى ان هذا . الجسدي كالضرب املبرح سواء باليد أو باستخدام أداة معينة العنف وإنما( البعض

تعلمة أو غير املثقفة أو الفقيرة دون سواها، إال أن الواقع غير ذلك، حيث تثبت الفعل يخص فقط ألاسر غير امل

 . الوقائع أن مثل هذه املمارسات تتم حتى في ألاسر املثقفة واملتعلمة وغيرها بدون است ناء

لق كذلك هو الحال بالنسبة للعنف النفس ي كالشتم والسب والتقريع الحاد أو التعيير، أو الحبس في مكان مغ

 لساعات طويلة، أو غير ذلك من أساليب التعذيب النفس ي التي تفوق في بعض ألاحيان ما يقوم به 
ً
كالحمام مثال

بعض املجرمين واملعذبين، كما يشكل اختيار الدراسة أو العمل الذي قد ال يتناسب مع ميولهم وقدراتهم وكذلك 

 .العنف املنزلي رير مستقبل ألاطفال احد أشكالإجبارهم على العمل وترك الدراسة وما إلى ذلك من أمور تق

 :املدرس ي العنف. ب

تعتبر املدرسة مؤسسة تربوية قبل أن تكون تعليمية إال أن على ارض الواقع بعض املمارسات التربوية الخاطئة ال 

ألاحيان مع تزال تمارس فيها ضد الطفل، وعلى رأسها  الضرب املبرح والعقاب القاس ي الذي قد ال يتناسب في بعض 

وقد نشر في بعض الصحافة سواء الوطنية أو العربية لحاالت وصل فيها . حجم الخطأ الذي يرتكبه الطفل أو سنه

الضرب إلى حد التسبب في حدوث كسور أو رضوض أو نزيف او فقدان للبصر لدى الطفل، بل إن بعض الحاالت 

وباألخص في مرحلة املراهقة أي  ألاطفال  ضد العنف   من وفي الكثير من ألاحيان يتسبب هذا النوع. أدت إلى الوفاة

العنف املضاد لدى الطفل، فيهح املجال الى بروز سموم معادلة  في املرحلتين إلاعدادية والثانوية إلى ظهور حالة من

الشتائم و تستخدم أيضا . العنف و العنف املضاد الاجتماعية وألاخالقية و التي تؤثر سلبا على العملية التربوية

والتقريع الحاد وجميع أشكال العنف النفس ي  كأحد أنواع  العنف املدرس ي ، و ال يقتصر العنف املدرس ي على هذا 

بل يشكل التمييز بين الطالب على أساس أن هذا ينتمي ألسرة بسيطة وآلاخر ينتمي ألسرة ذات نفوذ احد اهم انواع 

 .ألاطفالالعنف املدرس ي فهو يصنف ضمن العنف النفس ي ضد 

 :عمالة ألاطفال .ت

رغم إلزامية التعليم في اغلب دول العالم خاصة في املرحلة الابتدائية،  إال أن معدالت التسرب من التعليم تشهد 

ارتفاعا ملحوظا في جميع الدول، مع تفاوت بين البلدان، ويرجع هذا ملجموعة من العوامل و الظروف،   و نتيجة 

ة و الاجتماعية لألسر يتجه معظم ألاطفال املتسربين من املدارس الى سوق العمل ملساعدة لتدني ألاوضاع الاقتصادي
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وحتى و ان لم ينقطع الطفل كليا عن الدراسة، فإنه قد يتجه للعمل خارج أوقات الدراسة او خالل .  أهاليهم ماديا

ختيار أرباب العمل ألاطفال ان من أهم أسباب ا. العطل املدرسية من اجل مساعدة ألاسرة و تحسين مدخولها

و يتعرض الطفل خالل . للعمل تدني مستوى ألاجرة من جهة و سهولة استغاللهم و السيطرة عليهم من جهة أخرى 

و عموما يعتبر تشغيل الطفل لساعات طويلة و إرهاقه في ( الجسدي و النفس ي) عمله إلى أشكال مختلفة من العنف 

نوع من الاعتداء على حريته و صحته و بالتالي طاقته للنمو و يعتبر هذا نوع من  أعمال ال تتوافق و قدراته الجسدية

 .العنف ضد ألاطفال

 :الشارع في العنف. ث

مع تدهور ألاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و انتشار التكنولوجيا شهدت املنظومة ألاخالقية و الاجتماعية بعض  

ى الفرد و الطفل بالخصوص و نجد منها العنف في املنزل و املدرسة و التغيرات التي كان لها انعكاسات سلبية عل

مكان العمل و كذلك في الشارع، و ينعكس العنف ضد ألاطفال على نفسيته و شخصيته التي يمكن ان تتحول من 

 .شخصية ساملة و هادئة إلى شخصية عدوانية  و انتقامية، مما يشجع في انتشار الجرائم و جنح ألاحداث

 :الاعتداءات الجنسية)الجنس ي  لعنفا. ج

 من أشكال  ألاطفال  تعتبر حوادث الاعتداءات الجنسية على 
ً
ألاخرى، إال ذلك ال يعنى بالضرورة  العنف أقل ظهورا

الرتباط هذا النوع من املمارسات بالعار والفضيحة و ثانيا بسبب النظرة السلبية للطفل   أوال قلة حدوثها وهذا راجع 

وتندرج تحت هذا النوع عدة . ية من طرف بعض أفراد املجتمع خاصة إذا كان الطفل املتعدى عليه انثىاملتعدى عل

 :أنواع فرعية أخرى نذكر منها على سبيل املثال ال الحصر

ومن أمثلتها اعتداء ألاب على ابتنه وألاخ على أخته والعم . وهو أحد ألانواع حديثة الانتشار: الاعتداء على املحارم -

وليس هذا النوع من الاعتداءات مقتصر . لى ابنة أخيه وزوج ألام على ابنة زوجته، والعديد من ألاشكال ألاخرى ع

 
ً
 .على البنات فقط وإنما يقع ألاوالد ضحية له أيضا

 . ويقصد به الاعتداءات الجنسية من غير املحارم سواء على ألاوالد أو البنات:الاغتصاب -
ً
وبكل أسف تعاني أيضا

 .الظاهرة من الافتقار إلى إلاحصائيات وألارقام الصحيحةهذه 
 

 : ذوي الاحتياجات الخاصة ألاطفال ضد العنف. ح

 بسبب طفولتهم من جهة وبسبب ظروفهم الخاصة من جهة  العنف ويقع
ً
ضد هذه الفئة بصورة مضاعفة أوال

 و  املشردون  .ألايتام .في التعلم الذين يعانون من صعوبة ألاطفال. املعاقون : :ويندرج تحت هذه الفئة. أخرى 

 .الجانحون 

 :أسبابه -3

 :تتعدد ألاسباب التي تجعل الطفل يتعرض للعنف و يمكن اختصارها فيما يلي  

 : التنشئة الاجتماعية -ا -

يعتبر العنف وليد التراكمات التي يعيشها الفرد في محيطه، فإذا ترعرع احد الوالدين في محيط مليء بالعنف فانه 

ويتطبع عليه و يجد نفسه يمارسه بشكل طبيعي على أطفاله من باب  التعلم الاجتماعي و التربية و ربما يشب 

 .يعتبره رمزا لرجولته وطريقة لفرض سلطته وهيبته

 : الظروف الثقافية والعادات الاجتماعية -ب
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 . وهي تلعب دورا كبيرا في تبرير العنف و انتشاره

لحياة القاسية قد تؤدي برب ألاسرة إلى الانفعال و الغضب تصل إن ظروف ا: الظروف الاجتماعية -

 .في بعض ألاحيان إلى فقدان السيطرة و بالتالي التحول الى شخص عنيف بسبب الضغوطات النفسية التي يمر بها

تنتشر هذه الظاهرة و تتفاقم خاصة في املجتمعات غير  :ضعف الوازع الديني والقيم ألاخالقية -

 املتدينة أو امل
ً
، بمعنى أن الوازع الديني فيها يكون ضعيفا

ً
 .تدينة ظاهريا

أثبتت الدراسات ام هناك ارتباط عكس ي بين العنف و املستوى  :ضعف الوعي وتدةي املستوى الثقافي - -

 .الثقافي و الوعي حيث كلما قل الوعي زاد معدل الظاهرة

ابة بما يمكن أن يشجع على إساءة ونعني به هنا هو استخدام بعض الشعارات الجذ: خلط املفاهيم - -

كالخمور والدعارة وعدم الحشمة وما إلى ذلك : انتشار الرذائل و الفساد في املجتمع -.استغالل الطفل والتعامل معه

للعنف الجسدي في الغالب نتيجة الوقوع تحت تأثير املسكرات و  ألاطفال من أمور، وهي ما يتسبب في تعرض

 .وغيرها الخالعةات الجنسية نتيجة حالة الهيجان الجنس ي بسبب رؤية املشاهد املخدرات، وكذلك الاعتداء

 :أثار ظاهرة العنف -4 -

 .لظاهرة العنف ضد ألاطفال أثار وخيمة على الطفل أوال و على املجتمع ثانيا، ممكن حصرها في ألاتي

ه خاصة في املدرسة و الشارع، فقدان الطفل للثقة بالنفس ومنه الشعور بالخوف عند القيام بأي عمل خارج منزل -

كما يمكن أن يسبب العنف ضد ألاطفال إلى  . نتيجة العنف الذي تعرض له في احدي مراحل نموه داخل أسرته

 .اضطرابات سلوكية و اضطرابات في النوم و كراهية الغير و الوحدة و الانطواء أي الابتعاد عن أفراد املجتمع

عدوانية و الشعور باإلحباط و ضعف الشخصية مما يؤثر سلبا على دراسته و يؤدي العنف بالطفل إلى  امليول لل -

و قد يؤدي في حاالت عديدة إلى إلاصابة بإعاقات أو مشاكل صحية و نفسية . مستقبله و بالتالي حياته ككل

 .تصاحب الطفل املعنف طيلة حياته و ربما تكون سببا في فشله و خسارة حياته 

 

احل املبكرة من نمو الطفل أن يؤثر سلبا على نموه إلادراكي وان يؤدي الى ضعف مستواه ويمكن للعنف خالل املر  -

وترتفع لدى هذه الفئة من ألاطفال معدالت القلق و الاكتئاب و الانتحار .مستوى التحصيل الدراس ي و الانجاز املنهي

 . ، و يؤدي ببعض الفتيات إلى الحمل عير املقصود و ربما الى إلاجهاض

 : نتائج الدراسة - ثانيا

هدفت هذه الدراسة ملعرفة العنف ضد ألاطفال في املجتمع الجزائري من حيث الخصائص الاجتماعية  

، و قد 0900والديمغرافية وأنواعه من خالل بيانات املسح العنقودي متعدد املؤشرات السادس الذي اجري سنة 

 . ما جاء في هذا املسحسنة حسب  01و  0طفل ما بين   19000شملت عينة الدراسة 

، طرحت سلسلة من ألاسئلة على 0900في الدراسة الاستقصائية املتعددة املؤشرات التي أجريت في الجزائر، 

سنة حول ألاساليب املستخدمة في ألاسرة من حيث انضباط  01الى  0الامهات ومقدمي الرعاية لألطفال ما بين 

، خالل  الشهر السابق للمقابلة، وقد خص املسح السادس فقط ألاطفال  ومدى موافقتهم على العقاب الجسدي

 . أم ومقدمي الرعاية 09292وقد تم استجواب  .نوعين من العنف وهما العنف الجسدي و النفس ي
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وسنقوم أوال بتقديم ألاطفال املعنفين حسب الخصائص الاجتماعية و الديمغرافية ثم نتعرف على اراء ألامهات و 

 .ل ضرورة العقاب الجسدي حسب بعض املتغيراتمقدمي الرعاية حو 

I.  الخصائص الديمغرافية و الاجتماعية: 

يهدف هذا العنصر إلى تقديم صورة عن ألاطفال املعاقبين، ما هي خصائصهم، وما هي الفروق بين مختلف عناصر 

وبات الوظيفية و الجنس، السن، مكان إلاقامة، املنطقة الجغرافية، املستوى التعليمي،  الصع)هذه الخصائص 

، وطرق العقاب املستخدمة في املجتمع الجزائري و أثارها على الطفل و معرفة أيضا مدى (مؤشر الرفاه الاقتصادي

 :وجاءت النتائج كالتالي. موافقة الوالدين و مقدمي الرعاية ذكورا و نساء على ضرورة معاقبة ألاطفال

 :حسب الجنس -0

ب العقاب املستخدمة من طرف ألاولياء ومقدمي الرعاية هي أساليب عنيفة، من أسالي%  09بينت نتائج البحث أن 

في العنف النفس ي %  20و يتسبب العقاب . نقاط 0,0ويتعرض الذكور أكثر من إلاناث للعقاب العنيف بفارق يقدر ب 

الل نتائج ويتضح من خ. مع فروق صغيرة بين الجنسين, عقاب جسدي عنيف% 02في العنف الجسدي منها %  22,1و 

سنة في الجزائر يتعرضون في معظمهم إلى العقاب الجسدي إلى درجة تشكل عنفا  01و 0املسح أن ألاطفال ما بين 

و ذلك بالنسبة للجنسين، و هذا يدل على ان ألاولياء و مقدمي الرعاية %(   22,1)جسديا و نفسيا في نفس الوقت 

ديب الطفل دون مراعاة درجات العقاب واملباالة بآثارها السلبية على يعتبرون العقاب احد الطرق الناجحة لتربية و تأ

 . صحة الطفل الجسدية و النفسية و العقلية

 سنة حسب طريقة العقاب املستخدمة و الجنس 01إلى  0توزيع ألاطفال من : 1جدول رقم 

ألاساليب التأديبية  

 غير العنيفة فقط

ب كل طرق العقا العقاب الجسدي العنف النفس ي

 العنيفة

 املجموع

 الكل العنيف

 750 20 85,1 68,0 18,1 78,9 9,6 ذكور 

 549 19 83,0 64,7 15,4 76,5 11,4 إناث

 298 40 84,08 66,4 16,8 77,7 10,5 املجموع

 .Mics6استغالل بيانات املسح: املصدر

 :حسب السن -2

(. سنة01-09)و ألاكبر سنا ( سنة0-0)فال ألاصغر سنا بينت النتائج ان الوالدين و مقدمي الرعاية اقل عنفا مع ألاط

سنوات و تقل نوعا ما بعد  0و 2ترتفع نسبة العنف النفس ي و العنف الجسدي نتيجة العقاب عند ألاطفال ما بين 

، و يرجع ذلك وعي ألاطفال كلما ارتفع سنهم من جهة و اخذ ألاولياء و مقدمي الرعاية بعين الاعتبار (سنة01-09)ذلك 

 .عند العقاب( املراهقة) سن الطفل الحساس
 

 سنة حسب طريقة العقاب املستخدمة و السن 01إلى  0توزيع ألاطفال من  :2جدول رقم 

ألاساليب التأديبية  

 غير العنيفة فقط

كل طرق العقاب  العقاب الجسدي العنف النفس ي

 العنيفة

 املجموع

 الكل العنيف

2-1 ans 12,3 66,1 9,4 57,0 72,8 5 940 

4-3 ans 8,3 81,1 18,0 76,3 88,3 6 146 
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2-5 ans 9,3 80,9 19,3 72,6 87,3 15 414 

14-12 ans 12,1 77,7 16,6 58,6 83,4 12 798 

 298 40 84,08 66,4 16,8 77,7 10,5 املجموع

 .Mics6استغالل بيانات املسح: املصدر

 :حسب مكان إلاقامة و املنطقة الجغرافية -2

مقارنة % 9,2ناطق الريفية أعلى نسب العنف مهما كان نوعه جسدي او نفس ي و لكن بفرق ال يتعدى تسجل امل

، و يرجع ذلك لقسوة أصحاب الريف و عدم وعيهم بخطورة (على التوالي% 02,0مقابل % 01,1)باملناطق الحضرية 

، ثم املناطق الشمالية %(02,2)عليا ويرتفع العقاب العنيف بنوعيه في مناطق الهضاب ال. العقاب العنيف على الطفل

، %(20)، و تعتبر املناطق الشمالية الغربية اقل عنفا عندما يتعلق ألامر بطرق العقاب املستخدمة %(09)الوسطى 

و تتسبب طرق العقاب املستخدمة في . مما يدل على عدم تاثير التنمية و التحضر في اختيار طرق العقاب غير العنيفة

، و يؤكد هذا إلى عدم  إدراك ألاولياء لخطورة %(02,0مقابل % 22,2)كثر من العنف الجسدي العنف النفس ي أ

 .العقاب العنيف خاصة على الصحة النفسية للطفل و أثار ذلك على حياته املستقبلية

 توزيع نسبة ألاطفال املعنفين حسب نوع العنف و مكان إلاقامة و املنطقة الجغرافية: 3جدول رقم 

ب التأديبية غير ألاسالي 

 العنيفة فقط

العنف 

 النفس ي

كل طرق العقاب  العقاب الجسدي

 العنيفة

 املجموع

 الكل العنيف

 684 24 83,8 65,3 15,7 77,2 11,2 الحضر مكان إلاقامة

 614 15 84,4 68,2 18,5 78,6 9,3 الريف

املنطقة 

 الجغرافية

 852 12 85,0 66,5 13,4 80,3 10,9 شمال وسط

 192 5 82,8 69,3 20,7 78,3 10,9 شمال شرق 

 189 6 79,0 59,7 14,3 68,0 12,2 شمال غرب

 11420 87,29 70,42 20,39 81,59 08,78 الهضاب العليا

 646 4 81,7 62,2 16,3 73,3 10,6 الجنوب

 298 40 84,08 66,4 16,8 77,7 10,5 املجموع

 .Mics6استغالل بيانات املسح: املصدر

 :املستوى التعليميحسب  -4

ولكن إذا أخذنا العقاب الجسدي العنيف على . عامة تعتبر ألامهات ألاميات اقل عنفا ضد أطفالهن مقارنة بغيرهن

حدا، فنجدهن أكثر عنفا، حيث تبين النتائج انه كلما ارتفع املستوى التعليمي لالم كلما كانت طرق العقاب الجسدي 

املتعلمة وإدراكها لخطورة العقاب العنيف على صحة الطفل وما يترتب عنه مستقبال اقل عنفا، و هذا راجع لوعي ألام 

أما فيما يخص العنف النفس ي، نالحظ أن ألامهات . و كذلك استخدامها لطرق جديدة للعقاب دون تعنيف للطفل

عند ألام غير املتعلمة وقد يفسر ذلك بقلة الضغوطات . ألاميات و ذوات املستوى التعليمي العالي اقل عنفا من غيرهن

 . واللجوء إلى رياض ألاطفال و املربيات بالنسبة لالم ملساعدتها في تربية أطفالها
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 توزيع ةسبة ألاطفال املعنفين حسب نوع العنف و املستوى التعليمي لالم: 4جدول رقم 
 

ألاساليب  

التأديبية غير 

 العنيفة فقط

ب كل طرق العقا العقاب الجسدي العنف النفس ي

 العنيفة

 املجموع

 الكل العنيف

 592 7 80,6 61,6 19,5 74,9 13,0 بدون مستوى 

 880 6 84,0 66,8 18,0 77,0 9,7 ابتدائي

 895 11 86,8 70,3 18,0 80,5 8,1 متوسط

 191 9 84,6 66,5 14,8 77,9 10,9 ثانوي 

 739 4 81,7 63,5 11,3 75,9 12,9 عالي

 298 40 84,08 66,4 16,8 77,7 10,5 املجموع

 .Mics6استغالل بيانات املسح: املصدر

 :حسب مؤشر الثروة-5

عامة و حسب بيانات املسح العنقودي السادس تعتبر ألاسر الفقيرة اقل عنف على ألاطفال مقارنة باألسر املتوسطة و  

ي العنيف فنجد انه كلما ، و لكن فيما يتعلق بالعقاب الجسد(على التوالي% 01,90و % 09,2و % 00,00)  الغنية 

وقد % (. 02,90و %  02,0و% 00,20)ارتفع املستوى املعيش ي لألسرة كلما قل العنف العقاب العنيف ضد ألاطفال 

يكون ذلك راجع إلى أن ألاسر الفقيرة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها  و التي تؤثر على طبع و سلوك 

 .م أكثر عنف على أطفالهمافردها خاصة الوالدين مما تجعله

 مؤشر الرفاه الاقتصاديتوزيع ةسبة ألاطفال املعنفين حسب نوع العنف و : 5جدول رقم 

ألاساليب  

التأديبية غير 

 العنيفة فقط

كل طرق العقاب  العقاب الجسدي العنف النفس ي

 العنيفة

 املجموع

 الكل العنيف

 17736 82,99 67,37 19,61 76,34 10,07 فقير

 088 8 85,6 68,6 17,2 78,3 9,6 متوسط

 14475 84,59 63,99 13,09 79,08 11,50 غني

10,5 77,7 16,8 66,4 84,08 10,5 40 298 

  Mics6استغالل بيانات املسح: املصدر

 

 :حسب معاناة الطفل من صعوبات وظيفية -2

يفية كالقدرة على النظر أو ان ألاطفال الذين يعانون من صعوبات وظ 2يالحظ من خالل نتائج الجدول رقم

على % 02,2مقابل % 02,0)الحركة أو الاتصال وغيرها أكثر عرضة إلى العقاب الجسدي العنيف مقارنة بغيرهم 

، ويالحظ نفس الش يء بالنسبة للعنف النفس ي لكن بدرجة  مما يلفت الانتباه، فعوض ان يعامل بلطف (التوالي

جسدية ونفسية عنيفة، وهو ما يعاني منه معظم ألاطفال املصابين  مراعاة لوضعه الصحي نجده يتلقى عقوبات

 .  و يجب إلاشارة إلى ان هذا النوع من العقوبات تزيد من عجز الطفل الوظيفية و أيضا النفسية. بإعاقات وظيفية
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 سنة 01و  0توزيع نسبة ألاطفال املعنفين حسب نوع العنف و الصعوبات الوظيفية للطفل ما بين  :6جدول رقم
 

ألاساليب التأديبية  

 غير العنيفة فقط

العنف 

 النفس ي

كل طرق العقاب  العقاب الجسدي

 العنيفة

 املجموع

 الكل العنيف

لديه صعوبة 

 وظيفية

8,5 77,7 23,2 68,7 84,9 5922 

ليس لديه أي 

 صعوبة وظيفية

10,5 79,7 16,6 68,0 85,8 31370 

 298 40 84,08 66,4 16,8 77,7 10,5 املجموع

  Mics6استغالل بيانات املسح: املصدر

 : الصعوبات الوظيفية لالمحسب  -7

اظهرا نتائج الدراسة أطفال ألامهات اللواتي لديهن صعوبات وظيفية يعانون أكثر من غيرهم من العنف الجسدي و 

مقارنة بالعنف النفس ي %( 02,9مقابل % 00)، و الفرق اكبر في حالة العنف الجسدي %(01,2مقابل % 02,0) النفس ي 

فمن املعلوم أن إصابة الشخص بصعوبات وظيفية تجعل منه أكثر قلقا و اقل تحمل مما يجعله يصب كل غضبه . 

 ة ألام الوظيفية تجعل منها ا .  على أطفاله و من هم حوله

 (سنة 10-00)توزيع نسبة ألاطفال املعنفين حسب نوع العنف و الصعوبات الوظيفية لالم : 7جدول رقم 

 

ألاساليب  

التأديبية غير 

 العنيفة فقط

العنف 

 النفس ي

كل طرق العقاب  العقاب الجسدي

 العنيفة

 املجموع

 الكل العنيف

لديها صعوبة 

 وظيفية

7,0 83,5 28,0 71,6 87,9 2 470 

ليس لديها أي 

 صعوبة وظيفية

10,0 78,0 16,5 67,9 84,7 34 393 

 436 3 75,2 47,8 11,2 70,5 17,2 املجموع

 Mics6استغالل بيانات املسح: املصدر

 

II. مواقف ألاولياء اتجاه العقاب الجسدي: 

اهتم املسح العنقودي السادس بمعرفة آراء ألاولياء و مقدمي الرعاية حول موافقتهم على العقاب الجسدي للطفل ما 

 : سنة، فكانت النتائج كالتالي 01و  0بين 

 :ملنطقة الجغرافيةالجنس و مكان إلاقامة و احسب  -1

املبحوثين يوافقون على ضرورة و أهمية العقاب الجسدي في تربية الطفل، ( 0/1)أوال يجب إلاشارة إلى أن اقل من ربع 

%(. 02مقابل % 02,0) و ال يوجد فرق بين الجنسين، أي أن آلاباء و ألامهات لديهم نفس الرأي فيما يخص العقاب 
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 00,2و % 02,1) ون املناطق الحضرية و من يسكنون في ألارياف لصالح الحضر وهناك اختالف طفيف بين من يسكن

 01و يعتبر الجنوب الجزائري اقل موافقة على استخدام العقاب الجسدي ضد ألاطفال ألاقل من (. على التوالي% 

ليا للوسط أعلى وتسجل الهضاب الع. سنة  قبل كل من الشمال الشرقي  والوسطي والهضاب العليا الشرقية والغربية

و قد يفسر هذا ربما %(. 02,2)و تليها املنطقة الشمالية الغربية %( 20,2)نسبة للموافقة على العقاب الجسدي 

 . باالختالف املوجد بين الجنوب و الشمال فيما يخص الثقافة و السلوك املنتهج   في تربية ألابناء

 الجغرافية حسب الجنس و مكان إلاقامة و املنطقة ةسبة املوافقة على معاقبة الطفل جسديا: 8جدول رقم 

يجب معاقبة  املتغيرات

 الطفل جسديا

عدد ألامهات ومقدمي الرعاية الذين 

 يستجيبون لوحدة انضباط الطفل

 31 23.8 ذكور  الجنس

 571 20 23,0 إناث

 إلاقامةمكان 
 567 12 23,4 حضر

 036 8 22,3 ريف

املنطقة 

 الجغرافية

 627 6 22,2 الشمال وسط

 788 2 21,0 الشمال الشرقي

 305 3 26,7 الشمال الغربي

الهضاب العليا 

 الوسطى

31,3 1 622 

الهضاب العليا 

 الشرقية

21,8 2 911 

الهضاب العليا 

 الغربية

23,7 1 113 

 236 2 17,3 الجنوب

 603 20 23,0 املجموع

 .Mics6سحاستغالل بيانات امل: املصدر                   

 

 السن و مكان إلاقامة و املنطقة الجغرافيةحسب  -2

، و ترتفع هذه النسبة %(00,0)اقل موافقة على العقاب الجسدي لألطفال (  سنة 09اقل من )أن ألاولياء ألاصغر سنا 

ى مع ارتفاع سن الولي، فمن املعروف انه مع العمر يصبح الشخص اقل تحمال وأكثر غضبا مما يجعل منه يلجا إل

 .الضرب مثال مباشرة دون محاولة البحث على طرق أخرى للعقاب

عالقة مع نوع العقاب املستخدم، فكلما ارتفع املستوى التعليمي  كما أن للمستوى التعليمي لالم و مقدمي الرعاية

ق و أن ، و يرجع هذا كما سب%00,9إلى %  02,0ألحدهما كلما قلت نسبة موافقتهم على العقاب الجسدي لتنتقل من 

 . ذكرنا الى دور التعليم في توعية ألاولياء باآلثار السلبية للعقاب الجسدي 

 

أما حسب مؤشر الثروة أو مستوى الرفاه الاقتصادي، تظهر نتائج الدراسة أن ألاولياء و مقدمي الرعاية ألاكثر فقرا 

جة الضغوطات املادية و الاجتماعية من غيرهم، وهذا نتي%( 09,9)موافقة على العقاب الجسدي لألطفال  ألاكثر هم 
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التي يعيشونها، فعلى سبيل املثال ضيق البيت يؤثر على الطفل فيجعله أكثر شغبا و بالتالي قد يعرض نفسه للعقاب 

 ، الجسدي من احد ألاولياء

سنة  10لى ا 00و مقدمي الرعاية في السن  ألاولياءوأخيرا تبين من املسح العنقودي السادس انه ال يوجد فرق بين 

و % 02,0) فيما يخص املوافقة على العقاب الجسدي للطفل بين من يعانون  من صعوبات وظيفية و من ال يعانون 

02. ) % 

 ةسبة املوافقة على معاقبة الطفل جسديا حسب السن و مكان إلاقامة و املنطقة الجغرافية: 2جدول رقم 

 

يجب معاقبة  املتغيرات

 الطفل جسديا

ومقدمي الرعاية الذين عدد ألامهات 

 يستجيبون لوحدة انضباط الطفل

سن ألام أو 

مقدمي 

 الرعاية

<25 ans 18,2 836 

25-34 ans 21,2 7 705 

35-49 ans 24,8 10 245 

50 ans &+ 22,3 1 815 

املستوى 

التعليمي لالم 

او مقدمي 

 الرعاية

 480 3 26,2 بدون مستوى 

 378 3 24,9 ابتدائي

 169 6 22,8 متوسط

 674 4 22,2 ثانوي 

 902 2 18,5 عالي

مستوى الرفاه 

 الاقتصادي

 550 4 25,0 ألاكثر فقرا

 400 4 22,7 فقير

 140 4 21,5 متوسط

 912 3 23,5 غني

 600 3 21,8 ألاكثر غنى

صعوبات 

وظيفية      

 (سنة18-42)

لديها صعوبات 

 وظيفية

23,9 1096 

ليس لها صعوبات 

 وظيفية

23,0 17533 

 1974 22,3 غير مصرح

 603 20 23,0 املجموع

 .Mics6استغالل بيانات املسح: املصدر               
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 :خاتمة

العنف ضد ألاطفال من أكثر القضايا الاجتماعية و الدولية التي تلفت اهتمام الباحثين واملنظمات الحكومي و غير 

و لكن لألسف ال تخلو املجتمعان العربية بل . يزة و مستقبل أي مجتمعالحكومية بما إنها تمس فئة حساسة و رك

والجزائر مثلها مثل بقية الدول العربية تشهد في السنوات ألاخيرة ارتفاعا ملعدالت العنف . تتفاقم فيها أكثر من غيرها

دهور ألاوضاع الاقتصادية ضد ألاطفال بكل أنواعه حتى تلك التي ال تتماش ى مع عروبة املجتمع و إسالمه، خاصة مع ت

 . و الاجتماعية ألفراد املجتمع

ويتفاوت حجم الظاهرة حسب املنطقة الجغرافية ومكان إلاقامة واملستوى التعليمي للوالدين وجنس الطفل حيث 

تقل نسب ألاطفال املعنفين كلما ارتفع املستوى التعليمي للوالدين و يرجع ذلك إلدراك الوالدين لخطورة الضرب 

ينتشر العنف ضد ألاطفال أكثر في املناطق الريفية عنه في . عنيف على صحة الطفل العقلية و النفسية و الشخصيةال

 .املناطق الحضرية خاصة العنف الجنس ي وقد يكون ذلك راجع لتأثير الوضع الاقتصادي و ضعف املستوى التعليمي

لظاهرة، ألنه ال يمكن تقبل العيش في مجتمع يعنف في ألاخير نقترح مجموعة من التوصيات للحد من انتشار هذه ا

أفراده الفئة ألاكثر حساسية و براءة و مستقبل أية امة، فمن خالل العنف ضد ألاطفال فإننا نحطم امة بإكمالها 

 . على املدى البعيد

ي نصت عليها الغاية إن تضافر الجهود بإمكانها القضاء على العنف ضد ألاطفال و ذلك بإتباع الاستراتجيات السبع الت

 :، وهي 0929من أهداف التنمية املستدامة و التي تهدف للقضاء على العنف ضد ألاطفال مع حلول سنة 02-0

 (.حظر السلوك العنيف وتقييد إتاحة الكحول و ألاسلحة النارية على سبيل املثال ) تنفيذ القوانين  -0

تهاك الجنس ي للفتيات او السلوك العنيف بين تغيير القواعد و القيم خاصة تلك التي تتغاض ى عن الان -0

 .الفتيان على سبيل املثال

تحديد البؤر الساخنة للعنف في ألاحياء ثم التصدي لألسباب املحلية عبر ضبط الامن ) تهيئة بيئات مأمونة  -2

 .املوجه لحل املشاكل و تدخالت أخرى 

 .ار السندعم ألابوين و مقدمي الرعاية و توفير تدريب لألبوين خاصة صغ -1

 تعزيز ألاجور و ألاوضاع الاقتصادية -9

 تقديم خدمات الاستجابة -2

  . تنمية املهارات التعليمية و الحياتية -2

وأخيرا نقترح مجموعة من التوصيات تدعيما لالستراتجيات السبع من اجل القضاء على ظاهرة العنف ضد 

 .ألاطفال

 :الحلول والتوصيات للحد من هذه الظاهرة

 .رق الوقاية من ذلكطاهرة و ظر الوعي الديني وألاخالقي لخطورة الالعمل على نش -

 .في املدارس و الالتزام بتطبيقها ألاطفال وضع ألانظمة والتشريعات لضبط أسلوب التعامل مع -

 02من قبل الدولة واملجتمع والحرص على مواصلة الطفل دراسته إلى ما بعد السن ألاطفال  محاربة ظاهرة عمالة  -

 .سنة 

 .تعزيز الدور إلاعالمي في محاربة هذه الظاهرة و إلاعالن على مرتكبيها، -



 اإلساءة الجنسية لألطفال الواقع وسبل المعالجة 

 برلين –المانيا / طي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقرا 247  

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 .تشديد العقوبات على مرتكبي العنف ضد ألاطفال -

 .الاهتمام أكثر باألطفال خاصة دوي الاحتياجات الخاصة و ألاسر املعوزة -

ديم الدعم النفس ي من خالل برامج املتابعة املستمرة لألطفال الذين تعرضوا للعنف خاصة العنف الجنس ي، وتق -

 إلارشاد النفس ي في املؤسسات التعليمية، خالل جميع املراحل

 :املراجعقائمة 

 .القاهرة. دار املعارف. لسان العرب. ابن منظور  .0

الة تقييم القوانين املؤثرة على عد. عدالة النوع الاجتماعي والقانون : الجزائر(. 0900. )برنامج ألامم املتحدة إلانمائي .0

 .النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي

 www.arabbarometer.org. الاستطالع ألاول . الدورة السادسة. نتائج البارومتر العربي(. 0900. )البارومتر العربي .2

دراسة اجتماعية ميدانية في : طفال و انعكاساته على شخصيةالعنف ألاسري ضد ألا , ( 0901. )أنس عباس غزوان .1

 1العدد, 02املجلد, العلوم إلانسانية -مجلة جامعة بابل, كلية العلوم/جامعة الكوفة, مدينة حلة

  https://www.unfpa.org،( 0900) صندوق ألامم املتحدة للسكان .9

املكتب إلاقليمي ملنظمة الصحة العاملية . نف والصحةالتقرير العالمي حول الع (.0990. )منظمة الصحة العاملية .2

 مصر. القاهرة. لشرق املتوسط

 https://WWW.OMS.ORG (. 0902. )منظمة الصحة العاملية .2

 (.0900. )منظمة الصحة العاملية .0

VIP_PVL_13_1/arhttps://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/NMH_ 

 0رقم. إحصائيات تحت املجهر. محددات العنف في مصر(. 0900)اليونيسيف  .0

العنف املجتمعي ضد ألاطفال املمارس عليهم العنف من وجهة نظر الام ومعلمات , (0900)شجن رعد وايناس فصيح  .09

 .0900ماي ,09العدد, بغداد, املجلة العربية للعلوم التربوية و النفسية, املركز
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 .العنف الجنس ي  ضد ألاطفال

 سلسبيل بن قاسم                                                                                                      هبة لعرابة

 فلسفة القيم: طالبة دكتوراه السنة الثالثة                                   علم النفس املدرس ي طالبة دكتوراه

 الجزائر -0-ين سطيفمحمد ملين دباغ جامعة                                                                              

 :امللخص

هذا الوباء  . أصبحت ظاهرة العنف  الجنس ي  من أكثر الظواهر الاجتماعية تعقيدا، وغموضا وتركيبا وانتشارا 

الصامت الذي  هو عبارة عن إشراك الطفل في فعل جنس ي ال يدركه واليستطيع  إعطاء  موافقة عليه مع شخص 

ذلك أن .فجوهر موضوع هذه الدراسة هو الطفل املعّنف . رس ي هذا الفعلوالهدف هو إشباع متطلبات  مما.بالغ 

سواء على ،نتائج العنف الجنس ي تظهر على مستويات مختلفة ذات أهمية كبيرة في حياة الطفل  وفي تحديد مستقبله 

وعية العامة  وعليه تهدف هذه الورقة البحثية إلى ت. املستوى الشخص ي ،النفس ي ، إلاجتماعي، الدراس ي، العالئقي

كما . حول العنف الجنس ي ضد ألاطفال من خالل التطرق إلى مفهومه، أسبابه، أشكاله  ومن ثم آلاثار الناجمة عنه

وستحاول الباحثتان اعطاء نظرة  .أنه يعتبر من طابوهات املجتمع أين يحظر التكلم عنه وحتى دراسته دراسة علمية

  .الذي يتعرض له الطفل مختصرة شبه شاملة عن هذا النوع من العنف

 .، طابوهاتظاهرة اجتماعية، العنف الجنس ي، الطفل، الوباء الصامت:  الكلمات املفتاحية

Abstract : 

Sexual violence has evolved into one of the most complicated, perplexing, and 

pervasive societal problems. This hidden pandemic is the participation of a kid in a sexual act 

for which he is unaware and is incapable of consenting with an adult, with the aim of meeting 

the demands of the act's practitioners. The abused kid is the central topic of this research 

because the effects of sexual violence manifest at a variety of significant levels in the child's 

life and influence his future, whether on the emotional, psychological, social, intellectual, and 

relational levels. As such, this study article seeks to increase public knowledge of sexual 

violence against minors by examining its idea, causes, manifestations, and subsequent 

consequences. It is also considered taboo in society since it is illegal to discuss it or even do 

scientific research on it. The two researchers will try to give a succinct, semi-comprehensive 

overview of this kind of child abuse. 

Keywords: Social phenomenon, sexual violence, child, silent epidemic, queues. 
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 :مقدمة -

لقد لوحظ على مر العقود ألاخيرة، اهتمام عالمي متزايد بمسألة مواجهة قضية سوء معاملة ألاطفال بشكل عام، 

من آالم املجتمع العربي إلاسالمي اليوم هي  وما ألابحاث والدراسات. الجنس ي ضد الطفل بشكل خاصوالعنف 

 هااكتساح ظاهرة العنف الجنس ي ضد الطفل، هذه الظاهرة التي مست ألاطفال من الذكور وإلاناث، وتعددت أشكال

معات، فإذا لة لعالم الطفل في كل املجتوتنوعت آثارها منها النفسية والجسدية واملجتمعية، إنها ظاهرة مرضية قات

وهت نف
 

سية الطفل فحتما سيكون املجتمع مشّوه، فالطفل مرآة عاكسة للمجتمع، فإن أردنا البحث عن أسباب ش

ومسوغات تدهور املجتمع البد أن نبحث عن العلل املرضية التي رافقت الفرد منذ نشأته، وقراءة مراحل تكوينه 

ن مظهرها ونقاوتها فإن نتائجها ستنعكس والتركيز على مرحلة الط فولة له،ألنها الصفحة البيضاء ألاولى له فإن حس 

زقت وشوهت سيكون حتما مجتمعا ممزقا ومريض وتكتس ي الذراسة أهميتها من كونها . على صورة املجتمع، وإن م 

الرغم من زيادة انتشاره وتكرار تتطرق إلى موضوع يعتبر من طابوهات املجتمع أين يحضر التكلم عنه أو حتى دراسته ب

أما بالنسبة ألهداف الدراسة فهي تهدف إلى التطرق وتسليط الضوء علة ظاهرة العنف .حدوثه في السنوات ألاخيرة 

 .الجنس ي ضد ألاسباب لعل ذلك يؤدي إلى التخفيف منها وملا ال الحد منها

ألاسباب التي ساهمت في انتشار هذه الظاهرة   هيهذه الظاهرة؟ وماما هي: وإلاشكال الذي يمكن أن نطرحه هنا هو

 وماهي النتائج وألاثار إلاساءة الجنسية  للطفل؟؟

 :مفهوم العنف الجنس ي-1

 . قد تختلف تسميات هذه الظاهرة من عنف جنس ي،إساءة جنسية، اعتداء جنس ي ولكن الفعل واحد وآثارها واحدة

وفقا لوجهة النظر النفسية ،الاجتماعية، القانونية ، للعنف الجنس ي ضد ألاطفال هناك تعريفات كثيرة 

ع إعطاء موافقة عليه مع يطفل في فعل جنس ي اليدركه واليستطإشراك ال و الجنسيه عنفها تتفق في أن الوجميع

العنف الجنس ي فعل مجرم أخالقيا كما أن  . شخص بالغ أو طفل أكبر منه والهدف هو إشباع متطلبات املعتدي

 .العالموقانونيا في كل 

هو إشراك الطفل في نشاط جنس ي وهو أو هي  0000وفقا للتعريف الذي قدمته منظمة الصحة العاملية و 

التستوعبه بصورة كاملة واليستطيع املوافقة عليه بناءا على الادراك واملعرفة أو أن يكون غير مستعد لهذا الفعل 

 .  نتيجة عدم نموه

يكون من خالل  ،ريق نشاط بين طفل وشخص بالغ أو طفل آخرالعنف الجنس ي على ألاطفال عن ط حدث وي

عمره أو نموه في موقع مسؤولية أو ثقة أو سلطة، بحيث يكون النشاط املزمع فعله إلرضاء أو إشباع احتياجات 

الشخص آلاخر وقد يشمل هذا لكنه يقتصر على إغراء أو إجبار الطفل في الاشتراك في أي نشاط جنس ي غير قانوني 

طفل في القيام بأعمال لوالاستغالل الس يء ل.الاللطفل في الدعارة أوغيرها من املمارسات الجنسية غير القانونية واستغ

 (09،ص0909علي،) تنطوي على العرى وإلاباحية ،وكذلك املواد والصور التي يتم نشرها على شبكة الانترنت

بالغ باشراك الطفل في فعل جنس ي وعليه يمكن القول بأن العنف الجنس ي ضد ألاطفال هو قيام شخص 

 .اليدركه ودون موافقته لتلبية شهواته الجنسية
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 :ألاطفال العنف الجنس ي ضدظاهرة انتشار أسباب-2

 التفرج على إدمان هو لألطفال الجنس ي العنف  ظاهرة انتشار كثرة في ساهمت التي  الرئيسية ألاسباب بين من

 و بلدااته  تاحساس وانحسارا،وتزداد ضيقا تزداد إدراكه آفاق فإن املتفرج عند الصور  تدفق  يزداد إلاباحيات،ملا

 زاد  مدمن،وكلما كل يجدهذي ال ألالم عين هو"ألم،بل  يعقبه الذي الفاحش البصري  الاستمتاع عن نكوصا،ناهيك

دمن  بأنما الخوف يبرح أمله،فال إدمانه،اشتد  له اليستطيع لسببا عنه انقطع إذ  الحال أواليكفي،فكيف اليدوم عليه ي 

 عالقةيقيم   البصرية،بل املتعة إلى إلادراكيةاملختلفة املتع ردّ  على املتفرج   مخرجا،واليقتصر اليجدمنه لوضع أو دفعا

دخله مفتوحة العالم،نافذةب العين باتصال الحاصل  ألاثر نطاق من  خرجهاي  املتعة،إذ هذه خاصةب  نطاق إلى عليه،لي 

     اللذة هو لذيا ألاول  وصفها عن فتنتقل بالشهوة تزدوج البصرية متعته املتفرج يجعل...لذاته،  تصالإلا هذا اشتهاء

 (90،ص0902الرحمن )" املشتهاة اللذة وصف إلى  املعطاة

النظر  بهذا ،مستمتعا الجنس بشهوة  أيضا فحسب،بل النظر الصور،البشهوة إلى ينظر أن يشتهي"لذافاملتفرج 

الرحمن ) " سوأة حقه في أضحت الصورة النظر،ألن بهذا الشاشة،مستمتعا خالل من غيره  سوأة لىإ ينظر ،ألنه

 (90،90،ص0902

 وال الحياء ذرات من  ذرة يحمل أو سرايعد يخفي     سوءاته،فلم ليبدي نسانإلا عن الحياء  ستار  انتزع  هكذا  

ى   لشت إلاشهار ومؤسسات واملسلسالت ألافالمفي   تبث بما والفجور  الخالعة ألنواع العنان أطلق الكرامة،بل قيم من

 تعقب إلى بصاحبه يفض ي لتفرج ا على إلادمان فإن"املتفرج، شهوات الثوران أفالمه  او إعالناته في الجنس مظاهر

 به يفض ي لذي ا التلصص في وقع الاستبدال، هذا حصل النظرة،ومتى شهوة بالنظر يستبدل الصورةاملثيرة،ألنه

 إلى نظره انقلبل  الثاني  إلاستبدا هذا  شهوةالفرج،ومتدحصل النظر بشهوة السوءات،مستبدال   صور  تعقب وره،إلىبد

 يظهر  ال الحيوان كالبهيمية،ألن املتلصص،تجعله  فيها يقع لفتنةإلافتراضيةالتي ا هذه وإن بسواء  سواء كالفرج سوأة

  هو به يقوم ما الالإنسانية،بل    سلوكاته في املتلصص املتفرج به قومي ما خفاؤها،عكسا أو  ورهاهظ اليشغله هو سوءات

ل قيمه هّدم أنه
ّ
 من جعل إلاباحية الصور  لىع املتفرج الجنس، ،ألن في وجوده أو وحياته سلوكهاختزل  ألنه نفسه وذ

 أفعاله كل في ستر  إلى  حاجةب جوارحه،فهو وجميع إلادراكية أفعاله كل في بل فحسب نظره في ليس   سوأة كله   أو  ذاته

 .للحياء    لفاقد النظر هو التفرج ألن

  :الجنس ي العنف أشكال

 :نجد ألاطفال ضد الجنس ي العنف أشكال بين من

 الجنسية ألافعال عن والحديث الهاتفية املكاملات مثل لفظي .1

 مالبسه تغيير أثناء مشاهدةالطفل وهي البصري  .2

 املادي الكسب أجل من جنس ي سلوك في الطفل اندماج وهي الطفل دعارة .3

 إلاباحية ألافالم مشاهدة على وإجباره فاضحة أوضاع في الطفل صور  أخذ وهي الخالعة .4

 الطفل أمام جسده املعتدي يعرض إلاستعراضيةحيث .5

 اإلاغتصاب وكذ مختلفة بوسائل الجنس ي إلاختراق .6

  بالجسد الجنس ي التحرش .2
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 :نس ي على الطفلآثار العنف الج-

يقترن العنف الجنس ي على الطفل بإعاقة وظيفية ضئيلة، أعراض جسدية حادة، تشخيصات طبية شائعة وأبرز 

ابات في الجهاز التناسلي اضطر ،اضطرابات معوية ومعدية ،أوجاع في الرأس ،أوجاع في البطن ألاعراض الجسدية هي 

ة غالبا ماتظهر بعد مرور سنوات على الصدمة ألاولى ممايجعل غير أن هذه ألاعراض الجسدي.أعراض الهلع ،والحوض 

كما أن هناك ارتباط قائم ومثبت بين العنف الجنس ي في مرحلة الطفولة .الربط بينها وبين العنف الجنس ي أقل بداهة

 .وانخفاض مستوى ألاداء املدرس ي والفرار من املنزل وإلادمان على املخدرات

لدى البالغين والناجمة  ظهر نطاقات من الاضطرابات التي ت سبعة( 0000)مارشال تاكيت و -وصف كيندالكما وقد 

 :املراهقة/ عن العنف الجنس ي في مرحلة الطفولة

 (ألافكار الوسواسية ،الصور والذكريات املفاجئة عن تجربة العنف الجنس ي)إضطرابات مابعد الصدمة  -0

تقدير  في مكان خطر ،الشعور املزمن بالعجز، تدنيمثل النظر إلى العالم على أنه )الاضطرابات املعرفية  -0

 (الذات

 (مثل الاكتئاب، الخوف ،القلق،الرهاب ،الوسواس القهري ،الغضب)الاضطرابات العاطفية  -2

 (الصعوبة في حماية الذات، الصعوبة في وضع  الحدود)ضعف في الاحساس بقيمة الذات  -1

بالحوادث املرتبطة  لق فقدان الذاكرة في مايتعالذهني،في الشرود  فراط مثل التفارق، الا )فادي املواجهةت  -9

 (بالعنف الجنس ي

مثل الاضطرابات في العالقات الحميمة، صعوبة في التعبير عن )صعوبات في العالقات مع ألاشخاص آلاخرين  -2

 (الذات 

لجهاز مثل التغيرات في بنية الدماغ، قصور في جهاز املناعة، إحساس بالتعب ،مشاكل في ا)مشاكل صحية  -2

 (التناسلي، تعاطي املخدرات، آالم في الرأس

فيبدو أن ثمة عوامل عديدة تساهم في ظهور املزيد من . غير أنه هذه ألاعراض قد التظهر على كافة ألاطفال

من العوامل التي و  .ألاعراض املرضية يمكن تصنيفها  كعوامل ترتبط بالطفل نفسه وأخرى ترتبط بالعنف الجنس ي 

فمن املثبت أن العنف الجنس ي في مرحلة . نذكر عمر الضحية عند العنف الجنس ي إذ يلعب دورا مهما ترتبط بالطفل

الطفولة يؤدي إلى عواقب وخيمة ويكون ضحاياها أكثر عرضة لإلصابة باألمراض النفسية من ضحايا العنف الجنس ي 

 . الذي يقع في سن الرشد

سجلن نقاطا أكثر في ،عاما 01لتهن للعنف الجنس ي قبل سن النساء اللواتي تعرضن في طفو سبيل املثال  وعلى

وقد خلص البحث الذي قامت به كيندال مع . مقياس بيك لالكتئاب من اللواتي لم يتعرضن للعنف الجنس ي

إلى أن آثار العنف الجنس ي للطفل ،دراسة تجريبية أجريت في التسعينيات 19مجموعة من املؤلفين والذي تناول 

هي القلق التي تظهر عليهم  أكثر ألاعراض شيوعا ف بالنسبة لألطفال ماقبل سن املدرسة، و .مرتختلف وفقا للع

والكوابيس والخلل في السلوك الجنس ي ، أما لدى ألاطفال في سن املدرسة فأبرز ألاعراض تشمل الخوف وألامراض 

يعاني املراهقون بدورهم كما  راجعي، العقلية والعدائية والكوابيس واملشاكل في املدرسة وفرط النشاط والسلوك الت

من الاكتئاب والسلوك الانسحابي ،السلوك الانتحاري واملؤذي للذات ،آلاالم الجسدية ،ألاعمال املخلة بالقانون، 
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البد من إلاشارة هنا إلى أن قدرة الطفل على البقاء وتخطي ألاحداث و  .الفرار من املنزل وإلادمان على املخدرات

مو بشكل مالئم عقبها هي شكل من أشكال آلالية الدفاعية التي يستنبطها الطفل للتعامل بشكل ايجابي املعاكسة والن

ترتبط قدرة التكيف بسيرة الشخص وسوابقه والطريقة التي ينظر بها إلى ألاحداث التي تصادفه في كما و  . مع الصدمة

 .حياته

وقساوته  هذا النوع من العنف لحدة . الطفل له جابةتؤثر الظروف املحيطة بالعنف الجنس ي في طريقة استو  

مثل )العنف الجنس ي ضد الطفل ألاكثر انتهاكا أن فقد أظهرت الدراسات .التي تنعكس من خالل طبيعته ووتيرته

 .يقترن بأعراض نفسية وجسدية أكثر حدة ووضع صحي أكثر تدهورا من أشكال العنف الجنس ي ألاقل عنفا( الايالج

إلى جانب ذلك كله فهوية املعتدي . ألاعراض الجسديةاخفاء دث العنف الجنس ي تقترن بزيادة كما أن تكرر حوا

وطول فترة ابقاء هوية املعتدي سرية، .....( التهديد،إلاغواء)والاستراتيجيات املعتمدة ( عالقته بالضحية،فارق العمر)

( ، الالمباالة، أو إلقاء اللوم على الضحيةالتزام الصمت)ورد فعل املحيط، خاصة الطرف غير املعتدي من ألابوين 

 (02،09،01،ص0990،محفوظ ) .تؤثر بدورها وتؤدي إلى املزيد من العواقب

 :آلاثارالنفسية _

 من العمرية مراحله كل في آلاثار هذه تستمر والتي ،جنسيا املعنفين ألاطفال على تظهر التي النفسية  آلاثار من

 الجنسية لإلساءة التعرض بين دالة ارتباطات وجود  0991وآخرون ستون  دراسةججالد بينت" فقد.. املراهقة،الكهولة

 واضطرابات والعنف الذات وإيذاء والقلق كاإلكتئاب النفسية املشكالت وبعض الطفول  مرحلة في الانفعالية وإلاساءة

 الجنس ي، التوافق وسوء تكرار محاولة وكذا الذات تقدير وتدني املعرفية التحريفات  بعض ذلك إلى باإلضافة  الهلع

 إلابداع ويشل وإلاكتشاف وإلاستمتاع اللعب في رغبتهم وتحطم البريء عاملهم عن السعادة ،فتغيب "أخرى   مرة إلاساءة

 مع سليمة صداقة عالقة إقامة في صعوبة يجد أنه باإلضافة واقعه، عن ومعتزال وشاردا تائها سيكون  الطفل ألن  عنهم

 . العاطفي الجفاف من يعاني أصبح وصامتا،ألنه كنارا أقرانه،فيبقى

 (:حسب مجلس حقوق الاةسان)مكافحة العنف الجنس ي ضد ألاطفال

مكافحة العنف الجنس ي ضد  يشدد  مجلس حقوق الانسان حول حقوق الطفل على مجموعة من الخطوات في إطار 

 :يحث جميع الدول على القيام بالخطوات التاليةحيث  ألاطفال

التشريعات والسياسات القائمة املصممة لحظر ذ تدابير تشريعية وغيرها من التـدابير الفعالـة واملالئمـة، أو تعزيـز اتخا-أ

 جميع أشكال العنف الجنس ي والاعتداء الجنسيعلى ألاطفال في جميع الظروف وتجريم مرتكبيها والقضاء عليها؛

بها مرتكبو العنف والاعتداء الجنسيين العقاب التي يحظد ضمان املساءلة والسعي إلى وضع حد لحالة إلافالت من-ب

والتحقيق في هذه ألافعال ومقاضاة  اع وحاالت الطوار  ضد ألاطفال في جميع الظروف، بما في ذلك في حاالت النز 

مرتكبيها وإنـزال العقوبـاتاملالئمة بحقهم على نحو يتناسب مع عقوبات الجرائم ألاخرى الخطـيرة، والاعتـراف 

منعوا من العمل مع ألاطفاإللى حين إنشاء آلاليات  بـأناألشخاص املدانين بارتكاب عنف جنس ي ضد أطفال ينبغي أن ي 

 يهدد ألاطفال، ويشجعالدول في هذا الصدد على تبادل املعلومات ذات 
ً
الوطنية الالزمة لضمان عدم تشكيلهم خطرا

رة في جرائم العنف الجنس ي ضد ألاطفال، بغية تحسين حماية ، فيمـا يتعلـقباإلدانات الصادالاقتـضاءالصلة، حسب 

 عن تبادل املعلومـات بـشأن أفـضالملمارسات في مجال 
ً
ألاطفال مـنالتعرض لهذه الاعتداءات في البلدان ألاخرى، فضال

 .ةكرامة الطفل وحقه في الخصوصيمنع الجناة املدانين من العمل مع ألاطفال والحرص في آلان ذاته على صون
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عن طريق معالجة  الجنسيين ضد ألاطفالإيالء الاهتمام على سبيل ألاولوية ملنع جميع أشـكال العنـف والاعتـداء-ج

ا الجذرية، بوسائل تشمل الاستثمار في التعليموالتوعية لتعزيز التغير الاجتماعي في املواقف والسلوكيات التي هبأسبا

 د ألاطفال، بما في ذلك املمارسات التقليدية الـضارة، أو تعتبرهـاتتغاض ى عن أي شكل مـنأشكال العنف الجنس ي ض

 
ً
 عاديا

ً
 .أمرا

تعرض ألاطفال ألفعال العنف والاعتداء زيادة التزامها بتقديم التمويل في الوقت املناسب وعلى نحو دائم وكاف  ملنع-د

 عن إعادة تأهيلـهم
ً
ير التمويل املالئم لتطوير البحوث املتعلقة بما في ذلك توف.وإدماجهمالجنسيين وحمايتهم منها، فضال

 لتحس
ً
 .ين تدابير املنع وإجراءات التدخلبالعنف الجنس ي املمارسضد ألاطفال توخيا

املعنية بالطفل، أو دعم هذه املؤسسات إنشاء مؤسسات مستقلة لحقوق الطفل، مكّملة للهياكل الحكومية الفعالـة-ه

أمناء مظـاملاألطفال أو ما يماثلها أو مراكز التنسيق املعنية بحقوق الطفل في أو توطيدها أو تعيينها، ومنها مكاتب 

املؤسسات الوطنية لحقـوقاإلنسان أو املكاتب العامة ألمناء املظالم العامة، وتزويدها بما يكفي من التمويـل 

ذة ملنـعالعنف والاعتداء وتمكينها من القيام بدور أساس ي في رصد إلاجراءات املتخـ. وصول ألاطفال إليهاوتيـسير

 وتعزيز الجنسيين ض
ً
 مستقال

ً
داء الجنسيين على الصعيد عمال حقوق ألاطفال ضحاياالعنف والاعتأد ألاطفال رصدا

 .العالمي

العاملون معهم ومن أجلهم، بما في ذلك حماية ألاطفال من جميع أشكال العنف والاعتداء الجنسيين الـتي يرتكبـها -و

والتي يرتكبها موظفون حكوميون، كأفراد الشرطة وسلطات إنفـاذ . ليمية ومراكز الرعاية والاحتجازعفي املؤسسات الت

وذلك بوسائل تشمل توفير التـدريبوالتثقيف  .راكز الاحتجاز أو مؤسسات الرعايةالقـانون واملـوظفينواملسؤولين في م

مع أطفـالينتمون إلى فئات ألاقليات وغيرها من  للموظفين الذين يعملون مع ألاطفال وضمان توعية من يعملون منهم

 .وحقوق خاصةالفئات الضعيفة بما لهؤالء ألاطفال مـن احتياجـات

ستوى الوطني وعلى مستوى الطفل، على املوضع وإنشاء آليات مشورة وتظلم وإبالغ فعالة ومراعيـة الحتياجـات-ز

 .عاهتا معايير نوع الجنس وإلاعاقةءمتها ألعمار ألاطفال، ومرااملحلية، وضمان التزامها بمبدأ الـسرية،ومال ملجتمعات ا

ذلك وأن تكون نزيهة ومأمونةومشهورة ومتاحة لجميع ألاطفال لإلبالغ عن حوادث العنف والاعتداء الجنـسيين، بمـا في

 .اع، والتصدي لهانز في حاالت الطوار  وال

، قدر إلامكان، لجميع إعـادة إدمـاجإتاحة سبل الوصول إلى خدمات رعاية وإعادة تأهيـل و  -ح
ً
اجتماعي فورية ومجانا

هنج متكامل وكلي يشمل في جملة أمور الدعم مباالستناد إلى  .تمييزألاطفال ضحايا العنف والاعتداء الجنسيين دون

 وإعا
ً
 .ملجتمعدة إدماجهم بشكل كامل في االنفس ي والتثقيف، لضمانإعادة تأهيل هؤالء الضحايا نفسيا

ضحايا العنف والاعتداء الجنسيين، بما ال ير التدريب والتثقيف املالئمين لألشخاص الذين يعملون مع ألاطفـالتوف-ط

وإنما يتعداهم إلى املوظفين القانونيين بمـن فـيهمالقضاة وأفراد .وحدهم، طباءوألا النفسانيين خـصائيين يقتصر على ألا 

من إيقاعهم ضحايا الشرطة املسؤولون عن تلقي شكاوى ألاطفال ضحايا
ً
 .مرة أخرى  العنف الجنس ي، تحـرزا

ضد ألاطفال وإدماج منظور قائم على تناول البعد املتعلق بنوع الجنس في جميع أشكال العنف والاعتداء الجنسيين-ي

ملتخذة لحماية ألاطفال من أشكال العنف والاعتداء الجنسيين انوع الجنس في جميع السياسات املعتمدة وإلاجراءات

جميعها، والاعتراف في آلان ذاتهبأن البنات وألاوالد يواجهون مخاطر متفاوتة تتعلق بأشكال متباينة من العنـف 

 .ل عمرية مختلفة وفي أوضاع مختلفةالجنـس ي فيمراح
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، وذلك بالتعبير عن آرائهم تهمحياضمان املشاركة الفعلية لألطفال في جميع املسائل والقرارات التي تؤثر علد -ك

 ألعمـارهم ومـدىوإ
ً
وتوفير  .يع إلاجراءات إلادارية والقضائية، بما يشمل جمجهمنضيالئها الاعتبار الواجـب وفقـا

ر طفال من املشاركة بنشاط وعلى قداملساعدة املالئمة من منظورإلاعاقة ونوع الجنس والعمر، لتمكين جميع ألا 

 .املساواة

والاعتداء الجنسيين ضدهم وصد هذه نـع ممارسـات العنـفضمان مشاركة نشطة لألطفال في وضع تدابير م-ل

 .طفال وتطويرهاألا املمارسات ورصدها، بوسائل تشمل تعزيز املبـادراتالتي يتزعمها 

املجتمعات الوطني وعلى مستوى وضع استراتيجيات أو خطط عمل منسقة ومتعددة القطاعات على املستوى -م

تصدي للعنـف ضـدألاطفال، بما في ذلك العنف والاعتداء الجنسيان ضد املحلية، وتعزيزها وتنفيذها من أجل ال

، وضمان تخصيص 
ً
ألاطفال، في سياق استراتيجيات محليـةشاملة لحماية الطفل وبأهداف واقعية ومحددة زمنيا

اتاملتخذة بما في ذلك وضع ترتيبات لرصد إلاجراء .يذ هذه الاستراتيجيات وخطط العملموارد مالية وبـشريةكافية لتنف

 .ألاطفال واستعراضها بصفة منتظمة من أجل التصدي للعنف الجنس ي ضد

ظم املعلومات الوطنية واملحلية ب شأن ألاطفـاال-ن
 
ظم جمع البيانات ون

 
ملعرضين للخطر، من أجل توجيه تحسين ن

ذاته على صون كرامتهم السياسات ورصد التقدم املحرز ملنـع ممارسـات العنـفالجنس ي ضد ألاطفال والحرص في آلان 

 .وتفادي وصمهموحقهـم في الخـصوصية

 وضـمان بـساطة إجـراءات تهم ضمان تسجيل ألاطفال بعد والد -س
ً
التسجيل وسرعتها وفعاليتها وإتاحتها بتكلفة فورا

 ،
ً
 .يات الوطنية وإلاقليمية واملحليةبأهمية تـسجيالملواليد على املستو والتوعية رمزية أو مجانا

 ومنع نكوصهم، بحيث تقترن اء وتنفيذ آليات وبرامج قانونية إقليمية ومحلية ملعالجة سلوك املعتـدينإنش -ع
ً
جنسيا

، وجمع ملجتمعفي ا مأمونةاملدانين بصورة هذه آلاليات بالعقوبات الجنائية وال تحل محلها، وإعـادةإدماج الجناة 

 .وتبادلهاجمال ت الجيدة في هذا الا املمارسا

ضد ألاطفال ومناقشة هذه مارسات الجيدة بشأن جميع القضايا املتعلقة بمكافحة العنف الجنسيتبادل امل-ف

. حقوقاالنسان مجلس–ألامماملتحدةالجمعيةالعامة )  افل إلاقليمية واملتعددة ألاطرافاملمارسات في املح

 (بال تاريخ ،الدورةالثالثةعشرةالبند”

 :العنف الجنس ي ضد ألاطفال الوقاية من _4

للوقاية من هذه الظاهرة املميتة التي تميت الطفل وألاسرة واملجتمع في آن واحد لذا البد البحث عن سبل الوقاية 

 : من هذا الفيروس الصامت

ضرورة  نشر الوعي و طرح موضوع إلاساءة ونتائجها إعالميا وفكريا سواء في إقامة الندوات واملحاضرات في كل  _

 .بها في املجتمعألاماكن لرفع الوعي العام 

تقوية املجتمع دينيا وروحيت والعودة إلى تعاليم شريعتنا إلاسالمية ملا تتضمنه من قيم الحياء والرحمة وألالفة  _

 . واملودة وغيرها من القيم العليا التي تحيي إلانسان

 .ضرورة تثقيف الطفل وتوعيته من طرف الوالدين وتدريبته على املواجهة الفّعالة _

 . رة عرض الطفل على الطبيب النفس ي ملعالجتهضرو   _
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ضرورة تشجيع الطفل املعنف إلعادة تكوينه النفس ي والفكري وزرع فيه ألاهداف وآلامال املستقبلية لتحقيق وصنع  _

 .ذاته بذاته

 :خاتمة

سباب وفي ألاخير لقد تطرقنا في هذه الورقة البحثية إلى العنف الجنس ي ضد ألاطفال من حيث املفهوم وألا 

نوات ألاخيرة هذه الظاهرة التي أضحت سريعة الانتشار في هذه الس .وآلاثار وسبل مكافحة هذا النوع من العنف

في العالم العربي بشكل عام والجزائر بشكل خاص إال أنه لم تهيأ لها السبل أو إلاجراءات ها وبالرغم تكرار حدوث

د من الانسانية والذي يستهدف صغار املجتمع أو الفئات الصارمة بحق القائمين بهذا السلوك الشنيع واملتجر 

الضعيفة وفي هذا الصدد وجب على السلطات اتخاذ إجراءات صارمة وردعية في حق مرتكبي هذا السلوك وعدم 

 .الرأفة بهم

 :اقتراحات الدراسة

ا على نفسية القيام بحمالت توعوية لألولياء والقائمين برعاية الطفل حول خطورة هذه الظاهرة وآثاره -

 .الطفل وعلى مستقبله

 .تحذير ألاطفال من الوثوق في أي شخص خارج من العائلة -

إجراء املزيد من البحوث العلمية التي تخص متغير الدراسة لندرة هذه الدراسات على املستوى املحلي  -

 .والعربي

 :قائمة المراجع

من جدول ألاعمال تعزيز 2الدورة الثالثة عشرة البند ”. لس حقوق الانسانمج-ألامم املتحدة الجمعية العامة -0

 .0909مارس00” .وحماية جميع حقوق إلانسان، املدنية والسياسية والاقتصادية

، إلاساءة الجنسية للطفل الوضع في لبنانأ أسطا.غ عناني و جنان.جيزيل أبي شاهين، غيدا(0990)ر محفوض،.زياد-0

 .انس قرافيكس،لوار : لبنان-بيروت

دار : السودان. ،الوباء الصامت إلاساءة الجنسية لألطفال الوقاية والعالج-(0909)ناهد محمد الحسن علي -2

 .املصورات للنشر والطباعة والتوزيع

املؤسسة العربية للفكر : بيروت. من الفقه إلائتماري إلى الفقه الائتماني :دين الحياء (. 0902. )طه عبد الرحمن-1

 .بداعوإلا 

 .مجلة تطوير العلوم إلاجتماعية،العدد الرابع عشر: الجزائر. إلاساءة الجنسية للطفل(. 0902. )قزو فتيحة-9
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الجنس للتحرش املفسرة والاجتماعية النفسية النظرية التوجهات  

 (والسسيولوجي السيكولوجي للتحليل مقارنة نظرية قراءة)

 *عبدالن ي املهدي على نادية. د

  ليبيا سبها، جامعة آلاداب، كلية النفس، معل قسم

* فراوي  غيث عبدالسالم مبروكة. د  

  سبها، جامعة آلاداب، كلية ،الاجتماع علم قسم

 

 :امللخص

 وهي وقانونية، واجتماعية، نفسية مشكلة يعد كما الطفل، ضد املمارسة الشائعة العنف أشكال من شكال الجنس ي التحرش يعد

مارس إلانسانية املجتمعات كافة في منتشرة ظاهرة
 
 والثقافي التعليمي املستوي  عن النظر بغض الاجتماعية، والشرائح الفئات مختلف بين وت

  تسبب أنها كما والاقتصادي،
ً
 للظاهرة مفسرة نظريات علمية دراسة لكل أن وحيث. واملجتمع الفرد على سلبية وانعكاسات هدامة آثارا

 النظريات أهم عرض خالل من وذلك الجنس ي، التحرش لظاهرة تحليلية نظرية مقاربة تقديم إلى يةالحال الدراسة سعت فقد املدروسة

 على نحصل كما املطروحة، للمشكلة ومتعمق دقيق تفسير على نحصل أن نستطيع النظرية خالل فمن له، املفسرة والاجتماعية النفسية

 .املدروسة للظاهرة واشمل أوسع فهم

 من والعقاب بالرفض اقترن  لدا مضطربة، نفسية بنية عن ناجم مضطرب فردي سلوك التحرش أن النفسية نظرياتال معظم ترى  حيث     

 على الظاهرة هذه اخذ عدم في يكمن الظاهرة، لهذه الرئيس والسبب القانونية، وتشريعاتها ودياناتها ثقافاتها اختالف على املجتمعات كافة

 النظرية وتؤكد الاجرام، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، وعلم النفسية، الصحة في املختصين قبل من روالتفسي بالتحليل العلمي الجد محمل

 .نفسيا مرضا وليس ودقيق، محدد عالجيا تدخال يستدعي نفس ي اضطراب الجنس ي التحرش أن على( فرويد) التحليلية

 العوامل وتحليل معرفة تستدعي التي الاجتماعية، الظواهر أهم من يعد ،باألطفال الجنس ي التحرش أن الاجتماعية النظريات تري  بينما          

 املختلفة الاجتماعية الوحدات بين السلوك تنظم التي املعايير اختالف هو الظاهرة هذه ظهور  في الاساس ي السبب بأن تري  كما به، املرتبطة

 أن على  كالهما وتؤكد. أشكاله أحد التحرش يكون  قد الذي العنف من مختلفة وأنماط داخلية صراعات إلى تؤدي قد والتي املجتمع، داخل

 .اجتماعية مشكلة هي بل فردية مشكلة ليست الجنس ي التحرش مشكلة

 .تحليلية قراءة التحرش، تفسير  ،والاجتماعية النفسية النظريات الجنس ي، التحرش :الكلمات املفتاحية

Psychological And Social Theoretical Trends Explaining Sexual Harassment 

(A comparative Theoretical Study Of Psychological And Sociological Analysis) 

Abstract:     Sexual harassment is a common form of violence practiced against children. It 

is also a psychological, social, and legal problem. It is a widespread phenomenon in all human 

societies and is practiced among various social groups and segments, and causes destructive 

effects and negative repercussions on the individual and society. Through the current study, 

we seek to present an analytical theoretical approach to the phenomenon of sexual harassment 

by presenting the most important psychological theories that explain it. 

     Where most psychological theories see that harassment is a disturbed individual behavior 

resulting from a disturbed psychological structure, which is associated with rejection and 

punishment from all societies, regardless of their different cultures, religions and legal 

legislations, and the main reason for this phenomenon is that this phenomenon is not taken 



 اإلساءة الجنسية لألطفال الواقع وسبل المعالجة 

 برلين –المانيا / طي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقرا 257  

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

seriously scientifically with analysis and interpretation by specialists In mental health, 

psychology, sociology, and criminology, the analytical theory (Freud) emphasizes that sexual 

harassment is a psychological disorder that requires a specific and precise treatment, not a 

psychological disease. 

On the other hand, social theories indicate that sexual harassment of children is one of the 

most important social phenomena that require knowledge and analysis of the factors 

associated with it. They also see that the main reason for the emergence of this phenomenon is 

the difference in standards regulating behavior between different social units within society, 

which may lead to conflicts. Internal violence and different types of violence in which 

harassment may be one of its forms. Both emphasize that the problem of sexual harassment is 

not an individual problem, but rather a social problem. 

Keywords: sexual harassment, psychological and social theories, interpretation of 

harassment, analytical reading. 

 :مقدمة

 الحياة دائرة إلى بقوة ودخوله العنف صور  لتزايد كنتيجة ألاخيرة آلاونة في العنف بموضوع لواسعا الاهتمام نبع

 العنف تحول  فلقد الظاهرة،  بهذه الدولية واملنظمات والهيئات والجمعيات الدول  اهتمام إلى باإلضافة للناس، اليومية

 :وأخرون زايد،) اليومية حياتهم في البعض بعضهم مع ألافراد تفاعالت من يتجزأ ال جزءا وأصبح عاملية، ظاهرة إلى

 (.2ص ،0909 :مرس ي) ،(0-0ص ،0990

تّعد       كافة في، واسع بشكل تنتشر، حيث وخطورة أهمية العنف أنواع أكثر من الجنس ي التحرش مشكلة و 

 والشرائح الفئات مختلف بين مارسمعين دون غيره، فهي ت شعب أو دولة على وجودها يقتصر وال ،إلانسانية املجتمعات

 سواء القلق تثير ظاهرة ةالجنسي ت إلاساءةأصبححيث  ألاماكن، جميع في نتشروت مختلفة أشكاال أخذوت الاجتماعية،

 على السلبية وانعكاساته الخطيرة آثارها وبسبب جهة، من انتشارها معدل بسبب وذلك املحلي أو العالمي املستوي  على

 (.020ص ،0902: الطريف الجبيلة،)( 01ص ،0909 :مدوري) خرى أ جهة من واملجتمع الفرد

 الافراد معظم حياة املتعددة وأشكاله املختلفة بصوره العنف طال العنف، ملوجات الواسع الانتشار هذا ومع     

 من يجعل الذى الحد إلى وذلك العنف، من الاكبر بالنصيب والطفل املرأة وحظيت املختلفة، الاجتماعية والشرائح

 ظاهرة لبروز  أدت التي واملختلفة املتشابكة الاسباب من العديد هناك ولكن واحد، سبب إلى العنف هذا إرجاع الصعب

 .(02ص ،0902 :وأخرون النابلس ي) العنف

 في املستمر التزايد نتيجة جاء عام، بشكل العنف بدراسة الواسع العلمي الاهتمام أن( 0992 :عبادة) وترى      

 من سواء العلمي الاهتمام هذا ويتضمن فيها، يتجسد التي الاشكال وتعدد إليه، املؤدية الاسباب وتعدد ف،العن موجات

 وبمراجعة الجنسية، الاساءة خالل من بالعنف خاص اهتمام الشأن بهذا املهتمة املؤسسات قبل من أو الباحثين، قبل

 بالشكل دراستها تتم ولم عنها السكوت تم العنف أشكال من قليل هناك أن نلحظ املوضوع بهذا املتعلق النظري  التراث

 اهتمام ألاطفال ضد العنف موضوع ويتصدر. الجنس ي العنف هو عنها السكوت تم التي الاشكال هذه أهم ومن الكافي،

 العنف من ألنواع الطفل يتعرض حيث. العالم أنحاء بجميع الطفل حقوق  مجال في تعمل التي املجتمع مؤسسات كافة

 حاالت أن على( 0900 :مسعودي) وتؤكد. وإلاهمال العاطفي، والعنف الجنس ي، والعنف الجسدي، العنف ملتش
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 على املدمرة أثارها حيث من قسوة ألاطفال ضد املوجه العنف أشكال أكثر أحد يعد ألاطفال على الجنس ي التحرش

 سواء والبحوث الدراسات من مجموعة إليه تتطرق ما وهذا السيئة الاجتماعية أبعادها حيث ومن موه و الطفل نفسية

 (.2ص) جنبيةألا  أو عربيةال

 متعدد كونه في خطورته وتكمن والتقاليد، العادات ومع إلانسانية القيم مع يتنافى أخالقي ال سلوك فالتحرش     

 التي ألاخيرة السنوات في بالتزايد بدأت التي ألاخالقية الجرائم من وهو متعددة، أماكن في ويمارس وألاشكال، الصور 

 في وخصوصا والتكنولوجية والسياسية والاقتصادية الاجتماعية املستويات كافة على كبيرة ومحلية عاملية تغيرات شهدت

 الاتصال وتكنولوجيا للعوملة إلايجابية آلاثار من الرغم فعلى(. 02ص،0902 :وأخرون النابلس ي) والاتصال إلاعالم مجال

 واملجون  اللهو إلى وجذبته  العربي الشباب على أثرت إغفالها يمكن ال لها سلبية تداعيات هناك أن إال املعلومات، و

  (.012 ص،0902 :مدوري) الخلقي والانحالل الفساد أشكال ومختلف

 رسائل بث خالل من إلالكتروني التحرش قبيل من الجنس ي للتحرش مستحدثة أشكاٌل  انتشرت فقد كذلك     

 وقد (Flame Mail) إلالكترونية الرسائل بضحايا هؤالء ويسمون  للضحية، إلالكتروني البريد على يةجنس وصور  غرامية

 ( 9921) على أجراه بحث في" ويلسون " أشار
ً
 تحرش رسائل تلقوا البحث، عينة أفراد نصف من أكثر أن إلى مبحوثا

 (.002ص ،0902 :حمزة) إلكترونية

 الشديد التكتم هو السلبية الظاهرة هذه وتعقد حجم زيادة وراء الرئيس بالسب أن إلى( 0909 :مدوري) وتشير     

 موضوع وطرح تناول ف املجتمع، تداولها التي الاعراف بسبب العربية، مجتمعاتنا في املهيمنة للثقافة نظرا حقائقها على

 ألنه يمس ل التداو  أو النشر أو الحديث عن ممنوع ألنه ه،الي التطرق  يتم الأمر  الجنسية، الثقافة
ً
 الاسرة شرف نظرا

 ال الجنسية، الاساءة او للتحرش اطفالهم تعرض ممن الكثيرين جعلت التي الثقافة هذه. املحرمات من وهو والعائلة

 من وتخوفا جهة، من الجنس ي التحرش حدوث إثبات إمكانية عدم مع خاصة بهم املتحرش ضد شكوى  بتقديم يقومون 

 املتحرشين لردع سنها تم التي القوانين من بالرغم والصمت، التكتم يفضلون  ذلكب فهم أخرى، جهة من( الوصمة)

 مكفولة تبقي أن ويجب السبل، بكافة عليها الحفاظ يجب الطفل حقوق  أن إال العربية الدول  مختلف في الطفل وحماية

 وألاكاديمية إلاعالمية وساطألا  من العديد بمتابعه ألاخيرة آلاونة في لألطفال الجنسية الاساءة مشكلة حظيت ولقد

 الذي باملوضوع تحيط التي السرية من الرغم على والسياسية، والاقتصادية الاجتماعية مستوياتها كافة وعلى واملجتمعية

 (.2ص،0990 :ةلديمقراطيل الفلسطيني املركز) ،(010ص ،0909:مدوري( )العيب) إطار في ينحصر

 أن إال املوضوع، حول  العلمية الابحاث وزيادة الجنس ي التحرش ظاهرة ل حو  البحث تزايد من الرغم على          

 ،0909 :مرس ي) الجنس ي التحرش أسباب حول  يختلفون  يزالون  ال السياسات وصانعي القانونيين والخبراء الباحثين

 ألاسر من لكثيرا أن هو الاسباب أبرز  من ولعل الجنس ي العدائي السلوك هذا وانتشار ممارسة أسباب تتعدد ولقد ،(2ص

 الديني، الوازع وتنمية السلوك وتقويم السليمة الاجتماعية والتنشئة التربية حيث من أبنائها تجاه بدورها تقوم ال

سرة، بعد الطفل تنشئة في املؤثر العامل باعتبارها للمدارس، التربوي  الدور  ضعف إلى باإلضافة
 
 الحالة سوء ايضا ألا

 الظاهرة، هذه انتشار إلى املؤدية الاجتماعية العوامل أهم من تعد الشباب بين البطالة معدالت وانتشار الاقتصادية

 إلى يسعى دائما فهو حوله من ولآلخرين لذاته ومدمرة عنيفة ممارسة شكل في بالضياع إحساسه عن الشاب يعبر حيث

 وسائل ذلك إلى أضف آلاخرين، على الاعتداء  إلى يلجأ ثمة ومن الجامحة وانفعاالته غضبه عن للتعبير منافذ إيجاد
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 الانترنت شبكات على إلاباحية املواقع على والدخول  إلاباحية وألافالم املسمومة ألاعالم وسائل فانتشار والعوملة الاعالم

 العديد تبث منها فالكثير مباشر غير بأسلوب كانت ولو حتى سوية الغير السلوكيات من للكثير دافع اليوم أصبحت التي

 نص كغياب القانونية ألاسباب إلى باإلضافة ذلك املجتمع، في عادي أمر أنها على إلاباحية والصور  الرذيلة مظاهر من

 والاستنكار اللوم من والقجل الخوف ويبقي للمواطنين، ألامان سبل وتوفير الشارع بحماية املعني ألامني والتواجد القانون 

 ص،0902:وأخرون النابلس ي،) ،(012 ص،0909 :مدوري. )املشكلة هذه في الرئيس السبب هو آلاخرين من الاجتماعي

 (. 20ص،0990 :وأخرون الشيخ،) ،(00

 الاخصائيين انتباه أثارت التي الخطيرة املمارسات من للطفل الجنسية إلاساءة تعدُّ  سبق ما على وتأسيسا     

 على الاساءة من النوع هذا ضحايا على البالغ تأثيرهال وذلك الجريمة مكافحة مجال في واملهتمين والنفسيين الاجتماعيين

 بعض ومن ضحاياه، على املتعددة التأثيرات وألابحات الدراسات من العديد أظهرت حيث ومستقبال، حاضرا الطفل

 اضطرابات والغضب والقلق باالكتئاب والشعور  الذات احترام وعدم بالذنب، الشعور  الانفعالية النفسية ألاعراض

 لفهم التحرش لدراسة ألاجنبية الدول  في املختصين من العديد توجه يالحظ لذلك الصدمة، بعد ما واضطراب النوم

 لهذا خجولة بدراسات واملختصون  الباحثون  بدأ فقد العربية الدول  في أما. املختلفة وآثاره أشكاله إلى والتعرف دوافعه

 ص ،0902:وأخرون النابلس ي) الاجتماعية بالوصمة املتعلقة املواضيع حساسية من تأتي التي لحساسيته  نظرا املوضوع

 (.090-099 ص،0909 :مدوري) ،(02،29

 خالل من تسعى كما املجتمع، في التحرش مشكلة تفش ي إلى الانظار لفت إلى الحالية الدراسة سعت وعليه     

 النفسية النظريات مختلف عرض لخال من وذلك الجنس ي، التحرش لظاهرة تحليلية نظرية مقاربة تقديم إلى الدراسة

 التي القليلة املحلية للدراسات مهمه ضافةتهدف أل  الدراسة هذه أن إلىالباحثتان  سعت كما له، املفسرة والاجتماعية

 .املوضوع هذا بحثت

 :الدراسة أوال مشكلة

 التحرش أفعال انتشار زايدت هو الظاهرة، هذه تناول  في الواضح الاهمال علي ترتب ما أهم أن أحد عن يخفي ال     

 التي الخطيرة الاشكاليات من يعد والذى الراهن، وقتنا في املتوتر امللف هذا نفتح أن الضروري  من أصبح لهذا الجنس ي،

 الجنس ي فالتحرش ككل، املجتمع ثم ومن الاسرة وبالتالي الطفل وهو الاجتماعي، النسيج بناء مكونات من مكون  أهم تهدد

 الافراد بين الاجتماعي التفاعل وعمليات الاجتماعية، العالقات تهدد التي الاجتماعية املشكالت أخطر إحدى يمثل اصبح

 تعمل التي املؤسسات كافة اهتمام خاص بشكل الاطفال وعلى عامة الجنسية إلاساءة مشكلة تتصدرحيث   .املجتمع في

 أشكال جميع ومحاربة الانتهاكات لهذه التصدي ضرورة على الجميع ويتفق العالم، أنحاء جميع في الطفل حقوق  مجال في

 مجتمعنا في السطح على طفت التي املشاكل أخطر من لألطفال الجنسية إلاساءة فمشكلة. الاطفال على الاعتداءات

  املركز) منها للحد جاد بشكل والعمل عليها الوقوف يجب خطيرة قضية بمثابة وهي ألاخيرة، آلاونة خالل العربي

 (.2ص،0990 :ةديمقراطيلل طينيالفلس

 الجنس ي، التحرش لدراسة مالئم نظري  إلطار التوصل محاولة في الدراسة مشكلة تحددت سبق ما على وتأسيسا     

 النظريات في ضوء  الظاهرة هذه لدراسة صياغتها تم التي النظرية والاتجاهات للرؤى تحليلية رؤية خالل من وذلك



 اإلساءة الجنسية لألطفال الواقع وسبل المعالجة 

 برلين –المانيا / طي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقرا 260  

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 والسنة الكتاب في إلاسالمية الشريعة اهتمت فقد الاسالمية للنظرية اغفال دون . الميةوالاس والاجتماعية النفسية

 الاهتمام أصبح بحيث الشرعية حقوقهم احفظ بضرورة ونادت بهم والرفق وإلاحسان معهم التعامل وكيفية باألطفال

  بهم
ً
  مؤشرا

ً
 .والشعوب الدول  عليه تتسابق حضاريا

 :الاتي يالرئيس  السؤال في ةالدراس مشكلة تحددت وعليه     

 الجنس ي؟ التحرش والاسالمية لظاهرة والاجتماعية النفسية النظريات قدمتها التي التفسيرات أهم هي ما

 :التالية الفرعية الاسئلة تفرعت ومنه

 الجنس ي؟ التحرش لظاهرةات النفسية نظريال قدمته الذي التفسير هو ما  -0

 الجنس ي؟ التحرش لظاهرةألاجتماعية ات نظريال قدمته الذي التفسير هو ما -0

 الجنس ي؟ التحرش لظاهرة الاسالمية النظرية قدمته الذي التفسير هو ما -2

 : الدراسة أهداف: ثانيا

 له يتعرض الذي الخطر مبلغ إلظهار املواضيع هذه مثل على والتستر الصمت حاجز كسر هو الدراسة من الهدف          

 أهم من مشكلة على الضوء وتسليط املجتمع في الخطيرة الظاهرة بهذه التوعية زيادة إلى تهدف كما خاصة، بصفة الطفل

 .ألاطفال وهم به شريحة أهم على تؤثر التي املجتمع مشاكل

 بالبناء الاولى بالدرجة ويرتبط واجتماعية، نفسية ابعاد ذات مشكلة يعد (Sexual Harassment) الجنس ي التحرش فإن

 في املجتمع يتبعها  التي الاجتماعية التنشئة اساليب ونمط للمجتمع الاجتماعي البناء بطبيعة بطيرت كما للفرد النفس ي

 وتصيبهم أهدافهم، تحقيق عن ألافراد تعوق  اجتماعية مشكلة يمثلكما  جندرية، أسس على والقائم أبنائه، تربية

 الخطيرة املشكلة هذه عن السكوت أن احد نع يخفي وال الاجتماعية، العالقات تجاه السلبية والاتجاهات باإلحباط،

 املجتمع، داخل عنها املسكوت املشكالت وأخطر أهم من واحدة منها جعل والعربية العاملية املجتمعات من العديد داخل

 التحرش فموضوع وبالتالي عنها، الكثير يكتب لم إذا وعميقة حادة تكون  ال املشكلة أن على البشرى  املجتمع اعتاد ولقد

  .عنها املسكوت املواضيع من لجنس يا

 النظريات نظر وجهة من وذلك الجنس ي التحرش ظاهرة تفسير على الضوء تسليط إلى البحثية الورقة تهدف وعليه     

  .الخصوص بهذا الاسالمية للنظرية اغفال دون  املختلفة، والاجتماعية.  النفسية

 : الدراسة أهمية: ثالثا

 بمثابة هو باملجتمع وانتشارها تفشيها من بالرغم واملعالجة بالدراسة الجنس ي التحرش موضوع تناول  يف التكتم يعد           

 اساءة من ألطفالها يحدث بما البوح عدم تفضل ألاسر من الكثير جعل مما( الوصمة) من خوفا وذلك عليها تستر

 الظاهرة هذه أن خاصة الجنس ي، لتحرشا موضوع لدراسة بحثية ومشروعية علمية أهمية يعطي بدوره وهذا جنسية،

 اشكال من كبير عدد تنامي ألاخيرة آلاونة في لوحظ أنه الا واملحلي، العربي مجتمعنا في أكاديمي بحثي اهتمام أي تلقى لم

 املشكلة، بهذه التوعية البحثية الورقة تحاول  حيث عنها، املترتبة النفسية وآلاثار الجنس ي، بالتحرش املرتبطة العنف

 من مهم شكل على تركز أنها حيث الطفل، ضد العنف مناهضة نطاق في تقع أنها خالل من الدراسة هذه أهمية وتتأكد

 الظاهرة هذه مواجهة في الدراسة من الاستفادة يمكن كما الطفل، ضد املوجه( الجنسية إلاساءة) وهو العنف، أشكال
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 النظريات قدمتها التي املختلفة النظر وجهات طرح خالل من وذلك لها، والتصدي لعالجها، املبكرة آلاليات ووضع

 .الظاهرة هذه تفسير في املختلفة والسوسيولوجية السيكولوجية

  :البحث من ج: رابعا

 ملثل املناسب املنهج لكونه املوضوع بهذا املتعلقة العلمية الحقائق إلى للتوصل الوصفي املنهج على الدراسة اعتمدت          

 تصنيف إلى يمتد بل( والحقائق البيانات جمع) الوصف مجرد عند الوصفي املنهج يقف وال الدراسات، من النوع هذا

 بحيث تعميمها، يمكن نهائية نتائج إلى الوصول  بهدف مغزى، ذات دالالت الستنباط وتفسيرها وتحليلها والبيانات الحقائق

 تعزيز علي العمل فيها، والضعف القوة جوانب خيصتش في وتساعده الظاهرة طبيعة على الوقوف من الباحث تمكن

 الظاهرة عليه ستكون  بما التنبؤ ثم لعالجها واملقترحات للحلول  التصورات ووضع القصور  جوانب ومواجهة القوة جوانب

 (.029ص ،0992 :القطب)

 :الدراسة مفاهيم تحديد: خامسا

 عدم في ذلك ويتضح الجنس ي التحرش مفهوم تحديد في لباحثينا تواجه اشكالية هناك أن إلى (Tata, 1993) يشير          

 معاني تفاوت بسبب ملكوناته، واضحة اشكال توجد ال كما التحرش، فعل تتضمن التي للسلوكيات واضح تعريف وجود

 يإجرائ تعريف وجود عدم يعنى ما وهو وعديدة، متنوعة معاني له الجنس ي فالتحرش الباحثين نظر وجهة من الفعل هذا

  Tata, J: 1993, p ) .000-000)  عليه متفق

 مرغوب غير والسلوكيات التعليقات من متنوعة مجموعة الى الجنس ي التحرش يشير     :الجنس ي التحرش -

 غير اللمسات أو النكات أو الجنسية إلايماءات وكذلك آلاخر للجنس اللفظية وغير اللفظية السلوكيات وتشمل فيها،

 .( Nicole T. Buchanan, 2008: p 378). فيها املرغوب

ا الجنس ي التحرش يعتبر (Browne: 1997) براون  وصف على بناء الجنس ي التحرش النفس علماء يعرف
ً
 عن ناتًجا سلوك

 .(Browne, K. R. 1997: p 15 ) للفرد النفس ي التوازن  عدم

 الجنس ي التحرش ويطلق مراهق، أو لبالغ الجنسية الرغبات إلشباع الطفل استخدام هو   :بالطفل الجنس ي التحرش -

 ذلك غير أو العارية، أو الجنسية الصور  أو الفاضحة للمشاهد بتعرضه وذلك عمد، عن الطفل لها يتعرض إثارة كل على

 والشاذ منها الطبيعي املعروفة، صوره في املباشر الجنس ي الفعل عن فضال التناسلية أعضائه مالمسة كتعمد مثيرات من

 (.2ص ،0990 :للديمقراطية طينيالفلس املركز)

 الاخير عند جنسية رغبات إرضاء أجل من بالغ وشخص طفل بين جنس ي اتصال هو : الجنس ي الاستغالل -

 (.2ص ،0990 :للديمقراطية الفلسطيني املركز) عليه والسيطرة القوة مستخدما

 السلطة السيطرة، كانة،امل باستغالل الضحية إرادة عن رغبة عن رغما جنس ي اتصال فرض هو  :الاغتصاب -

 جنسية رغبة عن تعبيرا الاغتصاب وليس الضحية، لدى جسدي أو عقلي أو نفس ي عجز استغالل أو الخداع أو

 الجنس استعمال خالل من الضحية إلى الاساءة أو إذالل إلى يهدف عنيف اعتداء إنما الضحية تجاه عواطف أو

 (.9ص ،0990 :راطيةللديمق الفلسطيني املركز) العنف ملمارسة وسيلة
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 وقرب ثقة عالقة وله الاقل على سنوات بخمس الضحية يكبر شخص هو : املعتدي" جنسيا املتحرش -

 أو معرفة أو قرابة صلة بالضحية تربطه شخص الجنس ي التحرش يمارس قد ألاحيان من كثير وفي بالضحية،

 الفلسطيني املركز) املجتمع فرادأ من فرد أي املتحرش يكون  قد لذا للضحية معروف غير يكون  وقد عمل،

 ( 2،ص0990 :للديمقراطية

 :صعوبتها وفق الجنسية الاساءة درجات -

 .اللعب طريق عن بإغراءات أو القوة استعمال خلل من تتم قد كاملة، جنسية عملية فرض: الاغتصاب -0

 أو سنا منه كبرلأل الجنسية الاعضاء مالمسة منه طلب أو للطفل، الجنسية الاعضاء مالمسة: مشينة اعمال -0

 .جسدا منه قوى الا

 .جنسية أجواء أو صور  مواقع، م،أفال  مواد، على الطفل كشف: مشاهدة -2

 .الجنسية والنكات والنظرات الغمر في ويتمثل: مداعبات -1

 :هي ألابعاد من عدد يتضمن أنه نجد التعاريف، هذه وبتحليل   

 الجنس ي، التحرش عن املعبرة السلوكيات من العديد جودو  من ذلك ويتضح الجنس ي، للتحرش محدد تعريف يوجد ال   -

 لفظية أو بدنية سواء

 . الجسدي والاحتكاك اللمس أو اللفظ، أو إلاشارة، على يعتمد فعل كل تتضمن الجنس ي، التحرش أشكال - 

 من تختلف ،لكن اجتماعيا مقبول  وغير سوي  غير سلوك هو الجنس ي التحرش أن على السابقة التعاريف اغلبية تتفق -

 إلى يهدف أنه يرى  من وهناك الجنسية الرغبة تحقيق إلى يهدف أنه يرى  من هناك حيث التحرش من الهدف حيث

 .وإلاساءة إلايذاء إلى يهدف أنه يرى  من وهناك املضايقة

 حرشت وهناك وإلاشارات إلايماءات طريق عن التحرش ،فهناك وقوعه ومكان التحرش شكل في التعريفات هذه تختلف -

  .واملالصقات املالمسات طريق عن

 :الجنس ي للتحرش املفسرة النفسية النظريات/ أوال

 تفسيرها صعوبة بمعني تعقدها، من الانسانية الظاهرة وتفسير دراسة مجال في العلمية النظريات تعدد ينشأ            

 فقد التعددية، لهذه كأساس باحث كل تبناهاي التي التفسيرية الوحدة في الاختالف فيكون  فقط، واحد عامل إلى بردها

 قاعدة إلى ويصل الظاهرة لهذه تفسيرية وحدة الغدية املنظومة من الجسم ووظيفة بنائية بمجال مهتم باحث يتخذ

 املورفولوجية الصفات من املجال بذات مهتما أخر باحث ويتخذ الغدد ومنظومة الظاهرة هذه بين العالقة تفسير

 إلى ويصل تفسيرية وحدة البيولوجية الحيوية من يتخذ وثالث قاعدة، إلى ويصل الظاهرة هذه سيرلتف أساسا للجسم

 هذه مجموع ومن الظاهرة يفسر محددا فكريا نسقا يكون  النظرية واملباد  القواعد هذه مجموع فإن وهكذا قاعدة،

 كافية غير واحدة نظرية تظل حيث نسانية،الا للظاهرة املعرفي التفسير على القادرة النظريات تتكون  الفكرية الانساق

لية نحيط لكي النظريات كل إلى حاجة في يجعلنا وهذا لتعقدها نظرا الانسانية للظاهرة التفسير ملقتضيات
 
 الظاهرة، بك

 للمشكلة عميق تفسير على نحصل أن نستطيع النظرية خالل ومن املدروسة للظاهرة مفسرة نظريات علمية دراسة فلكل

 وعقلية بيولوجية بدنية اسس على تفسر التي املعقدة الانسانية الظواهر من الجنس ي التحرش ظاهرة وتعد وسة،املدر 
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 طبيعتها، من بعض عن كشفت التي النظرية واملباد  القواعد من كثير مجالها في وقدمت واجتماعية، ونفسية معرفية

 الورقة تتناول  وسوف. إلاسالمية الشريعة عليه نصت وما السلوكي الانحراف لظاهرة إلاسالمي التفسير الى إضافة

 .النظريات هذه يلي فيما البحثية

 :املكتسب العجز نظرية -1

 النظرية هذه أصحاب ويري  (Siligman, Abramson, Teasdale, Holahan & Moos) املكتسب العجز نموذج يجسد     

 يشعر يجعله ألاحداث، على والسيطرة التحكم على القدرة عدم ادراكه مع الضاغطة لألحداث الفرد تعرض تكرار أن

 الكفاية وعدم القيمة بعدم يشعر يجعله مما محددة، وغير وشاملة ثابتة داخلية اسباب إلى الفشل هذا وينسب بالفشل

 في الكفاية بعدم ويشعر الضاغطة، ألاحداث تقدير في يبالغ يجعله العجز وهذا املواجهة في العجز يكون  النهاية وفي

 من جدوي  ال حيث الامل، بفقدان الشعور  الفرد لدي يتكون  النهاية وفي والعجز، بالفشل شعوره من يزيد مما مواجهتها

 (.00-02 ص ،0009 :ابراهيم) بالفشل عليها محكوم املواجهة أن طاملا املواجهة

 والاستجابات ألاصلية حالته في ملكتسبا العجز بين توازن  هناك أن إلى (Siligman & Peterson ) من كل أشار كما           

 السيطرة قدرة له تكون  الشخص وهنا عليه، السيطرة يمكن ال سلبي بحدث يسبق كالهما حيث لإلساءة التعرض تجاه

 املثال سبيل على املستقبل في له يحدث ما على السيطرة يمكن ال بأنه الشخص يعتقد الحالتين كلتا في منعدمة، أو قليلة

دعى الشخص أن بمجرد الجنس ي تحرشال حالة في  هذا اتجاه والهشاشة والضعف بالعجز ذلك يشعره"  بالضحية"  ي 

 مرتبطة اختالالت أو اكتئابيه أعراض عليهم تظهر والضحايا املكتسب العجز من يعانون  الذين ألاشخاص إن الحدث،

 بعد املثال سبيل على العجز بداية في بتتسب التي الوضعيات غير مختلفة وضعيات في( املكتسب العجز) القدرة بعدم

 مواجهة على القدرة وعدم الخوف املثال سبيل على سلبية، سلوكيات( الطفل)الفرد  ظهري   الجنس ي للتحرش التعرض

 (.012ص  ،0909:مدوري) املتنوعة الحياة مجاالت في مناسبة حلول  إيجاد وصعوبة (الشخص املتحرش)

 انفسهم في الثقة إلى يفتقرون الكفاية وعدم النقص مشاعر من يعانون  الذين ألافراد أن لىإ (Edler) ادلر وأشار         

 لالضطرابات عرضة يصبحون  وبهذا الحياة في صعوبات من يواجهونه ما على التغلب يمكنهم ال انهم ويعتقدون  وقدراتهم،

  (.92 ص ،0009 :سالمة) والسلوكية والجسمية النفسية

 أو العجز باستجابات تتميزان (إلاساءة) ألاذى والحاق املكتسب العجز أن إلى (Siligman & Peterson) ارأش كما            

 املثال سبيل على عليها، السيطرة يمكن ال املستقبلية ألاحداث بأن الاعتقاد بسبب تحدث والتي الفرد لدى الاكتئاب

 من يمكنها حلول  إليجاد اجتماعية او نفسية مصادر أي تملك ال بأنها الضحية تعتقد املعتدي من الهروب محاولة

 لديه وتظهر بالعجز الفرد يحس الشكل وبهذا مستقبال، لها تحدث أن يمكن التي املختلفة السلبية لألحداث التصدي

 عالقة له للحدث الفرد إدراك فطريقة الاكتئاب، أهمها من والتي والسلوكية والجسمية النفسية الاضطرابات أعراض

 على القدرة فعدم الحدث، مواجهة على تساعد والتوقعات التفسير طريقة كذلك فيه، والسيطرة التحكم على قدرةبال

 ويرى  السلبية، لألحداث الاستجابة في فردية فروق هناك أن كما املكتسب، العجز إلى يؤدي ما هو والسيطرة التحكم

 الذات لوم بين وطيدة عالقة هناك وأن والشمولية، الاستقرار ىإل امليل الضحية لدى خلقت إلاساءة املتكررة أن العاملان

 (.012 ص،0909:مدوري) الجنس ي التحرش ضحايا عند والاكتئاب
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 ثقة أقل كانوا الاكتئاب اعراض في ألاعلى ألاشخاص أن وجد حيث (Holahan & Moos ,0009) إليه أشار ما وهذا            

 أن إلى اشارا كما وتجنبا، هروبا وأكثر الاجتماعية، املواجهة على قدرة وأقل تماعية،الاج املساندة في وأقل ونجاح وطموح

 أكثر الفرد تجعل بالنفس فالثقة املواجهة، على قدرة أكثر الفرد تجعل( والطموح بالنفس، كالثقة) الشخصية متغيرات

 . الناجحة املواجهة على الفرد تساعد التي النفسية املتغيرات أهم أحد فهي وبالتالي التغيير، على قدرة أكثر و صالبة

(Holahan,& Moos: 1985, 737-739)   

 طبيعة على يتوقف بفاعلية مواجهتها على وقدرته للضغوط الفرد ادراك أن إلى (Holahan & Moos ) ويشير             

 يكون  سوف فإنه وفاعليته وقيمته تمكنهو  كفايته في يعتقد الفرد كان فإذا للفرد املتاحة الاجتماعية و النفسية املصادر

 (.12ص  ،0002:عبدالرازق ) الضاغطة باألحداث تأثرا اقل

 الجنس ي التحرش بين ربطت (Leinorwalker)والكر لينور   ألاكاديمية الباحثة طرحتها كما املكتسب العجز ونظرية     

 الجندر، على اعتمادها خالل من لجنس يا التحرش أفعال الاخيرة هذه تدعم حيث الاجتماعية، التنشئة وعمليات

 املستوى  على الذكور وإلاناث بين القوة تفاوتات على وتحافظ تخلق الجندر على املعتمدة الاجتماعية التنشئة فعمليات

 في التحرش، فعل أهداف وأن الرجال، من" املتحرشون " التحرش فعل مرتكبي أغلب أن يفسر ما وهذا الاجتماعي،

 النساء تعلم الجندر، أساس على القائمة التقليدية الاجتماعية التنشئة عمليات أن ذلك إلى أضف ساء،الن من الغالبية

 املخاطر من خوفا وذلك الفعل، هذا على والاعتراض املواجهة وتجنب الجنس ي، التحرش لفعل والتجاهل التسامح

 .Kathleen M علنية واستراتيجيات ياتبأل التحرش أفعال مقاومة على تترتب قد التي والسيكولوجية الاجتماعية

Rospendaand Others p. 41).) 

مارس، الذي العنف أن نجد العربية مجتمعاتنا وفي               يفسر املعتدي، كاف أيا أو ألاخ أو ألاب أو الزوج قبل من ي 

 تربية في العربية الاسر تتبعها التي الاجتماعية التنشئة خالل من تعمل والتي العربي، املجتمع في السائدة الثقافة نوعية

  كانوا سواء الابناء
ً
 وقبول  الطاعة أساس على تربى العربية املجتمعات في فاملرأة الذكوري، التفوق  تعزز  والتي إناثا أو ذكورا

  عتديامل مواجهة من املرأة خوف يفسر أخرى  ناحية  ومن ناحية، من العربية املرأة وتبعية خضوع يفسر ما وهذا العنف،

 (.02- 00 ص ،0900 :قاض ي منصوري،) املجتمع ثقافة بسبب أضرار من باملرأة يلحق أن يمكن ما في

 تبين الناس على عشوائية اختبارات باستخدام املكتسب العجز فحص عند انه املكتسب العجز نظرية على يؤخذ ومما     

 بهذه تفسيرها يمكن ال الانسانية الفعل ردود من عددا ناكه أن إلى باإلضافة النظرية، لهذه وفقا بالسلوك التنبؤ صعوبة

 (.029 ص ،0009: عبدهللا) النظرية

 الفرد ادراك بسبب تحدث الانفعالية الاضطرابات ان على أكدت النظرية هذه أن نالحظ سبق ما خالل من             

 فيكون  الحادثة تقدير في ويبالغ الفشل قعيتو  يجعله مما( الجنس ي التحرش) حادثة مواجهة في الكفاية بعدم للشعور 

 التنشئة اساليب خالل من العجز نظرية تعزز  العربية مجتمعاتنا أن نالحظ كما العجز، فيكون  الفشل ويتكرر  الفشل،

  كانوا سواء الابناء تربية في العربية الاسر تتبعها التي الاجتماعية
ً
  أو ذكورا

ً
 ناث،إلا  على الذكوري التفوق  تعزز  حيث إناثا

 .الرجل جانب من العنف وقبول  الطاعة أساس على تربى العربية املجتمعات في فاملرأة
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 :التحليلية النفسية النظرية -2

 الالشعور،: هما أساسيين مفهومين على ركزت الجنس ي التحرش لظاهرة تفسيرها في( فرويد) النفس ي التحليل نظرية     

 الفمية املرحلة هي( اللذة تحقق جسدية مناطق) شبقية بمراحل رتبطةم مراحل خالل من وذلك الطفولية، والجنسية

 السادية والفمية املبكرة الفموية باملرحلة الطفل يمر الجنسية املرحلة إلى الوصول  يتم وحتي والجنسية، والشرجية

 ثم الكمون، ومرحلة ية،القضيب املرحلة تشمل التي الجنسية، املناطق أولوية إلى الجزئية الغرائز تجميع ليتم والشرجية

  .الرشد مرحلة

 متقدمة، مرحلة إلى النكوص الشاذ على يتوجب أين ألاوديب، مركب حل بعدم يرتبط الفرويدية النظرية حسب شذوذال

 الطاقة من جزء يبقي بحيث والتثبيت والنكوص جزئية، غرائز تحكمه جنس ي قبل نمط على مبني الجنس ي نمطه ليكون 

 حساسية نقاط التثبيت ظواهر وتمثل. الجنس ي النفس ي النمو مراحل من مرحلة على مثبت تثمرمس أو مرتبط النفس ي

  موالية مرحلة إلى مرحلة من املرور به يفترض النظرية هذه نظر وجهة من السليم والنمو. النكوص أثناء
ً
 حل على معتمدا

 واعتمد العدوانية والغرائز الجنسية قبل املراحل إلى التفسيرية النظرة تحولت ذلك بعد.  السابقة املرحلة صراع

 القاسية، العواطف ضد كدفاع و الجنسية للغريزة عالي كاستثمار  (Lasexualisation) الجنسانية مفهوم على الكثيرون

 .الاكتئاب ضد وتقاوم داللة الغرائز تمنح أنها حيث

 يعرفه الذي أيضا ألاولي املشهد دور  يؤكد فهذا وذالشذ محرك هي ألام مع العالقة النظرية هذه واعتبرت               

(FREUD) أشارت كما والوالدة؛ كالحمل الفعل هذا لنتائج أو ألابوين بين الجنس ي للفعل املباشرة الطفل مالحظة بأنه 

 يخص فيما شخص لكل الفردية وألاسطورة الجنسية العالقة تخص الشعورية اتهامات مجموع أنه على ذلك إلى النظرية

 ويحدث كصدمة، املشهد هذا الطفل يعيش حيث والاغتصاب، الشذوذ في املشهد هذا لدور  أشار وقد ألابوية الصور 

  .والعجز هدف دون  من والاستثارة إلاهمال وقلق الخصاء قلق و الحب فقد وقلق صدمات

 بشكل الخصاء قلق واجه إذا إال يقبله ال الذي للجنسين التشريحي الاختالف من التأكد إلى الطفل املشهد هذا يوصل     

 املشهد بهذا الطفل عالقة كانت ومهما الجنسية، الهوية لتكوين قاعديا عنصرا الجنسين بين الاختالف تقبل ويشكل حاد،

 كما" نفسه الشخص أو املوضوع بتدمير يهدد الذي ألاصلي بالقلق التحكم في أساسية وظيفة له الشاذ السيناريو"  فان

  .فقط الجنسية باللذة يرتبط ال الشاذ ألن الجروح؛ يمترم وظيفة له

 الغرائز يحرك باملوضوع للعالقة مرض"  هو الجنس ي الاعتداء مفهوم يحوي  الذي الشذوذ أن النظرية وترى              

 لجنس ي،ا والاعتداء والشذوذية الشذوذ مفاهيم بين النظرية هذه وميزت".  ألاصلي القلق وكذلك والعدوانية الجنسية

 اللذة من القليل يحمل الذي الجنس ي الفعل على العنيف للفعل ألاسبقية فيه تكون  ذاته بحد قائما مرضا اعتبرته الذي

. الاكتئاب من أو الانفجار من ألانا لحماية دفاعية محاولة الفعل ويكون . اللذة بلوغ بعدم غالبا ينتهي كونه ؛ الشبقية

 نرجس ي، سند بتكوين فعله خالل من فيهتم(  النرجس ي في مرض وجود تترجم لحدودا في هشاشة يعيش الجنس ي فاملعتدي

 هو الجنس ي الاعتداء فعل أن أساس على ذلك وتفسر. ساند كموضوع ليكون (  الضحية)  خارجيا موضوعا يختار لذا

 القضيبية، املطلقة ةللقدر  مثالي أنا على الهوية تصور  يقوم بحيث الهوية؛ في والضعف النرجس ي الضعف ملواجهة دفاع

 كما البينية، والحاالت الذهان سجلي في النفس ي املشهد مقدمة على يسيطر شاذ دفاعي كفعل الاعتدائي الفعل ويكون 
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 بنيوي  تشخيص إعطاء صعوبة يؤكد مما والبارانويا كالسيكوباتية املرضية النفسية الوحدات بعض في يتواجد أن يمكن

 (.099-02ص،0900 :جعدوني)،(20-22ص ،0900 :مسعودي)الحاالت لكل واحد

 مفهومين على ركزت الجنس ي التحرش لظاهرة تفسيرها في( فرويد) النفس ي التحليل نظرية ان لنا يتضح سبق ومما              

 دور  يؤكد فهذا الشذوذ محرك هي ألام مع العالقة النظرية هذه واعتبرت الطفولية، والجنسية الالشعور،: هما أساسيين

 الفعل هذا لنتائج أو ألابوين بين الجنس ي للفعل املباشرة الطفل مالحظة بأنه (FREUD) يعرفه الذي أيضا ألاولي ملشهدا

 نفسية بنية عن ناجم مضطرب فردي سلوك التحرش أن التحليلية النظرية معظم ترى  حيث والوالدة، كالحمل

  .مضطربة

 :البيولوجية النظرية -3

 فعل وراء عضوية إصابات لكشف محاولة في والبحث التقمص ووسائل املعرفي التطور  من ظريةالن هذه انطلقت           

 :هي أساسية مراحل ثالث إلى التطور  هذا انقسم حيث الجنس ي، التحرش

  .العدوانية كروموزومات تحديد على ركزت والتي عشرين القرن  من الستينات  مرحلة أوال 

 تحدث كرومزومات، غياب أو معتمدة أو عادية غير كرومزومات بوجود الجنس ي حرشالت فعل املرحلة هذه تفسر        

 الجنس ي لالعتداء متهيئة الشخصية تجعل سلوكية مظاهر أو جسدي سواءال بعدم تتميز مختلفة اضطرابات الحالة هذه

 زوج،( 02) في تجزأت الجنسية كروموزوم (12) يملك عادي شخص فكل  ( xyy)مركب ألاول  أساسيين مركبين تحدد وقد

 الجيني يشكل  (xy) في املتمثل( 12) الكروموزومي املكمل الجنسية، الكروموزومات والعشرين الثالث الزوج ويمثل

 زائد (y) كروموزوم وجود بمعني  (xyy)جين( 12) لديهم ألاشخاص وبعض ألانثوي  الجين يشكل ) (xx)1) واملكمل الذكري 

 سلوك تواجد أصبح وعليه. ذكرية سمة هي العدوانية أن العلماء أعتبر ذلك على وبناءً  ي الخلو  الانقسام في خطأ عن ناجم

  ( xyy ) ذوي  ألاشخاص لدى الانفعالية املراقبة ضعف مع عقلي ونقص قوية جسدية وبنية عدواني
ً
 بوجود منبأ

  .الجنسية والهوية الجسد صورة من كل   في اضطرابات حدوث إلى بدورها تؤدي كروموزومية اضطرابات

 العينة لدي اللغة واضطرابات الحركية العصبية كاالضطرابات جسدية مشتركة عوامل ألاشخاص هؤالء أظهر كما     

 اشتركوا كما الذات تقدير سوء إلى العوامل هذه تؤدي خاصة، لتربية بحاجة جعلهم مما الكتابة واضطرابات املدروسة

 مع الاجتماعية القدرات وضعف الانفعالية وهشاشة والاتجار النفس ي النضج كنقص النفسية العوامل بعض في أيضا

 .عقلي مرض مع تواجدت إذا إال شاذة الجنسية السلوكيات كال وغياب املرأة مع عالقتهم في الذكري  الدور  تأدية عن عجز

 
ص
 :الغدد هرمونات في بالبحث تميزت التي السبعينات مرحلة ثانيا

 الاهتمام وزيادة للجسد الجنس ي والنضج النمو أن حيث الجنس ي، الاعتداء في الذكري  مون الهر  دور  إبراز إلى هدفت     

 هرمون  وهو ألاساس ي( الذكري  التيستيرون هرمون ) الغدية إلافرازات في زيادة ويرافقها النضج مرحة في تظهر بالجنس

 الحيوانات وانتاجية الذكري  رمون اله إنتاجية وضيفتي في الخصيتين نشاط خالل من العادي الجنس ي بالسلوك يرتبط

 الجنسية املميزات ونمو الذكرية إلانتاج جهاز ونمو الجسدية الفروق تحديد على الغدد نشاط يؤثر حيث املنوية،

 ألاخر ودورها والكبد، والكليتين كالعضالت ألانسجة من للعديد ألايضية العملية في دور  ولها والثانوية، ألاساسية الذكرية

  .املركزي  العصبي زالجها يخص
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جريت التي الدراسات خالل من واتضح     
 
 محدد غير الجنس ي التحرش في الهرمون  هذا دور  أن( الجنس ي التحرش) عن أ

 أن إلى الدراسات أشارت بينما للدراسة خضعت التي العينات ومحدودية املجال هذا في الدراسات محدودية بسبب وذلك

 . الذكورة هرمون  في بارتفاع يتميزون جنسيا املعتديين من فقط أقلية

 :العصبية بالعلوم ارتبطت التي الثمانينيات مرحلة ثالثا

 الناقالت وتتدخل العصبي، الجهاز بسالمة السلوكيات كباقي السوى  الجنس ي السلوك ارتباط على الدراسات تؤكد           

 في بينها فيما وتتفاعل (Noradrenaline) نورادرينالينوال (Dopamine) والدوبامين (Serotonin) كالسيروتونين العصبية

 السلوك على بالتالي وتؤثر العصبية النواقل على والكوكايين الهروين خاصة واملخدرات الكحوليات وتؤثر. الهيبوتالميس

 فمختل بتطبيق سمح ما وهذا الجنسية السلوكيات بمختلف العصبية الاضطرابات من العديد ارتبطت وقد الجنس ي،

 .النوي  املغناطيس ي والارتداد والنفسية العصبية كاالختبارات ألاشخاص هؤالء على التشخيص وسائل

 فعل فسر: ألاولي: الجنس ي للتحرش تفسيرها في مراحل بثالث مرت قد النظرية هذه أن نالحظ السابق العرض خالل من    

 عدواني سلوك تواجد أصبح وعليه كرومزومات غياب أو معتمدة أو عادية غير كرومزومات بوجود الجنس ي التحرش

  ( xyy ) الكروموزومي الخلل ذوي  ألاشخاص لدى الانفعالية املراقبة ضعف مع عقلي ونقص قوية جسدية وبنية
ً
 منبأ

  .الجنسية والهوية الجسد صورة من كل   في اضطرابات حدوث إلى بدورها تؤدي كروموزومية اضطرابات بوجود

 للجسد الجنس ي والنضج النمو أن حيث الجنس ي، الاعتداء في الذكري  الهرمون  دور  إبراز إلى هدفت: الثانية بينما     

 أن غير ،(الذكري  التيستيرون هرمون ) الغدية إلافرازات في زيادة ويرافقها النضج مرحة في تظهر بالجنس الاهتمام وزيادة

  .والعينة راسة،الد محدودية بسبب واضح غير الجنس ي التحرش في الهرمون  هذا دور 

 إلى الدراسات أشارت كما السليم، العصبي والجهاز السوى  الجنس ي السلوك بين الارتباط على أكدت فقد: الثالثة ماأ

 :جعدوني) ،(22-22ص ،0900 :مسعودي) الجنسية السلوكيات بمختلف العصبية الاضطرابات من العديد ارتباط

 (.02-01 ص ،0900

 :السلوكية النظرية -4

 من متعلمة التوافق وسوء التوافق انماط وكذلك( والشاذة السوية) السلوك انماط جميع أنهذه النظرية  ترى              

 الاخرين مع عالقاتهم أن ألافراد يجد عندما انه (Tolman) واوضح الفرد، لها يتعرض التي الخبرات خالل من وذلك البيئة

 يأخذ أن هذا عن وينتج الاجتماعية، بالتلميحات يتعلق فيما أقل اهتماما ويبدون  ألاخرين، عن ينسلخون  فإنهم مثابة غير

  السلوك هذا
ً
  شكال

ً
 (.00ص ت، ب :عبداللطيف) متوافق غير أو شاذا

 املنحرفة، الجنسية الاستثارة هو واحد عامل من تنتج املنحرفة الجنسية السلوكيات أن السلوكية النظرية ترى كما           

 الاستثارة زيادة من فقط تأتي ال املنحرفة الجنسية السلوكيات أن فرضية على يقوم أخر تفسيريا ذجانمو  ظهر ذلك بعد

 شريك إلى للوصول  الضرورية الاجتماعية واملهارة املنحرفة غير الجنسية الاستثارة في العجز من لكن املنحرفة، الجنسية

 الاجتماعية، املهارة في بالعجز الاستثارة زيادة ويربط ابقينالس النموذجين على يقوم ثالثا نموذجا ظهر ثم مالئم، راشد

 السلوك تحريض في سببا يكون  قلقا يحدث مما الداخلي، املستوى  على مشبع نفس ي توظيف أمام حواجز تشكل التي

 :مسعودي) واملنحرفة السوية الجنسية السلوكيات تعلم على تقوم السلوكية النماذج هذه فكرة. املنحرف الجنس ي

 (.20ص  ،0900
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 العجز نقاط من كثير تفاعل لكنه للتحرش مميز واحد عجز او واحد عامل تحديد يمكن ال أنه النظرية هذه وترى            

 :جعدوني) املختلفة و املحددة ومواضيعها الجنسية الاستثارة مع والتعامل املعرفية، القدرات الاجتماعية، املهارة تتضمن

 (. 090-090 ص ،0900

 انماط وكذلك( والشاذة السوية) السلوك انماط جميع أن على أكدت النظرية هذه أن نالحظ سبق ما خاللمن   

 أن السلوكية النظرية وترى  الفرد، لها يتعرض التي الخبرات خالل من وذلك البيئة من متعلمة التوافق وسوء التوافق

 الركن على تؤكد أنها أي البيئة، من تعلمها يتم والتي نحرفة،امل الجنسية الاستثارة من تنتج املنحرفة الجنسية السلوكيات

 (.الجنس ي كالتحرش) املنحرفة السلوكيات انماط تعلم في البي ي

  :الجنس ي للتحرش املفسرة الاجتماعية النظريات ثانيا

 النفس ي التحليل مدرسة اختصاص من كان( 0099) قبل الجنسية باالنحرافات الاهتمام أن إلى الادبيات تشير

 واملعايير القيم مفاهيم من انطالقا العنف بمفهوم الاهتمام بدأ العشرين القرن  مطلع ومع فقط، العقلي والطب

 وكذلك باألطفال، الجنس ي والتحرش املحارم وزنا الدعارة بدراسة تهتم الاجتماعية النظرية وبدأت والثقافية، الاجتماعية

 بالجرائم مرتبطة كعناصر والعنف والفقر الكحول  على إلادمان وصنف ،إلاجرامية الظواهر من والعديد الاغتصاب

 جعدوني،) به املرتبطة العوامل وتحليل فحص املختصين حاول  كما اجتماعية، ظاهرة الجنس ي الاعتداء واعتبر الجنسية،

 (.19-20 ص ،0900 :مسعودي) ،(090-091 ،0900

 التحرش أفعال تدعم قد ألاخيرة أن ذلك التطبيع وعمليات نس يالج التحرش بين ارتباط هناك أن النظرية هذه وتري 

 على وتحافظ تخلق الجندر على املعتمدة الاجتماعي التطبيع عمليات أن حيث الجندر، على اعتمادها خالل من الجنس ي

 فعل أهداف وأن الرجال من" املتحرشون " التحرش فعل مرتكبي أغلب أن على الاستناد خالل من هذه رؤيتهم تدعيم

 تجاهل إلى باإلناث تدفع الجندر أساس على القائمة التقليدية الاجتماعية العمليات وهذه النساء من وألاغلبية التحرش

 الجندرية املجتمع ثقافة أن إلى إضافة الافعال، هذه مقاومة يتجنبن وتجعلهن الرجال قبل من الجنس ي التحرش افعال

 ،و واملتحرشين التحرش أفعال مقاومة على تترتب قد التي والنفسية تماعيةالاج املخاطر من العديد من إلاناث وتحذر

 مشكلة هي بل املجتمعات من العديد في فردية مشكلة ليست الجنس ي التحرش مشكلة أن على النظرية تؤكد كذلك

  .(022 ، ص0990: دوح ابو، عبادة) املجتمع مؤسسات جميع مستوى  على عامة اجتماعية

 قد ألاخيرة أن ذلك الاجتماعي التطبيع وعمليات الجنس ي التحرش بين تربط أنها لنا يتضح النظرية ههذ عرض خالل ومن

 أن عن تنجم عملية هو الجنس ي التحرش أن وتري  الجندر، على اعتمادها خالل من الجنس ي التحرش أفعال تدعم

 وتشير الجنس ي، التحرش ظاهرة انتشار سبابأ من وهذه والثقافية، الاجتماعية املكانة في الجنسين بين القائمة الفروق

 وتؤكد الجنس ي، التحرش في تأثير لهم واملكانة والطبقة النوع أن كما الجنس ي، التحرش أساس هي وممارستها القوة أن إلى

 جميع في تحدث اجتماعية مشكلة هي بل فردية مشكلة ليس الجنس ي التحرش مشكلة أن على الاتجاه هذا رواد

   .املجتمعات

  :الاجتماعي التفكك نظرية -1

 ينتقل والتي املجتمع داخل املختلفة الاجتماعية الوحدات بين السلوك تنظم التي املعايير اختالف أن النظرية هذه تري 

 صراعات الفرد سيواجه التفاعل لهذا وكنتيجة ،(الرفاق وجماعة واملدرسة، ألاسرة،) بينها ومن خاللها تفاعله في الفرد
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 للمعايير، املعرفي املخزون في اضطراب إلى يؤدي قد كله ذلك فإن معارفه دائرة اتساع ومع العنف، إلى هب تؤدي داخلية

 قد الذي العنف من مختلفة أنماط إلى تؤدي داخلية صراعات فستحدث الجماعات بين مختلفة معايير وجود حالة وفي

 (.200-000 ص ،0909 :إلابراهيم) أشكاله أحد التحرش يكون 

 :التصنيفية ةالنظري -2

 الجنس ي الفعل بمقابل الشذوذ عرف الذي الفرويدي النموذج هو للتصنيف نموذج أول  أن إلى الادبيات تشير  

 من عمريا مناسب شخص مع الفرجي إلايالج خالل من الجنسية واللذة لإلشباع املوجه الجماع به يقصد الذي العادي

 مشكال طرح الذي املعرفي، النموذج برز  ثم ،0099 عام إلى الالشعور  على بني الذي.  النموذج هذا واستمر املغاير، الجنس

 للعناصر املجال يفتح مما الاحكام، مصداقية من التحقق ونقص إجرائية تشخيصية عناصر نقص في تمثل منهجيا

 . الذاتية

 : هي الفعل إلى املرور إلى بالشخص تدفع أساسية عوامل أربعة حسب املغتصبين تصنيف إلى التوصل تم :

 يحسون  رجال وهم.  والسلطة الفحولة تأكيد عن يبحث الذي املعتدي منه ينطلق دافع وهو السلطة عن البحث: أوال

 استعمال إلى يلجئون  لذا معهم؛ حميمة عالقة إقامة عن وعجز خاصة النساء وأمام العامة الحياة في التكيف بعدم

 بالفحولة املرتبط النسبي الشك وانكار الجنسية قدراتهم الختبار وسيلة الاغتصاب ويكون . الضحية إلخضاع القوة

 .داخلي كتصدع املعاش

 الهوية، يمس الذي الصراع من حالة ويعيش عنيف الجنس ي املعتدي أن الاتجاه هذا ويري  ،الءالو  عن البحث: ثانيا

 قيمة وانقاص جرح هو املعتدين من النوع هذا هدف.  العدوانية الغرائز لنقل دفاعية وسيلة الفعل إلى املرور فيكون 

 مثير بحادث يسبق وتلقائيا انفجاريا الفعل يكون  ما غالبا و ذلك عن للتعبير وسيلة مجرد هو والفعل وتدميرها، الضحية

 ما وغالبا الغضب، من جدا قريبة الوله من حالة بل الجنسية، الاستثارة ليس الفعل يحرك ما.  مثال العائلة مع كالشجار

 . معروفة غير الضحية تكون 

 الجنس ي الاعتداء يرتبط. والجنسية العدوانية الغرائز يدمج ساديا شخصا املعتدي يكون  النوع هذا في :السادية: ثالثا

 الضحية لتعذيب الوسائل له توفر محكم، بشكل للفعل والتحضير إلاعداد يتم و الضحية على مالحظ جسدي بعنف

 . والحرق  كالبتر الجنسية للمناطق خاصة التعذيب جهيو  أي عليها، الطقوس بعض وممارسة

 السوسيوباتيين املعتدين النوع هذا يشمل املختصين، معظم إليه أشار قد كان للمجتمع، املضاد السلوك رابعا،

 إلاشباع عن يبحثون  الذين املعتدين وهم سابقا، املذكورة ألانواع أحد في النوع هذا يوجد أن يمكن كما. والانفجاريين

 .وحاجاتهم لرغباتهم الفوري

 في الانتكاس تمنع استراتيجية وضع بهدف جنسيا، للمعتدين آخر تصنيف إلى الوصول  املختصين من العديد يحاول  حاليا

 أربعة إلى املعتدين يصنف والذي (KNIGHT ETK, PRENTKY, 1990) طرف من املقترح النموذج مثال فنجد السلوك،

 الذي كالسادي الجنس ي الدافع ويحركه إلاحباط تحمل وعدم الاختالف وله يدفعه الذي و الانتهازي  املغتصب:  أصناف

 يخص فيما أما.  الغاية هذه إلى للوصول  وسيلة الجنس ي السلوك يكون  وهنا. وتدميرها املرأة اتجاه الوله دافع يحركه

 و البداية في الطفل إغراء إستراتيجية على اعتمادهم رغم بينهم مشتركة تصنيفية معايير غياب لوحظ فقد البيدوفليين
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 السيطرة رغبة أو الكره عليه يقع الذي ألاخير هذا. الطفل من حادة مقاومة ملس إذا والعنف والقوة التهديد إلى اللجوء

 (.092-00ص ,  0900: جعدوني) للمعتدي والخضوع

 : الفرصة نظرية -3

 أن في النظرية هذه وتتلخص الجريمة تصنع الفرصة أن كرةف من تنطلق نظريات مجموعة من الفرصة نظرية كون تت     

 وغياب للتحرش املدفوع والشخص الهدف، توافر: مثل معينة ظروف توافر يتطلب والزماني املكاني التحرش حدوث

 النشاط نظريات وتشمل. اجتماعي ضبط أو الفرد عند داخلية رقابة أو شرطة وجود وعدم التحرش ضد الالزمة الحماية

 .العقالني والاختيار الحياة ونمط تيبالر 

 للطبيعة العقالنية الافتراضات عودة وكذلك. والجريمة البيئة بين النظرية هذه تربط :الرتيب النشاط نظرية -

 أو الساعة مستوى  على سواء الزمان إلى تعدتها لكنها املكاني، البعد على الرتيب النشاط نظرية ركزت. إلانسانية

 :الرتيب النشاط ملدخل مركزيتين بنقطتين وأسهمت. اليومية إلانسانية ألانشطة من ذلك واعتبر اليوم،

 .السكانية للمجموعات الكلي أو الشامل التحليل  -0

  يقدم -0
ً
 ألانشطة لتغير أمبريقية أمثلة فقدم اليومية الاجتماعية والتفاعالت إلانسانية لألنشطة منتظما فكرا

 تغير أي حدث ما وٕاذا والتسوق  والنوم الجامعة أو املدرسة إلى نشاط أي الرتيب، بالنشاط ويقصد. إلانسانية

 .اجتماعي تفكك ذلك يتبع فسوف الرتيبة لألنشطة

 :رئيسة أجزاء ثالث من النظرية هذه وتتكون 

 .سبب وألي جريمة يرتكب قد شخص أي ذلك ويعني: الرغبة ذو املجرم

 .)ألاخالقي والجانب الضحية) ما، ش يء أو شخصا يكون  قد :املناسب الهدف

 وألاقفال الالكترونية الرقابة وسائل وربما ناالجير  بل ألاغلب على ألامن رجال املقصود وليس :القادرة الرقابة غياب

 .آلامنة

 :الحياة نمط نظرية -

 مع تعاملها أثناء الضحية حياة أسلوب بسبب بأنه ألافراد لدى العنف سلوك تفسير النظرية هذه خالل من ويمكن

 ردة أي إبداء على قادرة غير الضحية يجعل مما الجاني، من للمكافأة الضحية حاجة املهمة ألاسباب من وكذلك جاني،ال

 للجاني تقدم قد الضحية أن الفرضية لهذه وفقا السلوك هذا نفسر أن يمكن كذلك السلوك لهذا مناسبة فعل

 جريمة ارتكاب في الجاني توقع أن كفيلة ألاسباب ذهه جميع. السلوك بهذا القيام على بتحفيزه الكفيلة إلاغراءات

 .التحرش

 :الرادع غياب نظرية -4

  يحمل وهو يولد بطبيعته إلانساني الكائن أن( هيرتش ي) فكرة من النظرية هذه تنطلق  
ً
 في بما اجتماعي غير سلوكا

 سواء مرتكبه، على عقوبة هنالك يكون  ال عندما يتزايد العنف أن النظرية هذه تري  عليهم، والاعتداء آلاخرين إيذاء ذلك

 مقابل عليها يحصل سوف التي الفائدة بين يوازن  إلانسانأن  على النظرية وتؤكد اجتماعية، أم قانونية العقوبة أكانت
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 هي واملعنوية املادية التكلفة زيادة فإن ولذلك املوازنة، نتيجةعلى  بناء ويتصرف يدفعها، سوف التي التكلفة أو الضريبة

 (.20-29 ص ،0902 :واخرون النابلس ي،) بأشكاله العنف من لتقليل السبيل

 الوقوف تستوجب ال التي ألامور  من ألامر هذا وجعل النظامي، الرادع غياب نتيجة جاءت التحرش أسباب أن على وتؤكد

 .التعليمية الانظمة من جدي بشكل ومعالجتها عليها

 

 : تحرش الجنس يال تفسير في إلاسالمية النظرية/ ثالثا

 الفاضل، إلاسالمي املجتمع عماد هي التي القويمة ألاخالقية واملثل الفاضلة السلوكية القيم إلى الاسالم يدعو  

 سلوك طبيعة تحدد أن شأنها من التي وألاخالقية الاجتماعية والتشريعات النظم من متكاملة مجموعة على تنطوي  والتي

 :الحسن)  إلاسالمي املجتمع أبناء بين والتكافل والتعاون  التضامن إلى يؤدي تنظيما باألخرين عالقاته وتنظم إلانسان

 (.000ص ،0990

 على تقتصر ولم إلانساني، املجتمع في السلوكية باالنحرافات املتعلقة املشاكل لجل عالجا الاسالمية النظرية وقدمت

 قدمتها التي العالجات عن جوهريا اختالفا العالجي املنهج اختلف حيث فحسب، والدوافع ألاسباب تحليل مجرد

 :أصناف أربعة إلى السلوكية الانحرافات صنفت قد إلاسالمية فالنظرية الغربية، النظريات

 .الشروط مع الدية أو القصاص وفيها:  دونها وما النفس على الاعتداء جرائم -

 . املغضوب رد ووجوب املقاصة و القطع وفيها : امللكية جرائم -

 . الجلد و القتل و الرجم وفيها:  ألاخالقية لجرائما -

 .الغرامة ، و التعزيز فيها ما ونحو الاحتكار و كاملحاربة:  الاجتماعي النظام ضد جرائم -

 إلاسالمية للشريعة مخالف بشكل عليه املعتدي جسد تمس أخالقية جريمة إلاسالمية الشريعة في الجنس ي التحرش إن

 تعلم) وتعالى سبحانه يقول  حيث النظر من بداية عليه الاعتداء أنواع شتي من وصانه حمايته وأقر هللا حفظه الذي

 في التدبير التمعن بها التي النظرة بها ويقصد(. 000 ص: قطب) العظيم هللا صدق 1(الصدور  تخفي وما ألاعين خائنة

 .الشهوة تثير بدرة ذلك في والتدقيق والجسد املفاتن

 للجريمة اوفق محرمة وهي الكالم هي الثانية املرحلة وتأتي النظرة املعصيةبداية : عليه هللا رحمة يالشافع إلامام يقول 

 (.102 ص ،009 ص: قطب) للحياء خادشال القول  وهو

 بهذا ترتبط كثيرة جوانب تناول  أنه إال تحديدا، الجنس ي التحرش إلى صراحة يشر لم إلاسالمي والفقه التشريع أن ورغم    

 الجنسية الثقافة يهمل لم إلاسالم فان املبدأ هذا من وانطالقا ، وكرامته للشرف صونا الشرعي إطارها نظم و وعاملوض

 الرهبنة، قبيل من أو “الشيطان عمل من رجس“ أنه البعض إليه ينظر إذ إلانسان، حياة جوانب من مهم جانب باعتبارها

 وال غلو غير في لوظيفته أداءه يضمن ما ألاحكام و التوجيهات و عدالقوا من له وضع و به عني قد إلاسالم أن الواقع و

 سنتها حدود له وحفظها النبوية، و هيةلالا ألاوامر من الكثير عليه دلت الذي الفروج حفظ وأما انحراف، ال و كبت

                                                           
1

 .19اآلية : سورة غافر 
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 الرهبنة هي و أصال الاستعمال عن حفظها املراد ليس و شرعا عنه نهي فيما استعمالها عن الفروج حفظ فاملراد الشريعة

  .املعنى متواترة بأدلة املدحوضة

 الجنسين، بين للعالقات الفوضوية املمارسات استبعاد تضمن التي وآلاداب الضوابط من مجموعة إلاسالم وضع كما     

 اترالس اللبس وبإيجاب البشرية، النفوس في إلاثارة وسائل على الطريق إلاسالم يقطع الجنسين عن البصر غض فيجب

 ملتزمة كانت وإن حتى ألاجنبية باملرة الاختالء الرجال على يحرم الضرورة حاالت غير في و الفتنة أسباب التشريع حارب

 اذ الجنس ي، التحرش حاالت تحديد في منها الغربية حتى و الوضعية التشريعات أغلب إليه تشير ما هو و الساتر، باللباس

 جريمة إقامة في مفترضا ركنا لذلك ضرورة غير من العمل مقرات داخل مغلق مكان في آلاخر بالجنس الخلوة تعتبر

 (22-02: 0900: مسعودي)  الجنس ي التحرش

 ألاخرى، الغربية التفسيرات عن جذريا اختالفا يختلف الانحراف لظاهرة إلاسالمي التفسير أن نري  سبق ما على وتأسيسا

 والتفسيرات العوامل دور  ننكر ال أننا إال إلاسالمي، الاجتماعي لواقعا تحليل عن بعدا أكثر تجعلها ألاخيرة هذه حيث

 بتحديد إلاسالم يكتفي وال املنحرف السلوك نشوء في املهمة ألاسباب كأحد والاجتماعية والنفسية البيولوجية

 وال" تعالى قوله الكريمة القرآنية آلايات ومن ذلك من أبعد يذهب بل فحسب، بينهما والتمييز والجنايات الانحرافات

 1."سبيال وساء فاحشة كان إنه الزنا تقربوا

  :النظريات على التعقيب

  جزءً  النظرية تعد     
ً
 ومشاهداته ألفعاله فرد كل ريتغي وراء ألاساس وهي اليومية حياتنا في املعاش الواقع من أساسيا

 الخبرة ضوء وفي املتاحة العلمية باملعرفة خبرةال ضوء في صياغته تم الذي التصوري النسق ذلك هي النظريةو  اليومية،

 الانحرافي السلوك تفسير في تبحث التي النظريات تتشعب املنطلق هذا ومن وحركتها، للظواهر واملعاصر التاريخي بالواقع

رش التح إلى باألفراد تدفع التي والعوامل ألاسباب توضيح حول  لنماذجوا آلاراء اختلفت حيث عامة، بصفة والجريمة

 .املنحرف سلوكالجنس ي ك

 قدمت أنها لنا يتضح الجنس ي التحرش ظاهرة بتفسير اهتمت التي املختلفة النظرية النماذج عرض خالل ومن      

 التفسير تأخذفهناك نظريات إرجعت اسباب التحرش الجنس ي ألسباب نفسية و  الظاهرة، لهذه مختلفة تفسيرات

ريات اخري ارجعتها ألسباب اجتماعية متعلقة بالبيئة املحيطة ، اما النظرية بينما نظ،في تحليلها للظاهرة  النفس ي

، حيث  الاسالمية اعتمدت علي التشريع والفقه الاسالمي في تحليلها لظاهرة التحرش الجنس ي بأنه سلوك محرم 

 التفسير من أساس ي جزء تبرر أنفي  أفلحت قدبأنها  صياغتها اختالف على النفسية نظرياتلل السابق العرض من تضحا

التحرش الجنس ي من الظواهر التى تفسر علي أسس بدنية بيولوجية وعقلية معرفية ونفسية ، فمن  ظاهرة أن حيث

خالل عرضنا لنظرية العجز املكتسب تبين لنا أن من اهم اسباب التحرش هو شعور الفرد أو الطفل بالخوف والعجز 

بينا ركزت نظرية التحليل النفسيي بفؤويد علي منظقة الاشعور وأن وعدم القدرة علي مواجهة الشخص املتحرش ، 

مرتبط بعدم حل عقدة أوديب واعتبرت ان التحرش الجنس ي سلوك فردي مضظرب ، كما اشارت النضرية  الشذود 

 النفسية البيولوجية إلي أن الفرد يتعرض لكرومزومات عدوانية خلقت له حالة من الاضرابات املختلفة في شخصيته

لالعتداء الجنس ي ، كما اكدت النظرية السلوكية بأن جميع انماط السلوك الشدة او السوية هي انماظ 
ً
جعلته مهيئا
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 .32سورة األسراء، اآلية  
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مكتسبة من البيئة وأن السلوكيات الجنسية املنحرفة هي نتاج عامل واحد وهو الاستثارة الجنسية التي يتم اكتسابها 

 .من البيئة 

 الاجتماعي الجانب وهو رئيسيا عامال أهملت ألاخرى  هي أنها إال النقد من الكثير تتفادى قد النظريات هذه أنهذا ف ومع

  . اجتماعيةفردية بل  ظاهرة فالتحرش الجنس ي ليس الانحرافي السلوك ودوره في

 السلوكأما النظريات الاجتماعية فقد ركزت علي العامل الاجتماعي في تفسيرها للتحرش الجنس ي  وارجعت     

 قول  حد على اجتماعية ظاهرة إال هو ما الجنس ي فالتحرش والثقافية، الاقتصاديةو الاجتماعية، الظروف الى الانحرافي

 الاجتماعية النظرية اهتمتو . خالصة بيئية اجتماعية ودوافع بواعث نتاج هو السلوك هذا ان بمعنى" ميرتون  روبرت"

 بمعرفة اهتمت كما إلاجرامية، الظواهر من والعديد ارم،املح وزنا الاغتصاب وكذلك باألطفال، الجنس ي التحرش بدراسة

 واعتبر الجنسية، بالجرائم مرتبطة كعناصر الكحول  على وإلادمان العنف وصنف بالتحرش، املرتبطة العوامل وتحليل

 ، حيث تري نظرية التفكك الاجتماعي أن اختالف املعايير بين الجماعات ستحدث.اجتماعية ظاهرة الجنس ي الاعتداء

صراعات داخلية تؤدي إلي انماط من الانحرافات الجنسية والعنف الذي يؤدي الي التحرش الجنس ي ، كما ركزت 

. نظرية الفرصة علي ان الفرصة تصنع الجريمة وأن حدوث التحرش الجنس ي يحتاج لظروف معينة للظهور والانتشار 

و يحمل سلوكاص غير اجتماعي بما في ذلك ايداء بينما اشار هيرتش ي في نظريته علي أن الكائن الانساني يولد وه

ألاخرين والاعتداء عليهم ، وان العنف يتزايد عندما ال يكون هناك عقوبة واكدت هذه النظرية علي ان اسباب 

 .التحرش الجنس ي جاءت نتيجة لغياب الرادع النظامي في املجتمع 

 التنشئة وعمليات الجنس ي التحرش بين ارتباط هناك نأ على والاجتماعية النفسية النظرياتهذا واتفقت و          

 على اعتمادها خالل من الجنس ي التحرش أفعال تدعم قد ألاخيرة أن ذلك الاجتماعي التطبيع وعملية الاجتماعية،

 والثقافية، الاجتماعية املكانة في الجنسين بين القائمة الفروق عن تنجم عملية هو الجنس ي التحرش أن وتري  الجندر،

 أن كما الجنس ي، التحرش أساس هي وممارستها القوة أن إلى وتشير الجنس ي، التحرش ظاهرة انتشار أسباب من وهذه

 .الجنس ي التحرش في تأثير لهم واملكانة والطبقة النوع

 وهرياج اختالفا العالجي املنهج اختلف حيثوال يمكننا ان نغفل دور التفسير الاسالمي لظاهرة الانحراف السلوكي،      

 الجنس ي التحرش إلى صراحة يشر لم إلاسالمي والفقه التشريع أن رغمف الغربية، النظريات قدمتها التي العالجات عن

 هذا من وانطالقا وكرامته، للشرف صونا الشرعي إطارها نظم و املوضوع بهذا ترتبط كثيرة جوانب تناول  أنه إال تحديدا،

 الاسالمية النظرية وقدمت، إلانسان حياة جوانب من مهم جانب باعتبارها لجنسيةا الثقافة يهمل لم إلاسالم فان املبدأ

 والدوافع ألاسباب تحليل مجرد على تقتصر ولم إلانساني، املجتمع في السلوكية باالنحرافات املتعلقة املشاكل لجل عالجا

ن الاحكام التي جاءت في احكام بل وضع الحلول الكفيلة بالحد من هذه السلوكيات وهذا واضح في الكثير م فحسب،

 .الشريعة الاسالمية والسنة النبوية

 :التوصيات

 والاجتماعية النفسية وألابحاث الدراسات تكثيف على العمل وضرورة الجنس ي التحرش بمفهوم الوعى نشر -1

 .مختلفة ايازو  من تفسيرها خالل من وذلك جوانبها بكل املشكلة فهم في التعمق بهدف والاقتصادية والقانونية

 .الجنسية إلاساءة موضوع حول  لتوعيتهم ألامور  وأولياء لألطفال وبرامج أنشطة تنفيذ -2



 اإلساءة الجنسية لألطفال الواقع وسبل المعالجة 

 برلين –المانيا / طي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقرا 274  

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 التحكم على القدرة عدم ادراكه مع الجنس ي للتحرش الفرد تعرض أن املكتسب العجز نظرية اصحاب يري   -3

 التحرش بين الذكر سالفة لنظريةا ربطت حيث املواجهة، عن والعجز بالفشل يشعر يجعله ألاحداث على والسيطرة

سر الدراسة توص ي عليه وبناءً  الاجتماعية التنشئة وعمليات الجنس ي
 
 الاجتماعية التنشئة أساليب في النظر بإعادة ألا

  كانوا سواء لألبناء
ً
 .إناثا أو ذكورا

 الدراسة توص ي ذلك لىع وتأسيسا البيئة، من متعلمة املنحرفة الجنسية السلوكيات أن السلوكية النظرية ترى   -4

سرة تقوم بأن
 
 التي العمرية للمرحلة وفقا لألبناء الجنسية التربية خالل من وذلك ألابناء توعية في التربوي  بدورها ألا

 التواصل وسائل على او الاعالم، بوسائل معروضا كان سواء ألابناء يشاهده ما كل بمراقبة توص ي كما بها، يمرون

 .الاجتماعي

 الطفل توعية خالل من وذلك التحرش، حادثة عن رسمي بشكل الشكوى  على( التحرش ضحية) لطفلا تشجيع  -5

، صالبة أكثر يجعله مما لها، يتعرض قد التي التحرش عمليات مواجهة كيفية عن
ً
 ثقة، وأكثر املواجهة، على وقدرة نفسيا

 .الاجتماعية عالقاته نطاق وتحديد لضبط الاجتماعية املهارات ويكسبه

 والغضب، الصدمة، بعد ما واضطراب الجنس ي التحرش بين العالقة تشمل متعمقة نفسية دراسات اجراء -6

 .خصوصا بالطفل الجنس ي التحرش لحاالت املساندة تقديم كيفية على النفسيين ألاخصائيين وتدريب والقلق، والاكتئاب

 العناصر بين من القضية تلك تصبح حتى بالتحرش والعاملية الدولية واملؤسسات املنظمات واهتمام انتباه إثارة  -7

 هذه حول  الحوار تشجيع خالل من معها، للتعامل مناسبة واستراتيجيات سياسات حيالها تتبنى ثم ومن ألاهمية ذات

 للحد استراتيجية وضع التحرش، من الطفل حماية بهدف والدعائية، إلاعالمية الحمالت خالل من الوعي لزيادة املشكلة

 .الظاهرة ذهه من

 والقيم العادات تخالف برامج من يعرض ما مراقبة خالل من وذلك إلاعالم، لوسائل الايجابي الدور  إبراز  -8

 متكاملة إعالمية خطة ووضع( املضامين هذه تحمل التي الكرتون  افالم خاصة) الغرائز، وتؤجج والاسالمية، العربية

 .املشكلة هذه ملواجهة

 يمكن ال سلبية تداعيات لها أن حيث واملعلومات، الاتصال وتكنولوجيا للعوملة السلبية لآلثار النظر لفت -9

ستغل ال لكي باإلنترنت يعرض ما محتوى  مراقبة خالل من وذلك إغفالها،  .الالكتروني للتحرش فريسة ويقع الطفل ي 

 العقوبة إيقاع وضرورة رة،الظاه هذه انتشار من الحد أجل من والحكومية الاهلية الجهود تكاثف ضرورة  -10

 .القانون  عليه ينص ما وفق ألاطفال على جنسيا املعتدين بحق الالزمة

 :املراجع

 إلاسالمية، الجامعة مجلة. ألاردن في املعنفات النساء لدى النفسية الصحة :(0909. )بدري  أسماء إبراهيم، 1

 .200 -000 عشرة، العدد الثامن، املجلد

 .القاهرة للنشر، العلوم دار عالجها، طرق -نتائجها-أسبابها: الجنس ي التحرش اهرةظ. شاهيناز إسماعيل، 2

 واثاره، باألطفال، الجنس ي التحرش اسباب :(0902. )عبدالرحمن غادة الطريف،. فهد بنت الجوهرة الجبيلة، 3

 الثاني، العدد عشرون،وال السادس املجلد الانسانية، للعلوم خالد امللك مجلة(. نفسية-سوسيو دراسة) عالجه وطرق 

022-002. 
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 .ألاردن عمان، والتوزيع، للنشر وائل دار ،0 ط. القانوني الاجتماع علم: (0990. )محمد إحسان الحسن، 4

 منشورة، دكتوراه رسالة الجنس ي، للمعتدي النفس ي للتوظيف سيكوباتولوجية دراسة: (0900. )زهراء جعدوني، 5

 .الجزائر عية،الاجتما العلوم كلية وهران، جامعة

(. السعودي املجتمع على استطالعية دراسة) باملرأة الجنس ي التحرش :(0902. )عبدالكريم محمد احمد حمزة، 6

 .009 -009 ،0 جزء ، 99 العدد النفس ي، إلارشاد مجلة

 زيان جامعة والاجتماعية، القانونية العلوم مجلة ،(نظرية مقاربة) الجنس ي التحرش: (0909. )يمينة مدوري، 7

 .092-020 الثاني، العدد  الخامس، املجلد بالجلفة، عاشور 

 الاجتماعية للبحوث القومي املركز املصري، املجتمع في اليومية الحياة في العنف: (0990. )وآخرون أحمد زايد، 8

 .القاهرة والجنائية،

 بمؤسسة ميدانية دراسة) يةالترب إعادة مؤسسة داخل املنحرف سلوك وتغيير التعليم :(0909. )خولة زروقي، 9

 العلوم قسم والاجتماعية، إلانسانية العلوم كلية بسكرة، خيضر محمد جامعة منشورة، ماجستير رسالة(. التربية إعادة

 .الاجتماع علم شعبة الاجتماعية،

سرة: (0009. )ممدوحة سالمة، 10
 
 .زيقالزقا جامعة آلاداب، كلية محاضرات باألبناء، الوالدين وعالقات ألا

 دراسة) ”املواجهة أليات تداعياته، اسبابه، الجنس ي التحرش :(0990. )وأخرون عبدالرحمن، صالح الشيخ، 11

 .السیاسیة العلوم قسم السياسة، والعلوم الاقتصاد كلية القاهرة، جامعة(. املصري  املجتمع حالة

 والعنف الجسدي حول  ميدانية راساتد املرأة ضد العنف:(0990. )كاظم خالد ابودوح،. أحمد مديحة عبادة، 12

 .القاهرة والتوزيع، للنشر الفجر دار ، 0 ط. الجنس ي

 اليومية الحياة في الجنس ي للتحرش الاجتماعية الابعاد  :(0992. )كاظم خالد ابودوح،. احمد مديحة عبادة،  13

 .مصر املصرية، املرأة قضايا مركز مؤسسة ،(سوهاج بمحافظة ميدانية دراسة)

 السلوكية و النفسية باملشكالت وعالقتها الوالدية والضوابط الاقتصادية املعاناة: (0002. )عماد بدالرازق،ع 14

  .الزقازيق جامعة التربية، كلية ،(منشورة فير) دكتوراه رسالة لألبناء،

 عوض، عباس تقديم الدراس ي، التوافق و النفسية الصحة :(ت ب.)عبدالحميد مدحت عبداللطيف،  15

 .الجامعية املعرفة دار سكندرية،الا 

 ،(منشورة غير) ماجستير رسالة الجلدية، الامراض لبعض النفسية الخصائص :(0009. )احمد تهاني عبدهللا،  16

 .شمس عين جامعة للطفولة، العليا الدراسات معهد

 قسم الاجتماعية، الخدمة كلية ذهنيا، املعاقات بالفتيات الجنس ي التحرش: ( 0909. )محمد صفاء مرس ي، 17

 .مصر الفرد، خدمة

 العربي جامعة منشورة، ماجستير رسالة. الكبر في وآثاره باألطفال الجنس ي التحرش :(0900. )ايمان مسعودي،  18

 .الجزائر الاجتماعية، العلوم قسم والاجتماعية، إلانسانية العلوم كلية البواقي، أم مهيدي بن

 الواحد القرن  معطيات ضوء في الانتماء قيم وتعميق الجامعة(: 0992) .عبدالحميد سمير،. احمد القطب،  19

 .مصر 0992 يناير ،(29) العدد املنصورة، بجامعة التربية كلية مجلة ميدانية، دراسة والعشرين،
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 الجزائري  املجتمع في ضدها الجنس ي التحرش حدوث في املرأة دور : (0900. )رزيقة قاض ي،. مني منصوري،  20

 رسالة(. البويرة بمدينة أوركيدا وبجمعية والتضامن الاجتماعي النشاط بمديرية النساء من لحاالت يدانيةم دراسة)

 الاجتماعية، العلوم قسم والاجتماعية، إلانسانية العلوم كلية البويرة، أولحاج محند أكلي جامعة منشورة، ماجستير

 .الجزائر

: الجامعات في الجنس ي التحّرش :(0902. )محمد عاصم البكار،. مخلد لبنى العضايلة،. حسني هناء النابلس ي،  21

د والاجتماعية، إلانسانية العلوم دراسات مجلة ،(الجامعية رحمة ألاميرة كلية طالبات على دراسة) وتداعياته أسبابه
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 -التأصيل النظري وإلاةعكاسات النفسية -ألطفال باإلاساءة الجنسية 

 -التحرش الجنس ي أنموذجا-
 فضيلة عروج : د

Fadila Arroudj 

  الجزائر /أم البواقي ، جامعة أم البواقي ،  -أ-أستاذة محاضرة

Oum el Bouaghi University, Oum el Bouaghi / Algeria 

 :مللخصا

والحجر ألاساس في بناء شخصـية ألافـراد واملجتمعـات، وذلـك ملـا لهـا مـن تـأثيرات بالغـة  تمثل مرحلة الطفولة  إحدى مراحل النمو الرئيسية

فـــي إلاطـــار  اتهـــيعلـــى مراحـــل النمـــو الالحقـــة كاملراهقـــة والرشـــد وتحديـــد طبيعـــة هـــذا النمـــو  وتأثيراتـــه علـــى بنـــاء الشخصـــية وتكاملهـــا وديناميك

ســــات النفســــية حــــول الطفولــــة أهميــــة دراســــة مشــــكالت الطفولــــة والتبكيــــر الســــوي أو املرضــــ ي، وفــــي هــــذا الصــــدد  تجمــــع  الكثيــــر مــــن الدرا

بالتدخالت العالجية ما أمكن مـن أجـل  تفـادي الوقـوع فـي الانحرافـات النفسـية  واسـتفحال الاضـطرابات  التـي دون شـك سـتؤثر علـى البنـاء 

اليــــة ســــنحاول تســـــليط الضــــوء علــــى أحــــد أكبـــــر  النفســــ ي الســــليم للشخصــــية فــــي مراحـــــل العمــــر املقبلــــة، ومــــن خـــــالل املحاولــــة البحثيــــة الح

املشــكالت التــي يعانيهــا ألاطفــال فــي صــمت وهــي ظــاهرة التحــرش الجنســ ي باألطفــال كإحــدى الجــرائم التــي تعطــل ســير النمــو النفســ ي الســليم 

لوكية فـــي مراحـــل للطفـــل بـــل وتحطـــم مـــوارده النفســـية وتســـاهم بشـــكل رئيســـ ي فـــي نشـــأة  الاضـــطرابات النفســـية والعقليـــة والانحرافـــات الســـ

 .املراهقة والرشد

علـــى ألاطفـــال بشـــكل خـــاص مـــن خـــالل مـــدخل مفـــاهيمي ( التحـــرش الجنســـ ي) ســـنحاول مـــن خـــالل مـــداخلتنا تســـليط الضـــوء علـــى الظـــاهرة

للموضــوع نركــز فيــه علــى الخصــوص علـــى الظــاهرة ومختلــف أبعادهــا النظريــة، ثــم نتعـــرض لآلثــار النفســية والتــي تعــاش كصــدمات نفســـية 

 .ل عدم وجود تكفل نفس ي وأسري مبكر، وانعكاساتها على مراحل النمو الالحقةيمكن أن يعانيها الطفل في حاحادة  

 .الطفولة، إلاساءة الجنسية، التحرش الجنس ي، صدمات نفسية، الاضطرابات النفسية :الكلمات املفتاحية

Child Sexual Abuse - Theoretical Background and Psychological Repercussions - 

Sexual Harassment as A Model 

Abstract: 

The childhood stage represents one of the main stages of growth and the cornerstone in 

building the personality of individuals and societies, because of its profound effects on the 

subsequent stages of development, such as adolescence and adulthood,. In this regard, many 

childhood Psychology studies gather about The importance of studying childhood problems 

and making therapeutic interventions as early as possible in order to avoid falling into 

psychological deviations and disorders that undoubtedly will affect the healthy psychological 

structure of the personality in the next stages of life. Through the current research will try to 

shed light on one of the biggest problems that children suffer from Silently, it is the 

phenomenon of sexual harassment of children as one of the crimes that disrupts the proper 

psychological development of the child and even destroys his psychological resources and 

contributes mainly to the emergence of psychological and mental disorders and behavioural 

deviations in the stages of adolescence and adulthood. 

Through our intervention, we will try to shed light on the phenomenon (sexual harassment) on 

children in particular through a conceptual approach to the subject, in which we focus in on 

the phenomenon and its various theoretical dimensions, then we will be exposed to the 

psychological effects that is considered As psychological traumas that the child may suffer in 

the absence of early psychological and family support, and its impact on the later stages of 

growth. 
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 :مقدمة

متداد مراحلها وعلى مدى سنوات طويلة مرحلة نمو وتأسيس للشخصية السـوية املتوازنـة فـي تعتبر الطفولة با

عمليـــة ) زمــات النمــو واملحــدد الرئيســ ي لــهبالهشاشــة وعــدم اكتمـــال احــد أهــم ميكاني ســليم، تتميــز  لحــال مــر النمــو بشــك

لعالقــات إلاجتماعيــة ، ونقصــد يــذلك نضــج الوظــائف النفســية والفســيولوجية ومــا يتبعهــا مــن نضــج فــي نظــام ا(النضــج

قــــة الطفــــل خــــالل هــــذه املرحلــــة واملعرفيــــة، هــــذا ويقــــع علــــى عــــاتق كــــل مؤسســــات التنشــــئة إلاجتماعيــــة الســــهر علــــى مراف

الحرجة من النمو مرافقة نفسية اجتماعيـة تضـمن سالسـة الانتقـال  إلـى مراحـل الحقـة كـالبلوغ واملراهقـة والرشـد وهـو 

يحمل خصائص الشخصية السـوية املرنـة القـادرة علـى التـأقلم والتكيـف مـع معطيـات البيئـة الخارجيـة والتعـاطي معهـا 

غير أن هذا النمو وفي كثير مـن ألاحيـان قـد تعترضـه الكثيـر مـن العوائـق التـي تعـرض ألاطفـال مهما كانت تقلبات الحياة، 

ملمارســــات عنيفــــة كاإلســــاءة الجنســــية التــــي تــــؤثر بشــــكل ســــلبي علــــى ســــير خــــط نمــــوهم الســــوي ممــــا يعرضــــهم للوقــــوع فــــي 

ت مرضـــية يعـــاني منهـــا اضـــطرابات نفســـية تشـــكل عائقـــا أمـــام البنـــاء الســـوي لشخصـــياتهم بـــل وتســـاهم فـــي بنـــاء شخصـــيا

 .الفرد وألاسرة واملجتمع ككل

ــــى   ـــتخدام أو إقنــــــاع أو إغــــــراء أو اســــــتمالة أو إكــــــراه ألي طفــــــل علــ ـــل اســــــتغالل أو اســـ ـــية كـــ تعــــــد إلاســــــاءة الجنســـ

املشـــاركة أو مســـاعدة أي شـــخص آخـــر علـــى املشـــاركة فـــي أي ســـلوك جنســـ ي صـــريح أو التظـــاهر بســـلوك مـــن هـــذا النـــوع، 

غتصـــاب أو التحـــرش أو البغـــاء، أو أي شـــكل آخـــر مـــن أشـــكال الاســـتغالل الجنســـ ي للطفـــل أو وذلـــك بهـــدف تصـــويره أو الا 

، إن مصـطلح الســيطرة علــى الطفـل فــي الفعــل الجنسـ ي يتكــرر فــي (012.ص.0900:املــنال)ممارسـة ســفاح القربــى مـع ألاطفــال

فرض سـلوك جنسـ ي علـى طفـل "و أن الاعتداء الجنس ي على الطفل ه( .Sgroi،0002.p.26)أكثر من تعريف، وفي ذلك ترى 

ليس لديه التطور العاطفي والنضج والتجربة الالزمة، أو القدرة على اسـتدراج طفـل ضـمن عالقـة جنسـية تسـتند علـى 

، فالتعـدي الجنسـ ي فـي هـذا إلاطـار  يشـير إلـى فعـل السـيطرة علـى الطفـل "السيطرة الكاملة للجانح راشدا كان أم مراهقـا

ى القاصر  ويعاش كاعتداء بحيث يجبر الطفل على التعـايش معـه رغمـا عنـه، وفـي ذلـك وهو أي نشاط جنس ي يفرض عل

تعتبـــر منظمـــة ألامـــم املتحـــدة أن إلاســـاءة الجنســـية للطفـــل تقـــع عنـــدما يكـــون هـــذا ألاخيـــر ضـــحية لشـــخص راشـــد أو علـــى 

فيـة الخليعـة، البصبصـة، ألاقل أكبر منـه بغـرض إلاشـباع الجنسـ ي  وهـذا الجـرم قـد يقـع فـي عـدة أشـكال كاملكاملـات الهات

 .الخ....صور إباحية، اختالس النظر والتعري ، الاغتصاب ، الدعارة، زنى املحارم

هذا وتشير الدراسات إلى ان إلاساءة الجنسية تكثر حيث يزداد العنف ولحروب وألازمات إلاجتماعية والبطالة  

وفــي البيئــات امليــة التــي تــؤمن بــالقوى الســحرية وداخــل التجمعــات البشــرية الفقيــرة وفــي الســجون ومعســكرات الجنــود، 

أيــن يــتم أحيانــا اللجــوء للســحرة لضــبط ســلوك املــراهقين والحــد مــن تمــردهم فيــتم اســتغاللهم جنســيا مــن قبــل هــؤالء 

املشعوذين، أما عن الجنس ألاكثر استهدافا لإلساءة الجنسية فالدراسات في ذات السياق تشير  إلى أنها تطال ألاطفـال 

أو فتيانا، إال أن إلاناث قد تستهدفن بشكل أكثر من الذكور والسبب في ذلك حسب اعتقادنا هو إحجـام الـذكور  فتياتا

عن إلافصاح عـن الاعتـداءات الجنسـية انطالقـا مـن التنشـئة إلاجتماعيـة ومـا تشـربوا منـه مـن مفـاهيم اجتماعيـة حـول 

فصـــاح عـــن انتهاكـــاتهم الجنســـية قـــد تشـــعرهم بالـــذنب قـــدرة الـــذكر علـــى حمايـــة نفســـه مـــن الاعتـــداءات، وبالتـــالي فـــإن إلا 

والعجز وفي ذلك نرى أن عدد الحاالت املصرح بها هي في الواقع أقل بقليـل ممـا يحـدث فـي الحقيقـة، هـذا ومـن بـين أكثـر 
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أشـــكال إلاســــاءة الجنســــية باألطفــــال شــــيوعا هــــي  ظــــاهرة التحــــرش الجنســـ ي الــــذي بــــرز فــــي الســــنوات ألاخيــــرة كأحــــد اهــــم 

اكات التي يجب مواجهتها والتصدي لها، و التي استرعت اهتمام الباحثين ألاكاديميين وامليدانيين وذلك في مجاالت الانته

العلوم النفسية والاجتماعية  والطبية والقانونية على حد السواء، باإلضافة إلى اهتمام جمعيات املجتمع املدني وذلك 

ألنها تمس فئة ألاطفـال بـل ألنهـا تكـاد تمـس كـل فئـات املجتمـع وخاصـة نظرا ملا عرفته الظاهرة من انتشار ليست فقط 

الهشـــــة منهـــــا مثـــــل النســـــاء وألاطفـــــال وحتـــــى مـــــن ذوي الاحتياجـــــات الخاصـــــة، ورغـــــم ذلـــــك فالظـــــاهرة ال تـــــزال تعتبـــــر مــــــن 

الــذي يمكــن املوضــوعات املســكوت عنهــا ولــم تحظــى بــالتنوير مــن قبــل وســائل إلاعــالم رغــم الــدور الكبيــر والتــأثير إلايجــابي 

 . أن تلعبه هذه الوسائل في إزالة الغبار عن مثل هكذا طابوهات

يعتبر التحرش الجنس ي باألطفال من السلوكات الغير سوية، ويعد من املشكالت املجتمعية الخطيرة التي  

بل وتمتد جتماعي السليم للشخصية فسية وتؤثر على النمو النفس ي والا ضطرابات النتخلف الكثير من املشكالت والا 

تداعياتها إلى املراهقة والرشد وتساهم في معايشة ألافراد املتعرضين للتحرش الجنس ي بمختلف أشكاله في طفولتهم 

ملعاناة نفسية سببها عنف الفعل والذي يعاش كتجربة نفسية مؤملة وقاسية بل وقد يعاش كصدمة نفسية تعد من 

عندما يكون حيث ئدة في العمل حول الصدمة عند ألاطفال الرا Lenore Terrتعتبرالصدمات املعقدة وفي ذلك 

متكررا وحاضرا باستمرار ،هناك تهديدا بأن يتكرر في أي وقت وملدة طويلة من الزمن تحدث الصدمي الحدث 

العنف العائلي ،الاعتداءات الجنسية ،العنف السياس ي ،الحروب :مثل )الصدمة بسبب عامل ضاغط ومزمن ومؤذي 

وللتحرش الجنس ي أثـار سـلبية عـلى املـستوى النفس ي والاجتماعي كـسوء الهـضم كما (.  21.ص.0900:جعرو ) ....،الخ

وإلاحـساس بالقجل والعـار الـشديد والاعـتراض الـصامت والانكفاء على الذات باإلضافة إلى القلق والتـوتر العـصبي، 

العاديـة والتعبـير  اليوميـة لنــوم، وتــدنى امليــل ملمارســة ألانـشطةالنفـسية واملزاجيـة، والاســتغراق في ا واخـتالف الحالـة

أن آلاثـار ( Barb,2003)أكد ، حيث أنه وفي ذات الشأن .للعزلةعـن مـشاعر الحـزن وألالم والقلـق والتـوتر والغـضب وامليـل 

ما سـجلت الطالبـات الـالتي تعرضن فـي. تؤثر سلبًيا على تكـوين شخصية الطفلمعايشة أحداث صدمية الناتجة عن 

ويعتبر ، لذاتا بتدني تقدير لالعتداء الجنس ي في مرحلة البلوغ مع شـعور ميال أكبر لالعتداء الجنس ي في مرحلة الطفولة 

النفس ي لديهم التكيـف  الاعتداء الجنس ي عـلى ألاطفـال مـؤشر للتعـرف عـلى قـدرتهم في تكـوين عالقـات مـع آلاخرين وعلى

التعرض لالعتداء الجنس ي عـلى املـرأة في الصغر يؤثر على الصحة العامة والصحة إلى أن ( Hyman,1993)أشار و كما 

ملهنة التي تختارها في النفـسية والتحصيل الدراس ي، كما يؤثر عـلى مـشاركتها في سوق العمل والقوى العاملة وعلى نوع ا

 . املستقبل

) ة فإننا سنحاول إلاجابة على عديد التساؤالت حول ماهية الظاهرةمن خالل عرضنا إلشكالية الدراس 

كنوع من أنواع إلاساءة الجنسية التي يتعرض لها ألاطفال؟، وأنواع التحرش الجنس ي باألطفال؟ ثم ( التحرش الجنس ي

اية ما هي مجمل املراحل التي يتم من خاللها استدراج الطفل للممارسة التحرش وذلك من أبسط صوره إلى غ

ممارسة العملية الجنسية الكاملة؟ وما هي الانعكاسات النفسية والاجتماعية التي يعانيها الطفل الضحية بعد تعرضه 

لصدمة التحرش الجنس ي املرافق في كثير من الحيان بالعنف الجسدي؟ وكيف هي  تأثيراتها على الصحة النفسية 

 للطفل ولألسرة وللمجتمع ككل؟ 

 



 اإلساءة الجنسية لألطفال الواقع وسبل المعالجة 

 برلين –المانيا / طي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقرا 280  

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 : أهمية الدراسة

 خذ املحاولة البحثية الحالية أهميتها من كونها تسلط الضوء على ظاهرة تعد من ألامراض إلاجتماعية تأ

املنتشرة في املجتمعات املتقدمة والسائرة في طريق النمو على حد السواء، وهي ظاهرة التحرش الجنس 

 .باألطفال

 امة من مراحل النمو وهي مرحلة تستمد الدراسة الحالية أهميتها من كونها  تسلط الضوء على مرحلة ه

الطفولة وما تحمله من معاني حول التأسيس السليم للشخصية ودورها البارز في تنمية مظاهر النمو 

النفس ي والاجتماعي وتأثيرها على مراحل النمو الالحقة، فاالهتمام بالطفل ومشكالته ومستقبله يعد اهتماما 

 .باملجتمع ككل

 ملفاهيم واملصطلحات ذات العالقة بموضوع الدراسة كاإلساءة الجنسية تتطرق الدراسة للعديد من ا

والعنف الجسدي وإلاساءة الجسدية والنفسية والتي تصب كلها في كونها أحداث صادمة تؤثر في البناء 

 .النفس ي السوي لألطفال ومن ثمة تلقي بانعكاساتها على مراحل املراهقة والرشد

 لفت انتباه املجتمع ككل وخاصة من تؤول لهم مسؤولية تنشئة ألاطفال  نحاول من خالل الدراسة الحالية

لضرورة السهر على حماية هذه الفئة بشتى الوسائل وضرورة الدعم واملرافقة النفسية في حال تعرض 

 .الطفل ملثل تلك الانتهاكات النفسية والجسدية

 : أهداف الدراسة

ر الرأي العام ومجموع املتخصصين والعاملين في شؤون تنوينهدف من خالل محاولتنا البحثية الحالية  

الطفل من أولياء ومربين ومؤسسات املجتمع املدني من جمعيات ونوادي، تنويرهم ولفت انتباههم إلى خطورة ظاهرة 

التحرش الجنس ي باألطفال وذلك من خالل تقديم محتوى علمي يشرح الظاهرة ومراحل تطورها وتبعاتها وانعكاساتها 

 .سية والاجتماعية ليس على فئة ألاطفال فقط بل على ألاسرة واملجتمع ككلالنف

 :مصطلحات الدراسة: أوال

  ن إلاساءة الجنسیة هي كل استغالل أو استخدام أو اقناع أو اغراء أو  إ :إلاساءة الجنسية باألطفال

في أي سلوك جنس ي صریح، استمالة أو إكراه ألي طفل على املشاركة أو مساعدة أي شخص آخر على املشاركة 

أو التظاهر بسلوك هذا النوع بهدف تصویره، والاغتصاب أو التحرش أو البغاء أو أي شكل آخر من أشكال 

 Sgroi'' وتعرف، كما (00.ص. 0002:فضال) لأو ممارسة سفاح القربى مع ألاطفاالاستغالل الجنس ي للطفل 

Suzane '' ك جنس ي على طفل لیس لداه التطور العاطفي فرض سلو "الاعتداء الجنس ي على الطفل بأنه

لة والنضج والتجربة الالزمة، أ و القدرة على استدراج طفل ضمن عالقة جنسیة تستند على السیطرة الكام

 .للجانح راشدا كان أم مراهقا

 هو كل إثارة يتعرض لها الطفل أو الطفلة عن عمد، من املشاهد الفاضحة او الصور : التحرش الجنس ي

ة أو العارية أو غير ذلك من مثيرات كتعمد مالمسة اعضاءه التناسلية او حثه على ملس أعضاء شخص الجنسي

 (0909:غريب)، كما عرفته(0999: السيد)آخر، أو تعلينه عادات سيئة، هذا فضال عن إلاعتداء الجنس ي املباشر
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باستخدام القوة والسيطرة تصال جنس ي بين طفل وشخص بالغ من أجل إرضاء رغبات جنسية لدى الخير إ"بأنه

 ".على الطفل

  -نظرة مفاهيمية –التحرش الجنس ي : ثانيا

ن العلماء والباحثين أن التحرش الجنس ي يعد واحدا من أهم املشكالت وآلافات إلاجتماعية يرى العديد م 

ة متقدمة تعرف التي تنخر جسد املجتمع وخاصة عندما يتعلق ألامر باستهداف فئات هشة كاألطفال في مراحل عمري

بدورها البارز في التكوين والتأسيس للشخصية إلانسانية، فهو بذلك  يعمل على عرقلة سير النمو العادي والسوي بل 

ويؤسس لسيرورات نفسية ومرضية تعوق ألافراد عن تحقيق أهدافهم وتصيبهم باإلحباط والعجز وترسخ فيهم ألافكار 

تعددت مفاهيم التحرش جتماعية التي بفضلها تنموا املجتمعات وتزدهر، وقد والاتجاهات السلبية تجاه العالقات إلا 

وصور هذا التحرش، وفي ذلك تعرف منظمة الصحة العاملية مفهوم التحرش الجنس ي بأنه الجنس ي بتعدد أشكال 

القوة  تدبير أو تعليق جنس ي موجه بطريقة أو بأخرى ضد شخص باستخدام إلاكراه أو التهديد باألذى أو استخدام

، أما دومينيك و (WHO.2004)الجسدية من قبل شخص بغض النظر  عن عالقته بالضحية وعن مكان الفعل

فينظران للتحرش الجنس ي على أنه كل أشكال التقدم والطلبات ذات الداللة ( Dominique et Laroche ,1988)الروش

وغيرها، والتي تتسم بفضاضة التعبير ....ملقترحاتالجنسية والغير مرغوب فيها كاإليماءات واللمس وطلبات الخروج وا

عنها مثل الاعتداء الجنس ي والاغتصاب  كما أن هناك بعض التعريفات التي يقتصر مفهوم التحرش الجنس ي من 

خاللها على ألافعال الجسدية ومنها ما يشير إلى ان التحرش الجنس ي هو عبارة عن إقرار الفرد إمراة كانت أم طفل بأنه 

 (. Domon,2004)ملالمسة  بعض أجزاء جسدهتعرض 

أن عديد املعاني اللغوية للفظ التحرش يجمع بين القول والفعل، وأنه يحمل  (0009: املعجم الوجيز)ويتضح من خالل 

معنى الخشونة أو التهييج أو الاعتداء الخفيف، وهذا اللفظ اللغوي العربي باإلضافة إلى دالالت املعنى إلانجليزي 

على جمع معنى التحرش على القول والفعل وهذا يدفع قول القائلين بأن التحرش يتوقف عند القول فقط يتفقان 

دون الفعل وأن الفعل يدخل في نطاق هتك العرض، فالتحرش الجنس ي حسب نفس املصدر هو أي قول أو فعل 

ذا الشكل يجمع بين الرغبة يحمل دالالت  جنسية تجاه أي شخص آخر  يتأذى من ذلك وال يرغب فيه، والتعريف به

 .الجنسية والعدوان من طرف آلخر بغير تراض

 :  التحرش الجنس ي وبعض املفاهيم ذالت العالقة .1

يشير املتخصصون والباحثون في مجال  التربية الجنسية  إلى أن هناك تداخال يكاد يصعب التمييز فيه بشكل 

العنف الجسدي والنفس ي ومن بين تلك املفاهيم ذات  واضح بين مختلف املفاهيم واملصطلحات املشكلة  ملفهوم

 :العالقة بموضوع التحرش الجنس ي ندرج ما يلي

  :إلاساءة الجنسية .أ 

ن إلاساءة الجنسیة هي كل استغالل أو استخدام أو اقناع أو اغراء أو استمالة أو إكراه ألي طفل على  إ

جنس ي صریح، أو التظاهر بسلوك هذا النوع املشاركة أو مساعدة أي شخص آخر على املشاركة في أي سلوك 

أو بهدف تصویره، والاغتصاب أو التحرش أو البغاء أو أي شكل آخر من أشكال الاستغالل الجنس ي للطفل 

الاعتداء الجنس ي على '' Sgroi Suzane'' وتعرفكما  ،(00.ص. 0902:  فضال) لممارسة سفاح القربى مع ألاطفا

ى طفل لیس لداه التطور العاطفي والنضج والتجربة الالزمة، أ و القدرة فرض سلوك جنس ي عل"الطفل بأنه 
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 ,P.02).على استدراج طفل ضمن عالقة جنسیة تستند على السیطرة الكاملة للجانح راشدا كان أم مراهقا

1986,Sgroi( 

ن الجنس ي إلاطالع على العديد من التعاريف لهذا املفهوم  وجدنا انها  تتضمن وبشكل واضح  الامتها بعد

للطفل واملالطفة والاغتصاب  وجماع املحارم والتحرش، حيث أشارت العديد من نتائج الدراسات السابقة 

 (.090.ص.0009: وكسلر) للكم الهائل من ألاطفال الذين أسيئ إليهم جنسيا

 :إلايذاء النفس ي .ب 

يذاء النفس ي، أو إلايذاء اختلفت التسميات حول مفهوم هذا النوع من إلايذاء، فهناك من يطلق عليه إلا  

العاطفي، ويشير البعض إلى أن إلايذاء النفس ي، يتضمن التهديد، أو التخويف، أو إلايذاء اللفظي، أو املطالبة بالقيام 

أي سلوك أو عمل "بأشياء غير واقعية أو بجرح مشاعره ومعايرته ويعرف بعض ألاساتذة، إلايذاء النفس ي للطفل بأنه 

أحد الوالدين أو كليهما أو آلاخرين املحيطين بالطفل أو من غرباء عن الطفل، تجاه أحد أو كل  متعمد، يصدر من قبل

 
ً
ألاطفال في ألاسرة، ويتسبب في إحداث أي نوع من أنواع الضرر وألاذى للطفل، وذلك بإتباع ألاساليب التي تسبب أملا

 للطفل كالسخرية منه، أو إهماله، أو نبذه، أو تهديده، أو 
ً
تخويفه، أو توجيه العبارات الجارحة له، أو معاملته  نفسيا

معاملة سيئة، أو التفرقة بينه وبين أخوته أو حرمانه من العطف واملحبة والحنان، إلى غير ذلك من ألاعمال التي 

  .تتسبب في ألاذى النفس ي للطفل كنتيجة لها

 :الايذاء الجنس ي .ج 

تصال قسري، أو حيلي، أو متالعب مع طفل، من خالل يعرف إلايذاء الجنس ي للطفل بشكل عام بأنه أي ا 

 
ً
 (أي أكبر منه بخمس سنوات فأكثر)شخص أكبر منه سنا

ً
. ، بغرض تحقق إلاشباع الجنس ي للشخص ألاكبر منه سنا

كما يعرف بأنه الاستغالل الجنس ي الفعلي أو املحتمل للطفل أو املراهق وفي ألاغلب يكون إلايذاء صادر من أقرب 

 .لطفل والذي في عادة يراهم كثيراألاشخاص ل

 يمكن تصنيف التحرش الجنس ي باألطفال وفق  نوعين أساسيين: أنواع التحرش الجنس ي باألطفال .2

ترتفع نسبة هذا النوع من التحرش مع ارتفاع سن : التحرش الجنس ي املصحوب بالعنف الجسدي .أ 

الطفل يصبح أكثر وعيا باملخاطر وأكثر الضحية وكبر جسمها، حيث يظهر هذا النوع خصوصا في املراهقة ألن 

قدرة جسدية على مقاومة املتحرش وعلى الدفاع عن نفسه مما يجعل التحرش  مترافقا مع العنف الجسدي 

ستسالم قسرا إلرادة الجاني الذي يكون بشكل عام من الغرباء عن خضوع والا وذلك إلرغام الضحية على ال

 .الطفل

ويعد هذا النوع هو الكثر انتشارا في : ترافق مع مقاومة الححيةالتحرش الجنس ي املتدرج وغير امل .ب 

الوسط ألاسري ومن أكثر انواع العنف الاسري انتشارا، فاملعتدي يملك سلطة مؤقتة على الطفل بحكم أنه 

، وبالتالي فهو غير مشكوك فيه، إن (الخ...عم، خال، صهر) احد أفراد أسرته الصغيرة أو من العائلة املمتدة

النوع من التحرش الجنس ي باالطفال هو ألاكثر شيوعا  يليه ذلك الذي يقوم به أشخاص غرباء حيث ان  هذا

املعتدي في مثل هذا النوع من التحرش يتبع عادة نموذجا واحدا للتحرش الجنس ي من حيث الظروف واملاكن 



 اإلساءة الجنسية لألطفال الواقع وسبل المعالجة 

 برلين –المانيا / طي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقرا 283  

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

ساءة والتحرش واملدة والعبارات وألاسلوب والتهديدات وقد تزداد متطلباته في حال امتدت إلا 

 (.2،ص0002:شحرور)لسنوات

 :  مراحل التحرش الجنس ي باألطفال .3

إن تحويل الطفل إلى ضحية يمر بعدة مراحل، ولكن هذا ال يعني أن الشرط ألاساس ي للتثبت من وقوع  

ثر التحرش على الطفل هو املرور بكل تلك املراحل وفق تدرج ثابت، إذ أن تطور التحرش وفق هذا السلم يتأ

عتداء، شخصية الجاني أو مرتكب التحرش وكذلك سن الضحية ونمط عوامل مختلفة من مثل ظروف الا ب

 .شخصيتها

إذا لم كن الجاني من أهل الطفل وكان من ألاشخاص :  تهيئة الححية-مرحلة الرشوة والتشريط  .أ 

ملرافقته أو إليصاله،  عتناء به أو رب من أهل الطفل ويعرض خدماته لال املعروفين لألسرة، فإنه غالبا ما يتق

خاصة إذا تعذر ذلك على الوالدين، فالتحرش الجنس ي على الطفل هو عمل مقصود مع سبق الترصد واول 

شروطه أن يختلي املتحرش بالطفل ولتحقيق تلك الخلوة عادة ما يغري الطفل بدعوته إلى ممارسة نشاط 

ي فيجلب له الهدايا والحلويات، فإذا ما تجاوب ، أو يلجأ إلى أسلوب إلاغراء املاد(Gabel,1992,p,29)معين

الطفل مع كل ذلك الود العلني من قبل املتحرش انتقل به إلى املرحلة الثانية، أما في حال عدم التجاوب 

إلعتبارت عدة كأن يذعر الطفل أو يرفض إغراءات الجاني أو يفضح أمره يضطر الجاني للبحث عن بديل 

 .أسهل أو عن ضحية جديدة

تبدا هذه املرحلة بشكل عام بمحاوالت املتحرش : -التقرب التدريجي من الححية-لة التحسسمرح .ب 

بمداعبة الطفل حيث يقبله ويعانقه بحنان ثم يلمسه ويتحسسه في أماكن حساسة من جسمه محاوال 

لعب، في إقناعه بأنهما يلعبان، وأنهما سيذهبان إلى مكان محبب أو سيشتريان الحلويات ما أن ينتهيا من ال

هذا السياق يستغل الجاني عدم وعي الطفل بالتربية الجنسية وعدم مقدرته على تمييز املباح من املحرم وقد 

. طمئنان حول ماهية تلك املداعبات  وعن الهدف منهافسه الكثير من التساؤالت بقصد الا يطرح الطفل على ن

نسحاب بالجاني تتزعزع فيفكر الطفل باال الطفل وإذا ما تكررت تلك املمارسات التي يطلبها الجاني فغن ثقة

نسحاب، إذ أن الطفل ال يصرخ وال يهرب وال يستطيع فهم  تؤدي لنجاح ذلك الاولكن سيطرة الجاني عليه ال 

 .دالالت ما يحدث فيتم الدخول مباشرة في مرحلة جديدة

املشترك أو التورط الفعلي  تتميز هذه املرحلة بالنشاط الجنس ي: مرحلة التفاعل الجنس ي وتورط الححية .ج 

للطفل حيث يطلب املعتدي من الطفل أن يبادله نفس السلوكيات املنحرفة، ثم يصعد في تحرشه ويتمادى 

فيكشف أمامه عن أعضاءه الجنسية وعندما تتطور العالقة إلى هذا املستوى نجد الضحية نفسها غير قادرة 

 .شترك وهذا ما سيمهد للمرحلة الالحقةعلى التراجع، ألنها استسلمت وقامت بنشاط جنس ي م

في هذه املرحلة تزداد سيطرة الجاني على الضحية بشكل واضح ويلجأ إلى : مرحلة السيطرة على الححية .د 

إقناع الضحية بالسرية التامة حول ما يحدث بينهما سواء بالترغيب أو الترهيب  وعدم إلافصاح عن ما 
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ى السر هو أمر بالغ ألاهمية بالنسبة للمعتدي لضمان استمرار يحدث بينهما ألي شخص كان، فاملحافظة عل

 .(Gabel,1992,p,36 )السيطرة على الضحية والنجاة من العواقب في حال انكشاف ألامر

تتضمن املرحلة تهديد وتخويف الطفل وترهيبه على أن إلافصاح عما : مرحلة التهديد العلني أو الضمني .ه 

مما يضمن استمرار وتتطور العالقة ومن التهديدات التي يمكن أن  يحدث بينهما لن يكون في مصلحته،

أنت طفل صغير لن يصدقك أحد، سأقتلك إن فعلت، ستطرد من )يسمعها الطفل ويرضخ للجاني بموجبها

، وبهذه الطريقة يضمن الجاني استمرار رضوخ (الخ....البيت، سأقتل أهلك إن أفصحت، لن يصدقك أحد

 .ملرافق بالتهديد إلى أن يتم إقامة عالقة جنسية كاملة مع الطفلالطفل للتحرش الجنس ي ا

هذه املرحلة تشكل منعطفا هاما إذ أن : مرحلة الكشف عن التحرش والنجاة منه أو إلاخفاء والكبت .و 

الطفل يمكن أن ينجو باتجاه الكشف عن تعرضه للتحرش الجنس ي والتحرر نهائيا من تجربته املريرة وذلك في 

املحيط املساعدة واملساندة والتأهيل، وإما أن ينجو باتجاه إخفاء ما يحدث  نهائيا وما سيتبع حال قدم له 

ذلك من استمرار تعرضه للتحرش واستمرار تحمله للمشاعر ألاليمة الجارحة وصوال إلى كبت التجربة 

 (.002.000.ص،ص،0900:املنال) الصادمة وما يترتب عنها من اضطرابات وتناذرات صدمية يصعب معالجتها الحقا

 :التحرش الجنس ي كحدث صادم والعوامل املؤثرة فيه .4

تجربة معاشة تحمل للحياة النفسية وخالل وقت قصير أن الصدمة النفسية هي ( FREUD ,1920فرويد)يرى  

ينجر معها  نسبيا زيادة كبيرة جدا في إلاثارة لدرجة أن تصفيتها أو ارسائها بوسائل التسوية املألوفة تنتهي بالفشل مما

كل "يعرف الصدمة بأنها  "ء مبدأ اللذةما ورا"وفي كتابه ًوظيفتها بت دائمة في قيام الطاقة الحيوية ال محالة اضطرابا

شديدة ومؤذية ومهددة الصدمة تعبر عن حوادث  لفردقادرة على إحداث انهيار في الحياة النفسية ل إثارة خارجية قوية

و MITCHELمتشال وافرلي )ويعرفها  واجهتها والتكيف مع الوضع الجديدغير عادي ملبحيث تتطلب مجهود  لحياة الفرد

EVERLY )مع إمكانية تمزيق حياته بشدة ،وينتج عن هذا فرد ويخترق الجهاز الدفاعي لديه بأنها أي ً حادث يتعرض له ال

وتؤدي الصدمة  سرعة وفاعليةفيه والتعامل معه ب إذا لم يتم التحكم ةالحادث تغيرات في الشخصية أو مرض عضوي

، هذا وتشير بعض الدراسات على خطورة تعرض ألاطفال ملختلف لخوف العميق والعجز أو الرعب ًإلى نشأة ا

الصدمات النفسية ومن بينها الاعتداءات الجنسية التي تصنف من الصدمات النفسية املعقدة ومن النوع الثاني 

، ولألسف الشديد فإن أكثر خاصية تميز حاالت التحرش الجنس ي باألطفال خاصة إذا لم يتم التكفل بالضحايا مبكرا

هي ذلك التكتم وسيطرة الجاني على الضحية وتهديده لها وإبقاء املشكلة سرا مما يجعل الضحايا يعيشون في 

صدمات مستمرة يصعب معها الاعتراف واتباع خط املعالجة النفسية املتخصصة، ويتحكم في ذلك مجموعة من 

لعوامل والتي من خاللها يتحدد حجم ومدى تأثر ألاطفال ضحايا التحرش الجنس ي بما يمارس ضدهم من سلوكيات ا

منحرفة، حيث ترتبط قسوة الحدث الصادم وردات فعل ألاطفال حسب سنهم، نوعية العالقة باملعتدي وبنسبة 

 :على النحو التالي (0900:املنال)مل والتي عددتهاتواتر الاعتداءات وبطبيعة التحرش ونوعه  يمكننا إدراج بعض تلك العوا

كلما كان سن الطفل صغيرا كلما سهلت السيطرة عليه، ومن  :عمر الطفل عند وقوع التحرش الجنس ي .أ 

ثمة تكون الانعكاسات النفسية أسوء وأعمق نظرا  لعدم نضجه الكافي لتمييز ألاحداث وألاشخاص واملواقف املناسبة 

 .بة والغير سويةمن غيرها الغير مناس
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يعيش الذكور وإلاناث نفس الخبرة الصدمية ويؤثر الحدث الصادم فيهم بنفس  (:الطفل) جنس الححية .ب 

الطريقة ولم تذكر الدالئل التشخيصية املتتالية حتى الدليل التشخيص ي الخامس أية فروقات بين الجنسين  

جدة في الحالتين، غير أن مشاعر العجز وتقوض فاملعاناة النفسية واحدة ومجمل التناذرات البعد صدمية متوا

املفاهيم الذكورية الفوقية التي يمتصها الذكور من التنشئة إلاجتماعية حصنتهم بنوع من الثقة الوهمية بقدرتهم 

 .على حماية أنفسهم والدفاع عنها، وفي حال إلاعتداء تتغير تلك املفاهيم وتكبر معها حجم املعاناة

وهو على  يمر بعدة مراحل  كما أشرنا إليه سابقا أن التحرش الجنس ي: ع على الطفلحدة إلاعتداء الواق .ج 

أنواع متعددة من مستوياتها البسيطة إلى درجة ممارسة العالقة الجنسية الكاملة وبالتالي فإن آلاثر النفسية املترتبة 

 .س ضمنهاعلى تلك ملمارسات املنحرفة تتحدد بطبيعة التحرش ودرجته واملرحلة التي يمار 

كلما كانت الجواء العائلية آمنة مطمئنة بالنسبة للطفل : نوعية ألاجواء العائلية التي يعيش فيها الطفل .د 

كلما تشجع الطفل عن إلافصاح عما يمارس ضده من سلوكيات غامضة وغير مفهومة، الشيئ الذي يخفف من 

باألسرة وكيقية احتواء الطفل وطمئنته  حدة الحدث الصادم وما يتحكم في ذلك هو طبيعة ردات الفعل الخاصة

 .وعدم لومه أو توبيخه، فكلما تصرف الهلب طريقو واعية كلما سهلت آثار الحدث الصادم

كلما توزد الطفل بمفاهيم صحيحة حول التربية الجنسية وما : التربية الجنسية التي يتحصن  ها الطفل .ه 

ذكور وإلاناث، وطبيعة التكوين الجسدي وخصوصية الجسد، تحمله من معاني حول النوع البشري والاختالف بين ال

كلما كان الطفل مزودا بالوعي حول جسمه وخصوصية تكوينه وأخذ املساحة واملسافة الالزمة في التعامل مع الغرباء 

 .نهوحتى مع ألاقارب كلما كانت فرص النجاة كبيرة ومكنت الطفل من تمييز وإدراك الخطر والهروب منه أو التبيلغ ع

كلما كانت مقاومة الطفل كبيرة كلما كان العنف : حدة العنف الجسدي املرافق لإلعتداء الجنس ي .و 

املرافق لإلساءة الجنسية أكثر حدة، والدليل على ذلك تلك آلاثار الجسدية التي نجدها على جسد الضحايا والتي 

من الحاالت إلى تمزق غشاء البكارة والشرج  تتراوح بين الخدوش والكدمات والنزيف الشرجي واملهبلي وصوال في كثير 

هذا باإلضافة إلى عوامل أخرى كهوية املعتدي وصلة القرابة بينه وبين الضحية، تأثير . واحيانا إلى موت الضحية

شخصية الطفل وكيفية تجاوبه مع املوقف الصادم، ردود الفعل العائلية تجاه الضحية وامتداد فترة التحرش 

 .عالالجنس ي قوال أو ف

 :كتجربة صدمية واةعكاساتها على الصحة النفسية التحرش الجنس ي باألطفال .5

 يهتمام بالطفولة في عصرنا الحاضر من أهم املعايير التي يقاس بها تقدم وتطور املجتمعات وتحضرها فيعتبر الا 

ومستقبلها، ومن ثمة وجب هم رجاالت الغد وقادة ألامة  مقتصادية والحضارية، فأطفال اليو بعادها إلاجتماعية، الاأ

على القائمين على شؤون هذا املجتمع التفطن ألهمية رعاية وإعداد أطفال اليوم كحتمية حضارية يفرضها التطور 

العلمي التكنولوجي املعاصر، كما أن هذا إلاعداد يتوقف على ما يضمنه املجتمع من مؤسسات وما يقدمه من برامج 

يا واجتماعيا يساهم في بناء شخصيته بما يتوافق وتغيرات وتعقيدات الحياة تربو  ومناهج تضمن تكوينا نفسيا،

، ومن أعقد تلك التعقيدات على إلاطالق معايشة ألاطفال ألحداث صعبة ومؤملة وعنيفة أقل ما يقال عنها أنها العامة

أنواع إلاساءة ف أحداث صدمية تؤثر بشكل معقد على سيرورة تكوينهم النفس ي وبنيات شخصياتهم ولنا في مختل

هتمام في ذلك، لدلك بات من الضروري الا  الكالم الكثير الجنسية باألطفال وخاصة ما تعلق منها بالتحرش الجنس ي 
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  خفيف من ا ألاطفال بغية التدخل املبكر للتبالسيرورات النفسية والتوظيف النفس ي للصدمات النفسية التي يعانيه

ر املشكالت النفسية التي تسيطر على الطفل إلى تناذرات بعد صدمية يصبح ضطرابات النفسية من جهة ومنع تطو الا 

 .من الصعب التخلص منها بعد ذلك

إن تأثير ألاحداث الصدمية على الطفل يعد أكثر خطورة منه عند الراشد، ذلك أن الصعوبة لدى الطفل 

صدرها خاصة في حال عدم تكمن في معاناة الطفل من تظاهرات صدمية متعددة ألاشكال يصعب الكشف عن م

: زقار) اكتمال النمو اللغوي عند الطفل أو إذا كان الطفل ال يتكلم مما يقود إلى تفاقم املشكل عند الطفل شيئا فشيئا

إذ يعتبر نضج ألاعضاء الحسية والحركية عند الطفل وكذا تطور اللغة كوسيط إلدراك الطفل ملا يدور من  ،(0999.

أن تأثيرات الحدث الصدمي متعلقة بشكل رئيس ي بمدى   Damianiالشأن ترى دامياني  حوله من أحداث، وفي ذات

ومستوى نضج الانا وانعكاساته على التنظيم الهوامي للطفل، فكلما صغر سن الطفل كلما كبرت درجة خطورة إصابة 

عدة مراحل تصف نمو الطفل  ((Baily 1999، وفي ذات الشأن يقترح بايلي (0999.:زقار) صورته الجسدية ونموه النرجس ي

من حيث الجوانب الحسية الحركية، املعرفية واللغوية والتي تمكن الطفل بعد نضجها من إدراك  مختلف ما يدور 

اقترح برونر ثالث مراحل الطفل و مراحل النمو املعرفي عند على   Brunerحوله من أحداث، كما ركز العالم برونر 

 :تمثلة فيو امل الطفل لتكوين املعرفة لدى

 :مرحلة التمثيل الحس ي .أ 

يبدأ الطفل التعلم في هذه املرحلة من خالل ألانشطة التي يمارسها بنفسه مع ألاشياء الحقيقية أو املصنعة 

املحسوسة، فالتعلم هنا يحدث من خالل التمثيل الحس ي لهذه ألاشياء وال يحدث من خالل صور عقلية لها، 

 .أو عن طريق كلمات ورموز 

 :التمثيل شبه الحس يمرحلة  .ب 

في هذه املرحلة يتعامل الطفل مع الصور و الرموز مستخدما الصور الذهنية عندما تكون املعلومات على 

تدعي سشياء مما ال يشكل محتوى لغوي فالطفل في هذه املرحلة تكون لديه خلفية حسية مناسبة عن ألا 

 .حضورها بذاتها، حيث يكون الطفل أكثر قدرة على التعلم

 :تمثيل الرمزي أو املجردال .ج 

يصل طفل هذه املرحلة إلى مستوى من النضج العقلي نحيث يتعامل مع ألاشياء بواسطة الرموز املجردة 

ستعانة رقام دون الا دون إلاعتماد على خلفيتها الحسية أو شبه الحسية حيث يتم استخدام الكلمات و ألا 

 (.20ص،0909:عروج) بالصور أو ألاشياء الحقيقية

نموه املختلفة فيرى  تأثير ألاحداث الصادمة التي يتلقاها الطفل بمراحل (Baily0002 (ذات السياق ربط  وفي

ة لألطفال في مراحل عمرية نفصال عند الرضيع تعادل تجربة املوت عند الراشد كما أنه بالنسبأن تجارب الا 

يعتبر إدراكا مضطربا فالراشد  تعد أساسية، فرعب الراشد استجابة ألاولياء للحدث الصدميصغيرة فإن 

ي حدث بسيط ويمكن أن الذي طاملا اعتقد الطفل أنه مصدرا للحماية يصبح عاجزا وبدون موارد، كما أن أ

 .م ألاهمية بالنسبة للراشد يمكن ان يكون مصدر رعب وخوف عند الطفليفسر أنه عدي
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ح لهم كر التجريدي، فإن ذلك يسمبالنسبة لألطفال ألاكبر سنا واللذين يتمتعون بتحكم تدرييي للف

ان ( Terr1983)من طرف الطفل كصدمة نفسية، وتضيفنتقال لفهم أفضل ملفهوم املوت والتي تدرك باال 

أحد أهم ميزات صدمة الطفل أنه يصعب عليه عرض مفهوم املستقبل، فاملستقبل غامض ومبهم وليست 

ل الذين لم يتعرضوا لصدمات ابالنسبة لألطفهناك أية خطط مستقبلية، الشيئ الذي نالحظ عكسه تماما 

نفسية، وللدفاع ضد التوتر والقلق الذي تخلفه ألاحداث الصدمية فالطفل وعقب ما يتعرض له من أحداث 

 وبعد أسابيع من ذلك يستخدم بعض ألاليات الدفاعية ونذكر منها،

 ؤلم للواقع وذلك بتخيل ان والذي من خالله يحاول الطفل التخفيف  من الطابع امل: إلانكار الخيالي

 .الحادث وقع بصفة مختلفة

 ومن خالله يحاول الطفل تجنب التفكير في ما حدث الش يء الذي ي بط إنتاجه : كف التفكير التلقائي

 .لألفكار املولدة  للقلق والتوتر

 نفعاالت حيث ان تكرارية، غير كاملة ومجردة من الا فالطفل يحكي وبصورة : التثبيت في الصدمة

الحالية او السابقة  التكرار يجعل تلك ألافكار مقبولة نوعا ما، فالطفل يتجنب مواجهة مخاوفه

هتمام  بما يمكن ان يواجهه الطفل مستقبال من خالل إعادة معايشة الحدث لذلك وجب الا 

 (.19.ص.مكيري، دس) الصادم لذلك يجب على ألاخصائيين التركيز على الخطورة الكامنة في املستقبل

لتحرشات الجنسية كأحداث صادمة في الطفولة  واةعكاساتها على الصحة النفسية ا .6

 :للمراهقين

في محاضراته حول علم النفس الصدمي أنه لم نعد بحاجة للتذكير أنه من خالل  Mekkiriيذكر الدكتور مكيري 

عابرة للشخصية، ومن خالل  النظرة الديناميكية النفسية تعتبر املراهقة سياق لتحوالت نفسية خاصة، تمثل مرحلة

النظرة املرضية النفسية فإن أعراض املراهقة ورغم انها تظهر وكأنها فردية إال أن فهمها ال يمكن ان يتم إال من خالل  

إرجاعها إلى نقطة التقاطع بين النفس والعائلة واملجتمع هذا إذا ما است نينا تلك التدخالت الضيقة لشتى املجاالت في 

نفسية الداخلية الطفولية، وهنا تتواجد كل الرهانات املزدوجة الخاصة باملرور والتحول من ربط وفك املشاهد ال

واندماج وانفراد واكتساب وتحويل، هذه التحوالت من شأنها أن تتم في وسط نفس ي بحت إال أن تأثيراتها تخضع 

 (.10.ص.دس:مكيري ) جتماعي كونة للواقع الجماعي العائلي والا ملجموع العناصر امل

إن كل املتخصصين الذين حاولوا فهم ودراسة كل ما يمكن أن يحدث للجهاز لنفس ي لدى املراهقين من جراء 

ضطرابات وذلك على مستوى السياقات املتعلقة بالهوية صدمية يؤكدون على شدة وتضاعف الا  معايشتهم ألحداث

لواضح في البنية الدفاعية لألنا، وفي هذا الصدد يركز ضطرابات نتيجة الخلل اى مستوى التماهيات  وتنتج هذه الا وعل

الصورة  التماهية والتماهيات والانتماءات على أهمية إعادة النظر في ( Bauret.T.Lacha.C.M-R.Moro.2001.p.471)كل من 

نشطار وشدة الكبت والتي تعتبر كدفاعات ضد الصدمة الش يء الذي يعقد من عمل بناء بإدخال سياقات الا

 .خصيةالش

أما على مستوى ألاعراض نجد أن العديد من الدراسات خلصت إلى ان املراهقين اللذين تعرضوا ألحداث صدمية 

ويعايشون حاالت إجهاد ما بعد الصدمة وخاصة منهم اولئك اللذين عايشوا خالل طفولتهم أحداث عنيفة كأحداث 

نسية والتي تعاش كتجارب صدمية عنيفة املمارس بمختلف أشكاله ومن ضمنه مختلف التحرشات الجالعنف 
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، نجد ان هذه الفئة تعاني حتى بعد سنوات من وقوع الحدث الصدمي وبعد مرور فترات كمون معتبرة من ومعقدة

تناذرات بعد صدمية أهمها تناذر التكرار، تناذر التجنب، تنادر فرط إلاستثارة والتناذر العصبي إلاعاش ي، كل ذلك 

ابات على مستوى التنظيم العاطفي واملعرفي والذي يتجسد من خالل الصعوبات الكبيرة التي ضطر يكون مرفوقا  باس

إضافة إلى املشكالت قون في مجال التحصيل الدراس ي واملعرفي والناتج عن عدم القدرة على التركيز، هيواجهها املرا

رز أشكالها كل مظاهر العنف والتي تبدا نفعالية التي تبرز وبشكل خاص في الوسط املدرس ي والتي من أبالسلوكية والا 

بالعدوانية التي تكون كرد فعل تجاه بعض املثيرات الخارجية والتي سرعان ما تتحول للمحيط ألاسري ويمكن أن 

ا يتبعها من ضطرابات السلوكية كالسرقة والضرب والتكسير ومات  وما ينجر عن ذلك من مجموع الا تتحول نحو الذ

يتم  كتئاب والشعور الدائم بالقلق وامللل والشعور بالعجز وفقدان ألامل في املستقبل وإن لممشكالت انفعالية كاال

محيطه، فإن ذلك ودون بو املتحرش به من لهم عالقة بالطفل  التكفل والتركيز على هذه الاضطرابات من طرف جميع

 .نتحاريةنفس ي وتعزز املرور إلى ألافكار الا لنتحاء اإلادمان وتناول العقاقير ذات الا  محالة سيزج باملراهقين في دائرة

 :خاتمة

حظيت قضية التحرش الجنس ي باألطفال في السنوات ألاخيرة اهتمام ألاوساط املجتمعية وألاكاديمية  

وذلك نظرا ملا تخلفه من مشكالت نفسية جتماعیة والاقتصاداة والسیاسیة، وعلى کافة مستویاتها إلا وإلاعالمية، 

حاولنا من خالل الورقة البحثية الحالية ، ية وتأثيرها على مراحل الحياة املقبلة كاملراهقة والرشدسلوكية وانفعال

تقديم عمل يتناول بالدراسة ظاهرة التحرش الجنس ي باألطفال على اعتبارها أحد أنواع إلاساءة الجنسية، الظاهرة 

ملواجهة ومؤسسات املجتمع املدني  يين وإعالميينميين وميدانيجميع الفاعلين في املجتمع من أكاد تحتاج إلى جهود 

هذا فضال عن الدور الكبير الذي يجب أن تلعبه ألاسرة في احتضان أبناءها وتعليمهم قواعد التربية  هذه الظاهرة

الجنسية السليمة، لتمكين الطفل في سن صغير تمييز السلوكيات السوية عن غيرها من السلوكيات الشاذة وبالتالي 

على الباحثين فى مجال علم النفس والصحة النفسیة التعرض لهذه القضیة و من محاوالت إلايقاع به،  النجاة

 لتصدي لها ومواجهة تداعياتهاملعرفة أسبابها والعوامل التى تؤدى إليها وکیفیة ا بالدراسة والتحليل الشائکة

 ..وانعكاساتها السلبية على الفرد وألاسرة واملجتمع ككل

 :جعقائمة املرا

 :املراجع باللغة العربية
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 طفالللعنف والتحرش الجنس ي ضد ألا املفاهيم ألاساسية 
 أحمد مسعودان: البروفيسور 

 لعبيدي امال: د. ط

 الجزائر/جامعة محمد البشير الابراهيمي، برج بوعريريج 

University. Mohammad el Bachir Elibrahimi; BBA.Algeria 

 

 :امللخص

ن مرحلــة الطفولــة هــي اللبنــة ألاساســية و البنــاء القاعــدي الــذي ي ــئ الطفــل لالنــدماج والتعــايش فــي أممــاال شــك فيــه    

سـس ترسـخها كـل اسـرة لتكـوين الطفـل وتنشـئته تنشـئة سـليمة، مـن حيـث املعاملـة، الاهتمـام أمجتمعه ضمن قواعد و 

 ألهميتهــاواقــرب منــه الــى الكــائن الضــعيف، ولعــل هــذه املرحلــة بالتحديــد نظــرا والتواصــل معــه كونــه كــائن يفتقــد القــوة 

الطفـل قـد تواجـه مشـاكل تعيـق اســتكمال هـذه ألاخيـرة بالشـكل السـليم ، وتضـع الطفـل امـام تحــديات  إلعـدادبالنسـبة 

مـن املجتمعــات  ملراحـل عمريـة الحقـة، فمــن بـين هـذه املعيقــات نالحـظ بعـض الظــواهر املرضـية التـي يعيشــها أي مجتمـع

العنـــف الجســـدي او إلاســـاءة العاطفيـــة : األاخيـــرة اشـــكاال عديـــدة مـــن بينهـــ ومـــن بينهـــا العنـــف ضـــد ألاطفـــال، وتتخـــذ هـــذه

،الايذاء والاستغالل الجنس ي ،إلاهمال والاستخفاف هذا كله يسبب فـي الحـاق اضـرار فعليـة محتملـة تهـدد بقـاء الطفـل 

لــذلك قمنــا بتصــميم هــذه الورقــة البحثيــة مــن اجــل إعطــاء فهــم عــام ودقيــق علــى قيــد الحيــاة وحتــى املســاس بكرامتــه، 

 .للمفاهيم املذكورة 

 .العنف، التحرش، التحرش الجنس ي، العنف ضد ألاطفال، الاستغالل الجنس ي، إلاساءة الجنسية :الكلمات املفتاحية
Basic concepts of violence and sexual harassment against children. 

Abstract: 

Childhood is undoubtedly the basic fundamental brick and the basic structure which prepares 

the child to integrate and coexist in his society within rules and principles firmly established 

by each family in order to shape and raise the child appropriately, such as: treatment, care and 

communication with him as is considered a human being who lacks strength and is more like 

a weak person. This stage in particular, with regard to its importance in preparing the child, 

may face problems hindering its sound completion and put the child before challenges for 

later stages in his life. Within these obstacles we can notice some of the unsound phenomena 

which every society is living and which is violence against children. The latter has many 

forms such as: physical violence or emotional abuse, sexual abuse, harassment and sexual 

exploitation, negligence and underestimation. All this may cause serious damages which 

threaten the existence of the child and even hurt his dignity. Thus, we have prepared this 

research paper in order to give a general and accurate understanding for the above mentioned 

concepts. 

Keywords :violence. Violence against children. harassment. sexual harassment. sexual abuse 

exploitation. sexual exploitation. 
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 :مقدمة

ة مرضية وجدت مع وجود الجنس البشري على وجه ألارض، وهي بطبيعة الحال من يعتبر العنف ظاهرة اجتماعي

حتى في مجتمعاتنا العربية، كونها تتميز بطابع اجرامي  السمات الطبيعية للبشر وال يخلو العالم من هذه الظاهرة وال

التي تمثل ما يعرف بمتطلبات الكرامة، حرية العيش، ألامن والاستقرار هذه ألاخيرة : يهدد قيم إلانسانية من بينها

 .إلالهي العيش او بحقوق البشر سواء في القانون الوضعي أو

حيث ان العنف ال يستثني أي شريحة في املجتمع بل تطالها جميعها بدءا من ألاطفال، النساء، كبار السن،       

ألاديان الى نبذ هذه الظاهرة وذلك  مخلفا وراءه أضرارا واثار منها ماهي معنوية ومادية، فلهذا اتجهت الدول وحتى

 .بسن العديد من القوانين التي تجرم ألافعال العنيفة بمختلف اشكالها ووسائلها الغير مشروعة

ومن املالحظ ان الفئات ألاكثر تضررا من العنف هي فئة ألاطفال نظرا ملا تحمله من خصائص مغايرة عن الفئات   

ة وأكثر ضعفا وأصغر سنا مما يتعرضون الية من أذى جسدي ومعنوي واهمال وهي الفئة العمرية ألاقل قو  ألاخرى 

واستغالل وإساءة تعرضهم للخطر على حياتهم وعلى وجودهم باألخص ما يشمل العنف الجنس ي واستغاللهم لخدمة 

د في هذه مصالح من هم في مراكز القوة والتسلط على الاخرين وذلك باستعمال القوة والاكراه والنفوذ، لذلك نري

 .الورقة العلمية توضيح املفاهيم الخاصة للعنف بأشكاله وأنواعه

 الدراسةتحديد مفاهيم 

 :العنف/ 1

 :العنف لغة 1-1  

 .عنف على يعنف، عنفا وعنافة فهو عنيف، واملفعول معنوف به/عنف ب 

طبـع –نـف علـى تلميـذه ع"المـه وأخـذه بشـدة وقسـوة بغيـة ردعـه وإصـالحه، عكـس رفـق : عنـف علـى ولـده/عنف بولـده -

 "عنيف 

 (0922، ص0990أحمد،. )عنف يعنف، تعنيفا، فهو معنف واملفعول معنف

 :العنف اصطالحا 1-2

VIOLENCE كلمة تعني ألاذى والشدة والتحريف والاغتصاب ،وهـي تنحـدر مـن الكلمـة اليونانيـةVIOLENCIA  والتـي تعنـي

ـــية والقـــــوة وكلمـــــة العنـــــف ـــمات العنيفـــــة والوحشــ ـــتق مـــــن الفعـــــلVIOLENCEالسـ ـــم مشــ ـــي يعتـــــدي VIOLATاســ والـــــذي يعنــ

الــذي يــرى انــه (buss)وتوجــد تعريفــات عديــدة للعنــف منهــا تعريــف بــاس    وينتهــك ويــدنس ويغتصــب ويــدنس ويغتصــب

ســلوك يصــدره الفــرد لفظيــا او بــدنيا او ماديــا صــريحا او ضــمنيا مباشــر او غيــر مباشــر ويترتــب علــى الســلوك الحــاق اذى 

 .(02، ص0900مبروك إبراهيم،. )ألاخرين أو السلوك صاحبخص نفسه بدني او مادي للش

تعريفــا للعنــف بوصــفه انتهاكــا للشخصــية بمعنــى انــه تعــد عــن الاخــر أو  Robert m brownيقــدم روبــرت بــراون          

د انكــاره أو تجاهــاه ماديــا أو غيــر ذلــك، فــأي ســلوك شخصــ ي ومؤسســاتي يتســم بطــابع تــدميري مــادي واضــح ضــد اخــر يعــ

 .(09ص، 0902ذبيان،. )عمال عنيفا
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يتعلــق الامــر باســتخدام غيــر مشــروع، او علــى ألاقــل غيــر . العنــف خاصــية ظــاهرة او فعــل عنيــف"ويعــرف انــدري الالنــد     

بالنسـبة الينــا نحــن الـذين نعــيش تحــت نيـر قــوانين مدنيــة، فـنحن مجبــرون علــى وضـع تعاقــد، اذ بواســطة . قـانوني للقــوة

 ".نكون ضد العنف القانون يمكننا ان

 :نطلق اسم العنف على مايلي

تسـتعمل هـذه (. بـاملعنى الارسـطي")حركة عنيفـة "نقول : كل ما يفرض على الكائن، بحيث يكون متناقضا مع طبيعته-   

العبـــارة أيضـــا فـــي اللغـــة الفلســـفية، نســـبة الـــى مـــذهب ارســـطو، لكنـــه اســـتعمال نـــادر جـــد، ويمكـــن ان يســـاء فهمـــه نظـــرا 

 .خالف الذي يأخذه في اللغة املتداولةللمعنى امل

، صــــدمة عنيفـــة، انفجــــار «(أي عاصـــفة)ريـــح عنيفــــة "كـــل مـــا يمــــارس بقـــوة حــــادة ضـــد مــــا يشـــكل عائقــــا بالنســـبة اليــــه-   

 .عنيف

بـــل حتـــى علـــى الطبـــاع والتـــي تلتقـــي فـــي فكـــرة : نســـتعمل كـــذلك كلمـــة عنيـــف، عنـــدما نتحـــدث عـــن الاحاســـيس او ألافعـــال-

ومـع ذلـك يمكننـا عنـد الاقتضـاء ". رغبـة عنيفـة-هوى عنيف»: د اندفاعات تنفلت من قبضة إلارادةواحدة، الا وهي وجو 

 .، لكن هذه حالة است نائية، نكون دائما فيها إزاء نوع من التصنع"عنيف بشكل ارادي"ان نتحدث عن فعل، او قول 

يتصـرف بطريقـة عنيفـة، ضـد كـل مـا  ونعنـي ذاك الـذي(: او بطبعـه)نستعمل كلمة عنيف، عندما يتعلق الامر بشخص -

 .(0ص، 0990لزرق، لهاللي ،. )يقاومه

كل ما يحيل على العنف، فذاك الذي يعمـل مـن اجـل العدالـة، يعمـل ملـا فيـه مصـلحة الجميـع، بينمـا أولئـك العنيفـين -

لـزرق، لهاللـي ". )همال يعملون الا ملا فيه مصلحة ألنفسهم، وفي بعض ألاحيان يكونون في نهاية املطاف عنيفين ضد ذوات

 (.10ص ،0990،

 :العنف من منظور نفس ي 1-3

أو بــاآلخر او HHان العنــف هــو كــل فعــل ظــاهر او مســتتر مباشــر أو غيــر مباشــر، مــادي او معنــوي، إللحــاق ألاذى بــالنفس 

.      ل او العجزكما ان العنف هو وسيلة الفرد للهروب من الشعور بالفش. باآلخرين سواء كانوا ألاقارب اومن غير ألاقارب

ويعد العنف من مظاهر الصـراع وهـو يتـدرج مـن صـراع بسـيط الـى صـراع عنيـف وقـد يتطـور العنـف فيبـدأ بـاللطم علـى 

 (.01ص، 0990عبد العزيز موس ى، محمد زين العايش،. )الوجه والسب والضرب وينتهي بالقتل او الشروع فيه

والقهر والاكراه، وهو عادة سلوك بعيد عن التحضـر والتمـدن  السلوك املشوب بالقسوة والعدوان: ويعرف العنف بأنه

تســـتثار فيـــه الـــدوافع والطاقـــات العدوانيـــة، ويمكـــن ان يكـــون العنـــف فرديـــا يصـــدر عـــن فـــرد واحـــد كمـــا يمكـــن ان يكـــون 

ــــي  ـــدث فــ ـــا يحـــ ــــو مـــ ــــى نحــ ـــرة علــ ــــة تســــــتخدم جماعــــــات واعــــــدادا كبيـــ ــــة او مؤسســ ـــن هيئــ ــــة او عـــ ـــدر عــــــن جماعــ ـــا ويصـــ جماعيـــ

ـــ ــ ـــاهرات السـ ــ لمية التــــــي تتحــــــول الــــــى عنــــــف وتــــــدمير واعتــــــداء او اســــــتخدام الشــــــرطة للعنــــــف فــــــي فضــــــها للتظـــــــاهرات التظـ

 (.09-01ص، 0990عبد العزيز موس ى، محمد زين العايش،. )والاضطرابات

 :العنف من منظور قانوةي 1-4

التقليديـــة، حيـــث تصــدى فقهـــاء القـــانون الجنـــائي لتعريـــف العنـــف فـــي إطــار نظـــريتين تتنازعـــان مفهـــوم العنـــف، النظريـــة 

تأخــذ بــالقوى املاديــة بــالتركيز علــى ممارســة القــوة الجســدية، امــا النظريــة الحديثــة، التــي لهــا الســيادة فــي الفقــه الجنــائي 

فتأخـــذ بالضـــغط والاكـــراه الارادي، دون تركيـــز علـــى الوســـيلة، وانمـــا علـــى نتيجـــة متمثلـــة فـــي اجبـــار إرادة غيـــره –املعاصـــر 
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الجــرائم التــي تســتخدم فيهــا أيــة وســيلة تتســم بالشــدة : بينمــا يعرفــه عيــد بانــه. رف معــينبوســائل معينــة علــى إتيــان تصــ

لالعتـــداء علــــى شــــخص الانســــان وعرضــــه، وال يتحقــــق العنــــف فـــي جــــرائم الاعتــــداء علــــى ألامــــوال الا باســــتخدام الوســــائل 

ي عليــه، مــن شــانه الحــاق وكــل مســاس بســالمة جســم املجنــ: وعليــه فــان تعريــف العنــف فــي التشــريعات الجنائيــة. املاديــة

 (.02-02ص، 0990عبد العزيز موس ى، محمد زين العايش،. )الايذاء به والتعدي عليه

 :العنف من منظور اجتماعي 1-5

الايــذاء باليــد أو باللســان ،او بالفعــل أو بكلمــة فــي الحقــل التصــادمي مــع الاخــر ،وال فــرق فــي ذلــك بــين : يعــرف العنــف بأنــه 

فـــال يخـــرج فـــي كـــال الحـــالتين مـــن ممارســـة .يـــذاء علـــى املســـتوى الفـــردي او املســـتوى  الجمـــاعي أن يكـــون فعـــل العنـــف والا 

ـــان او اليــــد  ـــا او للــــنحن، كقيمـــــة .الايــــذاء ســــوآءا باللسـ ـــار الاخــــر كقيمــــة متماثلــــة لألنـ ـــلوك ايــــذائي ،قوامـــــه انكـ فــــالعنف سـ

خفضــــه الـــى تــــابع ،وامـــا بنفيــــه خــــارج تســـتحق الحيــــاة والاحتـــرام ،ومــــن مرتكـــزه اســــتبعاد الاخـــر عــــن حلبـــة التغالــــب، امـــا ب

 (.00-02،ص0990عبد العزيز موس ى، محمد زين العايش ،.)الساحة واما بتصفيته معنويا أو جسديا

ومــــــــن ثـــــــــم، فـــــــــان معنـــــــــى العنــــــــف فـــــــــي املنظـــــــــور الاجتمـــــــــاعي هــــــــو عـــــــــدم الاعتـــــــــراف بـــــــــاآلخر، ورفضــــــــه وتحويلـــــــــه الـــــــــى الشـــــــــ يء 

هــذا (مقولبــة)عتــراف ال يعنــي عــدم املعرفــة، بــل يعنــي معرفــة معينــةوعــدم الا . للحاجــة العنيفــة، اذ جــاز الكــالم(املناســب)

 .وللتحكم بصيرورته(الضحية)الفاعل العنفي يراقب املقابل، يتصوره بالطريقة املناسبة لرسم صورته

ـــل ( املتســـــلط ألانــــوي )وعليــــه فـــــان العنـــــف هــــو واقعـــــة اجتماعيـــــة تاريخيـــــة، ينتجهــــا الفاعـــــل الفـــــردي  ـــا ينتجهـــــا الفاعــ مثلمــ

فــي ســباق التصــارع علــى الامــتالك ألانــوي أو الجمعــي لآلخــرين، وفــي غيــاب أي انتظــام عالئقــي ( املتســلط الجمعــي)الجمعــي 

يشــير الــى كــل صــور : لــذلك تعــرف موســوعة الجريمــة والعدالــة العنــف بانــه. مـن النــوع الــديمقراطي أو املســاواتي العضــوي 

تــدمير وتحطــيم للممتلكــات أو الحــاق ألاذى أو –ينــتج عنهــا  أو قــد-كانــت فعليــة أو تهديديــة التــي ينــتج عنهــا الســلوك، ســواء

 (.00ص 0990عبد العزيز موس ى، محمد زين العايش، . )املوت بالفرد أو الجماعة واملجتمع

هــو كـــل إيـــذاء بـــالقول او بالفعـــل لألخـــر، ســـواء كـــان هـــذا الاخــر فـــردا او جماعـــة وعمليـــة الايـــذاء تـــارة تكـــون فرديـــة، حيـــث 

التسـلط )ام اليد او اللسـان بشـكل عنيـف تجـاه شـخص اخـر، ويصـطلح علـى هـذه العمليـة ب يقوم شخص ما باستخد

، اذ تقوم مجموعة بشـرية، ذات خصـائص مشـتركة، باسـتخدام (املتسلط الجمعي)وتارة يكون العنف جماعيا (. ألانوي 

عبـــد . )واقـــع الخــارجيالعنــف والقــوة، كوســـيلة مــن وســـائل تحقيــق تطلعاتهــا الخاصـــة، او تطبيــق ســـياقها الخــاص علــى ال

 (.00ص، 0990العزيز موس ى، محمد زين العايش،

 :العنف من منظور إسالمي 1-6

بكـل طبقـاتهم وأطـوارهم التاريخيـة –حين نتتبع أقوال العلماء والفقهاء لتحديد معنى العنف فقهيا نجد أن الفقهاء      

 .من املترادفاتلم يميزوا بين مقولة الاكراه ومقولة العنف فهي تستخدم بوصفها –

وفـي هـذا الاتجـاه نفسـه عـرف . بانه فعل يفعله املـرء بغيـره فينفـي بـه رضـاه او يفسـد بـه اختيـاره: فقد تم تعريف الاكراه

ان يصـــير الرجـــل فــي يـــدي مـــن ال يقــدر علـــى الامتنـــاع مــنهم مـــن ســـلطان او لــص أو متغلـــب علـــى واحــد مـــن هـــؤالء، : الاكــراه

. ان امتنـــع مـــن قبـــول مـــا امـــر بـــه يبلـــغ بـــه الضـــرب املـــؤلم أكثـــر منـــه او اتـــالف نفســـه ويكـــون املكـــره يخـــاف خوفـــا عليـــه أنـــه

وعليـه فـان التهديـد . ان الاكراه قد يكون ماديا عندما يكون الوعيد والتهديد منتظـر الوقـوع: والرأي الغالب لدى الفقهاء
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إرادة املجنـــي عليـــه، فانـــه  يعـــد عنفـــا إذا ســـبب ضـــررا جســـمانيا للمجنـــي عليـــه، بخـــالف مـــا يقـــف عنـــد حـــد الضـــغط علـــى

 (.02ص، 0990عبد العزيز موس ى، محمد زين العايش،. )يكون اكراها فحسب

 :العنف ضد ألاطفال/ 2

يقصـــد بـــالعنف ضـــد ألاطفـــال كافـــة أشـــكال العنـــف أو الضـــرر أو إلاســـاءة البدنيـــة أو العقليـــة أو إلاهمـــال أو املعاملـــة        

الاســــتخدام املتعمــــد للقــــوة  وهــــو . الجنســــيةاو الاســــتغالل بمــــا فــــي ذلــــك إلاســــاءة املنطويــــة علــــى اهمــــال او إســــاءة املعاملــــة 

والطاقـــة البدنيـــة املهـــدد بهـــا أو العضـــلية ضـــد أي طفـــل مـــن قبـــل أي فـــرد أو جماعـــة تـــؤدي الـــى أو مـــن املـــرجح للغايـــة أن 

اســــتخدام وســــائل  وهــــو  .كرامتــــهتــــؤدي الــــى ضــــرر فعلــــي أو محتمــــل لصــــحة الطفــــل أو بقــــاؤه علــــى قيــــد الحيــــاة أو نمــــوه أو 

عدوان متطرف الى احداث ضرر  وهو . الاضرارالقوة الجسدية التي تستخدم لإليذاء أو  وهو . ألاهدافاكراهية لتحقيق 

انه نشاط تخريبي يقوم به الفرد إللحاق الضرر والاذى املادي  كما. التنظيماتبالغ أو تحطيم لألشخاص أو ألاشياء أو 

 (.22ص، 0990عبد العزيز موس ى، محمد زين العايش،) .أو الاستخفاف أو الجسدي أو املعنوي كالسخرية

ولقـــــد حرمـــــت كـــــل اتفاقيـــــات حقـــــوق الطفـــــل موضـــــوع العنـــــف ضـــــد ألاطفـــــال باعتبـــــاره مخالفـــــا لنـــــواميس وأخالقيـــــات     

ه وهـــذا النـــوع يقصـــد بـــ.و مرتكـــب ضـــد ألاطفـــال ونـــابع مـــن املؤسســـات التـــي ينتمـــي اليهـــا مـــا هـــوالعنـــف نوعـــان ..إلانســـانية 

الاستخدام املتعمد للقوة أو السلطة أو التهديد بذلك ضد الذات أو ضد شخص اخر أو عدد من ألاشخاص أو مجتمع 

وال يقتصــر .بأكملــه ممــا يترتــب عليــه أو قــد يترتــب عليــه أذى أو مــوت او إصــابة نفســية أو اضــطراب فــي النمــو أو الحرمــان 

الــى اســتخدام ألاطفــال فــي الحــروب املســلحة وعمالــة ألاطفــال اســتخدام العنــف علــى الضــرب أو إلاهانــة بــل يتعــدى ذلــك 

ـــن أنــــواع العنــــف ضــــد ألاطفــــال  ـــى ختــــان الانــــاث يعــــد نوعــــا مـ ـــن العنــــف هــــو العنــــف عنــــد ألاطفــــال .وحتـ والنــــوع الثــــاني مـ

واملقصـــود بـــه الســـلوك الخـــاطئ والعنـــف الصـــادر مـــن الطفـــل ضـــد الاخـــرين والـــذي يأخـــذ عـــدة أشـــكال كالقتـــل والســـرقة 

وهـذا النـوع مـن العنـف . خرين وايذاء نفسه وجميع ألافعال التي يحرمها القانون التي تلحق ضررا ضد الافـرادوايذاء الا 

فــاذا كـــان النــوع ألاول يـــؤدي الــى حقـــوق الطفــل فـــان النــوع الثـــاني يــؤدي الـــى خلــق شخصـــية . يعــد أخطـــر مــن النـــوع ألاول 

 (.22ص، 0990عبد العزيز موس ى، محمد زين العايش،). مجرمة

 :مفهوم التحرش الجنس ي/ 3

، وكـان يسـتعمل للتعبيـر عــن أحـد اشـكال العنــف 0029كـان اول ظهـور ملصـطلح التحــرش الجنسـ ي فـي منتصـف عــام        

ضد املرأة وهو العنف الجنسـ ي، ومنـذ ذلـك الوقـت بـدا الاهتمـام بـه كمصـطلح يـرتبط غالبـا بـاملعنى اللغـوي لـه ذلـك انـه 

 .واملراودة عن النفس والعاطفة والغريزة الجنسيةيفيد الاغواء والاثارة والاحتكاك 

حيـــــث تعتبـــــر فرنســـــا اول دولـــــة اوربيـــــة تجـــــرم التحـــــرش الجنســـــ ي ويعتبـــــر مجلـــــس الشـــــيوخ الفرنســـــ ي اول مـــــن اســـــتعمل      

بالقــانون الصــادر فــي  املعــدل 0000سـنةلمــن قــانون العقوبــات الفرنســ ي 000/22مصـطلح التحــرش الجنســ ي بــنص املـادة 

ية الباب الخاص باالعتداءات الجنسية وانشا بذلك جنحة جديدة سـماها التحـرش الجنسـ ي وضـعها في نها0/92/0000

املــؤرخ فــي 120/00جنــب الــى جنــب مــع الاغتصــاب والاعتــداء الجنســ ي املقتــرن بعنــف، وعــدل هــذا القــانون بالقــانون رقــم

 (.000ص ،0900السيد املحالوي، . )02/92/0000
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 :التحرش لغة 3-1

افســـد واغـــرى بعضـــهم : حـــرش ، والتحـــريش بمعنـــى اغــراؤك الانســـان وألاســـد ليقـــع بقرنـــه وحــرش بيـــنهم التحــرش مـــن ال  

التحـريش الاغـراء بـين القـوم وكـذلك بـين الكـالب ، وفـي الحـديث النبـوي الشـريف ان النبـي صـلى : ببعض وقال الجـوهري 

بعــض كمــا يفعــل بــين الجمــال والكبــاش  هللا عليــه وســلم نهــى عــن التحــريش بــين البهــائم وهــو الاغــراء وتهيــيج بعضــها علــى

والــديوك وغيرهــا، وقيــل الحــرش ان تهــيج الضــب فــي جحــره فــاذا خــرج قريبــا منــك هــدمت عليــه بقيــة الجحــر تقــول منــه 

ـــيد .)احرشــــت الضــــب ، وحــــرش الضــــب يحرشــــه حرشــــا صــــاده، وحــــرش املــــرأة حرشــــا جامعهــــا مســــتلقية علــــى قفاهــــا السـ

 (.090ص ،0900املحالوي، 

 :الجنس لغة 3-2

الجنس هو اتصال شهواني بين الذكر والانثى فهـو كـل فعـل يسـعى لتحقيـق رغبـة جنسـية ومـن : جاء في املعجم الوسيط 

هــــذه املعــــاني يتضــــح ان لفــــظ التحــــرش الجنســــ ي يقصــــد بــــه الاغــــواء والاغــــراء والاثــــارة والخديعــــة والاحتكــــاك والخشــــونة 

 .(000ص ،0900السيد املحالوي، )والتهيج والتحريض والافساد 

وفــــي لســــان الحــــال املضــــايقات والابتــــزازات الجنســــية او بــــاألحرى املــــراودة عــــن الــــنفس، وكلهــــا معــــاني مرفوضــــة دينيــــا     

فالذي يقوم بالتحرش الجنس ي هو في الحقيقة يشابه البهائم واليشابه عقـالء . واخالقيا في التعامل بين الرجال والنساء

وقــت ثــوران شــهواتها واملتحــرش أيضــا قــد تجــرد مــن التمييــز والعقــل اذ ان النــاس اذ ان البهــائم تواقــع مــن يكــون امامهــا 

 (.002ص ،0900السيد املحالوي، . )أصحاب القول السليمة تنفر من هذا الفعل

 :التحرش الجنس ي اصطالحا 3-3

ى الكــالم عرفــه الثــويني بانــه كــل مــا يثيــر الشــهوة مــن ملــس او مســح او حــدة نظــر الــى العــورات مــن قبــل الجنســين أو حتــ   

 .الوصفي املخل

الطفلة عن عمد للمشاهد الفاضحة او الصـور الجنسـية او العاريـة، /وعرفه السيد بانه كل اثارة يتعرض لها الطفل    

او غيـــر ذلـــك مـــن مثيـــرات كتعمـــد مالمســـة أعضـــاء شــــخص اخـــر او تعليمـــه عـــادات ســـيئة، فضـــال عـــن الاعتـــداء الجنســــ ي 

 . املباشر

ي بـــين طفـــل وشـــخص بـــالغ مـــن أجـــل إرضـــاء رغبـــات جنســـية لـــدى ألاخيـــر باســـتخدام القـــوة ويعـــرف بأنـــه اتصـــال جنســـ     

 .والسيطرة على الطفل

ـــأ للمستشـــــفيات املحـــــددة  :اجرائيـــــاويعـــــرف   ـــل ويلجــ ـــا الطفــ ـــكال التحـــــرش الجنســـــ ي التـــــي يتعـــــرض لهــ ـــن أشــ ـــكل مــ بأنـــــه شــ

 .(020، ص0902هللا السلمي ، رجاء. )بالدراسة لتلقي الدعم والعالج

عرف التحرش الجنس ي للطفل بأنـه محاولـة الحصـول علـى املتعـة الجنسـية مـن الطفـل أو الطفـل علـى غيـر إرادة وي       

ويكــــون ذلـــك امــــا عـــن طريــــق املالمســـة الجنســــية املباشـــرة ألي عضــــو مـــن ألاعضــــاء الجســــدية ذات .منـــه وبطريقــــة ســـرية 

 .الشذوذ الداللة الجنسية أو محاولة الدخول أو إتمام العملية نفسها او ممارسة

أو بـــدون الـــتالمس مثـــا التعريـــة أمـــام الشـــخص أو اظهـــار التغيـــرات التغيـــرات الجنســـية علـــى ألاعضـــاء الجنســـية ومالحقـــة 

الطفل لكي يراها أو تصوير الطفل في أوضاع مخلة أو ارسال رسائل بريد الكترونية تعرض صور مخلة أوحتى الاقتـراب 

 .من الشخص ملسافة تضايق خصوصيته
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ـــــد    ــ ـــــد يحــ ــ ـــف .)ث ذلـــــــــك مـــــــــن شـــــــــخص قريـــــــــب مـــــــــن ألاســـــــــرة وذلـــــــــك يكـــــــــون أكثـــــــــر شـــــــــيوعا او مـــــــــن شـــــــــخص غريـــــــــبوقــ ــ ــ خلــ

 (.90الغامدي،دس،ص

 :ايمان السيد منها.كما تقول دوللتحرش الجنس ي اشكال كثيرة 

 .الطفلة/ملس املناطق الحساسة للطفل* 

 .الطفلة على ملس املناطق الخاصة للمعتدى او املتحرش / تحريض الطفل* 

 .الطفلة/ ألاعضاء التناسلية للطفل كشف وإظهار * 

 .الطفلة/ تصوير املناطق الحساسة للطفل* 

 .الطفلة لصور جنسية او عارية أو أفالم اباحية او مناضر مخلة و فاضحة/ تعريض الطفل* 

 .الطفلة على التلفظ بالفاظ جنسية فاضحة/ اجبار الطفل * 

 .الطفلة عادات سيئة كاالستنماء مثال/ تعليم الطفل* 

 .(09،ص0909محمود غريب،.)ارتكاب جريمة الزنى ان كان املتحرش به فتاة ، او لواطا ان املتحرش به صبيا* 

 :إلاساءة الجنسية/ 4

 :إلاساءة لغة 4-1

 (.090ص 0902،،حمزةقزو .)تعني الحاق الضرر،والقباحة والكراهية، وهي في الجملة خالف الاحسان   

 :إلاساءة اصطالحا 4-2

م وجابــارينو تعريفــا لالســاءة وهــو أفعــال مــن الالمبـاالة والاجــرام ترتكــب مــن الوالــدين او الوصــ ي او غيــره علــى وضـع جليــا  

 .الطفل،ويحكم عليها بناءا على قيم املجتمع وخبرة املختصين بانها غير مالئمة ومؤذية 

انهـــا كــل نمــط غيـــر طــار  مــن العنـــف ب" وتعــرف أيضــا دائــرة ألاطبـــاء الســرية الســاءة معاملـــة ألاطفــال وإلاهمــال إلاســاءة   

العاطفي أو الجسدي او إلاهمال ، يتعرض له ألاطفال من الوالدين او الاوصياء ، والذي يهدد باحداث ضرر عاطفي او 

 ".جسدي بالطفل 

ويعرف عشوي إساءة معاملة ألاطفال علـى انهـا كـل أنمـاط السـلوك املتعمـدة مـن الوصـ ي علـى الطفـل والتـي تـؤدي الـى     

 .ضرار بصحته الجسدية والنفسية والعقلية على املدى القريب او البعيدالا 

ولالساءة اشكال عدة وهي إلاهمال ، إلاساءة الجسدية ، إلاساءة النفسية او العاطفية وإلاساءة الجنسيةهذه ألاخيرة     

 (.090،ص0902،،حمزة قزو .)التي سنتناول تعاريف لها

 :إلاساءة الجنسية 4-3

ويقصـــد بـــه تعـــرض الطفـــل ألي تنبيـــه جســـمي غيـــر .0022هتمـــام بهـــذا املفهـــوم لكـــل مـــن براتمـــان وبـــراون ســـنة يعـــزى الا    

أي اتصــال قســري ،او حيلــي او :مــألوف لثقافــة مجتمــع الطفــل فــي حــين تعــرف إلاســاءة الجنســية للطفــل بشــكل عــام بأنهــا

ـــر منـــــه ســـــنا بغـــــرض تحقيــــق الاشـــــباع الجنســـــ ي  ـــخص اكبـ ـــالل شــ ـــن خــ ـــل ، مـ ـــر ســـــنامتالعــــب مـــــع طفــ ـــخص ألاكبــ قـــــزو .)للشـ

 (.090،ص0902،،حمزة
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خبــرة جنســية غيــر مرغوبــة مــع الطفــل تتــراوح بــين املداعبــة وحتــى الاتصــال "امــا ففينكلــور فعــرف إلاســاءة الجنســية بانهــا  

 ".الجنس ي الذي يقوم به من هو اكبر سنا من الطفل

ال يسـتوعبها كليـا ، وغيـر مهيـأ لهـا ، وغيـر قـادر  نهـا تـوريط الطفـل فـي أنشـطة جنسـيةأوتعرفهـا منظمـة الصـحة العامليـة ب   

ـــا .علـــــى التعبيـــــر عـــــن رفضـــــها او قبولهـــــا  ـــا واجتماعيــ وتحـــــدث إلاســـــاءة .هـــــذه ألانشـــــطة مخالفـــــة للقـــــوانين ومرفوضـــــة ثقافيــ

 .الجنســـــــــية مـــــــــن خـــــــــالل نشـــــــــاطات جنســـــــــية مـــــــــن البـــــــــالغ علـــــــــى الطفـــــــــل او مـــــــــن طفـــــــــل اخـــــــــر اكبـــــــــر منـــــــــه ســـــــــنا او تطـــــــــورا 

 (.009،ص0902،،حمزةقزو )

فــان حــاالت إلاســاءة الجنســية قــد تقــع علــى ألاطفــال فــي مختلــف املراحــل الطفولــة وتمتــد (0990)وحســب هــذه املنظمــة   

من عمر الخمس سنوات او دون ذلكالى سن الخامسة عشر ، ويحدث العدوان الجنس ي على ألاطفال الذكور والانـاث ، 

 (.009،ص0902،،حمزةقزو .)اكثر مما يقع على الذكور  وعلى ألاطفال املعاقين والعاديين ، ونسبة مايقع على الاناث

ــــى انهــــــا تعــــــرض الطفــــــل الي أنشــــــطة او ســــــلوكيات جنســــــية صــــــادرة مــــــن قبــــــل شــــــخص بــــــالغ وتشــــــمل "وتعــــــرف كــــــذلك علــ

املمارســات ذات الطبيعــة الجنســية بــالفم او بــاللمس او الاحتضــان او الايــالج لالعضــاء التناســلية او أي جــزء مــن أجــزاء 

أداة او التحرش اللفظي،كما تشمل استغالل الطفل في أغراض الدعرة ، او انتاج الصور العارية  الجسم او باستخدام

 (.99،ص0909جمعةالبحر،".)او استغالله ألغراض جنسية عبر وسائل الاتصال الحديثة مثل الانترنيت 

لطفـــل تتميـــز بالنشـــاط صـــور مـــن صـــور إلاســـاءة ل:ويعرفهـــا معجـــم علـــم الـــنفس والطـــب النفســـ ي إلاســـاءة الجنســـية بانهـــا  

الجنس ي وهذه الصورة قد تاخذشكل الاعتداء الجنس ي على املحارم او تأخذ شـكل الاغتصـاب او املعايشـة الجنسـية  او 

بعض صـور السـلوك الشـهوي الاخـر التـي يمكـن ان تمـارس بـين شـخص بـالغ واخـر ينحصـر عمـره بـين سـنوات املهـد وبـين 

 (.00ص،0900أبو املجد محمد احمد،.)املراهقة

ويعـــرف الرفـــاعي إلاســـاءة الجنســـية بأنهـــا تعـــرض الطفـــل لاليـــذاء بصـــورة مباشـــرة مـــن خـــالل املمارســـات الجنســـية التـــي    

بمعنـــى تعـــرض الطفـــل لاليـــذاء الجنســـ ي مـــن أحـــد أفـــراد ألاســـرة .يقـــوم بهـــا املســـيئون ،والتـــي يمكـــن حـــدوثها داخـــل ألاســـرة 

الاســـاءة الجنســـية للطفـــل بأنهـــا عبـــارة عـــن أي baradiseس ويمكـــن أن تحـــدث خـــارج نطـــاق ألاســـرة ،بينمـــا يصـــف بـــارادي

سنة وراشد،وغالبا مايكون املعتدي أكبر من الطفل في الوضع الاجتماعي 00اتصال أو تفاعل جنس ي بين طفل أقل من 

أو القـــوة،أو الـــتحكم، ويشـــير عكاشـــة الـــى جمـــاع الصـــغار هـــو اســـتعمال الطفـــل جنســـيا ، والـــذي غالبـــا مـــايكون مصـــحوبا 

الســــمات الســــادية،ويورد الشــــربيني واخــــرون عــــن الهجــــوم الجنســــ ي علــــى ألاطفــــال ،بأنــــه أي اســــتغالل مــــن قبــــل بــــبعض 

البـــالغين لطفـــل دون السادســـة عشـــر مـــن أجـــل الحصـــول علـــى اللـــذة الجنســـية أو الاشـــباع الجنســـ ي،ويتنوع ذلـــك مـــابين 

عـــون مالبســـهم ،او تصـــويرهم فـــي مناضـــر املكاملـــات الهاتفيـــة الفاضـــحة،أو عـــرض ألاعضـــاء النســـية ،أو مـــراقبتهم حـــين يخل

فاضحة ، واملالطفة حتى محاولة املمارسة الجنسية معهم ، او اغتصابهم ،ويدخل في مضمون إلاساءة الاجنسـية أيضـا 

 (.002،ص0990عبد العزيز موس ى،محمد زين العايش،.)جماع املحارم

 :اشكال إلاساءة الجنسية منها 4-4

 .و الحديث عن ألافعال الجنسيةلفظية مثل املكاملات الهاتفية -

 .البصرية وهي مشاهدة الطفل اثناء تغيير مالبسه -
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 .دعارة الطفل وهي اندماج الطفل في سلوك جنس ي من اجل الكسب املادي-

 .الخالعة وهي اخذ صور للطفل في أوضاع فاضحة واجباره عل مشاهدة ألافالم إلاباحية -

 .ام الطفل الاستعراضية حيث يعرض املعتدي جسده ام-

 .الاختراق الجنس ي بوسائل مختلفة وكذا الاغتصاب -

 (.002،ص0902قزو،حمزة،).التحرش الجنس ي بالجسد-

 :مفهوم الاستغالل الجنس ي / 5 

 :الاستغالل لغة  5-1

ى فمــن خــالل املعنـــ. وتشــير التعــاريف املعجميــة الشــائعة لالســتغالل إلــى معنيــين بــديلين، أحــدهما تقنــي وآلاخــر معيــاري    

 مــثال  - إلــى الاســتفادة مــن شــ يء مــا أو موقــف مــا( علــى نحــو محايــد)ألاول يمكــن أن يشــير الاســتغالل 
ً
أو  -ولــيكن مــوردا

حتمـــل أن يكـــون . اســـتخالص منفعـــة منـــه وبـــاملعنى الثـــاني، فهـــو يركـــز علـــى العالقـــات بـــين النـــاس حيـــث يشـــير، علـــى نحـــو ي 

ـــ ي ـــتفادة املــــرء، لغاياتــــه الخاصــــة، مــــنانتقاصـ ـــخص  ا، إلــــى اسـ ـــن خصائصــــه او حالتــــه)شـ ـــم املتحــــدة )(. أو مـ مكتــــب ألامـ

 (.00، ص0909،

 :الاستغالل اصطالحا 5-2

 على حد سواء    
ً
 وثقافيا

ً
 زمنيا

ً
عتبر اليوم على . من املؤكد أنَّ ملفهوم الاستغالل بعدا

 
ذلك أنَّ ممارسات العمل التي قد ت

نظر  مثل عمل( ومحظورة بموجب القانون )نطاق واسع استغاللية   ي 
ً
ألاطفال الضار والعمل الاستعبادي، لم تكن دائما

وفي بعض الثقافات واملجتمعـات، فـإنَّ املعـامالت الجنسـية التجاريـة اسـتغاللية بحكـم الواقـع، وهـو . لها على هذا النحو

ثـــل وفـــي ثقافـــات ومجتمعـــات أخـــرى ينعـــدم هـــذا الـــربط املباشـــر بحيـــث تكـــون ســـمات إضـــافية، م. مبـــرر رئيســـ ي لتجريمهـــا

 مـــن أجـــل إثبـــات حـــدوث اســـ
ً
، 0909مكتـــب ألامـــم املتحـــدة ،) .ةتغالل يســـتوجب توقيـــع عقوبـــة قانونيـــالقســـر، ضـــرورية

 (.09ص

د استخدام مصطلح الاستغالل ازدواجية املعنى املشار إليها أعاله     ّ
، ’ش يء‘فلدى إلاشارة إلى . وفي القانون الدولي، يجس 

، يكـــون لالســـتغ
ً
ولـــدى إلاشـــارة إلـــى شـــخص، فـــإنَّ داللـــة  .الل معنـــى محايـــد، وربمـــا حتـــى إيجـــابيكـــاملورد الاقتصـــادي مـــثال

اســـتغالل الــدعارة وكـــذلك "فعلـــى ســبيل املثـــال، يحظــر القـــانون الــدولي لحقـــوق إلانســان . الاســتغالل تكــون ســـلبية حتمــا

محــددة مــن  كمــا اســتخدم الاســتغالل كمصــطلح جــامع لتوحيــد مجموعــة .جميــع اشــكال الاســتغالل التــي تضــر باألطفــال

املمارســات الضـــارة وعلـــى الــرغم مـــن اســـتيعاب القــانون الـــدولي لهـــذه إلاشــارات، فانـــه هـــو نفســه ال يتضـــمن تعريفـــا عامـــا 

 (.00، ص0909مكتب ألامم املتحدة ،. )لالستغالل

 :الاستغالل الجنس ي 5-3

او ثقــة ألغـراض جنســية بمــا أي إسـاءة اســتعمال فعليـة او محاولــة إســاءة اسـتعمال لحالــة ضـعف او فــارق فــي السـلطة   

ـــيا مـــــن الاســـــتغالل الجنســـــ ي  ـــا او سياســ ـــا او اجتماعيــ ـــتفادة ماليــ ـــبيل املثـــــال ال الحصـــــر، التهديـــــد او الاســ ــــى ســ فـــــي ذلـــــك علـ

 (.91، ص0902منظمة الصحة العاملية ،. )لشخص اخر

هــو  Child pornography أو كمــا يطلــق عليــه  Commercial Sexual Exploitation  الاســتغالل الجنســ ي لألطفــال  

بمـا فيهـا مشـاهد  ،جنسـ يمصطلح يشير إلــى ظهــور ألاطفـال فـي صـور أو أفـالم أو مشـاهد ذات طبيعـة إباحيـة أو مضـمون 
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. وعادة مـا يظهـر هؤالء ألاطفال بمالبس خفيفة أو بعض املالبس أو عراة تماما. أو صور لالعتداء الجنس ي على ألاطفال 

ـــي هـــــذا املصــــطلح تصــــوير أي ط ـــا يعنـ فـــــل بأيــــة وســــيلة كانـــــت يمـــــارس ممارســـــة حقيقيــــــة أو باملحاكــــاة أنشــــطة جنســـــية كمـ

، ويعتبـــر معتـــديا وإن بشـــكل غيـــر مباشــــر أي 
ً
صـــريحة، أو أي تصـــوير لألعضـــاء الجنســـية إلشــــباع الرغبـــة الجنســـية أساســـا

 إباحيـة لألطفـال أو يحـتفظ بهـا
ً
شـارة إلـى دعـارة كمـا يسـتخدم هـذا املصـطلح لإل ) ٢)واسـتخدامهم  .شــخص يطـالع صـورا

 (.0002، ص0902عبد العال إبراهيم،) .ألاطفال في ألاعمال إلاباحية والسياحة الجنسية

ـــرة فــــي تعريفــــه   ـــكاليات كثيــ ـــية لألطفــــال إشـ وقــــد نصــــت الاتفاقيــــة ألاوربيــــة لإلجـــــرام . ويطــــرح مصــــطلح الاســــتغالل الجنسـ

ألاولــــى امــــا تكـــون مرتبطــــة ضــــرورة . غرافيــــا ألاطفـــالاملعلومـــاتي علــــى ثــــالث صـــور ملــــا يعــــرف باالســـتغالل الجنســــ ي أو بيورنو 

مـن ذلـك اسـتبدال . والثانية ان تكون متعلقة بصور مركبـة كليـا أو جزئيـا. بوجود اعتداءات جنسية واقعة على ألاطفال

امـــا الحالـــة ألاخيـــرة فتتمثـــل فـــي الصـــور التـــي يظهـــر فيهـــا . الوجـــه ألاصـــلي للشـــخص الـــذي يظهـــر فـــي الصـــورة بوجـــه الطفـــل

راشــدين تــم اختيــارهم بمواصــفات جســدية طفوليــة تجعــل الناضــر يعتقــد أنهــم أطفــال، والغايــة مــن ذلــك هــو  اشــخاص

 (.0002، ص0902عبد العال إبراهيم،. )اثارة غرائز الكهول املنحرفين ذوي امليول الجنسية نحو ألاطفال

علـــى بعـــض العينـــات علـــى الانترنيـــت  ذلـــك أنـــه فـــي دراســـة. الا ان الـــبعض يعيـــب علـــى هـــذا التعريـــف تركيـــزه علـــى الصـــور     

الاخذ بتعريف -حماية ألاطفال–لوحظ وجود نصوص تحريضية لها مفعول أهم من الصور، لذلك فانه من الضروري 

يعتبـــر الاســـتغالل الجنســـ ي او مـــا يعـــرف ببورنوغرافيـــا ألاطفـــال كـــل تصـــوير لألطفـــال فـــي وضـــعيات جنســـية واضـــحة مهمـــا 

كانت حقيقية أو مركبة، حتى وان تبين أن املعنيين ليسوا . صور أو رسوم او أصوات كانت طبيعتها، سواء كان ذلك عبر 

 (.0000-0002، ص 0902عبد العال إبراهيم،. )أطفاال بل تم اختيارهم وفق معايير طفولية لغاية التضليل

–صـور الاتجـار بالبشـر باعتبـاره مـن -يعرف النظام ألاساس ي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة الاسـتغالل الجنسـ ي لألطفـال    

كـل فعــل جنسـ ي تجــاري يـتم بــالقوة أو الاحتيـال أو الاكــراه، او أي وسـيلة تقــع علـى مــن هـم دون الثامنــة عشـرة مــن "بانـه 

 ".عمره 

وقــــد يأخــــذ الاســــتغالل الجنســــ ي لألطفــــال شــــكل الــــدعارة الجبريــــة أو القســــرية، كمــــا يأخــــذ شــــكل العــــروض إلاباحيــــة،      

ـــــال ويقصـــــــد بــــــــدعارة ألاطفــــــــال أ ــــاء ألاطفـــ ــ كمــــــــا ورد بـــــــالبروتوكول الاختيــــــــاري بشــــــــأن بيـــــــع ألاطفــــــــال وبغــــــــاء ألاطفــــــــال –و بغـ

بأنه استخدام طفل لغـرض أنشـطة جنسـية لقـاء مكافـأة أو أي شـكل اخـر "–واستخدامهم في العروض واملواد إلاباحية 

 (.0000، ص0902عبد العال إبراهيم،. )من أشكال العرض

 :خاتمة

املقدمـــة ملجموعـــة مـــن املفـــاهيم الخاصـــة بـــالعنف ضـــد ألاطفـــال نســـتنتج ان هـــذه الظـــاهرة مـــن خـــالل الورقـــة البحثيـــة 

مازالت محط إشكاليات كبيرة نظـرا لتعقـد الحيـاة وتعقـد ألاسـاليب املسـتخدمة فـي تنفيـذ ألافعـال العنيفـة وبـالرغم مـن 

قالـــب واحـــد وهـــو ان العنـــف  تعــدد نظـــرة العلـــوم بمختلـــف توجهاتهـــا لظـــاهرة العنـــف ضـــد ألاطفــال الا انهـــم يشـــتركون فـــي

 .ظاهرة تؤثر في استمرارية املجتمع واستقراره
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 :قائمة املراجع

 .القاهرة. 0طمعجم اللغة العربية املعاصرة املجلد ألاول،  (.0990)، مختار عمر، أحمد-

مؤسسـة الباحـث : القـاهرة. إدارة الانفعـاالت والـتحكم فـي مسـتوى العنـف (.0900)، واخـرون ،مبروك إبـراهيم ،السعيد-

 .لالستشارات البحثية

ــــف (.0902)، نـــــدا، ذبيـــــان- ـــ ي العنـ ــــف السياســـ ـــع العنـ ــــف الاجتمـــــاعي-املقنــ ــــف-العنـ  دار : ســــــوريا. دمشـــــق. دط .الـــــدين والعنـ

 .مؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزيع

دراسـة .وطـرق عالجـه .واثـاره. التحرش الجنس ي باألطفال أسباب(. 0902ديسمبر. )، واخرونالسلمي، فالحبن رجاء هللا  -

الســــادس والعشــــرون، اململكــــة  املجلــــدالعــــدد الثــــاني، ، مجلــــة جامعــــة امللــــك خالــــد للعلــــوم إلاةســــانيةسوسيونفســــية، 

 .العربية السعودية

 توبقال للنشر، املغرب،  دار : املغرب. دط. مختارةدفاتر فلسفية نصوص  العنف (.0909). الهالليعزيز لزرق، محمد -

 الاندلس الجديدة للنشر والتوزيع،: مصر. 0ط. ابنكالجنس ي خطر يواجه  التحرش. (0909). يحة، سممحمود غريب -

دراسة ميدانية على عينة من ألاطفال املواطنين  .وسوء معاملة ألاطفال العنف (.0909). واخرون ، منى،البحرجمعة  -

 .بحوث مؤسسة دبي لرعاية النساء وألاطفالالبرامج وال إدارة: الامارات العربية املتحدة. 0ط. الاماراتفي مجتمع 

، املجلـد ألاول، مجلة تطوير العلـوم الاجتماعيـة إلاساءة الجنسية للطفل (.0902جوان ). حمزة، فاطمة، قزو، فتيحة-

 .الاغواط، الجزائر عشر، جامعةالعدد الرابع 

فــي بروتوكــول الاتجــار باألشــخاص، فيينــا،  الاســتغالل مفهــوم (.0909). والجريمــةمكتــب ألامــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات -

 .النمسا

 مجلـة كليـةالتحـرش الجنسـ ي فـي القـانون الجنـائي والفقـه إلاسـالمي،  جريمـة (.0900). ، أنـيسحسـيب السـيد املحـالوي  -

 .، دمنهور، جامعة الازهرالشريعة والقانون  ، العدد الرابع والثالثون، الجزء الرابع، كليةالشريعة والقانون 

 إلاساءة الجنسية وعالقتها باضـطراب صـورة الجسـم لـدى عينـة مـن ألاطفـال (.0900). ، سعاداملجد محمد احمد أبو   -

 .مصر شمس،، املجلد الحادي عشر، كلية آلاداب، جامعة عين مجلة الخدمة النفسيةدراسة اكلينيكية، 

ـــر  جــــرائم (.0902). ، عــــادلعبــــد العــــال إبــــراهيم - شــــبكة الانترنيــــت وطــــرق مكافحتهــــا فــــي الاســــتغالل الجنســــ ي لألطفــــال عبـ

 .كلية الشريعة والقانون . جامعة ألازهر القاهرة: إلاسالميالتشريعات الجنائية والفقه الجنائي 

 :القـــاهرة. 0ط. ألاطفـــالســـيكولوجية العنـــف ضـــد (. 0990. )، زينـــببنـــت محمـــد زيـــن العـــايش .رشـــاد العزيـــز،علـــي عبـــد  -

 .والطباعةعالم الكتب للنشر والتوزيع 

 .دط. ال للتحرش الجنس ي -كيف تحمي ابنك من التحرش الجنس ي؟؟(. دس. )أحمد خلف الغامدي، أحمد-
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 ألاطفال في وضعيات إلاساءة الجنسية
 أحمد سعود/ د

  -الجزائر - واد سوف  : جامعة

آمال بويحياوي / د  

-الجزائر–الطارف   جامعة  

 

 :امللخص

فالتحرش الجنس ي باألطفال  من أخطر ألازمات التي يتعرض لها العالم بأسره، تعد ظاهرة إلاساءة الجنسية لألطفال      

على إثر تسخيرهم في أعمال غير مؤهلين جسديا ونفسانيا للقيام بها له مضار على املجتمع بأكمله، وليس على الطفل 

 ه ويقض ي علىكما يعمل على استغالل ضعف، مشين يهدد سالمة وصحة ورفاهية الطفل العامل وحسب، فهو عمل

 تجارة في الهدف منه استغالل ألاطفال مباشرة للتحرش الجنس ي باألطفال، واملدمر البشع إن الوجه. نموه الطبيعي

وهدف الدراسة هو . للمستغل هدفها إشباع الرغبة الجنسية املتأججة ،ض غير تجاريةاغر أل  أو،املربحة لجنسا

هل مكافحتها، أو محاولة التخفيف من حدتها على املستوى الدولي تشخيص الظاهرة، وتوفير املعلومات عنها، لكي يس

 . والداخلي

...الطفل، عمالة ألاطفال، إلاساءة الجنسية، الاستغالل الجنس ي،املواد إلاباحية: الكلمات املفتاحية   
Children in situations of sexual abuse 

Abstract:  

      The phenomenon of child sexual abuse is one of the most serious crises faced by the entire 

world. Sexual  harassment of children occurs as a result of harnessing them to work that they 

are not physically and  psychologically qualified to do, where the harm is not only on the 

child, but is reflected on the entire 

community, as it is a disgraceful act that threatens the safety and health and the child's well-

being, as well as exploiting his weakness and eliminating his natural growth.The ugly and 

destructive face of child sexual 

commercial purposes aimed at satisfying the burning sexual desire. The studyaims to diagnose 

the phenomenon and provide information about it, in order to facilitate its elimination at the 

international 

and local levels. 

Key-words: Child, Child labor, sexual abuse, sexual exploitation, pornography 
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 :مقدمة

  والاتفاقيات  القواعد بوضع  لدولي ا الاهتمام وتزايد، إلانسان حقوق  ملفهوم كبيرا تطورا العشرين القرن  شهد                

الجنسية   إلاساءة  مشكلة حجم زيادة ومع املسيرة، هذه خضم في كرامته، و وتحفظ إلانسان حقوق  تكفل  التي

 في عالجها و الظاهرة، هذهب  الدولي الاهتمام تزايد املجتمع، و الطفل على السلبية آلثارها بروز من ذلك رافق لألطفال،وما

 من موادها تضمنته ما مع ألاطراف لقوانينها   الدول   موائمة  ضرورة  على نصت التي املواثيق و الاتفاقيات من عدد

تعد من أخطر ألازمات التي يتعرض لها العالم بأسره، فالتحرش الجنس ي هذه جنسية لألطفالإلاساءة ال وظاهرة . حقوق 

باألطفال على إثر تسخيرهم في أعمال غير مؤهلين جسديا ونفسانيا للقيام بها، له مضار على املجتمع بأكمله، وليس 

يعمل على استغالل ضعفه  على الطفل العامل وحسب، فهو عمل مشين يهدد سالمة وصحة ورفاهية الطفل ،كما

 .ويقض ي على نموه الطبيعي

الجنس،  تجارة في ألاطفال مباشرة الهدف منه استغالل للتحرش الجنس ي باألطفال، واملدمر البشع إن الوجه         

ل خاصة عندما كثرت هذه الخدمة على مواقع إلانترنت التي لها أسبابها، فهي تجارة مربحة شأنها شأن استغالل ألاطفا

ألاطفال،   استعباد  إلى  لإلشارة  واسعة  بصورة  املستخدم  التعبير ،وهو"ألاطفال عمل قااسترق"في عبودية العمل 

 .أجدادهم و آبائهم على املستحقة الديون  لسداد

ال لقد أضحى من الضروريرسـم خطـة عمـل دولية، إقليمية و وطنيـة للقضـاء علـى إلاساءة الجنسية لألطفال،و        

يتأتى ذالك إال بمعرفة أسباب وإحصائيات حول الظاهرة، وباألخص مجال انتشارها وأساليب ممارستها، وذلك يحد 

 .من وطأتها ومحاولة القضاء عليها أو حتى التخفيف من حدتها

ات و من خالل الطرح السالف، سوف يتم التطرق لطرح إشكاالت وتساؤالت حول طبيعة وأبعاد وصور املمارس       

التقنيات التـي تتبعــها ألاطراف املستغلة لهذه الشريحة؟ دون أن  وما هــي الطرق و  ؟الجنسية املسلطة على الطفولة 

 معتمدين في ذلك على املنهج التحليلي. ننس ى التعرف على ألاصناف والفئات املستهدفة من وراء هذا الاستغالل

 . املناسب للدراسة والوصفي

في "املعالجة إلاساءة الجنسية لألطفال، الواقع وسبل"  :ـيدخل ضمن فعاليات امللتقى الدولي املوسوم ب بحثنا هذا        

وذلك ضمن ورقة بحثية  ،صور وأشكال إلاساءة الجنسية لألطفال والفئات املستهدفة :املحور الثالث تحت عنوان

 ضعيات إلاساءة الجنسيةألاطفال في و  : تحت عنوان ملتقى للمشاركة ضمن فعاليات ( مداخلة)

 :وعليه سوف نقترح خطة ثنائية للبحت في العناصر التالية           

 لألطفال  ساءة الجنسيةلإل  املفاهيمي التأصيل:    ول ألا بحث امل

 .لألطفالالجنسية  إلاساءة مظاهر : يثاةالبحث امل
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 ساءة الجنسية لألطفاللإل  التأصيل املفاهيمي: بحث ألاول امل

إن ظاهرة لألطفال ظاهرة ضاربة الجذور في القدم، ويرجع ذلك في غالب ألاحيان إلى حداثة سنهم وطراوة عودهم،        

التي تجعلهم معرضين ملثل هذا الخطر، فهم يشـكلون شـريحة اجتماعيـة مظلومـة ومقصـيه، سـلبت حقوقهـا ألاساسـية 

م مستهدفون جميعا مهما اختلفت وضعيتهم، سواء كانوا أطفال فه... من التعليم والنماء والرعاية واملساعدة والحماية

أو أطفــــال بكامــــل وضــــعيتهم الصــــحية و العقليــــة أو أطفــــال ذوي الاحتياجــــات الخاصــــة، أو  عــــاملون،أو  داخــــل ألاســــرة،

 .ومهما كن سنهم املحدد قانونيا. ..مجندون،  أو لالجئين

ءة الجنســية لألطفــال فــي مطلــب أول، وكــذا الشــريحة املســتهدفة فــي هــذا املبحــث ســوف نتعــرف علــى مفهــوم إلاســا و        

 .لهذه ألاساة والاستغالل في مطلب ثان

 إلاساءة الجنسية لألطفال  مفهوم: املطلب ألاول 

يقتضـــ ي مـــن ألامـــر الولـــوج فـــي تحديـــد معناهـــا الـــدقيق، إلاســـاءة الجنســـية لألطفـــال إن إلاحاطـــة بموضـــوع ظـــاهرة          

ـــي مــــا بعــــد دراســــة الظــــاهرة والوقــــوف عنــــد معاملهــــا، وبالتــــالي يــــتم تشخيصها،فيســــهل ألامــــر فــــي احتوائهــــا،  ليســــهل ألامــــر فـ

 .هاكافحتها أو محاولة التخفيف من حدتمل

 .وفي هذا املطلب سوف نقوم بتحديد مصطلح الطفل، ثم مصطلح ألاساة الجنسية لهذا ألاخير      

 الطفل تعريف: الفرع ألاول 

هتمـــام بالطفولـــة علـــى املســـتوى الـــدولي واملحلـــي فـــإن قـــوانين هـــذه ألاخيـــرة تضـــمنت تعريـــف الطفـــل، مـــن منطلـــق الا           

تعريفـــا  وقبـــل إلاشـــارة إلـــى هـــذه القـــوانين فـــإن أحكـــام الشـــريعة إلاســـالمية اهتمـــت بهـــذه الشـــريحة وأعطـــت هـــي ألاخـــرى 

 .للطفل

 طفل لل اللغوي  تعريفال: أوال

فصغير إلانسان  ،سواء كان إنسان أو حيوان أونبات أو حدث ،ني الصغير من كل ش يءالطفل في اللغة العربية يع          

فهي الفترة ، من امليالد إلى البلوغ طفل،وكذلك أول الليل طفل وأول النهار طفل، أما مرحلة الطفولة في اللغة العربية

 .الزمنية منذ لحظة امليالد حتى مرحلة  البلوغ

وتعني لم  infantsمشتقة من الكلمة الالتينية Enfantأن كلمة طفل باللغة الفرنسية  ،ويقول بعض الفقهاء          

 (02ص، 0992: منتصر سعيد حمود) .يتكلم بعد

 تعريف الطفل في الشريعة إلاسالمية: ثانيا

ي رحــم أمــه و أجمــع فقهــاء إلاســالم فــي الشــريعة إلاســالمية أن مرحلــة الطفولــة تبــدأ منــذ لحظــة تكــوين الجنيــين فــ            

 .تنتهي بالبلوغ

والشريعة إلاسالمية هي أول من ميز بين الصغار و الكبار من بين البشر في السن  تميزا واضحا، إذ قررت أحكاما            

 .دمنذ والدة إلانسان إلى حين بلوغه سن الرش باختالف السن

 .سابعة من العمروتبدأ بوالدة الصغير حتى بلوغه سن ال: الصغير غير املميزمرحلة  -0

 .و تبدأ من سن السابعة و تنتهي بالبلوغ: مرحلة إلادراك -0

 اختالف وتسمى بمرحلة البلوغ وتبدأ من سن الخامسة عشر أو الثامنة عشرعلى:مرحلة إلادراك التام -2

 (02، ص0992:  منتصر سعيد حمودة).العلماء
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 تعريف الطفل في القانون الوضعي :ثالثا

 .في القانون الوضعي، يقتض ي منا تعريفه في القانون الدولي واملحلي تعريف الطفل           

 تعريف الطفل في القانون الدولي -1

كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد " يقصد بالطفل وفقا ألحكام اتفاقية حقوق الطفل         

 (0000 :اتفاقية حقوق الطفل" )قبل ذلك بموجب القانون املنطبق عليه

 :على مايليلتنص املادة الثالثة فقرة أربعة من برتوكول منع وقمع الاتجار باألشخاص خاصة النساء وألاطفا         

برتوكول منع وقمع الاتجار باألشخاص خاصة النساء ).رشخص دون الثامنة عشر من العم أي( طفل ) يقصد بتعبير  -

 (0999: لوألاطفا

 ليحتعريف الطفل في القانون امل -2

القــــانون ) كــــل إنســــانلم يــــتم الثامنــــة عشــــر مــــن عمــــره"ويعــــرف القــــانون الفلســــطيني الطفــــل فــــي املــــادة ألاولــــى منــــه هــــو          

 (  0992 :الفلسطيني

وفـــي القـــانون الليبـــي فـــي املـــادة ألاولـــى يقصـــد بالطفـــل فـــي تطبيـــق أحكـــام هـــذا القـــانون، الصـــغير الـــذي لـــم تبلـــغ ســـنه           

 ( ه 0102: الليبي القانون ) . مل ذلك الجنين في بطن أمهالسادسة عشر ،ويش

يكــون " مــن قــانون إلاجــراءات الجزائيــة علــى مــا يلــي  110ورد تعريــف الطفــل فــي التشــريع الجزائــري فــي نــص املــادة            

حـــدث  ســـنة كاملــة فهــو  00يعنــي أن كـــل شــخص لــم يبلـــغ مــن العمــر " بلــوغ ســن الرشــد الجزائـــي فــي تمــام الثامنـــة عشــرة 

قــانون ).بمفهــوم القــانون،  ولــه الحــق فــي الحمايــة الكاملــة مــن الدولــة واملجتمــع تبعــا لعــدم نضــوجه العقلــي ونمــوه البــدني

 (0022 : الاجراءات الجزائية

سنة شمسية  00سن الرشد القانوني هو ” :من مدونة ألاسرة 090نصت املادة أما الطفل في القانون املغربي               

سنة فهو مبدئيا راشد إال إذا كان هناك  00وإذا وصل إلى . سنة شمسية كاملة 00من له أقل من   إذن الطفل ”كاملة 

 (0ص ، 0991/0999 :إدريس الخوري)  .سبب قانوني يدعوا إلى نقص أهليته أو فقدانها

وفقــا للنصــوص القانونيــة الدوليــة، يالحــظ عــن التعريفــات فــي القــوانين املحليــه أنهــا تناولــت تعريــف الطفــل    مــا              

 .باست ناء املشرع الليبي الذي حدد مفهوم الطفل بأنه الذي لم يبلغ السادسة عشر

 تعريف إلاساءة الجنسية للطفل  : الفرع الثاةي

ن فمنهم م ،هناك العديد من املصطلحات التي يطلقها العلماء والباحثون على تعريف مصطلح إلاساءة الجنسية           

ـــ ي ــ ـــــاب الجنســ ـــــا الاغتصــ ـــــق عليهــ ـــ ي ،يطلــ ــ ـــــداء الجنســ ـــ ي ،أو الاعتــ ــ ـــــال الجنســ ـــ ي ،أو الاتصــ ــ ـــــرش الجنســ ـــــتغالل  ،أو التحــ أو الاســ

 (090، ص سعاد أبو املجد محمد أحمد).يأو الاحتكاك الجنس  ،أو إلايذاء الجنس ي ،الجنس ي

عبارة عن أفعاال " الجنسيين لألطفال إلاساءة والاستغالل" أو  " العنف الجنس ي ضد ألاطفال " يشمل مصطلحا             

ـــي بيئـــــات وعالقـــــات مختلفــــة ـــية بواســـــطة أحـــــد  ،متنوعــــة مـــــن إلاســـــاءة فـ ـــل لإلســـــاءة الجنسـ ـــا الطفــ ـــاع يتعـــــرض فيهـ أو أوضــ

أو مقــــدمي الرعايــــة فــــي املنــــزل، لالغتصــــاب مــــن شــــريك حمــــيم، أو إلاجبــــار علــــى بيــــع الجــــنس مقابــــل الطعــــام أو   ،ألاقربــــاء

أو داخلهــا بواســطة شــخص ، يتــرك دون بــديل عــن ذلــك، أو لالعتــداء الجنســ ي فــي طريــق املدرســةالنقـود أو الخــدمات، أو 

أو سـلطة مثـل قسـيس  ،بالغ أو عصابة أو أحد النظراء املقيمين في املجتمع املحلي، أو بواسطة شخص بالغ موضع ثقة

جنس ي على شبة الانترنـت  علـى يـد أو لالستمالة أو الاستغالل ال ،أو ضابط شرطة أو أخصائي اجتماعي أو مدرب رياض ي

شــخص بــالغ أو طفــل أكبــر منــه ســنا، وفــي بعــض ألاحيــان علــى يــد مجموعــات منظمــة مــن مرتكبــي الجــرائم الجنســية ضــد 
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ـــال ــ ــ ـــــرد أو  ،ألاطفـ ــ ـــــرب أو التشـ ــ ـــياق الحـ ــ ــ ــــي سـ ــ ـــالم فــ ــ ــ ــــظ السـ ــ ــــوات حفــ ــ ـــــراد قــ ــ ـــــاتلين أو أفـ ــ ـــــد املقـ ــ ـــــطة أحـ ــ ــــاب  بواسـ ــ أو لالغتصــ

 (9، ص0909 :"اليونيسيف"ة منظمة ألامم املتحدة للطفول).ثالكوار 

إجبار أو إغراء الطفل على املشاركة في أنشطة جنسية، سواء : "بأنها" Brian Corby  بريان كوربي"يعرفها الباحث             

كـان الطفـل مـدركا أو غيـر مـدركا ملــا يحـدث، وقـد تشـمل تلـك ألانشـطة اتصــال جسـماني متضـمنا إمـا إلايـالج كاالغتصــاب 

الجيــة، وقــد تشــمل أنشــطة غيــر اتصــالية مثــل اشــتراك الطفــل فــي مشــاهدة أو إنتــاج مــواد يألافعــال غيــر إلا  أو اللوطيــة أو 

ســعاد أبــو املجــد محمــد )ةإباحيــة، أو مشــاهدة أنشــطة جنســية، أو تشــجيع ألاطفــال  علــى التصــرف بطــرق جنســية غيــر الئقــ

 (009أحمد، ص 

اسـتخدام ألاطفـال ممـن هـم دون سـن الثامنـة عشـرة إلشـباع " أنـه يعرف كذلك هـذا النـوع مـن الاسـتغالل علـى  و           

 (009، ص 0909: بشرى سلمان حسين العبيدي.)نالرغبات الجنسية للبالغي

بشــرى .)وهــذا التعريــف يعــد مالئمــا جــدا ليشــمل الاســتغالل الجنســ ي بأشــكاله كافــة ســواء بمقابــل أو بــدون مقابــل            

 (009، ص 0909: سلمان حسين العبيدي

إن الاعتـداء الجنسـ ي أو مـا يغـرف باإلسـاءة الجنسـية يكتنفهـا الكثيــر مـن السـرية، وهـو أمـر بـالغ ألاهميـة مـن طــرف            

املســـــ يء، وذلـــــك حتـــــى يضـــــمن اســـــتمرارية  اللقـــــاء بالطفـــــل ومواصـــــلة ســـــلوكه املنحرفـــــإزاء ضـــــحيته، وألن املنحـــــرف يعلـــــم 

و يعمل ما بوسعه إلقناع الطفـل بالعواقـب الوخيمـة التـي يتعـرض إليهـا بسلوكه املخالف للقانون وأنه يشكل جريمة فه

والكثيــــر مــــن ألاطفــــال يعمــــدون إلــــى إخفــــاء هــــذا الســــر طيلــــة حيــــاتهم، بــــل أن التجربــــة بالنســــبة . فــــي حالــــة انكشــــاف الســــر

 (0ص  دس ،عادل بضياف،)  لبعضهم  تبلغ من الخزي وألالم درجة تدفع الطفل إلى نسيانها

 شريحة ألاطفال املستهدفة لإلساءة الجنسية: ياملطلب الثاة

مهمــا اختلفــت وضــعية ألاطفــال املوجــودين فيهــا، فهــم معرضــون لإلســاءة الجنســية بشــتى أنواعهــا، والتــي قــد تكــون           

لغـــرض تجـــاري أو غيـــر تجـــاري، إذ أن املســـ يء أو املســـتغل يغتـــنم فرصـــة وجـــود الطفـــل فـــي وضـــعية صـــعبة، فيجعـــل منـــه 

 .ضحية جنسية

وفـــي هـــذا املطلـــب ســـنبين شـــريحة مـــن ألاطفـــال التـــي يـــؤدي بهـــا املطـــاف وألســـباب معينـــة ألن تكـــون ضـــحية جنســـية           

 .للمستغل الجنس ي

 الشوارع وذوي الاحتياجات الخاصة أطفال  و ألاطفال املستغلين في العمل : الفرع ألاول 

 :هدفة لالستغالل على التواليوفي هذا الفرع سنتعرف على شريحة ألاطفال املست           

 املستغلين في العملألاطفال : أوال

تعد ظاهرة تشـغيل ألاطفـال مـن الظـواهر القديمـة قـدم إلانسـانية، حيـث وجـدت أنمـاط متعـددة منهـا فـي مختلـف            

قســــوة و املجتمعــــات إلانســــانية،  فيقحمــــون فــــي أعمــــال ال تتفــــق مــــع  ســــنهم، فيتعــــرض الطفــــل إلــــى ضــــروب إلاهمــــال، ال

 :ألاعمال هذه وأبرز . وإلاساءة الجنسية خاصة

 عمل ألاطفال في املنازل  -0

نتيجـــة الفقـــر تـــدفع ألاســـر بأطفالهـــا للعمـــل فـــي املنـــازل، فيـــرغم ألاطفـــال علـــى تأديـــة العمـــل لســـاعات طويلـــة مقابـــل            

تبـدأ أعمـال الخدمـة املنزليـة . اثهـم إنـ خـدم املنـازل ومعظم. الحصول على راتب ضئيل، أو مـن دون الحصـول علـى شـ يء

كــل يـــوم علـــى الســـاعة الخامســـة صـــباحا، فهـــم يقومـــون بأعمـــال شـــاقة، وال وقـــت لـــديهم للعـــب و يواجـــه الـــذين يحـــاولون 
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و يعاني عدد غير معروف من هؤالء ألاطفال إلى حاالت التحـرش . (02، ص0992: عبد الرحمان عسيري )ةالهرب عقوبة قاسي

ألاخير يؤدي بهم املطاف إلى املوت، وكثيـر مـن الفتيـات يـؤدي بهـم املطـاف إلـى الهـرب مـن منـزل الجنس ي والاغتصاب، وفي 

 (22، ص0990 : رسم عاطف املهتابا)ةاملخدوم، وعند انسداد سبل العيش يدفع ألامر بهن إلى امتهان الدعار 

 ة والعمل القسري عبودية الدين و القنان -0

الخاصــة  0000لســنة  000مـن الاتفاقيــة رقـم  0عمــل ألاطفـال بموجــب املــادة تعـد هــذه الصـورة  مــن أســوا أشـكال         

وهـذه الظـاهرة .  (102، ص0992 :سوسن تمر خان بكه)بحضر أسوا أشكال عمل ألاطفال و إلاجراءات الفورية للقضاء عليها

ل عـن ألاسـرة و تضع ألاطفـال ضـحاياها تحـت رحمـة رب العمـل بالكامـل، إذ أن هـذه الصـورة تـرتبط باالختطـاف والفصـ

الحرمان من الذهاب إلى املدرسة و التعرض لساعات طويلة جدا من العمل املضني، و خضوع ألاطفال للعبودية يكـون 

ـــبب  ــ ـــن ألاطفــــــال، بسـ ـــع الضــــــحايا مـــ ــ ــــاة لجميـ ـــا حــــــادة ومعانــ ــ ـــبب أالمـ ـــــدين الــــــذي يســـ ــــديد الـ ـــل تســ ـــن أجـــ تجريــــــدهم مــــــن مـــ

 .دها القيام باالعتداء عليهم جنسياوبع   (022، ص0909 :يدشرى سلمان حسين العبيب)،ةالحري

 عمل ألاطفال في قطاعي الصناعة والزراعة -3

حيث  ،بدأت مع ظهور الثورة الصناعية في كل من أمريكا و أوروبا ،تعد عمالة ألاطفال في املصانع ظاهرة قديمة            

، وهنـا انتهـز أربـاب العمـل فرصـة و جـود هاجرت العديد من العائالت من املناطق الريفية لإلقامـة فـي املنـاطق الصـناعية

 00، و تقـدر سـاعات العمـل لألطفـال قرابـة ستغاللهم بالكيفية التـي يريـدونهااليد العاملة املتمثلة في ألاطفال ليقوموا با

ونتيجـــة لالســـتغالل البشـــع يتعـــرض الكثيـــر مـــنهم للمـــوت أو لحـــوادث العمـــل، كمـــا يـــتم إرســـال ألاطفـــال , ســـاعة فـــي اليـــوم

علــــى آلاالت للعمــــل كمســــاعدين حيــــث يتعرضــــون ألصــــناف شــــتى مــــن الضــــرب و التعــــذيب مــــن العــــاملين تحــــت الصــــغار 

 (00، ص 0999: عبد الرحمان عسيري ) .إشرافهم

يفضــل أربــاب العمــل عمالــة ألاطفــال ألســباب عديــدة منهــا قلــة أجــور ألاطفــال و الطاعــة العميــاء و عــدم شــمولهم              

ومجــاالت الصــناعة التــي يعمــل بهــا ألاطفــال متعــددة مثــل صــناعة الكبريــت، . الــخ...ن الاجتمــاعيبالتــامين الصــحي و الضــما

 .الخ.....الجلود، السجاد و ألاحجار الكريمة

واستغالل ألاطفـال فـي القطـاع الزراعـي يعـد هـو آلاخـر وجهـا مـن أوجـه اسـتغالل ألاطفـال، فقـد أشـار تقريـر منظمـة            

مليــون  029باملائـة أي  29مليـون طفــل العـاملين فـي العــالم،  099إلــى أنـه مـن بــين   0990لسـنة  حقـوق إلانسـان العامليــة

طفــل يعملــون فــي القطــاع الزراعــي تحــت ظــروف عمــل فــي غايــة الخطــورة و املشــقة، فهــم يتعــاملون مــع آلاالت الثقيلــة و 

ـــير التقريـــــر إلـــــى أن عـــــدد ألاطفـــــال العـــــامل ـــاد، ويشــ ـــالحرث و الحصــ ين فـــــي القطـــــاع الزراعـــــي يبلـــــغ عشـــــرة الحـــــادة الخاصـــــة بــ

كما أن ظروف العمل التي يعملون بهاأكثر سوء من تلك التي يعمل بها أقرانهم في .أضعاف العاملين في القطاع الصناعي

القطاعـــــات الصـــــناعية، ضـــــف إلـــــى ذلـــــك أن الاهتمـــــام العـــــالمي و العلمـــــي بهـــــذه الشـــــريحة قليـــــل نســـــبيا مقارنـــــة باألطفـــــال 

 (00، ص0999 : عبد الرحمان عسيري ).ةلحضريالعاملين في املدن ا

باملائة يقطنون  22ففي الريف املغربي أين تنتشر عمالة ألاطفال بكثرة  فان بعض إلاحصائيات تشير إلى أن نسبة       

الريف املغربي يعملون في الزراعة، تشكل الفتيات نسبة ال يستهان بها، و بداية العمل تكون مع بداية الرابعة 

 (00، ص0990 : ناهد رمزي ).حصبا

إلـى أن عـدد ألاطفـال العـاملين فـي  مـزارع القطـن بمصـر   0990تشـير منظمـة حقـوق إلانسـان فـي أحـد تقاريرهـا سـنة          

ماليـــين طفـــل فـــي  مـــزارع الســـكر و القهـــوة، و فـــي الهنـــد يصـــل  2يصـــل ســـنويا إلـــى مليـــون طفـــل، و فـــي البرازيـــل يعمـــل قرابـــة 
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ص   ،0999 :عبد الرحمان عسـيري ).يل مناألطفال ألارقاء العاملين بنظام السخرة في القطاع الزراعمليون طف 09العدد إلى 

02.) 

إن ألاطفال وهم يؤدون عملهم يتعرضون لجميع صور الاساءة الجنسية من طرف أرباب العمل ومن طرف من هم          

 .قتل، أو الطرد من العملأكبر منهم، ويتم إرغامهم على كتما السر تحت طائلة التهديد بال

 أطفال الشوارع: ثانيا

واللقطاء وغير املرغوب  ،هم الذين يكون الشارع  مأواهم كاألطفال املفقودين والضالين"يقصد بأطفال الشوارع         

ـــم ،فــــيهم ـــن يتخلــــى عــــنهم أهلهـ ـــامى ومـ ـــوء بأو الهــــاربين مــــن  ،والــــذين هــــم مــــن دون عائــــل ،واليتـ ـــم وإيــــذائهم وسـ طــــش ذويهـ

أو ألاطفــال الــذين  ،أو ألاطفــال الــذين يعيشــون فــي ظــروف صــعبة ،أو ألاطفــال املتشــردين واملتســولين والفقــراء ،ملتهممعــا

 (020ص، 0909 :بشرى سلمان حسن العبيدي)".أو العاملين في الشوارع ،هم من دون مأوى 

مية على جلب ألاطفال سواء من ويمتهن أطفال الشوارع عادة جريمة التسول، حيث تقوم العصابات إلاجرا           

داخل البالد أو من خارجها عبر الحدود الوطنية، الستغاللهم في عملية التسول قصد الحصول على املال بأسرع 

 .الطرق 

وتشير بعض التقارير إلى أنه يجري تهريب ألاطفال من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية لتشغيلهم في أعمال       

املثال يجري تهريب بعض ألاطفال من بلدان جنوب آسيا و إفريقيا إلى اململكة العربية السعودية  التسول، فعلى سبيل

 ،0909: بشرى سلمان حسن العبيدي),ل أثناء موسم الحج، و في نهاية املطاف يجبر هؤالء على العمل مع جماعات التسو 

 (020ص

ألاطفــال املتســولين حيــث تلحــق بهــم إســاءات جنســية يالحــظ أن العصــابات إلاجراميــة تقــوم بجــرائم بشــعة فــي حــق       

 .وتستغلهم في شتى ألانشطة الجنسية سواء كان ذلك لغرض تجاري أو غير تجاري 

 الخاصة ذوي الاحتياجاتألاطفال : ثالثا

 نظـرا لوجـود إعاقـات مختلفـة لـديهم، قـد تـؤثر علـى جـزء أو أكثـر  ،هم فئات بحاجة خاصة إلى تكفـل وعنايـة خاصـة        

مـــــــن قـــــــدراتهم الحســـــــية أو العقليـــــــة أو التواصـــــــلية أو الســـــــلوكية، كاإلعاقـــــــة العقليـــــــة، البصـــــــرية، الســـــــمعية و إلاعاقـــــــات 

 (2، صعادل بضياف).التواصلية كالتوحد وغيرها، وهم فئات يتم ممارسة الفعل الجنس ي عليهم برغبة أو بدون رغبة

ألاطفــال تعرضــا ملختلــف صــيغ إلاســاءة الجنســية، وهــم بــذلك ويعــد ألاطفــال ذوي  الاحتياجــات الخاصــة أكثــر فئــات        

غيــر قــادرون علــى التصــدي لهــذه املمارســات أو منــع مرتكبيهــا إلاتيــان بهــا لعــدم تفهــم معنــى أو داللــة مــا يتعرضــون لــه مــن 

 (2، صعادل بضياف).ةإساء

 واملجندون وال جن والالجئينألاطفال النازحين : الفرع الثاةي

 :ة أخرى من هؤالء ألاطفال تتمثل فيس ضدها الاساءة الجنسية هناك شريحيحة ألاطفال التي تمار إضافة إلى شر       

 ألاطفال املجندون : أوال

ـــم يتوقــــف عنــــد هــــذا الحــــد          فهنــــاك أوجــــه أخــــرى أكثــــر شراســــة، كاســــتغالل ألاطفــــال فــــي  ،إن اســــتغالل ألاطفــــال لـ

تاليــة، ملــا يلحــق بهــم مــن أذى معنــوي و جســماني، فهــم يواجهــون النزاعــات املســلحة، فهــم ضــحايا مباشــرين لألعمــال الق

إلـــى الجوسســـة، و كـــذا   و اســـتغالل مـــن طـــرف ألاشـــخاص الكبـــار و املتحـــاربين عـــن طريـــق دفعهـــم إلـــى العمليـــات الخطيـــرة

وفي خضم . (200، ص0909: عميمر نعيمة ).خال...إرغامهم على أحقر ألاعمال و أخطرها مثل رقابة ألالغام وحراسة املقاتلين
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هذه ألافعال فإن ألاطفال املجندون يكونون بمثابة فريسة إلشباع غريزة الجنـود البـالغون، حيـث تمـارس فـي حقهـم كـل 

 .أنواع ألانشطة الجنسية

 والالجئينألاطفال النازحين : ثانيا

 ,يالذي أجبر على النفي الداخلأو  ،داخلياالنازح هو كل من الالجئ واملهجر            

(DisplacedChildren, UnaccompanidChildren U.N and UNICEF,p1)، 

اللجوء في القانون الدولي إلانساني هو هروب الضحايا من ألاخطار املحدقة بهم، بسبب النزاعات املسلحة،  أما          

ألاحمر  لدولية للصليبإلى أماكن وهيئات توفر لهم فيها الحماية، وأول ألاماكن التييلجأ الضحايا إليها، هي اللجنة ا

لحماية أكثر ألافراد  (0010 : لحماية املدنيين وقت الحرب جنيف الرابعة   اتفاقية).باعتبارها املفوضة من طرف اتفاقية جنيف

ضعفا، سواء كانوا أسرى حرب أو مدنيين يتعرضون للهجوم، كما تقوم بتقص ي املفقودين ولم شملهم مع عائالتهم 

 عمر سعد),سرى إلى أوطانهم، وتذكير جميع أطراف النزاع بأنهم ملزمون بتطبيق اتفاقية جنيفوإلاشراف على إعادة ألا 

 (229، ص0999: هللا
عـدم جـواز نقـل أي شـخص محمـي فـي املجــال " علـى 0010مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة سـنة  1فقـرة  19تـنص املـادة         

مـن  90فقـرة  10كمـا نصـت املـادة ". سـية أو عقائـده الدينيـةإلـى بلـد يخشـ ى فيـه التعـرض لالضـطهاد، بسـبب أرائـه السيا

حضر النقل الجماعي أو الفردي لألشخاص املحميين أو نفيهم إلى أراض ي دولة الاحتالل أو أي دولة "نفس املعاهدة على 

 "أخرى 

ث املستوى ألاطفال هم ألاكثر عرضة لظروف اللجوء الصعبة، السيما عندما يهربون من بلدانهم حيإن           

بشرى ) .املعيش ي يكاد ينعدم، وكذا تدهور الخدمات الصحية ألاولية والرعاية وبرامج التلقيح والانهيار الاقتصادي

ومثل هؤالء ألاطفال تسهل جدا عملية التحرش وإلاساءة الجنسية والاستغالل الجنس ي   (020، ص0909 :سلمان العبيدي

خير أنه مصاحب للطفل ومقدم رعاية له، وألاطفال في هذه الحالة صيد بهم من قبل البالغين، فقد يدعي هذا ألا 

 الخ ...وعدم تمتعهم بالرعاية والعناية والتغذية ،من انتهاك لحقوقهم يتعرضون لهسهل لهؤالء املستغلون نتيجة ملا 

 أطفال سباقات ال جن: ثالثا

عملية استغالل أخرى لألطفال في سباقات الهجن،  تعرف بعض دول الخليج و على رأسها إلامارات العربية و قطر       

فهي سباقات تقليدية عربية، تستغل ألاطفال في إطار الاتجار بالبشر، و الذي يعد نوع من أنواع العبودية، تعتمد فيه 

ة على ألاطفال الفرسان، الذين يتراوح أعمارهم مابين ثالث سنوات إلى سبع سنوات لغرض تسلية الجماهير أثناء تأدي

خوفا من السقوط على الجمال، ويتم جلب  أالف ألاطفال من الدول  ،السباق الذي تتعالى فيه أصوات البراءة

و البعض آلاخر باعتهم عائالتهم أمال في أن يحضوا بعيش أفضل، ويعيش  ،الفقيرة خاصة من آسيا، بعضهم خطف

حوا أخف وزنا لكي تعدو النوق التي يمتطونها هؤالء الفرسان الصغار في ظروف تشبه السجون، و يتم تجويعهم ليصب

ألاطفال عرضة  كما يكونوا هؤالء( www.dw.world.de/dw/article/1655285. 00hotul-encatch) بشكل أسرع

 .الاستغالل الجنس ي من طرف من يقومون على رعايتهم و لإلساءة 

 مظاهر ممارسة إلاساءة الجنسية :املبحث الثاةي

الاستغالل   -متنوعة من إلاساءة الجنسية  ملظاهر ين من ألاطفال في أنحاء متفرقة من العالم مالي تستغل        

في   اقتصاديبهذه الطريقة يعد كدخل ملرتكز  استغاللهم، حيث أن ) 090ص   ،0999: ماهر جميل أبو خوات(-الجنس ي

ومساعدة سهولة املواصالت والاتصاالت من  الاستفادةلعملية يعود بالدرجة ألاولى إلى تسهيل هذه ا و. بعض الدول 

بالضحية  اتصالهموطور املستغلون وسائل . للزبائن( ألاطفال) التقنيات الحديثة في تأمين السلع الجنسية 
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إشباع الرغبة  مرق وأساليب متنوعة ومختلفة، هدفه، وقبل ذلك بطالانترنتمن غرف املحادثة على  مستفيدين

إلاساءة و الاستغالل )لغرض الثراء الفاحش أو ،(التجاري غير  الاستغالل الجنس ي إلاساءة و ) ,الجنسية املتأججة

 (الجنس ي التجاري 

 .اإلساءة مظاهر هذهوفي هذا املبحث سنتعرف على أهم          

 بغـاء وسياحة جنس ألاطفال :املطلب ألاول 

( املســتغل)لضــرورية التــي يتــربص بهــا املســ يء إن آليــة إلاســاءة والاســتغالل الجنســ ي لألطفــال هــي سلســلة ألاعمــال ا          

الهـــدف منهـــا هـــو  ،للطفـــل الضـــحية، وقـــد تظهـــر مظـــاهر إلاســـاءة والاســـتغالل الجنســـ ي لألطفـــال فـــي شـــكل مظـــاهر مختلفـــة

ســواء كــان ذلــك لغــرض تجــاري أو غيــر  ،القــدرة علــى جعــل ألاطفــال دمــى جنســية غيــر قــادرين علــى إلافــالت مــن مســتغليهم

 .تجاري 

ســـنتناول وضـــعية ألاطفـــال فـــي إطــــار إلاســـاءة الجنســـيةو الاســـتغالل الجنســـ ي فـــي مظهـــري البغــــاء  ،وفـــي هـــذا املطلـــب           

 ,وسياحة الجنس

 بغاء ألاطفال: الفرع ألاول 

عبارة عن استخدام طفل، لغرض أنشطة جنسية نظير مال أو أي شكل آخر من " ينصرف بغاء ألاطفال إلى أنه           

 :البرتوكول الاختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع وبغاء ألاطفال و استخدامهم في العروض و املواد إلاباحية ),ويضأشكال التع

وهذه الظاهرة أخذت شكال تجاريا منظما، و هي الصورة الرئيسية لالستغالل الجنس ي لألطفال، سواء على  (0999

ل يعمل في البغاء الجنس ي في آسيا، و نصف مليون في املستوى الدولي أو املحلي، حيث ثبت وجود حوالي مليون طف

و تنتشر العديد من شبكات التجارة في ألاطفال واستغاللهم جنسيا و ذلك في نيجيريا و ساحل العاج و   .البرازيل وحدها

 ( 029ص ،  099 2: ةمنتصر سعيد حمود.)يقياجنوب إفر 

إال أنه كما سبق وأن فصلنا أن ألاسرة في  ،ال بالفقر في البلدان الناميةفي كثير من ألاحيان يرتبط بغاء ألاطف                

كثير من ألاحيان ترمي بأطفالها إلى هذا املستنقع، فاستعداد الوالدين لبيع أطفالهم في هذه الحرقة يكشف عن 

عل تدهور ألاخالق يتمثل في معاملة الناس على  أنهم بضائع  لغرض الاستهالك، وذلك بف ،انحراف عميق في املجتمع

ويتمثل الوجه ألاخر في وجود إجرام منظم يتربح من وراء استغالل ألاطفال في البغاء، حيث . وتفكك رابطة ألاسرة

تقوم منظمات إلاجرام باختطاف ألاطفال و تخذيرهم وإكراههم على البغاء محليا وعلى الحدود، وقد يقتل ألاطفال 

 (02، ص0002: مكتب العمل الدولي),(الايدز) ة املكتسبويتشوهون أو يمرضون بمرض نقص املناع

ي إطــــار دور البغــــاء والــــدعارة  تجعــــل مــــنهم مجــــرد دمــــى جنســــية ة الجنســــية املقترفــــة ضــــد ألاطفــــال فــــإن إلاســــاء                  

ت بالنسبة للمعتدي، وظف إلى ذلك فهم يتعرضون للضرب والعنف بشتى أشـكاله مـن قبـل القـوادين وأصـحاب الحانـا

 ي تعمل بالدعارة إلافادة التاليةوالزبائن، حيث أعطت إحدى الفتيات الت

         He must beat  a girl ,Evert evening he must beat  a girl one of boys , stabbed me With a Kinife, in the 

back, and the hit me with a bottle over my  kness  and  on my head because  I wouldn’t stop crying and 

shouting, Anil and the other two boys slapped me and kicked me in the somach 

 :وأفادت فتاة أخرى 

        The do all sorts of to things to you while you are sleeping.  They llburnwith a cigarette باسم عاطف )

(21-22، ص0990 :املهتار)  
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ويتعر ض ألاطفال لإلجبار والاغتصاب من قبل القوادين وأصحاب الحانات الليلية ويعذبون، ويقفل عليهم             

وال يقتاتون إال القليل، وإذا منعهم املرض من مزاولة العمل يرمون في الشوارع، فيجدون أنفسهم في قبضة  الشرطة 

 . التي تتعامل معهم على أنهم مجرمين

تناول هؤالء ألاطفال الكحول واملخدرات التي يوفرها لهم القوادون وأصحاب الحانات إلحكام السيطرة عليهم ي         

 : في حال حاجتهم إليها، حيث أفادت أيضا إحدى العمالت في البغاء

           Wedidn’t  want to drink  because wedon’tdrinkalcohol .Annabelle insisted and    forced us and 

saidthatif we don’t then we will seewhatisgoing to happen to us (21، ص0990 :باسم عاطف املهتار)  

ومن املؤسف إلى أنه يشار في معظم ألاحيان أن أكثر ألاسباب مأساوية وراء الصعود ألاخير لبغاء ألاطفال هو           

نا أقل عرضة لإلصابة لفيروز إلايدز، غير أن واقع ألامر يثبت عكس الاعتقاد الخاطئ، بأن  شريكات الفراش ألاصغر س

 . باملائة من  البغايا ألاطفال في تايالند مصابات بفيروس إلايدز 99ذلك، إذ تشير عمليات البحث إلى أن أكثر من 

 ( 090، ص0999 :أسامة أبو الحسن مجاهد) 

ل نوعا من العبودية الحديثة أو العودة إلى نظام الرق مرة أخرى، حيث إن استغالل ألاطفال في دور البغاء يمث              

يتحول ألاطفال املستغلون هنا  إلى مجرد سلعة تباع في سوق الدعارة والبغاء، ناهيك عن ألاضرار الجسمية املزمنة 

ع وبنيته التي تلحق بهؤالء ألاطفال، من أمراض وحمل مبكر وخلل نفس ي وجسدي من جهة، والتي تصيب املجتم

 (000-009، ص 0991 :سوزي عدلي ناشد).ألاساسية من جهة أخرى 

وفي الجزائر وعلى سبيل املثال، تم اكتشاف شبكة مختصة في دعارة ألاطفال بوهران متكونة من ستة رعايا             

إن أفراد هذه : اعن مصادر بقوله 0909إفريقيين من جنسيات مختلفة، ونقلت صحيفة الشروق اليومي بتاريخ جانفي 

العصابة التي كانت تنشط منذ مدة على مستوى منطقة عين البيضاء، كانوا يقومون باستغالل ألاطفال القصر، 

وذكرت نفس الصحيفة أن التقارير تشير إلى أنه منذ بداية . لتشغيلهم في ميدان الدعارة، مقابل دفع مبلغ مالي زهيد

ة في نشر الفساد و الدعارة و الفسق، التي جلها كانت تنشط باملنطقة شبكة مختص 01تم تفكيك حوالي   0990سنة 

 .الشرقية لوهران، وذلك لكثرة التجمعات القصديرية التي تحولت إلى ملجأ للمتاجرة ببراءة ألاطفال

).com www.echoroukonline) 

 سياحة جنس ألاطفال :الفرع الثاةي

املقصود بسياحة جنس ألاطفال هي تلك السياحة التي يقصد فيها السياح قضاء أوقات املتعة مع ألاطفال        

 )020ص ، 0992: منتصر سعيد حمودة(.سواء كانوا إناثا أم ذكورا، الصغار 

نس البشري، إن ممارسة الجنس من قبل السياح على ألاطفال تخفي وراءها في الغالب تجارة حقيقية في الج         

ضحاياه الحقيقيون هم ألاطفال الذين يتعرضون ملعاملة وحشية وغير un exlavagismesexuelاسترقاق جنس ي 

إنسانية، وبدافع الخوف من مرض الايدز وغيره من ألامراض الجنسية، فالسياح الجنسيين يرغبون في ممارسة 

أسامة أبو الحسن ).ن يكونون صغار في السن جداو الذي ،الجنس مع ألاطفال الذين لم يسبق لهم ممارسة الجنس

 (1، ص0999د، مجاه

تنتشر ظاهرة استخدام ألاطفال في سياحة الجنس بصفة خاصة في آسيا، إذ تفيد تقارير عديدة بأن املشكلة  و             

ويشير تقرير . صاديةاستفحلت و انتشرت بحدة و على نطاق واسع، بسبب تراخي تطبيق القوانين و نتيجة لألزمات الاقت

وهي أشهر منظمة غير حكومية  -"إنهاء بغاء ألاطفال في السياحة آلاسيوية"صدر لهيئة إلاذاعة البريطانية بأن منظمة 

تنام وكمبوديا كانت مغلقة تقريبا أمام يبأن بلدانا مثل الف -للألطفاتعمل على محاربة الاستغالل الجنس ي التجاري 

وم أكثر عرضة لهذه التجارة املحرمة، وبأن املشكلة لم تعد محصورة في السياح يال باتت ،تدفق سياحة ألاجانب

http://www.echoroukonline/
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ماهر ).، اليابان و تايوانكوريا الجنوبية: صا من بلدان مثلألاوروبيين ، بل دخل السياح آلاسيويين في الصورة و خصو 

 (00،  ص  0999: جميل أبو خوات

 واد إلاباحية عن الطفلاستخـدام الانترنت في ةشر امل: املطلب الثاةي

الانترنيت تلك الشبكة التي يستخدمها  ،من املظاهر الحديثة واملتطورة إلساءة استخدام ألاطفال جنسيا                 

البعض للمتاجرة بالبراءة وإلاساءة إليها واستغاللها جنسيا، وذلك بنشر الصور العارية للطفل، واملواد إلاباحية عن 

 .الطفل

 على املستوى الدوليالعمل إلاباحي للطفل : ول الفرع ألا 

لقد تبنت الجمعية العامة البرتوكول الاختياري التفاقية حقوق الطفل حول بيع ألاطفال و دعارة ألاطفال           

واستخدامهم في العروض واملواد إلاباحية رغبة من الدول في تحقيق مزيد من مقاصد اتفاقية حقوق الطفل وتنفيذ 

 (012ص ،لعسيري عباسية.)  22و29، 21،  22، 20، 00، 00، 0ها وال سيما املواد أحكام

أقـــــرت ديباجـــــة البرتوكـــــول بمأســـــاة اســـــتمرار الاتجـــــار الـــــدولي باألطفـــــال الواســـــع النطـــــاق واملتزايـــــد لغـــــرض بيـــــع وبغـــــاء         

ة الانتشـار للسـياحة الجنسـية التـي واستخدام ألاطفال في العروض واملـواد إلاباحيـة، وكـذلك باسـتمرار املمارسـة الواسـع

يتعرض لها ألاطفال بصورة خاصة ملخاطرها، ونص البرتوكول في املادة الثالثة على ضرورة النص فـي القـوانين الوطنيـة 

للــدول ألاطــراف، وبصــفة خاصــة القــانون الجنــائي أو قــانون العقوبــات علــى ألافعــال وألانشــطة وألاســاليب التــي يــتم مــن 

 :لى ألاطفال هي كالتاليخاللها الحصول ع

الاستغالل الجنس ي للطفل، نقل أعضاء : عرض أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة كانت لغرض من ألاغراض التالية -

 .الطفل توخيا للربح، وتسخير الطفل لعمل قسري 

القانونيـــة القيــام كوســـيط، بـــالحفز غيــر الالئـــق علـــى إقــرار تبنـــي طفـــل وذلـــك علــى النحـــو الـــذي يشــمل خرقـــا للصـــكوك -

 .الدولية الواجبة التطبيق بشأن التبني

 .عرض أو تامين أو تدبير أو تقديم طفل لغرض استغالله في البغاء على النحو املعرف في املادة الثانية -

إنتـــاج أو توزيـــع أو نشـــر أو اســـتيراد أو تصـــدير أو عـــرض أو بيـــع أو حيـــازة مـــواد إباحيـــة علـــى ألاطفـــال بالنســـبة إلـــى جميـــع  - 

 . غراض املذكورة أعاله على النحو املعرف في املادة الثانيةألا 

عملية تجارية بجسمه، بحيث تؤخذ بعض الصور للطفل وهو في حالة عري  عملية التصوير الاباظي للطفل هي         

أجزاء تام، و أوضاع جنسية اغرائية سواء اقترن ذلك بعمل جنس ي أو لم يقترن، و تصدر مثل تلك ألاعمال على هيئة 

 (02، صفاطمة شحاتة احمد زيدان),على الانترنتمن أفالم الفيديو أو صور 

وتبــدأ خطــوات هــذا الســلوك املنحــرف أو العمــل إلاجرامــي غالبــا فــي قيــام العــاملين علــى مثــل هــذه الصــور بإقنــاع الطفــل 

ير تحــت التهديــد أو التخــدير ، بقبــول عرضــهم بالتصــوير أحيانــا باملــال، وأحيانــا باملخــدرات، أو بإجبــار الطفــل علــى التصــو 

كمـــا قـــد  . ومـــن ثـــم تؤخـــذ لـــه العديـــد مـــن الصـــور العاريـــة فـــي أوضـــاع مزريـــة، ألجـــل إرضـــاء رغبـــات الشـــواذ وألاثريـــاء مـــنهم

تســتخدم الصـــور الحقـــا لتهديـــد الطفــل واســـتعباده مـــن أجـــل الحصــول علـــى املزيـــد مـــن الصــور فـــي أوقـــات الحقـــة، أو مـــن 

 .(02، ص0990: حمان عسيري عبد الر .)أجل استغالله جنسيا

 العمل إلاباحي على املستوى املحلي  :الفرع الثاةي 

تشير التقارير الخاصة بالشرطة الدولية، أن أملانيا تعد املصدر الرئيس ي ملثل هذا النوع من النشاط             

نسا، و لقد استخدمت شبكات مثاال حديثا عن املواد إلاباحية لألطفال في فر " هينا تل" إلاجرامي،كما تشكل شبكة 
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الهاتف لغرض خدمات جنسية مع ألاطفال، ويشير مصدر كندي إلى وجود رقصات عارية بوصفها عروضا إباحية في 

نتقلت بكثافة إلى البلد، و ثمة مجالت كذلـك تتضمن مواد إباحيـة عـن ألاطفال،كل هذه الصور الخالعية لألطفال ا

ية كبيرة على الصعيد العالمي ملستقبل الاتجار بالصور الخالعية، وكثيرا ما حيث تعتبر ذات أهمشيكه الانترنت،

تتداخل حالة املواد إلاباحية لألطفال و بغاء ألاطفال فتقود إحداهما ألاخرى، و من ثم وجود تجارة للطفل منظمة 

 (209فاطمة شحاتة أحمد زيدان، ص ),ألغراض الاستغالل الجنس ي

سنة، وهناك تشريعات أخرى  00لية تسمح لألطفال بترويج صور إباحية قبل بلوغ  السن هناك تشريعات داخ         

ال تسمح بهذا العمل، وهناك تشريعات ال تحتوي على نصوص تجرم هذه الظاهرة، لذلك يقوم املس يء بالتقاط هذه 

حين إذا ينفلت من ، سره ليقوم بنشره بعد ذلك على صفحات الانترنت للعالم بأ ،الصور  بمكان ال يجرم هذا الفعل

 (22، ص0990 :باسم عاطف املهتار.)العقاب

وتوجد حالة أبعد من إلاساءة والاستغالل الجنس ي لألطفال في إنتاج الصور إلاباحية، حيث يتم حيازة هذه            

وإلقناعهم  ،همالصور ويستخدمونها إلغراء أطفال جدد ملمارسة هذا النشاطوتشجيعهم للظهور أمام الكاميرا بأنفس

 (20، ص0990 :باسم عاطف املهتار.)طفال آلاخرين يقومون بها أيضاألا بأن هذه ألاعمال هي أعمال طبيعية طاملا أن 

مواد داعرة تتعلق باألطفال وتشبه الحقيقة دون استخدام أي طفل حقيقي على  إنتاجويجرى حاليا                 

ر على الانترنت صورا تعرضه أثناء ممارسة شحيث أدين رجل ن 0002ندا  إلاطالق،فعلى سبيل املثال ماحدث في ك

على الرغم من أنه لم يلتقط صورا أو يأخذا أفالما ألطفال فعليين على إلاطالق، وبموجب  إناثالجنس مع أطفال 

على أطفال القانون الكندي العقابي فإن املواد الداعرة املتعلقة باألطفال تشمل ليس فقط املواد التي تنطوي 

بأن ثمة أطفاال يمارسون الجنس، أو تدعوا إلى ممارسة الجنس مع طفل  الانطباعولكن أيضا مواد تولد  حقيقيون 

 (، ص 0909 : بشرى سلمان حسين العبيدي).سنة 00دون سن 

قوقل، مما القيام بالبحث على شبكة  عن طريقإن الانترنت سهلت وصول الصور إلاباحية إلى البيوت مباشرة          

وإلاساءة الجنسية لألطفال ال تتوقف عند نشروترويج الصور .سهل ألامر أن تتفاقم هذه الظاهرة أكثر

إلاباحيةإلالكترونية، إنما أيضا على الرسوم والصور الورقية واملجالت التي تنشر هذا النوع من الصور، ولكن ترويج 

أهمها سهولة  ،، والسبب في ذلك يرجع إلى عوامل عدةالصور على شبكة الانترنت أصبح أكثر سهولة وانتشارا

انتشارها، ونقص املراقبة على هذه الصناعة، حيث أضحت هذه املواقع تحتوي على ماليين  الصور لعشرات آلاالف 

 (22، ص 0990: بسام عاطف املهتار.)من  ألاطفال بوضعيات داعرة

هر  في حالة أن الشخص البالغ يستغل بعض ظروف ألاطفال أما حاالت الاستغالل الجنس ي غير التجاري فتظ        

 .بقطع النظر عن الربح املادي ،إلشباع رغباته وغرائزه الجنسية

إن غاية هذه التصرفات الجنسية هي إلاثارة الشهوانية للشخص ألاكبر، وعادة ماتتم هذه الاختيارات دون رغبة 

 ( 29، ص 0990: بسام عاطف املهتار.).النفسيةالطفل وبتجاهل تام ألثار هذه التصرفات الجسدية و 

التصرفات التي ترمي إلى استغالل الطفل جنسيا عادة ماتتضمن الاحتكاك الجسدي، ممثل التقبيل الشهواني،         

 .اللمس ، مداعبة ألاعضاء التناسلية والجماع الشرجي أو املهبلي

ا حتى ولو لم تتضمن احتكاكا جسديا مثل كشف العورات، وهناك بعض التصرفات التي تشكل استغالال جنسي        

 .تعريض الطفل لصور أو أفالم إباحية ،أو تصويره بوضعيات مختلفة

مثل هذه التصرفات قد تؤدي إلى الاغتصاب الفعلي، خاصة بالنسبة للفتيات، وقد تؤدي في معظم ألاحيان حتى 

 .املوت



 اإلساءة الجنسية لألطفال الواقع وسبل المعالجة 

 برلين –المانيا / طي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقرا 313  

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

ة ظاهرة في تزايد مستمر، اكتسحت معظم دول العالم، تعتمد فيها بصفة عام األاطفال جنسيإن استغالل          

 . الدولي واملحلي املنظمات إلاجرامية على أسلوب الرشوة،إضافة إلى أنها تستعين بتكنولوجيا حديثة وعالية املستوى 

(Assemblée  Parlementaire; 2001, p2. ) سواء كانت لغرض تجاري أو غير تجاري. 

 :خاتمة

تعد ظاهرة إلاساءة الجنسية لألطفال ظاهرة خطيرة على كافة املستويات، فأثارها ال تقتصر  ،خالصة القول               

 .على ألاطفال فقط بل تمتد إلى كافة املجتمع الدولي و املحلي

نمو إن أطفال اليوم هم شباب املستقبل، فإذا مرضت هذه الطفولة نفسيا وجسديا وجنسيا، فال أثر ل             

تصاعد وتيرة  و  .املجتمع، وإذا نما هذا ألاخير فيكون نموا محمال باألمراض الخطيرة التي ال تساعده على بناء املجتمع

 :وذلك نتيجة  ظاهرة إلاساءة الجنسية لألطفال بنوعيها، ينبئ بوضع شديد الخطورة

مثل هذه املواضيع هو تعدي أن إقحام الشريعة إلاسالميةفي -بالنسبة للدول إلاسالمية–قد يظن البعض  -

 .عن القانون الوضعي

من طرف ألاسرة أو الطفل في حالة التعرض لإلساءة  -خوفا من الفصيحة–السرية التامة وعدم التبليغ  -

 . ويعمل على زيادة انتشار الظاهرة ا،الجنسية، يزيد الوضع تعقيد

 .غياب الدين وألاخالق يؤدي باملجتمع إلى الضياع والانحراف -

القوانين الوضعية، وغياب النصوص الرادعة واملجرمة، ساعد على انتشار ظاهرة  إلاساءة  الجنسية  قصور  -

 .لألطفال

 : نوص ي بما يلي، نقترح و وللخروج من مأزق هذه الظاهرة            

 .ألاطفال وتعبئة الرأي العام وإنشاء شبكات مراقبة تفعيل إلاجراءات الوقائية على تربية -

ميع الشركاء السياسيين واملنظمات الوطنية والدوليةالحكومية منها وغير الحكومية من أجل تفعيل دور ج -

 .مساعدة الدول القضاء على الاستغالل الجنس ي التجاري وغير التجاري لألطفال

إرساء نظام قمعي على الصعيد الوطني والدولي يقرر املسؤولية الجنائية ملستغلي الجنس ويطبق القوانين  -

 "سياح الجنس"ة خارج ألاراض ي إلاقليمية تسهيال لتسليم الجنائي

 .سن قوانين رادعة تمنعتشغيل ألاطفال في جميع القطاعات وتجنيدهم -

 ....سر ألاطفال الفقيرة، ومحاربة ظاهرة التسول وأطفال الشوارع واملشردون  صرف منح أل -

سد إلاساءة الجنسية، وتنظيم التشديد على إنشاء مراكز تستوعب ألاطفال الذين ينقذون من بؤر مفا -

 .مساعدات اجتماعية وطبية ونفسية من أجل اندماجهم في املجتمع

ضرورة نشر الوعي بالقيم الدينية وألاخالقية العامة لإلنسانية بتجنب مثل هذه التصرفات املشينة، ويقع  -

 .العبء في ذلك بداية باألسرة، وسائل إلاعالم، ودور وأماكن العبادة املختلفة

 :ئمة املراجعقا

 املراجع باللغة العربية: أوال

 دخلت .دولة  002أقرتها الجمعية العامة لألمم املتحدة باإلجماع، وقد تبتتها (: 0000)حقوق الطفل اتفاقية

  .0009أيلول  0حيز التنفيذ في 
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 0010أوت  00بشأن حماية ألاشخاص املدنيين في وقت الحرب املؤرخة في (:0010)تفاقية جنيف الرابعةا. 

 ـــق ل  09/90/0991، الصـــــــــــادر فـــــــــــي رام هللا بتـــــــــــاريخ (2)، رقـــــــــــم( 0992) القـــــــــــانون الفلســـــــــــطيني ــ ــ ــ ـــاد  00املوافــ ــ ــ ــ جمــ

 .ه 0109/ألاولى

  صدر في سرت (09)رقم( ه 0102) القانون الليبي،. 

 صـــفر عـــام  00املـــؤرخ فـــي 099-22 :الصـــادر بموجـــب الامـــر رقـــم (:0022)الاجـــراءات الجزائيـــة الجزائـــري، قـــانون ال

 .املعدل واملتمم 0022يونيو عام  0املوافق  0220

  تقريـــر منظمـــة ألامـــم املتحـــدة للطفولـــة حـــول العمـــل مـــن أجـــل إنهـــاء إلاســـاءة والاســـتغالل (: 0909)اليونيســـيف

 .الجنسيين لألطفال

 بحث تحت عنوان حقوق الطفل من خالل مستجدات مدونة ألاسرة(: 0991/0999) إدريس الخوري 

 مكافحة السياحة الجنسية، دار النهضة العربية ، القاهرة (: 0999)أسامة أبو الحسن مجاهد. 

  بروتوكول اخنياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع أطفال واستغالل ألاطفال في البغاء واملواد

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق و الانضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة (: 0999)الاباحية

 . 0990يناير  00ودخل حيز النفاذ في . 0999مايو  09الرابعة والخمسون، املؤرخ في ، الدورة 022

  بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار باألشخاص وبخاصة النساء وألاطفال املكمل التفاقيـة ألامـم املتحـدة ملكافحـة

ب قـرار الجمعيـة أعتمد وعرض للتوقيع و التصديق والانضـمام، بموجـ(: 0999)الجريمة املنظمة عبر الوطنية 

،  دخــل حيــز النفــاذ قــي ســبتمبر 0999نــوفمبر  09العامـة لألمــم املتحــدة الــدورة الخامســة والخمســون املــؤرخ فــي 

0992.  

  الانتهاكـــــــات الجنائيـــــــة الدوليـــــــة لحقـــــــوق الطفـــــــل ،منشـــــــورات الحلبـــــــي (: 0909)يشـــــــرى ســـــــلمان حســـــــين العبيـــــــري

   .الحقوقية 

  منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ( تحديات وحلول ) طفال استغالل ألا (: 0990)بسام عاطف املهتار،

 .لبنان

  إلاســـاءة الجنســـية وعالقتهـــا باضـــطراب صـــورة الجســـم لـــدى عينـــة مـــن (   ت. د)ســـعاد أبـــو املجـــد محمـــد أحمـــد

  .00عة عين شمس، املجلد مجا -كلية آلاداب–الخدمة النفسية ألاطفال، دراسة إكلينيكية، مجلة 

 الاتجـــــار فـــــي البشـــــر بـــــين الاقتصـــــاد الخفـــــي والاقتصـــــاد الرســـــمي، مجلـــــة الحقـــــوق  (:0991)ســـــوزي عـــــدلي ناشـــــد، 

  .، جامعة الاسكندرية0عدد

 الجـــرائم ضـــد إلانســـانية فـــي ضـــوء أحكـــام النظـــام ألاساســـ ي للمحكمـــة الجنائيـــة (: 0992)سوســـن تمـــر خـــان بكـــه

 . الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان

  ألانمـــاط التقليديـــة و املســــتحدثة لســـوء معاملـــة ألاطفــــال ، أعمـــال نـــدوة ســــوء (: 0990)عبـــد الرحمـــان عســــيري

 .معاملة ألاطفال و استغاللهم غير املشروع ، جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية ، الرياض 

  تشــغيل ألاطفــال و الانحــراف، جامعــة نــايف العربيــة للعلـــوم ألامنيـــة ، الريــاض(: 0999)عبــد الرحمــان عســيري .

وضــــعيات الاتجــــار باألطفــــال، نــــدوة علميــــة حــــول مكافحـــــة الاتجـــــار باألطفـــــال، (: 0992)د الرحمــــان عســــيري عبــــ

 . جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية، الرياض
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 ذوي  الاحتياجات الخاصة في املجتمع ، الاعتداء أو إلاساءة الجنسية ضد ألاطفال ( ت..د)  عادل بضياف

    -نموذجا إلاعاقة العقلية –الجزائري 

  الطفل أثناء النزعات املسلحة، املجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية و  (:0909)عميمر نعيمة

 . 0السياسية ، العدد 

 معجم في القانون الدولي املعاصر، ديوان املطبوعات الجامعية بالجزائر(: 0999)هللا عمر سعد.  

 عام، دار الجامعة الجديدة ل في القانون الدولي المركز الطف(  ت.د) فاطمة شحاتة احمد زيدان

  .إلاسكندرية،للنشر

 حقوق املرأة والطفل في القانون الدولي إلانساني،دار الهدى،عين مليلة،الجزائر(  ت. د) لعسيري عباسية. 

 احلمايةيالدوليةيحلقوقيالطفل،داريالنهضةيالعربية،القاهرة (:0999)ماهر جميل أبو خوات. 

  ـــعيد حمايــــة حقـــــوق الطفــــل فـــــي القــــانون الـــــدولي العــــام وفـــــي إلاســــالم، دار الجامعـــــة (: 0992)حمـــــودة منتصــــر سـ

 .الجديدة

 09عالم العمل، عدد " غياب املعلومات وعجز املواجهة"فال عمل ألاط(: 0002 )مكتب العمل الدولي.  

  طفولة و التنمية، عدد حماية صغار الفتيات في سوق العمل قي البلدان العربية، مجلة ال(:  0990)ناهد رمزي

 .، املجلس العربي للطفولة و التنمية 0مجلد  9

 املراجع باللغة ألاجنبية: ثانيا

  Assemblée  Parlementaire; une campagne contre le trafic des Mineurs pour désamorcer la filière 

de Ĺest. Le cas de la Moldova – Rapport .doc 9112. 5 juin 2001. 
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 ظاهرة التحرش الجنس ي لدى الاطفال

 خليفة احمدد انهار .م

 كليه التربية الاساسية/ جامعة ديالى 

 العراق/ بعقوبة
 :املستخلص

 .هدف البحث الحالي التعرف على ظاهرة التحرش الجنس ي لدى الاطفال وتأثيره على املجتمع 

ولتحقيق هدف البحث اتبعت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي في اعداد البحث وتكون من اربعة مباحث، الاول 

الاطار العام للبحث من حيث مشكلة البحث واهميته، واهدافه، ومصطلحات البحث، اما املبحث الثاني  تضمن

، اسبابه، اثاره، ، وجاء املبحث الثالث الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التحرش، واملبحث  مفهوم التحرش ،

 .احثةوالتوصيات واملقرحات التي توصلت اليها الب الخاتمةالرابع فتضمن 

 .الاطفالظاهرة ، لدى ،التحرش الجنس ي، : الكلمات املفتاحية

The phenomenon of sexual harassment of children 

Dr.  Anhar Khalifa Ahmed  

Diyala University / College of Basic Education 

Baquba / Iraq 

Aanhar464@gmail.com 

 Abstract: 

 The aim of the current research is on the phenomenon of sexual harassment of children and 

its impact on society .For the purpose of the research objective, the researcher followed the 

descriptive and analytical approach in preparing the research and the general framework in 

terms of the research problem, its importance, its objectives, and the search terms. and 

decisions reached by the researcher. 

Keywords: sexual harassment, phenomenon, among, children. 
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 :مقدمة 

، حيــــث بــــدأ ا
ً
ســــتخدامه فــــي ســــتينيات وســــبعينيات  القــــرن يعـــد مفهــــوم التحــــرش الجنســــ ي مــــن املفــــاهيم الحديثــــه نســـبيا

املاضــ ي، كمــا أنــه جديــد علــى الثقافــة العربيــة ، إال أنــه قــديم قــدم إلانســانية وكــان يمــارس دون أن يــتمكن الضــحايا مــن 

وقـد أثـار موضـوع التحـرش الجنسـ ي بشـكل خـاص اهتمـام املؤسسـات . استخدام أي مصـطلح للداللـة علـى هـذه التجربـة

 ألاكاديميــة وعلمــاء ا
ً
لقــانون والاجتمــاع واملنظمــات النســوية ونشــطاء وناشــطات حقــوق إلانســان، علــى اعتبــار أنــه انتهاكــا

 .لحقوق إلانسان ألاساسية في ألامان الشخص ي والحماية من العنف وعدم التمييز

وقـــــد اتخـــــذت العديـــــد مـــــن الـــــدول إجـــــراءات علـــــى مســـــتوى التشـــــريعات والسياســـــات والاســـــتراتيجيات والبـــــرامج ملواجهـــــة 

 أم أنثــى فــي حمايــة حقوقــه إلانســانية 
ً
التحــرش الجنســ ي، ونصــت الكثيــر مــن الصــكوك الدوليــة علــى حــق كــل إنســان ذكــرا

ألاساســية، كمــا نصــت علــى وجــه التحديــد علــى حمايــة ألاطفــال والنســاء مــن العنــف بكافــة أشــكاله ومــن بينهــا التحـــرش 

 .لعنف ضد النساءالجنس ي، واعترفت به ألامم املتحدة كشكل من أشكال التمييز وا

 الاطار العام للبحث: املبحث الاول 

 :مشكلة الدراسة

 
ً
إن تعـــرض ألاوالد والفتيـــات إلـــى التحـــرش أو الاعتـــداء الجنســـ ي بواســـطة بـــالغين أو أطفـــال أكبـــر مـــنهم ســـنا يكونـــون غالبـــا

ـــتخدام القـــــوة أو النفـــــوذ علـــــيهم  مقـــــربين مـــــنهم هـــــو مشـــــكلة. مقـــــربين مـــــنهم ويمكـــــنهم اســ
ً
ـــرة لـــــدى كافـــــة  ويكونـــــون غالبـــــا كبيــ

حاالت يكون الضحية يعرف املعتدي، وغالبا ما يكـون املعتـدي  00من كل  0املجتمعات اذ تشير الاحصائيات الى ان في 

شخص يثق فيه الطفل أو يحبه، فيستغل املعتدي هذه الثقة أو الحب ويغري الطفل لالنخراط في ممارسات ال يعرف 

 . الطفل حقيقتها وينخدع بها في البداية

ونظـــرا , وهـــي أمـــر منتشـــر أكثـــر ممـــا قـــد يالحظـــه النـــاس . والتحـــرش الجنســـ ي باألطفـــال حقيقـــة قاســـية للحيـــاة فـــي مجتمعنـــا

 .لطبيعة املوضوع فإن الكثير يتحفظون عن إلادالء به 

 علـى شخصـية الطفـل ،وتحـد مـن , ويمثل التحرش الجنس ي على ألاطفال 
ً
أحد أشكال السلوك املنحرف ،التي تؤثر سلبا

للفرد عبر املراحل الزمنية التـي يمـر بهـا و تتمثـل إسـاءة معاملـة الطفـل أو تعـرض الطفـل إليـذاء , النضج والنمو الطبيعي 

ـــا ،ســـــواء املعاملـــــة العاطفيـــــة أو إيـــــذاء الجســـــدي ،أو الاســـــتغالل ،وإلاهمـــــال أو التحـــــرش والاعتـــــداء  ـــرة منهــ ـــكال كثيــ فـــــي أشــ

وق القدرة على النمو بشكل طبيعي و يهدد تواصل الطفل ، و يحـد مـن الجنس ي ، بما يضر الحالة النفسية للطفل و يع

قدرتــــه علــــى التفاعــــل والانــــدماج فــــي املحــــيط البي ــــي الــــذي يتمثــــل فــــي ألاســــرة و جماعــــات الرفــــاق و املدرســــة و غيرهــــا مــــن 

 (  .أ: 0902،مسعودة. )املؤسسات املجتمعية التي تسهم في تنمية شخصية الطفل و تطوراته 

أن حـــاالت التحـــرش الجنســـ ي علـــى ألاطفـــال أحـــد أكثـــر أشـــكال العنـــف املوجـــه ضـــد ألاطفـــال قســـوة مـــن حيـــث ونظـــرا الـــى 

أثارهــا املــدمرة علــى نفســية الطفــل و نمــوه ومــن حيــث أبعادهــا الاجتماعيــة الســيئة و هــذا مــا تطرقــت إليــه مجموعــة مــن 

ة  جريمــــة منتشــــرة فــــي كافــــة أنحــــاء الدراســــات و البحــــوث ســــواء دراســــات عربيــــة أو دراســــات أجنبيــــة لكــــون هــــذه الظــــاهر 

العـالم، وخصوصـا انهــا بـدأت تتزايـد وتظهــر بحـدة فــي كثيـر مـن مجتمعاتنــا العربيـة ، لــذا يجـب علينـا التوعيــة بهـا والعمــل 

 .على مواجهتها ومن هنا انطلقت مشكلة هذا البحث

 ؟ املستقبل في باألطفال الجنس ي التحرش عن تترتب التي آلاثار ماهية عن التساؤل  إلى يدفعنا الذي ألامر
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 :اهميه البحث

كمـــا هــو فـــي املجتمعـــات ألاخــرى مـــع وجــود عالمـــات مميـــزة لهــا فـــي مجتمعنـــا , تنتشــر ظـــاهرة التحــرش الجنســـ ي فـــي مجتمعنــا

بــــالتكتم والصــــمت عــــن هــــذه الحــــاالت و التعامــــل معهــــا علــــى أنهــــا _ ألاســــاس _ تتميــــز فــــي . خاصــــة فــــي تعامــــل املجتمــــع معهــــا

بـدل أن تعامـل معاملـة , وتوصم عادة الفتـاة الضـحية بوصـمة العـار,  يحق لألغراب التدخل فيهاخصوصيات عائلية، ال 

ـــدل حمايتهـــــا ـــا بــ ـــل واللـــــوم عليهــ ـــل الثقــ ـــع كــ فتقـــــع للمـــــرة الثانيـــــة ضـــــحية لعـــــادات ومفـــــاهيم وممارســـــات , الضـــــحية، و يوضــ

 (09: 0990, عبده)مجتمعية خاطئة 

وفـــي جميـــع , الدراســـات يشـــكل ظـــاهرة منتشـــرة فـــي جميـــع املجتمعـــاتالتحـــرش الجنســـ ي لألطفـــال وكمـــا تشـــير العديـــد مـــن 

 و في تقرير للمعهد القومي. الطبقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية

مليون طفـل  0.0سنة يوجد  02إلى  00مليون طفل بين عمر  00.2اتضح أن هناك من بين  0002للعدالة بأمريكا عام 

فالبنـات أكثـر عرضـة مـن , وجـد فـروق بـين الجنسـين فـي التعـرض لإلسـاءة الجنسـيةكمـا ت. كانوا عرضة لإلسـاءة الجنسـية

 ( Dominguez ,2001: 8)وهن أكثر عرضة مرات من الذكور في مرحلة املراهقة , البنين مرتين خالل مرحلة الطفولة

أن عدد الحاالت التي تمت عيادة الطبيب الشرعي في وحدة حماية ألاسرة باألردن " أما في إلاحصائيات في ألاردن فتأكد 

كان املعتدي فيهـا مـن داخـل العائلـة فـي , حالة إساءة جنسية 021اشتملت , حالة 122قد بلغ  0000معاينتها خالل عام 

ــا للطفــل الضــحية , حالــة 10
ً
حالــة كــان املعتــدي غيــر معــروف  12وفــي , حالــة 20فــي ( جــار أو قريــب )وكــان املعتــدي معروف

 (.02: 0992, وآخرون, صنبري)للطفل أو غريب عنه 

 00أما فـي مصـر فتشـير أول دراسـة عـن حـوادث التحـرش باألطفـال فـي مصـر إلـى أن الاعتـداء الجنسـ ي علـى ألاطفـال يمثـل 

وفيما يتعلق بصلة مرتكبي الاعتداءات على ألاطفـال فقـد أشـارت الدراسـة إلـى , من إجمالي الحوادث املتعلقة بالطفل% 

, نبــــريص)مــــن الحــــاالت ال توجــــد بيــــنهم صــــلة قرابــــة %  29وفــــي , أقربــــاء ألاطفــــال الضــــحايا مــــن الجنــــاة كــــانوا مــــن%  29أن 

 (.09: 0992, وآخرون

حـــول الاســـتغالل الجنســـ ي لألطفـــال وآثـــاره فـــي (  0990) وفـــي دراســـة محليـــة قـــام بهـــا محمـــد الحـــاج يحيـــى وصـــفاء طمـــيش 

%  29,9بعـض الجامعـات الفلسـطينية تبـين أن  طالبـا وطالبـة مـن طلبـة 290على عينـة مكونـة مـن , املجتمع الفلسطيني

تعرضـــوا لالســــتغالل الجنســـ ي مـــن قبــــل احـــد أفــــراد %  9,2مـــن املبحـــوثين قــــد تعرضـــوا لالعتـــداء الجنســــ ي مـــرة واحــــدة فـــي

مــن املبحـــوثين %  02,0لالســتغالل الجنســ ي مــن قبــل أحـــد ألاقــارب وحــوالي  00تعرضــوا  ســن مــا قبـــل %  00,2العائلــة و 

 ( .Haj-yahia,Tamish ,2001)من قبل الغرباء  نس يتعرضوا للتحرش الج

هـذه إلاحصـائيات ال  وعلى الرغم ممـا تظهـره هـذه إلاحصـائيات مـن انتشـار متزايـد لهـذه الظـاهرة فـي الـوطن العربـي إال أن

ـــع العربـــــي , تعطـــــي أرقامـــــا دقيقـــــة عـــــن مـــــدى انتشـــــار الظـــــاهرة فـــــي الـــــوطن العربـــــي ـــية يصـــــنفها املجتمــ فاالعتـــــداءات الجنســ

وعات حساسة تمس بسمعة العائلة ولذلك تقوم العائلة العربية بالتغطية عليها وال تفصح عنها خاصـة أن وقـع كموض

 (00: 0992, وآخرون, نبريص)التحرش الجنس ي ضمن العائلة / الاستغالل الجنس ي 

ـــتم علـــى هـــذه الجـــرائم إلـــى اســـتمرار الاعتـــداء ووقـــوع ضـــحايا آخـــرين، وفـــي املقا
ّ
يـــؤدي إلـــى فقـــدان  بـــلوكثيـــرا مـــا يـــؤدي التك

الضــحية ثقتهــا بــالنفس وبــاملجتمع بعــد أن فقــد ألامــن وألامــان ّحتــى مــن أقــرب املقــربين الــذين مــن املفتــرض واملنتظــر أن 

نـــــا تلتيـــــئ إليـــــه لطلـــــب الحمايـــــة، فتختـــــّل عنـــــد ذاك كـــــلُّ املفـــــاهيم إلانســـــانية
ً
ات /وهنـــــا يكمـــــن دور املّعلمـــــين. يكونـــــوا عنوا

م فــــي إعــــادة ثقــــة الضــــحايا بــــالنفس وبــــاآلخرين، مــــن الــــذين اعتــــدى علــــيهم أفــــراد مــــن العائلــــة ات ألاساســــ ي واملهــــ/واملــــربين
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ـتم علـى املوضـوع 
ّ
واملعارف، في التعامل املنهي والصحيح مع املوضـوع، فـي إلاصـغاء وتصـديقهم وعـدم التـذنيب وعـدم التك

قـــي العـــالج والتبليـــغ
ّ
م ال مـــن جديـــد ويســـاعدها علـــى تخطـــي وهـــو مـــا يمـــنح الضـــحية أ, والتوجـــه إلـــى الجهـــات املختصـــة لتل

 (.00: 0990, عبده) ألازمة 

ومــن كــل مــا ذكــر جــاءت اهميــة هــذه الدراســة فــي التطــرق الــى ظــاهرة خطيــرة علــى املجتمــع ومعرفــة اهــم جوانبهــا وكــل مــا 

 .يتعلق بها

 :اهداف البحث

 :تهدف الباحثة من اجراء هذا  البحث الحالي الى ما يلي

 .مفهوم التحرش الجنس ي املساهمة في التعرف على -

 .التعرف على انعكاسات ظاهرة التحرش على الاطفال وافراد ألاسرة  -

 :حدود البحث

تتمثـــل حـــدود البحـــث فـــي الحـــدود املوضـــوعية فتتمثـــل فـــي مـــا تـــوفر مـــن ادبيـــات البحـــث مـــن مصـــادر ومراجـــع فـــي الجانـــب 

 .النفس ي والاجتماعي

 تحديد املصطلحات

       Sexual Abuse  التحرش الجنس ي 

  بأنه كل مـا يثيـر الشـهوة مـن ملـس أو مسـح أو حـدة نظـر إلـى العـورات مـن قبـل الجنسـين ( ٢٢٢٢الثويني، )عرفه

 (09: 0999الثويني، . )أو حتى الكالم الوصفي املخل

  الطفلـــة عــــن عمــــد للمشـــاهد الفاضــــحة أو الصــــور / بأنـــه كــــل إثــــارة يتعـــرض لهــــا الطفــــل( ٢٢٢٢الســــيد، )عرفـــه

ة، أو غيـــر ذلـــك مـــن مثيـــرات كتعمــــد مالمســـة أعضـــائه التناســـلية أو حثـــه علـــى ملـــس أعضــــاء الجنســـية أو العاريـــ

 عن الاعتداء الجنس ي املباشر
ً
 (00: 0999السيد، . )شخص آخر أو تعليمه عادات سيئة، فضال

  اتصـــال جنســـ ي بـــين طفـــل وشـــخص بـــالغ مـــن أجـــل إرضـــاء رغبـــات جنســـية لـــدى "بأنـــه (  ٢٢٥٢غريـــب، )عرفتـــه

 (09: 0909غريب، ". )القوة والسيطرة على الطفل ألاخير باستخدام

 
ً
بأنــــه أي شــــكل مــــن أشــــكال التحــــرش الجنســــ ي التــــي يتعــــرض لهــــا الطفــــل ويلجــــأ للمستشــــفيات املحــــددة : ويعــــّرف إجرائيــــا

 .بالدراسة لتلقي الدعم والعالج

 :املبحث الثاةي  

 :مفهوم التحرش الجنس ي

’ أو طفــل أكبــر ســننا مــن املتحــرش بــه . ي مــن قبــل شــخص بــالغالتحــرش الجنســ ي هــو عبــارة علــى ممارســة ذو طــابع جنســ 

ويكــون التحــرش إمــا باملالمســة أو الاحتكــاك املباشــر أو الغيــر املباشــر أو عــرض الصــور أو ألافــالم إلاباحيــة علــى الطفــل أو 

( بشـــكل املالمســـة واملداعبـــة علـــى الضـــحية )اســـتخدام لغـــة جنســـية أمـــام الطفـــل ويكـــون أخطـــر عنـــدما يمـــارس الجـــنس 

 (.0: 0909الغامدي،)
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القيــام بــأي عمــل مــن أعمــال الجــنس التــي تخــدش الحيــاء، والخلـــق، "كمــا وضــح اخــرون مفهــوم التحــرش الجنســ ي بانــه 

ــــة  ــــس، واملواقعـ ـــالم، واللمـ ـــكل الكــ ـــها، ويأخـــــذ شــ ــــدم مساســ ــــب عـ ـــي يجـ ـــية التــ ــــيات الشخصــ ـــن الخصوصـ والـــــدين، وتعـــــد مــ

 (. 02: 0900سالم ،" )الفعلية

 :أشكال التحرش الجنس ي

 :أن التحرش الجنس ي يأخذ ألاشكال التالية

 .ويتضمن التعليقات وألالفاظ والفكاهات الجنسية: سلوك جنس ي لفظي -0

 .ويتضمن التعبيرات الجنسية العدوانية: سلوك جنس ي غير لفظي  -0

 إلى : سلوك جنس ي جسدي  -2
ً
 .الاغتصابويتضمن عدًدا من السلوكيات تبدأ من الربت على الجسد، واملعانقة وصوال

 :أسباب التحرش الجنس ي

الابتعــــاد عــــن القــــيم الدينيــــة والخلقيــــة وغيــــاب منظومــــة ألاســــرة عــــن القيــــام بــــدورها ألاساســــ ي فــــي التربيــــة والتنشــــئة   -0

 .الصحيحة واتجاهها نحو جمع اكبر قدر ممكن من املال في ظل ظروف اقتصادية بالغة السوء والصعوبة

 .فش ي ظاهرة العنوسةارتفاع سن الزواج وتكاليفه وت -0

 (09- 09: 0900سالم ،)تعاطي الشباب للمخدرات التي تفقد الوعي وتحث على ارتكاب التحرش أو الاغتصاب   -2

 .الفقر وزيادة الكثافة السكانية وتأثير الثقافات الغربية على الثقافات العربية -1

 .مالبس املرأة املثيرة والتي تكشف عن الكثير من مفاتنها  -9

 غياب الرادع القانوني للتحرش الجنس ي -2

امليـل املتزايــد لـدى املــرأة للتعـري والكشــف عـن جســمها، فهـي ترغــب فـي أن تشــعر باإلعجـاب مــن جانـب الرجــال، وكــل  -2

 Marnia)ما تفعله املرأة في جسدها يرى على أنه عالمة من عالمات الرغبة الجنسية لديها، وبذلك تتجه ألانظار نحوها

Lazreg,2009,48) 

 .انتشار املواقع إلاباحية على شبكة إلانترنت وما تفعله في الشباب من إثارة غرائزهم -0

 (09،  0909إسماعيل، )غياب دور املؤسسات الدينية من توعية الشباب من خطورة الانخراط في حياة اللهو   -0

كار اجتمـاعي مـن آلاخـرين، وشـعور الخوف والقجل فقد تخجل الضحية من الحادثة ملا تتعرض له مـن لـوم واسـتن -09

 .الضحية بالعار

الاســتخدام املتزايــد ملواقــع التواصــل الاجتمــاعي مــن قبــل الشــباب وقبــول صــدقات كثيــرة، وهــو مــا يعــرف بــالتحرش   -00

 (.LauraE.Diss,2013,3.)الجنس ي إلالكتروني  

 :انواع التحرش

ـــكل هــــذه ألا  ـــلوكيات التحــــرش الجنســــ ي  ، وقـــــد تشـ  مــــن أنواعــــه أو أكثــــر، فيمــــا تـــــم تتعــــدد أفعــــال وسـ
ً
 واحـــــدا

ً
فعــــال نوعــــا

وأنـــواع التحـــرش هـــي التحـــرش إلايمـــائي واللفظـــي . الاهتمـــام مـــن قبـــل البـــاحثين بـــالتحرش النفســـ ي كأحـــد أنـــواع التحـــرش

 .والجسدي والنفس ي، ومع التقدم التكنولوجي فقد أضيف الى هذه ألانواع التحرش الالكتروني

 التحرش إلايمائي. 1

 :ال والسلوكيات التي تشير الى هذا النوعمن ألافع

 .النظر الى الجسد من أعلى الى أسفل وبالعكس•
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 .تحديق النظر في الجسد أو أي جزء منه•

 .إغالق أو إعاقة الطريق أثناء التحرك أو املش ي•

 .املالحقة والتتبع•

 .عرض هدايا ذات مضمون جنس ي أو فاضح•

 .اضحعرض صور أو فيديو ذات مضمون جنس ي أو ف•

 .عمل حركات إيمائية جنسية باليدين أو الجسم•

 .عمل تعبيرات في الوجه كالغمز وتحريك الشفتين•

 التحرش اللفظي -0

 :ومن ألافعال والسلوكيات التي تشير الى هذا النوع•

 الوصف بعبارات أو تعليقات غير الئقة •

 .التصفير بما يدل على التحرش•

 .أو فاضحة حول الجسدإطالق عبارات أو تعليقات جنسية •

 .إطالق عبارات أو تعليقات تتعلق باملالبس أو املظهر•

 .تعليقات أو تلميحات جنسية استخدام•

 .تحويل النقاش أو الحوار الى نقاش أو حوار جنس ي•

 .سرد قصص أو نكات ذات طابع جنس ي•

 .السؤال عن الرغبات وامليول والتاريخ الجنس ي•

 .والجنسية الاجتماعيةة توجيه أسئلة شخصية عن الحيا•

 .إصدار أصوات قبالت أو قضم الشفاه•

 .الطلب والالحاح للخروج مع شخص غير مرغوب•

 .إطالق ألاكاذيب وإلاشاعات الجنسية•

 التحرش الجسدي -2

 :ومن ألافعال والسلوكيات التي تشير الى هذا النوع•

 .وضع اليد أو اليدين على الكتف•

 .لجسدملس املالبس أو الشعر أو ا•

 .قيام شخص بمداعبة أو عرض أعضاء حساسة من جسمه أمام آلاخرين•

 .عرض تقديم خدمة مقابل القيام بفعل فاضح أو جنس ي •

 التحرش النفس ي -1

 :ومن ألافعال والسلوكيات التي تشير الى هذا النوع

 .الشخص من القيام بمهام معينة بسبب السلوك أو املظهر أو الجسد استبعاد•

 .عن شخص ما لالبتعادلى ألاقارب أو ألاصدقاء أو الزمالء الضغط ع•

 .طلب القيام بمهام خطرة على صحة وجسد شخص ما•
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 .التحدث بشكل س يء عن شخص أو عن مظهره أو جسده•

 اجتماعيامنع التواصل مع شخص وعزله •

 التحرش الالكتروةي -9

 :ومن ألافعال والسلوكيات التي تشير الى هذا النوع

 .ملات خلوية متكررة وغير مرغوب فيهاتلقي مكا•

 .استالم رسائل نصية غير الئقة أو صور فاضحة أو جنسية•

 .استغالل الصور الشخصية والتهديد بها•

 أو على أرض الواقع•
ً
 .عرض القيام بأفعال فاضحة أو ذات طابع جنس ي باالبتزاز الكترونيا

 .وتطبيقات الهواتف الذكيةاملالحقة والتتبع من خالل مواقع التواصل الاجتماعي •

 .كتابة تعليقات فاضحة أو ذات طابع جنس ي على الحسابات الالكترونية•

 .اختراق الخصوصية أو الحسابات الالكترونية أو البريد الالكتروني•

 طلب القيام بأفعال ذات طابع جنس ي أمام كاميرا الهاتف أو الكمبيوتر•

 :آثار التحرش الجنس ي

ى الضـحية نالحـظ أن هـذه آلاثـار لـملتحرش الجنس ي إن من آلاثار النفسية التي تتركها هذه الجريمـة عآلاثار النفسية :  0

صــعبة جــًدا علــى نفــس الضــحية ومــن ثــم تصــاب باالكتئــاب والخضــوع والانســحاب مــن الحيــاة وفقــدان الثقــة والشــعور 

 .بالدونية على من وقع عليه الفعل فحسب، بل يمتد إلى الرزق ومصادره

نالحـظ أن للتحــرش أثـر بــالغ الخطـورة علــى ألاسـرة حيــث يخلـق حالــة مـن حــاالت الخــوف : ثـار النفســية علـى ألاســرةآلا:  0

والقلـــق  الشـــديد مـــن قبـــل أفـــراد ألاســـرة فـــي ظـــل الحـــوادث املتكـــررة مـــن تحرشـــات وانتهاكـــات ألاعـــرض، ألامـــر الـــذي يـــؤثر 

ل الفتـــاة تعميميـــا الجـــامعي خاصـــة إذا كـــان هـــذا بالســـلب علـــى ألاســـرة  بـــل قـــد يـــؤدي ذلـــك بعـــض آلابـــاء بـــرفض اســـتكما

التعلــيم ســوف يــؤدي إلــى غيــاب الفتــاة عــن البيــت واملوافقــة علــى أي شــخص يتقــد للفتــاة بصــرف النظــر عــن مــدى رغبــة 

 .الفتاة في الزواج أم ال

و الوقـوع فـي زنـا ويؤثر أيضا التحرش الجنس ي عمى الفتاة إلى زيادة سلوك  العنف في ألاسرة وقد يؤدي إلى خطـر أكبـر وهـ

 ( 21: 0000عزة، .)املحار بسبب كثرة إلاغواء الذي تتعرض له الفتاة

يــؤدي التحــرش الجنســ ي إلــى تفكــك املجتمــع وزيــادة العنــف فــي املجتمــع والجــرائم بــين : آلاثــار الاجتماعيــة والاقتصــادية:  2

شــرية تســاعد علــى زيــادة الــدخل القــومي أفــراد املجتمــع، أمــا عــن الاقتصــاد ممــا ال شــك فيــه أن املــرأة تســاهم فــي قــوى ب

للدولة وزيادة مستوى معيشة ألاسرة وذلك من خالل عملها في الوظائف املختلفة، حيـث أن التحـرش الجنسـ ي بالفتـاة 

الدســوقي وآخــرون، )وخاصـة املــرأة التــي تتعــرض إلــى التحــرش الجنسـ ي فــي العمــل ممــا يــؤثر علــى حجـم إنتاجيتهــا فــي العمــل

0902 :22) 

ــــعآلا:  1 ـــي املجتمــ ــ ــــة فـ ـــية وألامنيــ ــ ـــار السياسـ ـــــاعي : ثـــ ـــــ ي والاجتمـ ـــى البعــــــد النفسـ ــ ـــــر علـ ـــــرش الجنســــــ ي ال تقتصـ فتــــــداعيات التحـ

والاقتصادي فقط  بل تمتد لتشمل الجانب السياس ي وألامني فالتحرش الجنس ي في املجتمع يصيب املجتمع بحالة من 

خرى مثل إلارهاب، والتطرف الـديني، ألامـر الـذي حاالت الفوض ى وعدم الاستقرار ألامر الذي يؤدي إلى ظهور مشكالت أ
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يزعزع ألامن الداخلي والخارجي للدولة حيث يسمح للدولة العظمى بالتدخل في الشؤون الداخلية ب جة حماية حقوق 

 .إلانسان

ـــم  ـــار شـــــرعية النظـــــام والحكــ ــــى انهيــ ــــؤدي إلـ ـــع ألامـــــر الـــــذي يـ ـــي املجتمــ ـــاهرات فــ ــــة واملظــ ـــات الاحتجاجيـ عاشـــــور )تزايـــــد الحركــ

 (11: 0990وآخرون، 

 :تأثير التحرش الجنس ي على الاطفال

الايذاء الجنس ي في الطفولة يـؤثر بالسـلب علـى نفسـية الطفـل فـي الكبـر، فهـو يـؤثر علـى صـورته عـن ذاتـه ، كمـا يـؤثر علـى 

ويتـــرك عالقتـــه بـــاألخرين فبالنســـبة للصـــورة التـــي يكونهـــا عـــن ذاتـــه فـــان هـــذا الحـــديث املـــؤلم يتـــرجم كيميائيـــا داخـــل املـــخ 

 .فتحتفظ بها الذاكرة مدى الحياة Memory Cellsالبصمة في خاليا الذاكرة 

 :عدة مظاهرة للطفل املساء اليه جنسيا من اهمها Alexandra Nahlousولقد وضح 

لقـد كشـفت الدراسـات ان الاسـاءة الجنسـية املبكـرة لألطفـال قبـل سـن الثانيـة عشـر تـؤدي الـى ظهـور مشـاعر اكتئـاب (0

 . الرشدشديدة في 

 -الكــوابيس–كمــا ظهــرت ايضــا ان هــؤالء املتعرضــون لإلســاءة الجنســية ظهــر علــيهم اشــكال مــن الســلوك مثــل الخــوف (0

 .الشكاوي الجنسية -اعمال غير مشروعة  -ايذاء الذات –الانسحاب  -النكوص

تـــأخر  –عـــدم التركيـــز  -القلـــق –الدرجـــة )ان هـــؤالء الاطفـــال تظهـــر علـــيهم اعـــراض ســـوء التوافـــق املدرســـ ي املتمثـــل فـــي (2

 (.رغبة في الجلوس بمفردة او مع زمالء منحرفين -التحصيل الدراس ي

ان الاطفــال الــذين تعرضــوا لعــدوان جنســـ ي اي الــذي جربــوا نــوع الاثــارة التـــي ال يكونــوا مســتعدون فيزيقيــا او عاطفيـــا (1

 (Alexandra,2000:140- 146). تحدث لهم صدمة واشمئزاز من انفسهم 

التــأثيرات الخطيــرة ايضــا ان هــؤالء الاطفــال يشــعرون بــالهجر والعزلــة عــن الاخــرين وذلــك النهــم يعتبــرون ان  مــن اهــم(9

 .الحافز الاساس ي الي صداقة هو الحافز الجنس ي بدال من حافز الانتماء والصداقة

 بانه مضلل(2
ً
 للهجـوم  –خـائف  –مخـدوع  -يشعر الاطفال املساء اليهم جنسيا

ً
ال يشـعر بهويتـه  خجـول  –معـرض دائمـا

 عن كونه ضحية 
ً
 .بعيدا

ـــية معادلــــة الانــــداد او محاولــــة ( 2 ـــتراتيجية جنسـ ان هــــؤالء الاطفــــال الــــذين وقعــــت الاســــاءة الجنســــية علــــيهم يتخــــذوا اسـ

 (Goddard,1993:296). التعرف على الاخرين وبالتالي ينفر منهم الاخرين ويرفضوهم

 .التحرش عن ألاطفال يتحدث ال ملاذا

- :  يلي بما الباحثون  عنها تحدث التي ألاسباب(  0002)  ري ما لخصت

 .لهم والحماية الدعم يشكل شخص عن يتحدثوا أن عليهم املستحيل من يجعل املتحرش للشخص وحبهم والؤهم. 0

 .التصديق وعدم الرعب تكون  املستمع فعل ردة ألن, لإلخبار الكافية الشجاعة يمتلكوا لم إنهم. 0

 الفعل هذا أن للطفل تظهر الذي املتحرش سلطة إلى باإلضافة, الجنس ي الحدث من ألاضعف الجزء هو الطفل ألن. 2

 .سرا يبقى أن يجب لكن مقبول 

 .التحرش عن يتحدث يجعله وال صامتا الطفل يبقي أن كافي املنطقي أو املباشر التهديد. 1
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 .يسألهم أحد يوجد ال ببساطة ألنه أحدا يخبروا ال ألاطفال. 9

 سوف بأنهم الثقة وتمنحه للحديث للطفل تشجيع بمثابة تكون  أن يمكن املتحرشين ضد صارمة قوانين يوجد ال. 2

 (Hancock, Mains  1987,.)حقه يأخذون 

 :حماية الاطفال من التحرش

تثقيـــــف اطفالنـــــا وتزويـــــدهم باملعلومـــــات الصـــــحيحة وخلـــــق عالقـــــة مـــــن الصـــــداقة الحميمـــــة ملـــــنحهم الثقـــــة بأنفســـــهم -0

 الدينوبالو 

 منحهم الفرصة للتحدث عن احالمهم ومشاكلهم ومخاوفهم من خالل اشعارهم باألمان ودون حواجز-0

بمن هم اكبر منهم ومالحظة تحركاتهم وعالقاتهم بأصحابهم مع عدم اشـعارهم  الاختالطمتابعة ألاطفال ومنعهم من -2

 .بالرقابة

ظمة ومن خالل ذلك يتمكن الوالدان من تشخيص ما هو توصية الطفل ان يروي لوالديه احداث يومه بصورة منت-1

 .مريب وغريب لالحتراز واتخاذ الحيطة

محاولـــة ايجــــاد فرصـــة لتطــــوير الطفـــل وزجــــه بنشـــاطات متنوعــــة حســـب ميولــــه وهواياتـــه واشــــعاره باالهتمـــام والحــــب -9

 .تفكيره عن كل ما هو مناف للطفولة ألبعاد

وتــوعيتهم عـــن كيفيـــة  لألخـــالقائية التــي تعـــرض بــرامج ومشـــاهدة مخالفــة حمايــة ألاطفـــال مــن متابعـــة القنــوات الفضـــ-2

 .استخدام الانترنت والاستفادة منه ورفض كل ما هو غير الئق

ولكن الاحترازات التي تتخذها الاسرة مهما كانت فهي غير كافية للحد من هذه  الظاهرة الا اذا رافقتها تعاون مؤسساتي 

الدولة العبء الكبير فيما يحدث ألطفالنا خاصـة أولئـك الـذين يفقـدون الرعايـة ألاسـرية حيث يقع على , تربوية وقانوني

بسبب التشرد والفقر والحرمان ألسباب اقتصادية وامنية اضطرتهم للعمل والاختالط بالكبار، يجب اعادة تفعيل دور 

مـــن املشـــاكل فـــي املـــدارس بمهنيـــة الباحـــث الاجتمـــاعي فـــي املـــدارس بـــل وتشـــكيل وحـــدة ارشـــاد اجتمـــاعي تعـــالج هـــذا النـــوع 

 (0909الشبيبي، . )عالية وسليمة

 الدراسات السابقة:املبحث الثالث 

 (:2217)دراسة الجبيلة والطريف 

 (هعالجوطرق  آثاره -:باألطفال الجنس ي التحرش اسباب) :عنوان الدراسة

 حـاالت طبيعة على بالتعرف وذلك جهعال وطرق  آثاره -:باألطفال الجنس ي التحرش اسباب على التعرف  :الدراسة هدفت

، بهم املتحرش ألاطفال
ً
   جنسيا

 العـامالت السـعوديات والاجتماعيـات النفسـيات ألاخصـائيات مـن) ٢٧٢ (مـن الدراسـة عينـة تكونـت :عينـة الدراسـة 

 .الحكومية باملستشفيات

 وإلانـاث سـنوات،( 0 -1) أعمـارهم دتمتـ الجنسـ ي للتحـرش عرضـة ألاطفـال ان اكثـر إلـى الدراسـة توصـلت  :نتائج الدراسـة 

  املعتـدين أكثـر أن كمـا الـذكور، مـن الجنسـ ي للتحـرش عرضـة أكثـر
ً
 أحـد منـزل  ويعتبـر ألاقـارب،  مـن - ألاطفـال علـى جنسـيا

  إلـى الدراسـة توصـلت كمـا .للتحـرش الطفـل بهـا يتعـرض التـي ألامـاكن أكثـر مـن ألاصـدقاء أو ألاقـارب
ً
 ألاسـباب مـن عـددا

 الطفل على الجنس ي التحرش عن الناتجة والاجتماعية النفسية وآلاثار .باألطفال الجنس ي للتحرش ماعيةوالاجت النفسية

 .عليه املعتدى
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 (:2217)  مسعودةدارسة 

 .التحرش الجنس ي باألطفال في املرحلة الابتدائية: عنوان الدراسة

 .بتدائيةالتعرف على حاالت التحرش الجنس ي باألطفال في املرحلة الا : هدف الدراسة

 مـن حـالتين : التـالي الشـكل علـى وزعـت حيـث سـعيدة واليـة مـن حـاالت خمـس مـنعينـة الدراسـة  تكونـت: عينـة الدراسـة 

 الحـاالت اختيـار فـي ارتكزنـا القـادر عبـد أميـر ابتدائيـة املدرسـة مـن حالـة و إليهـا إرشـادنا تـم حـالتين, الشـرعي الطـب مصلحة

 طـرف مـن جنسـ ي اعتـداء أو تحـرش إلى تعرض قدسنة ( 00 -9)الاطفال في عمر  لدراسة منا أن : أهمها شروط عدة على

 الطفـل يكـون  أن - . الابتدائيـة املرحلـة فـي متمـدرس الضـحية يكـون  وأن سـنوات خمـس مـن بـأكثر يفوقـه هـقار م  أو شـدار 

 النفس ي الجهاز على ةالصدم آثار سةادر  من لتمكن )قصيرة ( وجيزة زمنية فترة منذ الجنس ي الاعتداء أو للتحرش تعرض

اظهــــرت النتــــائج الدراســــة أنـــه يعــــاني الطفــــل املتحـــرش بــــه مــــن أثــــار نفســـية ســــلبية و ظهــــور ســــلوكيات :  نتـــائج الدراســــة 

 .عدوانية عنيفة قوية كآلية دفاع

 (:2212)دراسة القواسمي 

 .في مدينة الخليل الاطفالعينة من درجة انتشار التحرش الجنس ي لدى  :عنوان الدراسة

 مدينـة فـي ألاطفـال مـن عينـة لـدى الجنسـ ي التحـرش انتشـار درجـة علـى التعـرف إلـى الدراسـة هـذه دفتهـ :الدراسـة  هـدف

 .  الخليل

ا ( 972 ) من الدراسة عينة تكونت :عينة الدراسة 
ً
 ،(والعاشر والتاسع، والسادس، الخامس، الصفوف) طلبة من مبحوث

 نسـبة أننتـائج الدراسـة  أظهـرت :نتـائج الدراسـة  .الجـنس ملتغيـر تبعـا العشـوائية الطبقيـة العينـة بطريقـة اختيـارهم تـم

 أن النتـائج أظهـرت كمـا .الكليـة الدراسـة عينـة مـن (% 31.5 ) هـو الخليـل مدينـة فـي ألاطفـال عنـد الجنسـ ي التحـرش انتشـار

 نسـبة وجـود إلـى لنتـائجا وتشـير، متوسطة بدرجة جاءت وهي (% 65.90 ) الجنس ي بالتحرش ألاطفال ملعرفة الكلية الدرجة

 .وألاهالي ألاطفال لدى الجنسية الثقافة في نقص إلى النتائج تشير كما ,ألاخرى  بالدول  مقارنة الجنس ي التحرش من مرتفعة

 (:2211) دراسة الطيار

 عوامل التحرش الجنس ي بين الطالب في املرحلة الابتدائية من وجهة نظر املرشد الطالبي: عنوان الدراسة

 .التعرف على عوامل التحرش الجنس ي بين الطالب   :دراسةهدفت ال

مرشدا ( 20)تكونت عينة الدراسة من مرشدي املرحلة الابتدائية في مدينة الرياض وقد بلغت العينة   :عينة الدراسة 

 .ومرشدة 

طـالب فـي املدرسـة اظهـرت نتـائج الدراسـة ان مـن اهـم العوامـل التـي تـؤدي الـى التحـرش الجنسـ ي بـين ال :نتائج الدراسة  

 ، وضــعف الرقابــة والاشــراف فــي املدرســة اثنــاء وجــود الطــالب فــي الفســح والانصــراف ، 
ً
هــي مصــاحبة الطــالب الاكبــر ســنا

 .ووجود طالب يظهر على سلوكهم الانحراف

 :تعقيب على الدراسات السابقة

 :من خالل ما تم عرضه من دراسات سابقة يمكن للباحثة التعقيب عليها كما يأتي

كــان هــدف جميــع الدراســات الســابقة التعــرف علــى التحــرش الجنســ ي لــدى الاطفـــال اذ   :مــن حيــث هــدف الدراســة. 1

اتفقت اهداف هذه الدراسات مع هدف الدراسة الحالية في التطرق الـى ظـاهرة خطيـرة ومهمـة الا وهـي ظـاهرة التحـرش 

 .الجنس ي
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 )ســـابقة مـــن دراســـة الـــى اخـــرى اذ كانـــت عينـــة دراســـة تختلـــف العينـــات فـــي الدراســـات ال: مـــن حيـــث عينـــة الدراســـة . 2

فـي , الحكومية باملستشفيات العامالت السعوديات والاجتماعيات النفسيات ألاخصائيات من( 2217), الجبيلة والطريف

القواسـمي )وعينـة دراسـة , مـن مرشـدي املرحلـة الابتدائيـة فـي مدينـة الريـاض( 2211, الطيـار)حين كانت عينة دراسـة 

 خمـس مـن (2216 ,لقاسـمي )وعينـة دراسـة , (والعاشـر والتاسـع، والسـادس، الخـامس، الصـفوف) طلبـة مـن( 2212,

فلــم تقـــوم باختيـــار اي عينــة واكتفـــت فقــط بـــاألطر النظريـــة الدراســـة الحاليـــة امــا , الاطفـــال املتحــرش بهـــم مــن حــاالت

 .والادبيات الخاصة بهذا املوضوع

  إلــىلســابقة ات االدراســ توصــلت: مــن حيــث النتــائج. 3
ً
 الجنســ ي للتحــرش والاجتماعيــة النفســية ألاســباب مــن عــددا

كمـا توصـلت بعـض   عليـه املعتـدى الطفـل علـى الجنسـ ي التحـرش عـن الناتجـة والاجتماعيـة النفسـية وآلاثـار .باألطفـال

صـــح عـــن ان الكشـــف والفوتوصـــلت الدراســـة الحاليـــة الـــى , الدراســـات الـــى ان الانـــاث اكثـــر تعرضـــا للتحـــرش مـــن الـــذكور 

الاعتــداء الــذي تعــرض لــه الطفــل أمــر فــي غايــة ألاهميــة، ألن مــن حــق كــل طفــل أن يحيــا فــي بيئــة صــحية ال تســ يء لبراءتــه 

 ،وبراءة أفكاره

 ، التوصيات ،املقترحاتالخاتمة: املبحث الرابع

 خاتمة

 علـــى الجريمـــة هـــذه تمثلـــه الـــذي التهديـــد مـــدى تناولنـــاه ممـــا واتضـــح ألاطفـــال، لـــدى التحـــرش ظـــاهرة البحـــث هـــذا فـــي تناولنـــا

 أن طفل كل حق من ألن ألاهمية، غاية في أمر الطفل له تعرض الذي الاعتداء عن والفصح الكشف فإن وبالتالي املجتمع؛

 فـي كـانوا سـواء للتعـدي تعرضـوا الـذين جميعهم ألاطفال يعلم أن وينبغي أفكاره، وبراءة لبراءته تس يء ال صحية بيئة في يحيا

 الخضـوع ينبغي ال ثم ومن والجاني، املعتدي هو ألامر هذا في الوحيد املذنب وأن مذنبين، ليسوا بأنهم غيرةص أو كبيرة سن

 بـاألمر، وإخبـاره لـه شـخص ألقـرب التوجـه الطفـل علـى يجـب بـل الشـنيع، الفعـل هـذا علـى يشـجعه ذلك ألن سره وإخفاء له

 . املتعدي وعقاب املساعدة على للحصول  الحادثة هذه عن لإلبالغ الرسمية للجهات التوجه أو

 :التوصيات: ثانيا

 .اجراء دراسات على اهم قضايا التحرش الجنس ي املثارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ( 0

 .ان املؤسسات بحاجة الى مزيد من الوعي في مجال الصحة الجنسية والتحرش الجنس ي(0

 .يتمكنوا من طلب املساعدة منهمزيادة عالقة الثقة والامان بين الطفل او الاهل حتى (2

 .ضرورة تدريب الام على برامج توعية ،حتى تستطيع حماية اوالدها من هذه املخاطر(1

 .ضرورة وجود برامج ملنع الاساءة، وعالج ضحايا الاعتداء الجنس ي على الاطفال(9

 
ص
 املقترحات: ثالثا

 .جهة التحرش الجنس ي بشكل صحيح ومالئمالقيام ببرامج ارشاديه لتوعية التالميذ بخصوص استخدام موا(0

 اجراء مزيد من الدراسات الحالة لدراسة حاالت التحرش الجنس ي لألطفال(0

 .اجراء دراسة تتناول الفعالية الذاتية بأساليب مواجهة التحرش الجنس ي لدى املراهقة(2
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 :املصادر

 ـــــد ــــويني، محمــ ـــ ي(.  ٢٢٢٢. ) الثــ ــ ـــــرش الجنســ ـــا التحـ ــ ـــــب أبنائنــ ــــف نجنــ ـــــتالك. كيـــ ـــــدلس: ويــ ـــــر  دار ألانــ ـــــراء للنشــ الخضــ

 والتوزيع

  اســـباب التحــرش الجنســـ ي باالطفـــال (: 0902)الجبيلــة، الجـــوهرة بنــت فهـــد، غـــادة بنــت عبـــد الــرحمن الطريـــف

مجلـــة جامعــة امللـــك خالــد للعلـــوم الانســانية ، املجلـــد الســـادس . دراســـة سوســبو نفســـية: ،واثــاره وطـــرق عالجــه

 . العدد الثاني -والعشرون

 ــــوقي دور الخدمـــــــة الاجتماعيـــــــة فـــــــي مواجهـــــــة ظـــــــاهرة التحـــــــرش (:  0902) ، شـــــــيماء وليـــــــد محمـــــــد وآخـــــــرون الدســـ

 .جامعة الفيوم. كمية الخدمة الاجتماعية. رسالة دكتوراه. الجنس ي

  عالقــــة فاعليــــة الــــذات والفـــرع ألاكــــاديمي بــــدافع إلانجــــاز الدراســــ ي لــــدى طالبــــات (:  0900)ســـالم، رفقــــة خليــــف

 02مجلة البحوث التربوية والنفسية العدد . جامعة البلقاء التطبيقية. كمية علجون الجامعية

 دار الزهــراء للنشــر . التعريــف وألاســباب والوقايــة والعــالج: التحــرش الجنســ ي باألطفــال(.  ٢٢٢٢. ) الســيد، إيمــان

 .والتوزيع، مصر

  (0909)الشبيبي، شذى https://m.annabaa.org/arabic/investigations/4205 

 ،عوامــل التحــرش الجنســ ي بــين الطــالب فــي املرحلــة الابتدائيــة :( ٢٢٥٥)  بــن ابــراهيم بــن احمــد .مســاعد الطيــار

رســـالة ماجســــتير غيــــر منشــــورة، جامعــــة إلامـــام محمــــد بــــن ســــعود إلاســــالمية، . مـــن وجهــــة نظــــر املرشــــد الطالبــــي

 .الرياض

  يــــة الــــنفس العيــــادي للطالــــب مــــؤتمر البحــــوث الاجتماع. دور ضــــحايا الجريمــــة فــــي وقوعهــــا(. 0000)عــــزة، كــــريم

 .القاهرة. املركز القومي ملبحوث الاجتماعية والجنائية. التحديات. واملجالت. والتوزيع، مصر".

  سلســلة البحــوث والدراســات , كيــف نحمــي أطفالنــا مــن التحــرش الجنســ ي (: 0909)الغامــدي ،رحمــة بنــت علــى

 .الرياض, اململكة العربية السعودية  00الطبعة ,  000رقم 

 دار ألاندلس للنشر. التحرش الجنس ي خطر يواجه طفلك(.  ٢٢٥٢. ) غريب، سميحة 

  درجــــة انتشــــار التحـــرش الجنســــ ي لــــدى عينــــة مــــن الاطفــــال فــــي (: 0900)القواســـمي، حكمــــت شــــكري عبــــد الغنــــي

 .مدينة الخليل، رسالة ماجستير، جامعة القدس

 ـــال(:  0990) ضــــو   ,محمــــد ـــي مركــــز الطبابــــة الشــــرعية بحلــــبدرا, الاعتــــداءان الجنســــية علــــى ألاطفـ املركــــز , ســــة فـ

 .عمان, العربي للمصادر واملعلومات حول العنف ضد املرأة

  رســـالة ماجســـتير علـــم الـــنفس  الابتدائيـــةالتحـــرش الجنســـ ي باألطفـــال فـــي املرحلـــة (:  0902)لقاســـمي  ,مســـعودة

 .سعيدة , جامعة الطاهر موالي ,املدرس ي 

  مــدى معرفــة طــالب وطالبــات املرحلــة ألاساســية بالتربيــة الجنســية والحياتيــة ( :  0992.) واخــرون, خالــد,نبــريص

 .فلسطين, مركز الدراسات النسوية, ومواقفهم منها
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