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الـمؤتمـر الـدَّولـي العلمي 

 االفتراضي 

 :تحت عنوان

 
 

 إلاساءة الجنسية لألطفال

 الواقع وسبل املعالجة

 لثاني  الجزء ا

 

 

 

 

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

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

 القانونية عنها
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 اإلساءة الجنسية لألطف ال
 الواقع وسبل المعالجة

 
:إشراف وتنسيق  

مانيأل– تمار ربيعة المركز الديمقراطي  العربي برلين.د  
 

 

 
 

 

 

 

 : برلين في التعاون مع –قره ألمانيا  وم  العربي الديمقراطي المركز
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 ليبيا –جامعة صبراتة    -كلية اآلداب الجميل 
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إن التحرش الجنسي ضد األطفال هو جريمة العصر، حيث يواجه ماليين األطفال في جميع أرجاء  
األطفال لالستغالل الجنسي في منازلهم   لفة من اإلساءات الجنسية ،وقد يتعرضالعالم صورا وأشكاال مخت
النفسية  منها   العنف الجنسي ضد األطفال على مخاطر وأضرار متنوعة  ، ويؤذي ومدارسهم وحتى مجتمعاتهم

إال   الجنسيةاستغالل الطفل إلشباع الرغبات    جريمة  واالجتماعية بما في ذلك الجسدية ، وبالرغم من بشاعة
خاصة اآلباء واألمهات في   في تزايد مستمر وال تقف المسؤولية عند الجاني، بل تمتد إلى األسرة أن الظاهرة 
 . االسرية  الرقابة  ظل غياب

لذلك جاء هذا المؤتمر العلمي ليسلط الضوء على االثار المترتبة على اإلساءة الجنسية للطفل وكذا سبل 
 :ليه يمكن طرح التساؤالت التاليةمكافحة الظاهرة ، وع

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

 
 
 

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

  
 

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

 
 

 اإلشكالية

 المؤتمر العلميأهداف 

 محاور المؤتمر العلمي
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 النظريات السوسيولوجية المفسرة لظاهرة اإلساءة الجنسية لألطفال. 
 نظريات السيكولوجية المفسرة لظاهرة اإلساءة الجنسية لألطفالال. 
 النظريات التربوية المفسرة لظاهرة اإلساءة الجنسية لألطفال 

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

 .(الشوارع وغيرهم
  أسباب ودوافع اإلساءة الجنسية لألطفال: المحور الرابع

 غياب الرقابة األسرية وسوء االتصال داخل األسرة ودورهما في انتشار اإلساءة الجنسية لألطفال. 
  ظاهرة اإلساءة الجنسية لألطفالأساليب التنشئة االجتماعية وانتشار. 
 التفكك األسري ودوره في انتشار ظاهرة اإلساءة الجنسية لألطفال. 
 إدمان المخدرات واستفحال ظاهرة اإلساءة الجنسية لألطفال. 
 المواقع اإلباحية ودورها في انتشار ظاهرة التحرش الجنسي لألطفال. 

 .ومحاربة ظاهرة اإلساءة الجنسية لألطفالالمسؤولية المجتمعية والقانونية : المحور الخامس
 فاعلية األسرة في محاربة ظاهرة اإلساءة الجنسية للطفل. 
 دور المناهج الدراسية في التقليل من ظاهرة اإلساءة الجنسية للطفل. 
 المساجد ومنظمات المجتمع المدني ودورها في ترشيد المجتمع بمخاطر الظاهرة. 
  حماية الطفولة واإلعالم في الحد من تنامي الظاهرةدور النصوص القانونية ومنظمات. 
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 :امللخص

جنسية لألطفال لحمايتهم من تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على اتجاهات ألاسرة الجزائرية نحو قضايا التربية ال

التحرش الجنس ي من خالل إدراك مستوى تطبيق الوالدين ملفاهيم التربية الجنسية على أطفالهم والتصورات الاجتماعية 

ملؤشرات التحرش الجنس ي باألطفال في املجتمع الجزائري وكذا تحديد الصعوبات التي أدت إلى عدم اعتماد أسلوب التربية 

ا ضمن أساليب التنشئة الاجتماعية ليمكن محاكاة مجموعة من التوصيات واملقترحات البحثية التي الجنسية وتصنيفه

تسلط الضوء على أهمية الظاهرة، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة إجرائيا تم استخدام املنهج الوصفي ومن ثم تصميم 

وتوزيعه على عينة قصدية ( ضعيفة، بدرجة متوسطةبدرجة عالية، بدرجة )استبيان باالعتماد على مقياس الاتجاه الثالثي 

 .سنة 11-30مبحوثا من آلاباء وألامهات ملن يملكون أطفاال ما بين  111قدرت بـ

وقد أظهرت النتائج تطبيق آلاباء وألامهات ملمارسات التربية الجنسية على أطفالهم بدرجة متوسطة حيث بلغت قيمة 

، في حين تبين ضعف مستوى إدراك ألاولياء للممارسات العامة التي تثبت %(61.66)بوزن نسبي ( 1.11)الوسط املرجح 

، أما عن الصعوبات التي %(13.66)ووزن نسبي ( 1.11)مظاهر التحرش الجنس ي باألطفال في املجتمع الجزائري بوسط مرجح 

ا بين ما هو مرتبط بغيابها الفعلي في تعيق التربية الجنسية في ألاسرة الجزائرية فقد اتفق أفراد العينة على تعددية أسبابه

ثقافة املجتمع ومعتقداته التربوية،الخوف من انحراف ألاطفال، وكذا اعتبارها تجاوزا ملسألة الحياء بين آلاباء وأطفالهم 

 .والافتقار للمعرفة بأساليب التربية الجنسية والاعتقاد السائد بعدم أهميتها في املراحل ألاولى من عمر الطفل

 .الاتجاهات، ألاسرة الجزائرية، التربية الجنسية، التحرش الجنس ي باألطفال، الواقع، الصعوبات: لمات املفتاحيةالك
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Abstract: 

This study aims at identifying the Algerian family’s attitudes towards issues of sex education for children 

to protect them from sexual harassment by recognizing the level of parents' application of the concepts of sexual 

education to their children and the social perceptions of indicators of sexual harassment of children in Algerian 

society, as well as identifying the difficulties of applying methods of sexual education in order to reach a group of 

research recommendation and suggestions. The descriptive approach was used and a questionnaire was 

distributed to an intentional sample estimated at 119 mothers and fathers who have children between 03-15 

years. 

The results showed the respondents' awareness of the importance of teaching the concepts of sex 

education to their children to a moderate degree, where the weighted mean value was (1.94), and it shows the 

poor level of awareness of parents about the practices that prove the sexual harassment of children in Algerian 

society with a weighted mean of (1.52). As for the difficulties that impede sexual education in the Algerian 

family, the respondents agreed on the multiplicity of its causes between its actual absence in the society's culture 

and educational beliefs, fear of children's deviation, as well as considering it a transgression of the issue of 

modesty between parents and their children, the lack of knowledge of its methods and the belief that it's not 

important in the early years of life child. 

Key words: attitudes, Algerian family, sex education, sexual harassment of children, reality, difficulties. 

 :مقدمة

ورعايتها أصبح مدركا على أنه " مرحلة الطفولة"إن تشكل الوعي الاجتماعي حول مدى أهمية الاتجاه نحو احتضان 

فعل ترشيدي قادر على حماية مستقبل ألامم من مخاطر أخالقية واردة وبالتالي ضمان استقرار قيمها من خالل إنتاج العضو 

بناء شخصية سوية ذات اتجاهات مقبولة اجتماعيا، هذا الوعي تم إلاجماع على الاجتماعي السوي تعتمد على مدى إمكانية 

أنه انطلق من اللحظة التي شاعت فيها املمارسات الباثولوجية ضد الطفل وإلحاق الضرر بكيانه النفس ي، العاطفي 

اء الرغبات الجنسية لألفراد إلرض" حبكة الصمت"و" ثقافة العيب الاجتماعي"والجسدي من خالل استغالل إلانتاج الجماعي لـ

لدى أغلبية "  املحافظة"خاصية " املمنوع الاجتماعي"املنحرفين داخل املجتمع، هذه السياقات ساعدت على إنتاجها نظرية 

مؤسسات التنشئة الاجتماعية وضعف ثقافة الوعي الجنس ي لدى ألافراد والتخوف غير املبرر من تأثيراتها على شخصية 

 . الطفل

مارسات التحرش الجنس ي باألطفال مشكلة مرضية تشترك في ردعها جميع املؤسسات الاجتماعية أصبحت م

الستهدافها أكثر الفئات حساسية في املجتمع، عمدت هذه الوضعية على تسليط الضوء على كافة القوانين السماوية 

من الوسط الخارجي واملتمثل في املجتمع أو  والوضعية الرادعة ملثل هذه الانتهاكات الصارخة التي تتم في حق الطفولة سواء

حتى من وسطه ألاسري الذي يفترض أنهم أول الجهات املعنية برعايته وحماية حيائه من الاعتداءات الجنسية الصريحة 

رها ، باإلضافة إلى أن آثار إلاساءة طويلة املدى وخاصة غير املعالجة تكون مدمرة ولعل أبرزها أو أكث(110، ص 1312: هامل)
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أملا تلك التي ال يستطيع الفرد البوح بها ألنها تمس جانبا خاصا جدا من حياته، فماذا لو كانت هذا إلاساءة واقعة على فرد 

 (.161، ص 1311: معنصر ومنصور )غير ناضج 

سري فالطفل ال يمكنه البوح باملمارسات التي يحمل اعتقادا حول أنها محظورة اجتماعيا خوفا من رد فعل محيطه ألا 

والاجتماعي إلى جانب خوفه من التهديدات التي يواجهها من قبل املتحرش، هذه القيود الاجتماعية التي ساهمت في توريثها 

ألانساق ألاسرية وجب التخلي عن مفاهيمها السلبية من خالل تعميم فكرة أن توعية الطفل ضد مظاهر التحرش الجنس ي 

البا اجتماعيا لحماية الطفل من الاستغالل الجنس ي يتم إنتاجها من خالل مجموعة ليست من الطابوهات الاجتماعية وإنما ق

في إطار تلقين الطفل املفاهيم، إلايحاءات واملمارسات الجنسية " التربية الجنسية"من املضامين إلارشادية تطرحها ممارسات 

يطين به وتحديد مسارها السيكولوجي لتجنب غير الالئقة التي يمكن أن ترفع من مستوى انتباهه لسلوكيات ألافراد املح

 .الوقوع في املحظور 

 :إلاشكالية الرئيسية

ألاسرة الجزائرية أحد أهم النماذج التي شهدت رد فعل محافظ ضد قضايا التربية الجنسية، وهو ما يبرر غياب 

صل إلى عدم اكتشاف بعض إحصائيات حقيقية تمثل حجم ألاطفال املعتدى عليهم جنسيا داخل املجتمع الجزائري قد ت

أو الخضوع للقيود املجتمعية التي تفرضها ثقافة املجتمعات ذات " الصمت"ألاسر لتعرض أطفالهم لالعتداء الجنس ي نتيجة 

املخيال الاجتماعي املحافظ، فرغم وجود قوانين تردع مثل هذه الظواهر إلى أن التستر عليها بسبب الخوف من الفضائح 

سلبيا لضحايا التحرش الجنس ي أدى إلى اتساع بؤرة الظاهرة وشيوعها، فقد ال يقوم الطفل بالتبليغ  ووصم أفراد املجتمع

عن الانتهاكات الجنسية التي يتعرض لها نظرا لعدم اطالعه على مفاهيمها أو خوفه من رد فعل والديه عند إبالغهم بوقوع 

 .مثل هذه املمارسات

زوات الجنسية املحرمة من طرف الغرباء أو حتى مقربيهم وإكراههم على إن وقوع ألاطفال ضحايا ملجموعة من الن

الاستجابة ملثل هذه املمارسات ال يمكن الحد من مظاهره ما لم يتم التوقف على التعامل الالعقالني مع الظاهرة على أنها 

املعتدى عليهم كالعدوانية،  تؤثر على سمعة ألافراد وإهمال الاضطرابات املرضية التي يمكن أن تلحق بشخصية ألاطفال

الخوف والتوتر غير املبررين، عدم الثقة بالنفس، الانطوائية وغيرها والتي يمكن أن تؤثر سلبا على املجتمع بما يسمح بإنتاج 

 .أفراد منحرفين اجتماعيين عن القيم واملعايير املنتجة جماعيا

يث طبيعة تعامل املربي مع الحدث، بين من يتجنبون ويختلف ألاطفال الذين يواجهون صدمة الاعتداء الجنس ي من ح

والخوف من الوصم الاجتماعي وبالتالي إلقاء اللوم على ضحايا " املحافظة"إحداث رد فعل عقالني نتيجة للقيود املجتمعية 

أهمية اتخاذ الاعتداء مما يولد لدى الطفل الافتقار إلى التعبير عن الذات، الكبت، الانفعال والخجل، وبين من يدركون 

إلاجراءات الالزمة لردع مثل هذه املمارسات وإدانة باالعتداء لتجنب الاضطرابات التي تتبع مرحلة ما بعد الصدمة، بين هذين 

الاتجاهين تقع ألاسرة التي تعمل على توضيح السلوكيات الجنسية غير الالئقة ألطفالها من خالل تلقينهم طرق الاعتداء 

 .ية التصدي له في حالة وقوعهوأشكاله، درجاته وكيف

إن الانتقال السليم للطفل من مرحلة إلى أخرى تتوقف على مدى سالمة الخبرات واملهارات الحياتية التي يكتسبها عن 

طريق عملية التنشئة الاجتماعية الصحيحة وتحمل البالغين ملسؤولية بناء الطفل السوي وحمايته من التعقد السلبي في 
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الاجتماعية، أحد أهم هذه ألادوار التعرض لثقافة التربية الجنسية وإمداد املربين ألطفالهم باملعلومات متغيرات الحياة 

العلمية والاتجاهات الصحيحة نحو ألامور الجنسية بقدر ما يسمح به نموهم الجسمي والعقلي والانفعالي والاجتماعي مما 

ية ومواجهة مشكالته الجنسية في الحاضر واملستقبل بطريقة يؤهلهم للتوافق النفس ي وحسن التصرف في املواقف الجنس

 والتأكد من سالمة النضج لدى الطفل وتنمية شخصيته ( 112، ص 1310: صالح وتهامي)واقعية تؤدي إلى الصحة النفسية 

لتساؤل وبناء على ذلك وحسب السياقات التي تفرضها مشكلة البحث جاءت دراستنا لإلجابة املنهجية واملعرفية على ا

ما هي صعوبات تشكل رد الفعل ألاسري اتجاه قضايا توعية ألاطفال ضد ممارسات التحرش الجنس ي داخل : الرئيس ي التالي

 ألاسرة الجزائرية؟

 :ولدراسة اتجاهات املوضوع في جوانبه الابستمولوجية  قمنا بصياغة مجموعة من التساؤالت الفرعية التالية

  ألاسرة الجزائرية ملفاهيم التربية الجنسية على أطفالهم؟ما مستوى تطبيق الوالدين في 

  ما طبيعة التصورات الاجتماعية ملمارسات التحرش الجنس ي باألطفال لدى الوالدين في املجتمع الجزائري؟ 

  ما هي أسباب غياب وظيفة التربية الجنسية لدى الوالدين داخل ألاسرة الجزائرية؟ 

 :أهمية الدراسة

الدراسة في تطرقها ألحد أهم القضايا النفسية والتربوية التي يمكن أن تؤثر سلبا على عملية  تتجلى أهمية هذه

الانتقال السليم للفرد من مرحلة الطفولة إلى نضجه الوجداني، الحركي والاجتماعي تتجه نحو معالجة صعوبات حصول 

ة نفسه من السلوكيات والانحرافات غير السوية النشء داخل ألاسرة الجزائرية على تربية جنسية متكاملة تسمح له بحماي

من طرف الناضجين سواء كانوا غرباء أو مقربين وإدراك مظاهر وحيثيات حدوثها وكيفية التعامل مع اضطرابات ما بعد 

 . الصدمة في حال وقوع الحدث لتجنب آلاثار الخطيرة التي يمكن أن تؤثر على مراحل نموه وبناء شخصيته بشكل سليم

 :ثل ألاهمية العلمية للموضوع فيوتتم

  ندرة الدراسات التطبيقية التي تتعرض ملوضوع التحرش الجنس ي باألطفال والوعي الجنس ي في املجتمع الجزائري 

  فتح املجال أمام أنساق املعرفة البحثية في مجال الدراسات ألاسرية وتخصصات التربية للتطرق إلى التبعيات

 تربية الجنسية لدى املربين ومخاطر  الباثولوجية لغياب ثقافة ال

  إحداث ربط علمي ممنهج بين ما تفرضه التصورات الواقعية عن مدى إدراك املربين ألهمية توعية ألاطفال ضد

مظاهر التحرش الجنس ي وبين التبريرات النمطية التي تؤدي إلى غياب الثقافة الجنسية في إلارث الثقافي للمجتمع 

 .الجزائري 

 :ألاهمية العملية نحو في حين تتجه

  لفت انتباه املؤسسات املعنية بشؤون ألاسرة والتربية الحديثة نحو ضرورة ضبط برامج إرشادية خاصة يتم بناؤها

بما يتماش ى مع خصائص كل فئة عمرية للطفل وتعميم استخدامها على جميع ألاولياء لضمان النمو الجيد 

 .لشخصية الطفل وعدم انتهاك حيائه
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  بمدى اتجاه ألاسرة الجزائرية نحو استخدام مفاهيم التربية الجنسية لألطفال لتحديد معالم القصور في التعريف

أدوار آلاباء بخصوص اهتمام الثقافة ألاسرية بتلقين الطفل للمفاهيم واملعلومات عن املمارسات الجنسية غير 

 .الالئقة وتحديد حيثياتها وطرق وقوعها لتجنب الوقوع في املحظور 

 لتأكيد على مدى أهمية وعي الوالدين بمفاهيم التربية الجنسية بغض النظر عن النمط الثقافي للمحيط الاجتماعي ا

 .لتعزيز قدرات الطفل على حماية نفسه من التحرش والاعتداء الجنس ي

 الاجتماعي لتعزيز قدرات الطفل على حماية نفسه من التحرش والاعتداء الجنس ي. 

 :أهداف الدراسة

 الامبريقي عن صعوبات تشكل رد الفعل ألاسري اتجاه قضايا التربية الجنسية لألطفال داخل ألاسرة  الكشف

 .الجزائرية

 معرفة مستوى تطبيق ألاولياء في ألاسرة الجزائرية ملفاهيم التربية الجنسية على أطفالهم وكيفية تطبيقها. 

 في ألاسرة الجزائرية ملمارسات التحرش الجنس ي  التعرف على طبيعة التصورات الاجتماعية السائدة لدى املربين

 .باألطفال السائدة في املجتمع الجزائري 

  تحديد أسباب غياب وظائف التربية الجنسية لدى املربين في ألاسرة الجزائرية وعدم الاتجاه نحو توعية ألاطفال

 . جنسيا للحد من ظواهر التحرش الجنس ي بهذه الفئة

  ضوع من أجل وضع آفاق مستقبلية تسمح بمعالجة املشكلة وتدارك سلبياتها على ضبط قراءة سوسيولوجية للمو

 .الفرد واملجتمع

  محاولة التوصل ملجموعة من التوصيات واملقترحات البحثية لتوظيفها مستقبال في معالجة الظاهرة والاستشراف

 . العلمي بحيثياتها

 :الخلفية املفاهيمية ملتغيرات الدراسة: أوال

 :النظرية وإلاجرائية للدراسةاملفاهيم  -1

 :مفهوم التربية الجنسية -1-1

تنمية شخصية الطفل ليتقبل ويتفهم الجنس الذي ينتمي إليه، ويتقبل ويحترم الجنس آلاخر من : التربية الجنسية هي

ملناسبة للمرحلة إضافة لتقديم املعلومة العلمية السليمة املبسطة ا( البعد النفس ي ألاخالقي)خالل املعايشة اليومية ألاسرية 

 (.111، ص 1312: بن حدو وبن كعبة)املعلومة العلمية /البعد املعرفي)العمرية التي يمر بها الطفل 

ذلك النوع من التربية التي تمد الفرد باملعلومات العلمية والخبرات الصالحة، : كما وقد تم تعريفها على أنها

ا يسمح به نموه الجسمي والفسيولوجي والعقلي، وفي إطار التعاليم والاتجاهات السليمة تجاه املسائل الجنسية، بقدر م

الدينية واملعايير الاجتماعية والقيم ألاخالقية السائدة في املجتمع، مما يؤهله لحسن التوافق في املواقف الجنسية، ومواجهة 

 (.172، ص 1311: عفيفيال)مواجهة واقعية تؤدي إلى الصحة النفسية  -في الحاضر واملستقبل-مشكالته الجنسية 
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كل الجهود املنظمة التي تقوم بها املؤسسات والهيئات التربوية : وبعبارة أخرى يمكن القول أن التربية الجنسية هي

وألاسرة لتعليم ألاطفال كافة الجوانب الحيوية العضوية والنفسية والاجتماعية الثقافية املرتبطة بالوظيفة الجنسية لدى 

تغييرات إيجابية واضحة في مكونات الشخصية ذات العالقة بالوظيفة والسلوك الجنس ي، وتنمية  البشر، بهدف إحداث

املهارات والاتجاهات إلايجابية املطلوبة لحياة جنسية صحية، مما يؤدي إلى السعادة والرضا الناتج عن الوظيفة والسلوك 

وذ في هذه الوظيفة مثل العنف الجنس ي وألامراض الجنس ي، كما تتصدى التربية الجنسية كذلك إلى صور الخلل أو الشذ

 (.112، ص  1310: صالح وتهامى)الجنسية 

إذن فالتربية الجنسية في عمومها تختص بتبصير ألاطفال واملراهقين بطبيعة وخصائص هويتهم الجنسية، ودورها في 

واملعامالت، ومن ثم ربط كل ذلك بشطري نظام التزاوج والتكاثر البشري وما يتعلق بهاذين الجانبين من أحكام العبادات 

إلاسالم العقائدي والسلوكي، بحيث يهذب بآداب التربية الجنسية عبر مراحل طفولته املختلفة، ومرورا بمرحلة املراهقة، ثم 

ة البلوغ والشباب فتعطى في كل مرحلة ما يناسبها من العلوم واملعارف الجنسية الواجبة واملستحبة وتطبيقاتها السلوكي

باألسباب الصحيحة املشروعة الخالية من الفحش وقبيح القول، حيث يتولى املجتمع ككل هذه املهمة التربوية من خالل 

جميع مؤسساته املختلفة ضمن معارفها ونشاطاتها املتنوعة دون تخصيصها بمادة أو منهج معين، فال يبقى للجهل بهذه 

، ص 1313: حمزة)و الجهلة لإلفساد الخلقي بحجة التثقيف الجنس ي املسائل الخاصة باب يدخل عن طريقه املغرضون أ

111 ،113.) 

تلقين الطفل ثقافة جنسية سليمة من خالل مجموعة من املعارف : ونقصد بالتربية الجنسية في هذه الدراسة هي

نسية من قبل والخبرات الجنسية تتماش ى مع خصائصه العمرية تمكنه حماية نفسه في حالة تعرضه ألية اعتداءات ج

 (.  ألافراد غير السويين من الغرباء أو املقربين

 :مفهوم التحرش الجنس ي باألطفال -1-2

أي سلوك جنس ي غير مرغوب فيه، والذي يعرض الشخص للخوف أو إلاهانة، : التحرش الجنس ي بصفة عامة هو

وجوده مثل إيماءة غير  اللمس بطريقة غير مرغوب فيها، وقد يشمل سلوك جنس ي موجه إلى الشخص في: ويشمل ذلك

مرغوب فيها، أو فعل، أو تعليق ذي طابع جنس ي، كما يمكن أن يكون حديث مع شخص أو كتابة على سبيل املثال من خالل 

الرسائل النصية القصيرة أو عن طريق عرض امللصقات الجنسية غير املرغوب فيها، ويشمل أيضا أسئلة تطفلية حول حياتك 

ك تحرشا جنسيا يجب أال يكون موضع ترحيب وهذا يعني أنك ال تريد أن يحدث ذلك، ويمكن الخاصة ولكي يكون السلو 

أيضا أن يكون التحرش الجنس ي جريمة تشمل الاعتداء الجنس ي أو الاعتداء الالحق، وهو أن يلمس شخص جسمك بطريقة 

 (.111، ص 1312: محمد والصبوة)جنسية حتى من خالل املالبس دون موافقتك 

استخدام الطفل إلشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق، ويطلق التحرش : رش الجنس ي بالطفل فهوأما التح

الجنس ي على كل إثارة يتعرض لها الطفل عن عمد وذلك بتعرضه للمشاهد الفاضحة أو الصورة الجنسية أو العارية، أو غير 

: بلبكاي وداود)الجنس ي املباشر في صورته املعروفة  ذلك من مثيرات كتعمد مالمسة أعضائه التناسلية فضال عن الاعتداء

 (.111، ص  1311
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كل سلوك غير الئق له طبيعة جنسية يضايق الطفل ويعطيه إحساسا بعدم ألامان، ويشمل مشاركة : كما يشير إلى

ي تلك الحال إعطاء ألاطفال غير الناضجين وكذلك املراهقين في أنشطة جنسية ال يفهمون تفاصيلها أو طبيعتها وال يمكنهم ف

، فهو يشير إذن إلى مالمسة الطفل أو حمله على (37. ، ص1316العجالن، )موافقة مفهومة مبنية على معلومات مفهومة 

مالمسة املتحرش جنسيا، كشف ألاعضاء التناسلية، إزالة املالبس والثياب عن الطفل، التلصص على الطفل، تعريضه 

 (.31، ص 1310نوفمبر  13/11: سالم)لصور فاضحة أو أفالم 

أي اتصال جنس ي يقع بين طفل وشخص بالغ من أجل : التحرش الجنس ي بالطفل على أنه( 1313غريب، )بينما عرف 

 (.171، ص  1317: الجبيلة والطريف)إرضاء رغبات جنسية لدى ألاخير باستخدام القوة والسيطرة على الطفل 

اللمس، النداءات، النظر، : قد يتضمن نوعا أو أكثر في وقت واحدالتحرش الجنس ي بالطفل يأخذ أشكاال مختلفة، و 

: خضر)التعليقات، مالحظة أو تتبع، التعري، الاهتمام غير املرغوب فيه، الاغتصاب أو الاعتداء الجنس ي، التعذيب النفس ي 

 (.11، ص  1311

غير سوي من قبل الناضجين  بأن يتعرض الطفل لسلوك جنس ي: ونقصد بالتحرش الجنس ي باألطفال في هذه الدراسة

تشمل مالمسة عوراته والكشف عنها أو التحديق بها سرية، كما يمكن أن يصل إلى حد إجبار الطفل على مالمسة ألاعضاء 

 .الجنسية الخاصة باملتحرش وتلقينه السلوكيات الجنسية غير الالئقة الستغالله في إشباع رغباته الجنسية

 :مفهوم الطفل -1-0

إلانسان منذ لحظة صيرورته جنينا في بطن أمه حتى البلوغ، : الفقه إلاسالمي إلى تعريف الطفل على أنهتم الاستناد في 

 (.21، ص 1312: ثابت)فإن لم تظهر عليه عالمات البلوغ يظل طفال حتى سن الخامسة عشرة 

الرشد قبل ذلك بموجب  هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن: أما في القوانين الدولية، فالطفل

القانون املنطبق عليه، وبالتالي هذا املفهوم يجعل كل من هو دون الثامنة عشرة من عمره طفال تلزمه رعاية ألابوين وألاسرة 

واملجتمع والهيئات التربوية والتعليمية والاجتماعية والدولية، وهذا ما يجعل من مسؤولية ألاولياء تقع على كل ما يلحق 

، وقد أجمعت الشرعة الدولية واملشرع (11، ص 1311: القواسمي... )ن متابعات طبية وقانونية وتربوية وتعليميةبالطفل م

: بلعيفة)سنة من عمره، سواء أكان ذكرا أم أنثى ( 12)كل شخص لم يكمل ثماني عشرة : الجزائري على تعريف الطفل بأنه

 (.111، ص 1311

البحث في مستوى اتجاه والديه نحو تطبيق مفاهيم التربية الجنسية وتوعيته ب -في هذه الدراسة  -والطفل املعني 

جنسيا لتفادي تعريضه ألي اعتداء جنس ي وأسباب عدم تقبل فكره تلقينه املفاهيم والسلوكيات الجنسية املناسبة لعمره 

 .سنة 11و 30هو الطفل من الفئة العمرية ما بين 

 :مفهوم ألاسرة -1-4

الوحدة ألاولى للمجتمع وأولى مؤسساته التي تكون العالقة فيها في الغالب مباشرة، : ة بأنهاألاسر " محمد عقله"عرف 

ويتم داخلها تنشئة الفرد اجتماعيا ويكتسب منها الكثير من معارفه ومهاراته وعواطفه واتجاهاته في الحياة، ويجد فيها أمنه 

 (.101، ص 1316: عمر وسليمان وبشر)وسكينته 
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أن ألاسرة تمثل الجماعة ألاولى التي يتكون منها البنيان الاجتماعي وهي أكثر الظواهر انتشارا : فترى " ليسناء الخو "أما 

وتأثيرا في ألانظمة الاجتماعية ألاخرى، كما كانت وال تزال عامال هاما رئيسيا من عوامل التربية والتنشئة الاجتماعية لألبناء 

 (.31، ص 1310أفريل  31/13: بن عيس ى وبوسلحة وعويس ي)

جماعة من الناس توحدهم صالت قربى قوية قائمة على روابط الدم أو الزواج أو التبني : كما وقد تم تعريفها على أنها

وإلادعاء، وتجمعهم روابط العيش املشترك التي تراوح أنشطته بين اللهو وتمضية وقت الفراغ والعمل وتناول الغذاء وإلاقامة 

 (.10، ص 1311/1311: حراث)في دار واحدة  والتعاون والثقة والسكنى

هي الوحدة الاجتماعية ألاولى التي ينشأ فيها الطفل وهي املسؤولة على تنشئته اجتماعيا، كما تعتبر ألاسرة : فاألسرة

 .(116، ص 1311: بالحاج)النموذج ألامثل للجماعة ألاولية التي يتفاعل فيها مع أعضائها ويعتبر سلوكهم سلوكا نموذجيا 

فاألسرة مؤسسة اجتماعية مرتكزة على تدرج سلمي تراتبي بين ألافراد تتخذ من خالله مجموعة من التصورات تحدد 

ألادوار والوظائف القائمة على إيديولوجية خاصة تكون وحدة اجتماعية متناسقة يكتسب من خاللها الفرد معايير وقيم 

لها هويته الذاتية في تفاعله مع أعضاء الجماعة التي ينتمي إليها تكون اتجاهاته، وتعطي معنى لسلوكه، ويكتسب من خال

 (.11، ص 1311/1316: قرطي)مكونا وإياهم شخصية إثنية حيث يعي الفرد بانتمائه العائلي 

فاألسرة هي املؤسسة الاجتماعية ألاولى التي تتولى وظيفة تربية النشء وتتكفل ببناء شخصيته وفق املعايير والقيم 

هات املقبولة واملنتجة جماعيا وإنتاج العضو الاجتماعي السوي وتوجيهه نحو ممارسة السلوك الصحيح، من بين هذه والاتجا

الوظائف تحقيق التربية الجنسية للطفل وضبط وعيه الجنس ي للتمكن من حماية من كافة املمارسات والسلوكيات الجنسية 

 . غير الالئقة

 :الدراسات السابقة -2

هدفت للتعرف : حول العالقة بين الفتاة املراهقة ووالدتها وانعكاسها على تربيتها الجنسية( 2211قمره، )دراسة  -1-1

على العالقة بين ألام وابنتها املراهقة من حيث الاعتماد عليها في إمداد الفتاة بجميع الخبرات في ألامور الجنسية بدل تلقيها 

بين متوسط درجات املبحوثين في عالقة املراهقة بأمها تبعا ملتغيرات من مصادر أخرى غير موثوقة، من خالل تبيان الاختالف 

، وأيضا درجة الاختالف بين متوسط درجات ألافراد في (عمر ألام، املستوى التعليمي لألم، عمل ألام، الحالة الاجتماعية لألم)

عمر ألام، )التربية الجنسية ومتغيرات التربية الجنسية ، إضافة إلى تحديد نوع العالقة بين محاور استبيان دور ألام في 

ونوع الارتباط بين عالقة الفتاة املراهقة بأمها والاتجاه نحو التربية ( املستوى التعليمي لألم، عمل ألام، الحالة الاجتماعية لألم

البنتها، ولتحقيق  الجنسية عند املراهقات، وكذا ضبط نسبة الاختالف في العوامل املؤثرة على دور ألام في التربية الجنسية

مراهقة في مكة املكرمة، وقد توصلت نتائج  177أهداف تم الاعتماد على املنهج الوصفي التحليلي وتوزيع استبيان على عينة 

بين درجات ألافراد في عالقة الفتاة املراهقة بأمها وفي  3.31الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

، إضافة إلى وجود ارتباط طردي عند مستوى (الحالة الاجتماعية والعمر والتعليم واملهنة لألم)تبعا ملتغيرات  التربية الجنسية

بين محاور استبيان دور ألام في التربية الجنسية البنتها وارتباط طردي بين عالقة الفتاة املراهقة بأمها  3.31و 3.31الداللة 

 .3.31الداللة  والتربية الجنسية للمراهقات عند مستوى 
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هدفت للتسليط الضوء  :حول دور ألاهل في تحقيق التربية الجنسية لألطفال( 2214الهديب وشاهين، )دراسة  -2-2

على دور ألاهل في إكساب أطفالهم التربية الجنسية السليمة سواء من ناحية كيفية إلاجابة على أسئلة ألاطفال الجنسية أو 

ائهم التناسلية، والوقوف على مدى إدراكهم ألهمية التربية الجنسية ألطفالهم تبعا التصرف السليم لدى عبث ألاطفال بأعض

، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي وتوزيع استبيان (الجنس، الشهادة العلمية، عدد ألاوالد)ملتغيرات 

باء وألامهات ألهمية التربية الجنسية لألطفال أما وأبا، وقد  توصلت نتائج الدراسة وجود وعي من آلا  113على عينة قدرت بـ

بدرجة متوسطة، كما تبين عدم وجود فروق بين متوسط استجابات ألافراد حول إدراكهم لكيفية قيامهم بالتربية الجنسية 

ادات في حين تأكد وجود فروق دالة تبعا ملتغير الشهادة لصالح حملة الشه( الجنس، عدد ألاوالد)لألطفال تبعا ملتغيري 

 .الجامعية

دراسة ميدانية  -حول سوسيولوجيا الاتجاهات الوالدية نحو التربية الجنسية لألبناء( 2212منوبية، )دراسة  -2-1

هدفت للتعرف على اتجاهات الوالدين نحو تلقين مفاهيم التربية الجنسية  :استكشافية في الطور الابتدائي للصف ألاول 

كذا تحديد أثر بعض متغيرات الجنس، واملستوى التعليمي للوالدين واملجال العمراني لألطفال في مرحلة التعليم الابتدائي و 

في تكوين اتجاهات الوالدين نحو مفاهيم التربية الجنسية وذلك بهدف وضع آليات إجرائية مقترحة تساعد ( حضري  -ريف)

تتناسب مع كل مرحلة تعليمية، إضافة إلى  ألاسرة والقطاع التربوي والتعليمي في معرفة أهم مفاهيم التربية الجنسية التي

معرفة خصوصية النموذج الثقافي الذي يتحكم في اتجاهات الوالدين نحو التربية الجنسية انطالقا من املجال الاجتماعي 

الذي يتفاعلون فيه، ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على املنهج الوصفي وتوزيع استبيان على عينة عشوائية بسيطة 

من حجم مجتمع الدراسة، وقد توصلت النتائج إلى أن التربية الجنسية ضرورية في حياة % 11أب وأم أي بنسبة  172قدرت بـ

ألافراد منذ بداية التنشئة الاجتماعية ألاولى، كما أن الواقع التفاعلي للوالدين يؤثر على الاتجاه املتبنى نحو التربية الجنسية 

وعي الوالدين بالتربية الحديثة والتي تفرض نفسها من خالل وسائل إلاعالم، وقد تبين أيضا عدم لألطفال، إضافة إلى ضرورة 

وجود فروق بين اتجاهات الوالدين حسب متغير املستوى التعليم، ومتغير املجال العمراني، في حين توجد فروق بين اتجاهات 

 (.آباء وأمهات)الجنسين 

معوقات توعية ألامهات ألطفالهن برياض ألاطفال بحماية أنفسه من  حول ( 2222آل احمود وباحاذق، )دراسة  -2-4

هدفت للتعرف على أسباب عدم توعية بعض ألامهات أطفالهن برياض ألاطفال من التحرش الجنس ي، : التحرش الجنس ي

ن التحرش وكذا التعرف على مدى وجود فروق بين ألامهات في أسباب عدم توعية بعض ألامهات أطفالهن برياض ألاطفال م

الجنس ي من حيث عمر ألام، املستوى التعليمي لألم، عدد العامالت ألاجانب باملنزل، عدد العاملين ألاجانب باملنزل، ولتحقيق 

أم،  023أهداف الدراسة ميدانيا تم الاعتماد على املنهج الوصفي املسحي وتوزيع استبيان على عينة عشوائية بسيطة قدرت بـ

اسة إلى أن ألامهات ال يوافقن على عدد من ألاسباب لعدم توعية بعض ألامهات أطفالهن برياض وقد توصلت نتائج الدر 

ألاطفال من التحرش الجنس ي، كما تبين عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة من 

عزى ملتغيرات العمر، املستوى التعليمي وعدد ألامهات الالتي قمن بتوعية أطفالهن برياض ألاطفال من التحرش الجنس ي ت

 .العامالت والعاملين باملنزل 

 :التعقيب على الدراسات السابقة -

تتجه ألادبيات السابقة التي تصب في السياقات نفسها التي يعالجها موضوع دراستنا إلى تحديد اتجاهات ألاولياء نحو 

بما يسمح لهم بالحصول على مستوى إيجابي من الثقافة  تلقين أطفالهم ملكتسبات ومعارف خاصة بتوعيتهم جنسيا
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إلايجابية تدعم سلوكياتهم في حال حدوث اعتداء أو إساءة جنسية، إضافة إلى معالجة أثر املحيط الثقافي والاجتماعي على 

ملتغيرات الشخصية مستوى تقبل املربين في ألاسرة ملفاهيم التربية الجنسية، ودرجة الفروق بين ألاولياء حسب مجموعة من ا

 .حول إدراك أهمية محاكاة هذه املفاهيم على النشء عبر أساليب خاصة للتنشئة الاجتماعية

الفجوة البحثية التي تحاكيها دراستنا هي البحث عن مستوى تطبيق ألاولياء في ألاسرة الجزائرية لوظيفة التربية 

املمارسات الجنسية غير الالئقة التي يمكن أن يتعرض لها  الجنسية ألطفالهم وتحديد تصوراتهم الاجتماعية حول طبيعة

أطفالهم، ومن ثم تحديد معوقات احتواء ثقافة التنشئة الاجتماعية في الوسط ألاسري الجزائري على ألابعاد التربوية للثقافة 

 . الجنسية وتقبل أهميتها لحماية الطفل

 :إلاجراءات املنهجية للدراسة: ثانيا

 :منهج الدراسة -1

ختيار السليم للمنهج العلمي املناسب القادر على تحقيق أهداف الدراسة يعكس التوجه املعرفي للباحث ومهارته في الا 

تصويب نحو الاتجاه الصحيح، خاصة وأن طبيعة املوضوع وأهدافه إلاجرائية هي املحدد الرئيس ي لطبيعة املنهج املعتمد، 

الوصفية التي تهدف إلى تحليل واقع اتجاه ثقافة ألاسرة الجزائرية نحو وعلى هذه ألاساس تصنف دراستنا ضمن الدراسات 

 .تطبيق أسلوب التربية الجنسية على أطفالها واملعوقات النفسية، الثقافية والاجتماعية التي تؤول دون ذلك

محدد من أسلوب من أساليب التحليل املرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع : واملنهج الوصفي

خالل فترة أو فترات زمنية معلومة وذلك من أجل الحصول على نتائج عملية تم تفسيرها بطريقة موضوعية وبما ينسجم مع 

 (.16، ص 1111: عبيدات وأبو نصار ومبيضين)املعطيات الفعلية الظاهرة 

 :مجتمع الدراسة وعينتها -2

ولياء داخل ألاسرة في املجتمع الجزائري ممن يمتلكون أطفاال الفئة املستهدفة ملعالجة املوضوع ميدانيا تمثل كافة ألا 

سنة، ونظرا لعدم القدرة على تطبيق أداة البحث على جميع عناصر املجتمع إلاحصائي لكونه ( 11-30)من الفئة العمرية 

لوب املعاينة إطارا غير محدود من جهة وقصور عملية جمع إلاحصائيات من جهة أخرى فقد قررنا منهجيا اللجوء إلى أس

 .لتسهيل إجراءات البحث ومن ثم الاختيار غير الاحتمالي للعينة لتوافقها مع خصائص املجتمع ذو املعالم املجهولة

تم اختيار عينة الدراسة بناء على أسلوب العينة القصدية نظرا لكوننا نتجه نحو استجواب ألافراد الذين يحملون 

، وثانيهما ضرورة امتالك أطفال من الفئة (الوالدية)ولها ضرورة توافر خاصية مجموعة من الخصائص املعنية بالبحث، أ

 .أبا وأما 111العمرية املطلوبة سابقا، ثالثهما أن يكون املبحوثين ينتمون للثقافة واملحيط الاجتماعي الجزائري، وقد قدرت بـ

 : خصائص عينة الدراسة

وعة من املتغيرات الشخصية التي نستهدف وصف خصائص تتحدد املعالم ألاولية الستبيان الدراسة في مجم

 :املبحوثين بناء على مجموعة من القياسات النسبية، نوضع تعدادها  في الجدول التالي

 (الجنس، العمر، املستوى التعليمي، الحالة الاجتماعية)توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات . 1جدول 
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 املجموع %ةالنسبة املئوي العدد الاحتماالت املتغيرات

 111 %11.00 10 ذكر الجنس

 %23.67 16 أنثى 

 

 املستوى العمري 

[13-11] 11 13.17%  

111 [03-13] 61 17.11% 

 %11.21 16 سنة13أكثر من 

  %10.11 16 متوسط املستوى التعليمي

 %17.61 11 ثانوي  111

 %62.11 21 جامعي

اتجاه العالقة بين 

 أفراد ألاسرة

 111 %12.01 117 جيدة

 %1.62 31 متوترة 

توضح النتائج الظاهرة في الجدول السابق والتي تحدد توزيع مفردات العينة حسب مجموعة من املتغيرات الشخصية 

، في حين بلغت %(23.67)فإننا نسجل تباينا في الاستجابة حسب متغير الجنس بين آلاباء وألامهات لصالح ألامهات بنسبة 

، ويعزى ذلك إلى أن املوضوع يعتمد أساسا على مضامين تربوية خاصة في التنشئة ألاسرية والتي غالبا %(11.00)اء نسبة آلاب

قد حققت أعلى [ 13-03]كما ويظهر توزيع املفردات حسب متغير العمر أن الفئة . ما تكون مسندة للمرأة أكثر من الرجل

بينما %(. 13.17)نسبة [ 11-13]، في حين بلغت الفئة %(11.21)بنسبة  سنة 13، تلتها فئة أكثر من %(17.11)نسبة بقيمة 

في حين %(. 62.11)يظهر التوزيع حسب متغير املستوى التعليمي أن أغلبية املبحوثين حاصلين على شهادات جامعية بنسبة 

 (.قائمة على الحب والتفاهم)من العالقات جيدة %( 12.01)يبين التوزيع حسب متغير اتجاه العالقة بين أفراد ألاسرة أن 

   :أدوات جمع البيانات -1

يتم اختيار أداة البحث انطالقا من املحتوى املعرفي للمنهج املعتمد في الدراسة، وبناء على ذلك اخترنا الاعتماد على 

اصة في ظل لقدرته املنهجية في الحصول على بيانات موضوعية دون الحاجة إلى مقابلة مفردات البحث خ" الاستبيان"أداة 

 ، (11الكوفيد )الظروف الاستثنائية التي يواجهها املجتمع الجزائري حاليا بسبب جائحة الوباء العالمي 

بدرجة عالية، بدرجة متوسطة، )وقد تم تصميم الاستبيان اعتمادا على مقياس ليكرت الثالثي : وصف الاستبيان -1-1

الجنس، ) املتغيرات الشخصية للمبحوثينمحور وصف برى إلى جانب بإدراج ثالث محاور ك من خالله ، قمنا(بدرجة ضعيفة

قياس  ول مجموعة من العبارات التي تبحث في، يتناول املحور ألا (العمر، املستوى التعليمي، اتجاه العالقة بين أفراد ألاسرة

تجه املحور الثاني نحو  قياس في ألاسرة الجزائرية ملفاهيم التربية الجنسية على نشئهم، بينما ي الوالدينمستوى تطبيق 

التصورات الاجتماعية ملمارسات التحرش الجنس ي باألطفال من قبل املربين، أما املحور ألاخير فيعالج أسباب غياب وظيفة 

 .وعدم تقبل إمكانية تطبيقها الوالدينالتربية الجنسية ضمن ممارسات التنشئة الاجتماعية لدى 

تصميم بنوده بناء على اطالعنا البيبليوغرافي على مجموعة من املقاييس التطبيقية  الاستبيان املعتمد في الدراسة تم

وألابحاث النظرية التي عمدت على معالجة املوضوع من حيث التطرق ملفاهيم التربية الجنسية ومعوقات تطبيقها من طرف 

 .الوالدين
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 :املعالجة إلاحصائية -4

إلى محك إحصائي محدد وفق تدرج بناء املقياس لتسهيل عملية الاعتماد على مقياس الاتجاه يفرض اللجوء إن 

وتفسير مستوى استجابة املبحوثين في كل بند وبالتالي تم تحديد محك الدراسة بما يتماش ى مع ثالثية آلاراء تحليل البيانات 

عبر قيم الوسط املرجح  املحتملة في املقياس لنتمكن من التوصل إلى إلاسقاط إلاحصائي الصحيح وشدة املوافقة املحتملة

 .والوزن النسبي ليمكن الوصول إلى التمثيل النسبي لتصورات البحث في ميدان الدراسة

 إلاحصائي املعتمد في الدراسةاملحك . 2جدول 

 درجة املوافقة مجاالت الوسط املرجح

 منخفضة [1-1.72[

 متوسطة [1.71-2.12]

 عالية [2.17-1.22]

 ستويات الاستجابة املعتمدة في مقياس الدراسةالترميز الرقمي مل. 1جدول 

 بدرجة ضعيفة بدرجة متوسطة بدرجة عالية الرأي

 1 2 1 الترميز الرقمي

السالب  الاتجاهإلى ( املوافقة)املوجب  الاتجاهوقد تم ترتيب املستويات تنازليا حسب تدرجها في بناء املقياس أي من 

 .ف الشدة املعتمدة في التطبيقمع ألاخذ بعين الاعتبار اختال ( املعارضة)

 :عرض وتحليل البيانات وتفسير النتائج: ثالثا

 :مستوى تطبيق التربية الجنسية من طرف الوالدين داخل ألاسرة الجزائرية -1

 تطبيق التربية الجنسية داخل ألاسرة الجزائرية متوسط. 4جدول 

الوسط  العبارات م

 املرجح

الوزن 

 النسبي

درجة  ترتيب 

 ألاثر

طفلي ماهية هويته الجنسية واختالفها عن  دركمن ألاهمية أن ي 21

 .الجنس آلاخر بشكل بسيط

 ضعيف 11 12.66% 1.46

قائمة على الود والحب وليس على  نا باآلخر أبين لطفلي أن عالقت 22

 .كراهإلا

 جيدة 31 11.00% 2.83

 ضعيف 13 %13.66 1.52 .لية وأهميتها ودورهاطفلي على معرفة كافية بأسماء أعضائه التناس 21

يزعجني أن ال يقوم طفلي بالتسليم وتقبيل الناضجين في املناسبات  24

 ...والزيارات العائلية

 ضعيف 11 11.66% 1.28

طفلي على علم تام بأنه ال يجوز ألي أحد رؤيته أعضائه املحرمة سوى  22

 (....من يساعدونه على الاستحمام وتغيير مالبسه)املقربين جدا منه 

 جيد 30 21.66% 2.45

أتجنب القيام بأي سلوكيات غير الئقة مع شريك حياتي أمام طفلي  27

 .خوفا من التأثير السلبي على شخصيته

 جيد 31 133% 03
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أعتبر أن رؤية طفلي لجهازه التناسلي أو ملسه له سلوك عادي باعتبار  22

 .أنه يتجه نحو اكتشاف نفسه

 ضعيف 10 17% 1.41

 

21 

محتوى البرامج والقنوات املعروضة على تلفازي وال أسمح لطفلي  راقبأ

  .ألاخرى  باالختالء بالتلفاز أو الوسائل التكنولوجية

 متوسط 31 70.66% 2.21

 

29 

أوص ي طفلي بأن ال يسمح ألي أحد بلمس أعضائه املحرمة أو رؤيته 

 .عاريا أو اصطحابه إلى الحمام سوى املقربين جدا منه

 متوسط 31 77% 2.31

 متوسط 31 %61.66 1.94 .وأعاقبه في حال محاولته ذلك البس يم أغير ال أسمح لطفلي بأن يراني  12

 متوسط 37 %61.00 2.08 .أراقب سلوك طفلي عندما يلعب مع آلاخرين 11

أدرك تماما طبيعة املعلومات واملعارف الجنسية التي تتناسب مع كل  12

 .حلة ألخرى فئة عمرية وشروط الانتقال من مر 

 ضعيف 11 12.00% 1.45

عند ظهور التغيرات الجنسية على طفلي أحرص على تحديد ماهيتها له  11

 .وكيفية التصرف الصحيح اتجاهها

 متوسط 32 61% 1.95

يطرح طفلي ألسئلة جنسية وأتجه نحو إلاجابة عليها  من الجيد أن 14

 .مع ضرورة معرفتي ملصدر تساؤالته سليمبأسلوب 

 ضعيف 13 13.66% 1.52

غرفة نومي الشخصية مكان خاص ال يجب على أطفالي الدخول إليه  12

 .دون الاستئذان

 ضعيف 11 01.00% 1.18

أحث طفلي على اللجوء إلي في حالة محاولة أي شخص آخر مالمسة  17

 .أعضائه أو تعرضه للمسة أو سلوك غير الئق

 متوسط 31 77% 2.31

طفلي مع ضرورة أن يكونوا من العمر  أحرص على اختيار أصدقاء 11

 .نفسه

 متوسط 36 71.66% 2.15

 متوسط / %74.77 1.94 الدرجة الكلية

 

أن الدرجة الكلية ملتوسط استجابات مفردات البحث تجاه فقرات املحور ( 31)يتضح من خالل نتائج الجدول رقم 

إلى وجود درجة متوسطة من املوافقة من قبل مفردات ، مما يشير %(61.66)بوزن نسبي بلغ املتوسط بقيمة ( 1.11)بلغت 

والفقرة ( 36)لصالح كل من الفقرة السادسة [ 0.31-1.06]البحث، وقد تبين أن أعلى درجات املقياس قد تراوحت بين 

 .بمستوى موافقة جيد( 31)والفقرة  الخامسة ( 31)الثانية 

بأي سلوكيات غير الئقة مع شريك حياتي أمام طفلي خوفا  أتجنب القيام"وعليه، جاءت الفقرة السادسة والتي نصها 

يعكس مستوى استجابة جيد من %( 133)ووزن نسبي ( 30)في املرتبة ألاولى بوسط مرجح " من التأثير السلبي على شخصيته

ود والحب وليس قائمة على ال باآلخرينأبين لطفلي أن عالقتي "قبل مفردات البحث، بينما جاءت الفقرة الثانية والتي نصها 

يشير إلى وجود درجة جيدة من املوافقة %( 11.00)ووزن نسبي ( 1.20)في املرتبة الثانية بوسط مرجح " وإلاكراه إلاجبار على 

على محتوى الفقرة، ويعزى ذلك إلى طبيعة العالقات داخل املجتمعات املحافظة تتميز بالحياء فال تخلو العالقات الزوجية في 

من الخصوصية الثنائية، خاصة وأن ما يحدث بين املرأة والرجل من ممارسات في إطار عالقة الزواج حسب  العقلية العربية
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ما تفرضه الخصوصية الثقافية للمجتمع الجزائري ال يكون أمام آلاخرين خاصة أمام ألاطفال في إطار ما تفرضه عادات، 

 .تقاليد ومعتقدات املجتمع

طفلي على علم تام بأنه ال يجوز ألي أحد رؤيته أعضائه املحرمة سوى "نصها وقد جاءت الفقرة الخامسة والتي 

ووزن نسبي ( 1.11)في املرتبة الثالثة بوسط مرجح " ...(من يساعدونه على الاستحمام وتغيير مالبسه)املقربين جدا منه 

تربوية الناتجة عن الغريزة يعكس مستوى استجابة جيد تجاه محتوى الفقرة، وهو ما يعزى إلى املدركات ال%( 21.66)

إلانسانية، خاصة مع تأثيرات الفكر، املعتقدات والقيم إلاسالمية على سلوك ألافراد لضبط الغرائز الجنسية للبشر تتجه 

نحو ضبط املحظور وتلقين النشء املمارسات السوية واملمارسات املرضية ليمكن تحديد الصحيح من الخطأ، وبالتالي رغم 

العلني من طرف آلاباء وألامهات في املجتمعات العربية بالتربية الجنسية إال أنه ال زال يحتفظ ضمنيا ببعض عدم الاعتراف 

 .السلوكيات التي تندرج تحت املمنوع الاجتماعي

، الفقرة (30)الفقرة الثالثة : لصالح كل من الفقرات التالية[ 1.67-1]أما أدنى درجات املقياس فقد تراوحت بين 

والفقرة ( 31)، الفقرة الرابعة (37)، الفقرة السابعة (11)، الفقرة الثانية عشرة (31)، الفقرة ألاولى (11)عشرة الرابعة 

 .بمستوى موافقة ضعيف( 11)الخامسة عشرة 

" لية وأهميتها ودورهاطفلي على معرفة كافية بأسماء أعضائه التناس"وقد حصلت كل من الفقرة الثالثة والتي نصها 

مع  سليميطرح طفلي ألسئلة جنسية وأتجه نحو إلاجابة عليها بأسلوب  من الجيد أن"الرابعة عشرة والتي نصها والفقرة 

بمستوى استجابة ضعيف، وفي املحتوى %( 13.67)ووزن نسبي ( 1.11)على وسط مرجح " ضرورة معرفتي ملصدر تساؤالته

طفلي ماهية هويته الجنسية واختالفها عن الجنس آلاخر  دركمن ألاهمية أن ي"نفسه، حصلت العبارة ألاولى والتي نصها 

بمستوى موافقة ضعيف، ويعزى ذلك إلى مسألة الحياء %( 12.66)بوزن نسبي ( 1.16)على وسط مرجح بلغ " بشكل بسيط

جنسية تصل املرض ي في املجتمع الجزائري وهو ما خلق خوفا لدى املربين من إلاجابة على أسئلة ألاطفال املتعلقة بالغريزة ال

 .إلى حد إمكانية تعنيف الطفل ومعاقبته والتخوف غير املبرر من مصدر استفسارات الطفل واملبالغة في مراقبة سلوكه

أدرك تماما طبيعة املعلومات واملعارف الجنسية التي تتناسب مع كل "بينما حصلت الفقرة الثانية عشرة والتي نصها 

بمستوى استجابة %( 12.00)ووزن نسبي ( 1.11)على وسط مرجح بلغ قيمة " خرى فئة عمرية وشروط الانتقال من مرحلة أل 

أعتبر أن رؤية طفلي لجهازه التناسلي أو ملسه له سلوك عادي باعتبار أنه "ضعيف، وحصلت الفقرة السابعة والتي نصها 

من املوافقة تجاه  ما يعكس درجة ضعيفة%( 17)ووزن نسبي ( 1.11)على وسط مرجح بلغ " يتجه نحو اكتشاف نفسه

محتوى العبارة من قبل املبحوثين، ويعزى ذلك إلى الغياب الفعلي ملضامين التربية الجنسية وارتباطها باملحظور داخل 

املجتمع مما أدى إلى غياب املعرفة باألساليب املناسبة لتحقيق التربية السليمة للنشء، فغالبية املعتقدات السوسيو ثقافية 

لعربية ذات املخيال الاجتماعي املحافظ تفتقد إلى التقديرات الصحيحة ملعاني التثقيف والتربية الجنسية لدى املجتمعات ا

خاطئا للصورة الصحيحة لفكرة التربية الجنسية والرفض املطلق وربطها باملفاهيم املحظورة للجنس مما أنتج تصورا 

أي تغيرات جنسية في مراحل نمو الطفل  كيات ألاطفال وعدم تقبلملدركاتها املعرفية، مما يؤدي إلى املبالغة في مراقبة سلو 

 .املبكرة كاالتجاه نحو اكتشاف أعضائه من خالل ملسها، أو الاستفسار حول ماهيتها وغير ذلك
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غرفة نومي الشخصية مكان خاص ال يجب على أطفالي الدخول "وقد حصلت الفقرة الخامسة عشرة والتي نصها 

بمستوى استجابة ضعيف، وهو ما يمكن اعتباره ناتجا %( 01.00)ووزن نسبي ( 1.12)على وسط مرجح " إليه دون الاستئذان

عن الصورة النمطية لألسرة الجزائرية والتي يعتبرها الكثير من املختصين أسرة نووية تحمل بعضا من توجهات، عادات 

والدته مع والديه داخل غرفة واحدة نظرا ملا تتطلبه مهام وتقاليد الطابع املمتد أو التقليدي لها، فغالبا ما ينشأ الطفل عند 

 .رعايته من طرف والدته، كما أن ال تحمل مفهوم الخصوصية الجغرافية داخل البيت الواحد

إن النظرة السلبية ملواضيع التربية الجنسية رفع من مستوى التحدي أمام ضبط التربية السليمة للنشء داخل 

ا من الناحية الجنسية، فما ال يمكن تجاهله تماما أن الطفل منذ مراحل نشأته ألاولى تتكون لديه ألاسرة الجزائرية، تحديد

ميوالت واتجاهات جنسية تتطلب توجيها جديا لحيثياتها، هذه املسؤولية تقع على عاتق ألاسرة باعتبار أنها أول مؤسسات 

 . وتشكل هويتهالتنشئة الاجتماعية التي تحكم اتجاهات، قيم ومعتقدات الفرد 

إال أننا ال يمكن أن نحقق متطلبات التربية الجنسية في وسط سوسيو ثقافي يسقط كل املفاهيم التربوية التي لها 

عالقة بالجنس، وبالتالي يصبح العيب أو املحظور داخل املجتمع عائقا أمام إمكانية تشكيل الهوية الذاتية للفرد وفصلها عن 

 .تاجها تبعا ملا تفرضه خصائص كل مرحلة من مراحل تربية النشءنمط الجنس آلاخر وإعادة إن

مستوى متوسط إدراك ألاولياء للممارسات التي تثب  مظاهر التحرش الجنس ي باألطفال في املجتمع  -2

 :الجزائري 

 إدراك ألاولياء للممارسات التي تثب  مظاهر التحرش الجنس ي باألطفال في املجتمع الجزائري  متوسط.  2جدول 

الوسط  لعباراتا م

 املرجح

الوزن 

 النسبي

درجة  الترتيب

 ألاثر

 ضعيف 32 %11.66 1.12 .الذكر وألانثىيحدث مع باألطفال التحرش الجنس ي  21

التخوف غير املبرر لألطفال من شخص معين يثير الشك حول  22

 .العالقة بين الطرفين

 ضعيف 30 11.00% 1.17

دليل على تعرضه وجود عالمات زرقاء على جسد الطفل  21

 .ملمارسات غير الئقة

 ضعيف 31 11% 1.16

التحرش الجنس ي بالطفل يشمل اللمس والتقبيل والاحتضان  24

 .الغرباء أو حتى املقربين من طرف الناضجين أو املراهقين

 ضعيف 31 11.66% 1.67

التقبيل املفرط والعض واحتضان الطفل من طرف املقربين  22

 .سلوك غير عادي

 متوسط 31 61.66% 1.11

لها عالقة مباشرة بمظاهر التحرش  الطفلنوعية مالبس  27

 .الجنس ي

 ضعيف 37 11.66% 1.07

يمكن أن يتعرض ألاطفال للتحرش والاعتداء الجنس ي رغم  22

 .عدم وجود مفاتن واضحة تثير املنحرفين جنسيا

 ضعيف 36 16.00% 1.01

 ضعيف 31 %17.00 1.11حمام وغير ذلك والاستالرفض املفاجئ للطفل لخلع مالبسه  21
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 .على إمكانية تعرضه للتحرش الجنس ي دليل

 ضعيف / %22.77 1.22 الدرجة الكلية

 

أن الدرجة الكلية ملتوسط إدراك ألاولياء للممارسات التي تثبت مظاهر ( 31)الجدول رقم يتضح من خالل نتائج 

، مما يشير إلى وجود درجة %(13.66)بوزن نسبي بلغ قيمة ( 1.11)التحرش الجنس ي باألطفال في املجتمع الجزائري بلغت 

 :البحث، وتشير هذه الفقرات حسب ترتيب وزنها النسبي إلى ضعيفة من املوافقة تجاه فقرات املحور من قبل مفردات

التحرش الجنس ي بالطفل يشمل اللمس والتقبيل والاحتضان من طرف "حصلت الفقرة الرابعة والتي نصها 

درجة  مما يشير إلى%( 11.66)ووزن نسبي ( 1.67)بلغ وسط مرجح على  "ضجين أو املراهقين الغرباء أو حتى املقربينالنا

التخوف غير املبرر لألطفال "على محتوى العبارة من قبل املبحوثين، كما وحصلت الفقرة الثانية والتي نصها  موافقة ضعيفة

بمستوى %( 11.00)ووزن نسبي ( 1.17)على وسط مرجح بلغ " طرفينمن شخص معين يثير الشك حول العالقة بين ال

استجابة ضعيف، ويعزى ذلك إلى التقديرات املرضية للعالقات بين ألافراد داخل املجتمع الجزائري خاصة بين ألاقارب، 

الناضجين تحت فنجد أن الوالدين يعتقدون أنه من العيب أال يقوم الطفل بتبادل ألاحضان والتقبيل مع أقاربه خاصة 

معتقد أنها من عالمات املودة والاحترام وتقدير آلاخر، مما قد يسقط املنظور الخطير لهذه السلوكيات من قبل ألاولياء تؤدي 

 .إلى عدم القدرة على التمييز بين اللمسة الجيدة واللمسة غير الالئقة

" الطفل دليل على تعرضه ملمارسات غير الئقة وجود عالمات زرقاء على جسد"كما وحققت الفقرة الثالثة والتي نصها 

ومستوى موافقة ضعيف، إضافة إلى تقدير الفقرة الثامنة والتي نصها %( 11)بوزن نسبي ( 1.16)على وسط مرجح بلغ 

بلغ قيمة منخفضة " على إمكانية تعرضه للتحرش الجنس ي والاستحمام وغير ذلك دليلالرفض املفاجئ للطفل لخلع مالبسه "

التحرش "، كلها تقديرات توضح مدى الخلل في تصورات ألاولياء حول مفاهيم %(17.00)ووزن نسبي ( 1.11)مرجح  للوسط

حيث تبدي عدم إمكانية الاتجاه نحو اعتبار بعض الدالالت على أنها تتبع مظاهر التحرش أو الاعتداء " الجنس ي بالطفل

قدرته على التعبير عن مخاوفه بسبب الخوف من رد فعل  الجنس ي، قد تصبح وضعا خطيرا إلى جانب صمت الطفل وعدم

 .  والديه والذي غالبا ما يكون سلبيا بالنسبة للمجتمعات التي تفتقد للمعرفة الكاملة باملضامين الثقافية للتربية الجنسية

وجود يمكن أن يتعرض ألاطفال للتحرش والاعتداء الجنس ي رغم عدم "وقد حققت الفقرة السابعة والتي نصها 

بمستوى استجابة ضعيف، وفي املحتوى %( 16.00)ووزن نسبي ( 1.01)وسط مرجح بلغ " فاتن واضحة تثير املنحرفين جنسيام

قيمة منخفضة " لها عالقة مباشرة بمظاهر التحرش الجنس ي الطفلنوعية مالبس "ذاته، بلغت الفقرة السادسة والتي نصها 

، ويعزى ذلك إلى الاعتقاد السائد حول عالقة الخصائص %(11.66)نسبي  ووزن ( 1.07)للوسط املرجح قدرت قيمتها بـ

الجسدية للفرد باالعتداءات الجنسية، فتسود وجهات النظر حول أن املفاتن التي تظهر على البالغين هي التي تحكم أفعال 

لدى البالغين، خاصة ألانثى وهو  املنحرفين جنسيا، أين يتم الاعتقاد بأن إلاثارة الجنسية تتسبب فيها  خصائص معينة تظهر 

بتقدير منخفض " الذكر وألانثىيحدث مع باألطفال التحرش الجنس ي "ما تؤكده التقديرات الرقمية للعبارة ألاولى والتي نصها 

 %(.11.66)ووزن نسبي ( 1.12)للوسط املرجح بلغ 
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 :أسباب غياب ثقافة التربية الجنسية لدى الوالدين في ألاسرة الجزائرية -1

 في ألاسرة الجزائرية والدينأسباب غياب وظائف التربية الجنسية لدى ال. 7جدول 

الوسط  العبارات م

 املرجح

الوزن 

 النسبي

 درجة الترتيب

 ألاثر

 جيد 37 %20 1.11 . التربية الجنسية للطفل ثقافة غربية ال يجوز الاحتذاء بها 21

ل جنسيا وعدم الافتقار إلى الوعي الاجتماعي بأهمية توعية الطف 22

احتواء ثقافة املجتمع الجزائري على وظائف التربية الجنسية 

 . للطفل

 جيد 30 11.66% 1.27

الاعتقاد بأنه ليس من ألاهمية تقديم معلومات جنسية للطفل  21

 .في مراحل عمره ألاولى

 جيد 36 21.00% 1.16

بين  انتهاكا صارخا لقيم الاحترامالتطرق ملثل هذه املواضيع يعد  24

 .آلاباء وأطفالهم

 جيد 30 11.66% 1.27

غياب ألاساليب الصحيحة لدى الوالدين بما يسمح بتوصيل  22

 .املعلومة الجنسية بشكل سليم

 جيد 31 11.66% 1.72

الوسط  العبارات م

 املرجح

الوزن 

 النسبي

 درجة الترتيب

 ألاثر

ارف الشريعة إلاسالمية تتنافى مع مسألة تلقين ألاطفال للمع 27

 .والجنس ي الفسيولوجيالجنسية بما تحدده مراحل نموه 

 جيد 36 21.00% 1.16

إلارث الثقافي لألسرة الجزائرية ال يحمل منطق التربية الجنسية  22

 .للطفل

 جيد 31 11.00% 1.20

الاعتقاد بأن توعية الطفل جنسيا قد تؤدي إلى انحرافه نحو  21

 .ممارسة سلوكيات غير محترمة

 جيد 31 11% 1.17

الشعور بالحرج الشديد عند تلقين الطفل ملعلومات لم يتعرض  29

 .لها الوالدين خالل مراحل طفولتهم

 جيد 31 11.66% 1.11

تلقين الطفل للمعارف الجنسية ال يمثل حماية له ضد مظاهر  12

التحرش الجنس ي أكثر من كونه تجاوزا أخالقيا ملسألة الحياء 

 .داخل ألاسرة

 جيد 31 11.66% 1.72

 جيد / %92.11 2.22 الدرجة الكلية

 

أن الدرجة الكلية ملتوسط استجابات مفردات البحث تجاه فقرات املحور ( 36)يتضح من خالل نتائج الجدول رقم 

، مما يشير إلى وجود درجة جيدة من املوافقة من قبل مفردات %(11.00)بوزن نسبي بلغ املتوسط بقيمة ( 1.77)بلغت 

بمستوى موافقة جيد توضح الترتيب التوافقي [ 0.31-1.06]د تبين أن أعلى درجات املقياس قد تراوحت بين البحث، وق
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ألسباب غياب مظاهر الثقافة الجنسية لدى آلاباء وعدم تقبل فكرة تربية أبنائهم جنسيا بما يسمح بحمايتهم من مخاطر 

 . مو البنيوي، الحركي، النفس ي والاجتماعيالجهل باملعرفة الجنسية حسب خصائص كل مرحلة من مراحل الن

الشعور بالحرج الشديد عند تلقين الطفل ملعلومات لم يتعرض لها الوالدين "جاءت الفقرة التاسعة والتي نصها 

بما يعكس مستوى استجابة جيد من %( 11.66)ووزن نسبي ( 1.11)في املرتبة ألاولى بوسط مرجح " خالل مراحل طفولتهم

لبحث، ويعزى ذلك إلى أن مظاهر التنشئة الاجتماعية تتميز بالطابع التوارثي، أي أن ألافراد يميلون إلى اتخاذ قبل مفردات ا

ألاساليب ذاتها التي تعرضوا لها من قبل أوليائهم فيميلون بذلك إلى تحديد ما هو مسموح وما هو غير جائز في تربية ألاطفال 

من الصعب إيجاد السبل الصحيحة التي تسمح بالخوض في مثل هذه املسائل   بناء على محددات ألاجيال السابقة، فيصبح

 .مع طفل في السابعة أو الثامنة من عمره

الاعتقاد بأن توعية الطفل جنسيا قد تؤدي إلى انحرافه نحو ممارسة "وقد جاءت الفقرة  الثامنة والتي نصها 

والذي يشير إلى وجود درجة جيدة من %( 11)ووزن نسبي ( 1.17)في املرتبة الثانية بوسط مرجح " سلوكيات غير محترمة

املوافقة تجاه محتوى الفقرة من قبل املبحوثين، ويعزى ذلك إلى محدودية املعرفة بماهية التربية الجنسية من قبل آلاباء 

سية للطفل بدء وقصور مفهومها في الوسط الثقافي والاجتماعي الخاص واعتبارها تنطوي على شرح معنى املمارسات الجن

بتلقينه تركيبة ألاعضاء التناسلية وصوال إلى تحديد دورها العضوي في حياة البشر مما قد يشكل حسب اعتقاد املنطلق 

 .القيمي املميز لألسر املحافظة أنها تطور الاتجاهات الجنسية لدى الطفل والدافع نحو التجريب

الافتقار إلى الوعي الاجتماعي بأهمية توعية الطفل جنسيا وعدم  "بينما جاءت كل من الفقرتين الثانية والتي نصها 

ملواضيع التطرق ملثل هذه ا "والفقرة الرابعة والتي نصها " احتواء ثقافة املجتمع الجزائري على وظائف التربية الجنسية للطفل

بمستوى %( 11.66)ووزن نسبي ( 1.27)ح في املرتبة الثالثة بوسط مرج" بين آلاباء وأطفالهم انتهاكا صارخا لقيم الاحتراميعد 

استجابة متوسط، وهو ما يمكن اعتباره فاصال للمعنى املمنوع داخل الثقافة الجزائرية، فال زال إلى يومنا هذا يتم التعامل 

ا ملسألة مع مفاهيم التربية الجنسية على أنها تمثل اختراقا للضوابط الاجتماعية املرتبطة بالتنشئة ألاسرية لألفراد وتجاوز 

وبالتالي ( أنثى/ذكر)ألاخالق بين آلاباء وأبنائهم، فأدى ذلك إلى صعوبة التعامل مع  الخصوصيات الجنسية املميزة لكل نوع 

استحالة ضبط السلوك الجنس ي لدى الطفل وتكوين اتجاهاته الجنسية من أولى مراحل نمو شخصيته تنطلق من كبح 

 . ما قد يؤدي إلى مجموعة من الاضطرابات النفسية والسلوكيةالرغبة في الاطالع على نوعه الجنس ي م

في " إلارث الثقافي لألسرة الجزائرية ال يحمل منطق التربية الجنسية للطفل "وقد جاءت الفقرة السابعة والتي نصها 

العبارة من قبل مما يعكس مستوى جيد من املوافقة تجاه محتوى ( 11.00)ووزن نسبي ( 1.20)املرتبة الرابعة بوسط مرجح 

مفردات البحث، ويعزى ذلك إلى أن الثقافة التي تميز املجتمع الجزائري قد ال تكون متوافقة مع فكرة التربية الجنسية والتي 

تغيب كلية عن املوروث الثقافي الجزائري على مر العصور املستمد أساسا من املبادئ والتعاليم إلاسالمية التي تدعو للفضيلة 

لرذيلة، وبهذا من ناحية العادات والتقاليد والقيم واملعايير الثقافية املكونة لإلرث الثقافي الجزائري تكون محل والبعد عن ا

تنافر قيمي ومصدر رفض تام لفكرة وجود التربية الجنسية في املدرسة أو في املجتمع أو مختلف التنظيمات الاجتماعية التي 

 (.117، ص1312: بن حدو وبن كعبة)الاجتماعية بصفة عامة لها عالقة بالتربية والتكوين والتنشئة 
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غياب ألاساليب الصحيحة لدى الوالدين بما يسمح بتوصيل املعلومة  "وجاءت كل من الفقرة الخامسة والتي نصها 

تحرش تلقين الطفل للمعارف الجنسية ال يمثل حماية له ضد مظاهر ال "والفقرة العاشرة والتي نصها " الجنسية بشكل سليم

ووزن نسبي ( 1.72)في املرتبة الخامسة بوسط مرجح " الجنس ي أكثر من كونه تجاوزا أخالقيا ملسألة الحياء داخل ألاسرة

بمستوى استجابة جيد، والتي يمكن اعتبارها ناتجة أساسا عن غياب مادة التربية الجنسية عن مدركات العملية %( 11.66)

درسة أو املجتمع، مما يجعل آلاباء بعيدين تماما عن املحتوى الصحيح لثقافة التربوية الصحيحة داخل ألاسرة، أو امل

التنشئة الجنسية املتوازنة وعدم القدرة على تجسيدها الواقعي بسبب اعتبارها غير متوافقة مع أصول التربية الصحيحة 

ماتهم بماهية املوضوع وأهميته وحصرها في املفاهيم أو املمارسات الجنسية املحظورة كمعتقد خاطئ نتج عن قلة معلو 

للحصول على طفل سوي عبر تربية سليمة، فمؤسسات التنشئة الاجتماعية يفترض أن تعمل على تكوين اتجاهات الفرد 

الجنسية منذ مراحل نموه ألاولى ما يمكن أن يسهل التعامل مع مسألة التثقيف الجنس ي على أنه صورة نمطية لبناء هوية 

 .ين كل من الذكر وألانثىجنسية سليمة تفصل ب

الاعتقاد بأنه ليس من ألاهمية تقديم معلومات جنسية للطفل في "وقد جاءت كل من الفقرة الثالثة والتي نصها 

الشريعة إلاسالمية تتنافى مع مسألة تلقين ألاطفال للمعارف الجنسية بما "والفقرة  السادسة والتي نصها " مراحل عمره ألاولى

يعكس مستوى %( 21.00)ووزن نسبي ( 1.16)في املرتبة السادسة بوسط مرجح " والجنس ي الفسيولوجي تحدده مراحل نموه

جيد من املوافقة تجاه محتوى العبارة، ويعزى ذلك إلى غياب الوعي الاجتماعي بمدى أهمية اكتساب ثقافة جنسية لدى 

الطفل من اكتساب معرفة جنسية تحقق له النمو  ألافراد أنتج اعتقادا مرضيا لدى ألاغلبية يتمثل في عدم أهمية تمكين

ألامثل لصورته الذاتية، فرغم قيام ألاهل في املجتمعات العربية بمجموعة من الطقوس التي لها عالقة مباشرة بالتربية 

شاهدة، الجنسية كالفصل بين الذكر وألانثى في املضاجع، منع الكشف عن العورات أمام الغرباء، مراقبة محتوى البرامج امل

عدم الخلوة وغير ذلك إال أن املوضوع غير ظاهر علنا وهو ما يعتبر ناتجا عن التأثير الخاطئ ملفهوم الثقافة الجنسية من 

 .املنظور القيمي، الديني والاجتماعي

بة في املرت" التربية الجنسية للطفل ثقافة غربية ال يجوز الاحتذاء بها"في حين حصلت الفقرة ألاولى والتي نصها 

مما يشير إلى مستوى جيد من املوافقة تجاه محتوى العبارة من طرف %( 20)بوزن نسبي ( 1.11)السابعة بوسط مرجح 

املبحوثين، ويعزى عقد الارتباط بين موضوع التربية الجنسية والثقافة الغربية إلى التغير الشديد الذي تميزت به املجتمعات 

ر والاستخدام غير املقنن لتكنولوجيا الاتصال، فأصبح من الضروري البحث عن البشرية في العصر الحديث بسبب الانتشا

السياقات السليمة التي يمكن من خاللها تنشئة الفرد بعيدا عن ممارسة املحظور، ما جعل الشعوب العربية تختلف في 

والفهم السطحي للدين وبين خوضها ملسألة الثقافة أو التربية الجنسية بين تحريمها تحت مسميات العادات والتقاليد 

 . اعتبارها من مفرزات الغزو الغربي وقوالب نمطية ملظاهر العوملة تستهدف إحداث انزالق أخالقي خطير في سلوكيات ألافراد

 :نتائج الدراسة: رابعا

 :توصلت الدراسة الحالية إلى مجموعة من النتائج التالية

فاهيم التربية الجنسية على أطفالهم بلغ املتوسط بوسط مرجح مستوى تطبيق ألاولياء في ألاسرة الجزائرية مل .1

 %(.61.66)ووزن نسبي ( 1.11)



 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية   

للوسط ( 1.11)مستوى إدراك ألاولياء للممارسات التي تثبت مظاهر التحرش الجنس ي في املجتمع الجزائري قد بلغ  .1

 .يعكس مستوى موافقة ضعيف%( 13.66)املرجح بوزن نسبي 

ياب التربية الجنسية لدى املربين في ألاسرة الجزائرية وعدم الاتجاه نحو توعية ألاطفال ألاسباب التي أدت إلى غ .0

 :جنسيا يمكن تصنيفها كاآلتي

 العوامل ألاخالقية : 

 .بالحرج من مثل هذه املواضع واعتباره تجاوزا أخالقيا صارخا لعالقات الاحترام بين آلاباء وأبنائهمالشعور  -

 .سلوكيات غير سويةتوجيه ألاطفال نحو ممارسة  -

 .انتهاك مسألة الحياء بين آلاباء وأبنائهم  -

 العوامل الاجتماعية: 

 .الفهم الديني الخاطئ ملوضوع التربية الجنسية -

 .الافتقار للوعي الاجتماعي بأهمية تكوين الاتجاهات واملعتقدات الجنسية للطفل بداية من مراحل نشأته ألاولى -

 .درة التربية الجنسية على إنتاج فرد غير سوي ومنحرف اجتماعياالاعتقاد املرض ي املرتبط بمدى ق -

 العوامل الثقافية: 

قالبا ال و  السلوكية غير الالئقة الخصوصية الثقافية للمجتمع الجزائري تعتبر التربية الجنسية من املحظورات -

 .لنسق الاجتماعي العامالخاص بالخطاب القيمي يتوافق مع املظهر العام ل

 .للعوملة لتربية الجنسية بالتطور التكنولوجي في الغرب واعتبارها أحد املظاهر السلبيةربط قضايا ا -

 :التوصيات واملقترحات: خامسا

تفعيل دور الخدمة الاجتماعية وألاخصائيين الاجتماعيين من خالل العمل على توضيح أهمية التربية الجنسية  .1

 .الضمنية والصريحةلألطفال لحمايته من الاعتداءات وإلاساءات الجنسية 

رياض ألاطفال، املدرسة، )عقد دورات تدريبية في مختلف املؤسسات التربوية التعليمية واملؤسسات الثقافية  .1

موجهة نحو جمهور آلاباء لتوعيتهم حول قضايا تثقيف الطفل جنسيا ...( املسجد، املدارس القرآنية، دار الثقافة

 .وألاساليب الصحيحة لتحقيق ذلك

التربية الجنسية ضمن املناهج التعليمية على مختلف ألاطوار مع اللجوء إلى مختصين قادرين على ضبط  دمج مادة .0

 .  املحتوى التعليمي للمادة بما يتناسب مع كل مرحلة عمرية لعزل املعنى الخاطئ للثقافة الجنسية منذ الصغر

يه املحتوى إلاعالمي نحو تعديل الاتجاهات التركيز على الدور إلايجابي لوسائل إلاعالم والاتصال من خالل توج .1

 .الخاطئة لألولياء وتصحيح اعتقاداتهم حول موجهات السلوك الجنس ي للطفل

إنشاء جمعيات خاصة تعمد إلى الاستفادة من آراء الخبراء في نشر ثقافة التربية الجنسية داخل النسق ألاسري  .1

 .ملسطرةاملحافظ ودعم برامج خاصة مخطط لها لتحقيق ألاهداف ا
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 :قائمة املراجع

  ،معوقات توعية ألامهات برياض ألاطفال ، (1313)آل احمود، فاطمة بنت ابراهيم وباحاذق، رجاء بنت عمر

، املجلة ألاكاديمية العاملية في العلوم التربوية والنفسية، املجلد ألاول، العدد بحماية أنفسهم من التحرش الجنس ي

 .111-12الثاني، 

 مجلة كلية آلاداب بجامعة  ،قواعد ومعايير التفاعل الاجتما ي داخل ألاسرة ،(1311) ،علي حسين بالحاج، مفتاح

 .011-111 العدد الثالث، ،مصراتة

  ،الحلول وإلاجراءات الوقائية للحد من ظاهرة التحرش الجنس ي على ، (1311)بلبكاي، جمال وداود، شفيقة

 .111-111ماعية، املجلد ألاول، العدد ألاول، ، مجلة القبس للدراسات النفسية والاجتألاطفال

  ،الجهود الدولية والجزائرية لحماية الطفل الشغيل من الاستغالل الاقتصادي، (1311)بلعيفة، عبد العالي ،

 .101-111، العدد ألاول، 12مجلة آلاداب والعلوم الاجتماعية، املجلد 

  ،مجلة ية بين ألاهمية واملعيقات في املجتمع الجزائري التربية الجنس، (1312)بن حدو، مريم وبن كعبة، محمد ،

 .101-111، العدد الثاني، 11أنثروبولوجيا ألاديان، املجلد 

 ألاسرة الجزائرية في ظل إعادة  ،(1310أفريل  31/13) ،بن عيس ى، محمد املهدي وبوسحلة، إيناس وعويس ي، خيرة

 ،ورقلة، الثاني حول الاتصال وجودة الحياة في ألاسرةأعمال امللتقى الوطني  ،إنتاج مقومات الجودة ألاسرية

 .جامعة قاصدي مرباح

  ،دراسات في حقوق إلانسان، حقوق الطفل في خطر وآليات حمايته في التشريع الجزائري ، (1312)ثابت، دنيازاد ،

 .16-21املجلد الثاني، العدد ألاول، 

 أسباب التحرش الجنس ي باألطفال ، (1317)ن محمد، الجبيلة، الجوهرة بنت فهد والطريف، غادة بنت عبد الرحم

، العدد ثاني، 16، مجلة جامعة امللك خالد للعلوم إلانسانية، املجلد دراسة سوسيو نفسية: وآثاره وطرق عالجه

167-111. 

  ،مذكرة لنيل شهادة املاجستير في التغير الاجتما ي في الجزائر من خالل ألاسرة، (1311/1311)حراث، بن عدة ،

 .31علم الاجتماع الحضري، الجزائر، جامعة وهران 

  ،مجلة مقاربات، املجلد التربية الجنسية ودورها في حماية الطفل من الاعتداءات، (1313)حمزة، أحالم ،

 .116-117السادس، العدد ألاول، 

  ،ة ككري من فاعلية برنامج إرشادي وقائي لحماية تالميذ مرحلة ألاساس بمحلي، (1311)خضر، هيفاء التوم

 .، مذكرة ماجستير في إلارشاد النفس ي والتربوي، السودان، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجياالتحرش الجنس ي

  ،أعمال  ،حماية ألاطفال ضحايا إلاساءة الجنسية في ظل التشريع الجزائري ، (1310نوفمبر  13/11)سالم، سميرة

 .جامعة أدرار: ائرالدولي الحماية الجنائية لألطفال، الجز امللتقى 

  ،املجلة املصرية لعلم التربية الجنسية، (1310صالح، نرمين عبد الوهاب أحمد وتهامي، هشام عبد الحميد ،

 .116-117النفس إلاكلنيكي وإلارشادي، املجلد ألاول، العدد ألاول، 
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  ،عد واملراحل القوا: منهجية البحث العلمي، (1111)عبيدات، محمد وأبو نصار، محمد ومبيضين، عقلة

 .، الطبعة الثانية، عمان، دار وائل للشر والتوزيعوالتطبيقات

  ،الجنس ي ضد ألاطفال والدور إلارشادي للخدمة الاجتماعية للحد  التحرش، (1316)العجالن، أحمد بن عبد هللا

 .12-31، مجلة كلية آلاداب، العدد التاسع، منه

  ،مجلة ى نشر الثقافة الجنسية لدى أطفال مرحلة الرياضقدرة املسرح عل، (1311)العفيفي، حمادة يوسف ،

 .121-167، العدد الثاني، 10الدراسات التربوية وإلانسانية، املجلد 

  ،دعائم ، (1316)عمر، عبد الحي القاسم عبد املؤمن وسليمان، عمر إدريس محمدين وبشر، الصادق أبكر آدم

 .112-100اسة والقانون، العدد الرابع عشر، ، دفاتر السيالسالم الاجتما ي في ألاسرة املسلمة

 وهران،  ،مذكرة ماجستير في علم اجتماع العائلة ،الزوجان والعالقات ألاسرية ،(1311/1316) ،قرطي، فائزة

 .31جامعة وهران 

  ،مجلةالعالقة بين الفتاة املراهقة ووالدتها وانعكاسها على تربيتها الجنسية، (1310)قمرة، هنادي محمد عمر ، 

 .76-11بحوث التربية النوعية، العدد الواحد والثالثون، 

  ،درجة انتشار التحرش الجنس ي لدى عينة من ألاطفال في مدينة ، (1311)القواسمي، حكمت شكري عبد الغني

 .، رسالة ماجستير إلارشاد النفس ي والتربوي، فلسطين، جامعة القدسالخليل

  سلوكي في خفض بعض -فعالية برنامج معرفي، (1312)نجيب، محمد، سماح نبيل أحمد محمد والصبوة، محمد

، املجلة املصرية لعلم اضطرابات كرب ما بعد الصدمة لدى عينة من ألاطفال الذين تعرضوا للتحرش الجنس ي

 .120-117النفس إلاكلينيكي وإلارشادي، املجلد السادس، العدد الرابع، 

  ،تحديد العوامل املهيئة : عاملة الوالدية الجنسية للطفلسوء امل، (1311)معنصر، مسعودة ومنصور، الهامل

، مجلة دراسات في سيكولوجية الانحراف، املجلد السادس، العدد لها وتقييم مؤشراتها وأساليب الوقاية منها

 .121-161ألاول، 

  ،يدانية دراسة م: سوسيولوجيا الاتجاهات الوالدية نحو التربية الجنسية لألبناء، (1317)منوبية، حمادي

 .111-117، مجلة السراج في التربية وقضايا املجتمع، العدد الثاني، استكشافية في الطور الابتدائي للصف ألاول 

  ،مجلة 12-12الطفل ضحية الاعتداءات الجنسية على ضوء قانون الطفل الجزائري ، (1312)هامل، فوزية ،

 .111-111الحقوق والعلوم السياسية، العدد العاشر، 

 مجلة دور ألاهل في تحقيق التربية الجنسية لألطفال، (1311)، غسان وشاهين، يوسف عبد الكريم، الهديب ،

 .101-111، العدد الرابع، 06سلسلة آلاداب والعلوم إلانسانية، املجلد -جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية
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 ربات النظريةالتحرش الجنس ي ،دراسة تحليلية من الشريعة إلاسالمية إلى املقا

Sexual harassment, an analytical study from Islamic law to theoretical approaches 

                      خديجة خرياطة         .د                                                                   

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة

 الجزائر/ي في ابتدائية تومي الهاشمي الوادي معلمة في التعليم الابتدائ

 :امللخص 

يعد التحرش الجنس ي مفهوم موجود منذ القدم ولكن بمصطلحات أخرى ذات العالقة ، فالتحرش الجنس ي هو الاعتداء بكل 

يعد من  والطفل.أشكاله البشعة على الفرد فهو مشكلة تعاني منها مختلف  الشعوب فتجعل الفرد فاقد لألمن في تحركاته 

الفئات الحرجة التي يجب املحافظة عليها  و يحتاج للرعاية الخاصة ألنه في  فترة النمو التي يجب الاعتناء بها فهو  يتحرك في 

لقد قامت الباحثة  في هذه .مختلف املجاالت الاجتماعية فمشكلة التحرش الجنس ي تجعلنا حذرين لحركاته وتنقالته   

النظرية و التحليلية لشرح مختلف مفاهيم التحرش الجنس ي بداية بالتعريف اللغوي الى املشرع  املخطوطة العلمية بالدراسة

ثم تطرقت الدراسة  الى مختلف النظريات التي شرحت ودرست التحرش الجنس ي من الجانب .الديني ثم الجزائري والدولي 

.الى آلية معالجة التحرش الجنس ي وفي ألاخير توصلت الدراسة. البيولوجي وصوال الى الجانب السوسيولوجي   

.؛املقاربات النظرية     سالميةإلا التحرش جنس ي  ؛ املشرع جزائري ؛ الشريعة : الكلمات املفتاحية   

 

Abstract:  

Sexual harassment is a concept that has existed since ancient times, but in other related terms. Sexual 

harassment is assault in all its ugly forms against the individual. It is a problem that different people suffer from, 

making the individual insecure in his movements. The child is one of the critical groups that must be preserved 

and needs special care because in The period of growth that must be taken care of, as it moves in various social 

fields. The problem of sexual harassment makes us wary of its movements and movements. The researcher in 

this scientific manuscript made a theoretical and analytical study to explain the various concepts of sexual 

harassment, beginning with the linguistic definition to the religious legislator, then the Algerian and 

international. Then the study touched on The various theories that explained and studied sexual harassment 

from the biological side to the sociological side. Finally, the study found a mechanism for dealing with sexual 

harassment. 

Keywords: sexual harassment; Algerian legislator; Islamic law: theoretical approaches. 
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 :مقدمة

شأ إجماع يعتبر تعریـــف املفـــاهیم والظـــواهر املرتبطـــة بـــالعلوم الاجتماعیـــة و إلانسانية تحكمهـــا غالبا النسبیة و نادرا ما ین

، وان كان هناك بعض العناصر مختلف العلوم  بشأنها وهكذا الحال في تعریـف التحـرش الجنسـي الـذي تتعد تعریفاته

فأهمية الورقة العلمية تكمن في  .فكلها تنتج تعريف خاص باالعتداء الجنس ي بكل أشكاله  ي معظم التعریفاتاملشتركة ف

الدراسة التحليلية والتشريحية ملفهوم التحرش الجنس ي ومختلف املجاالت العلمية التي تطرقت له ، أما هدف هذه 

.لف النظريات التي تطرقت له كل حسب مجالها العلمي املخطوطة العلمية تكمن في معرفة التحرش الجنس ي كمفهوم ومخت  

 أوال مفهوم جريمة التحرش الجنس ي

  : التحرش الجنس ي لغة1-1

تحرش تحرشا ومعناه تعرض له وتصدى له ليثيره:ورد في معجم ألالفبائي التحرش بمعنى   - 

: و حسب املعجم الوسيط حرشه حرشا  له بغرض تهيجه،وبمعنى التعرض  فعل حرش بمعنى خدش، والتحرش بالش يء جاء

(11،ص1311عبد الرزاق ،) .أي خدشه،وتحرش بينهم أي أفسد بينهم   

ابن )،و حرش املرأة حرشا جامعها وهي مستلقية على قفاه التحرش ضرب من البضع وهي مستلقية:وفي معجم لسان العرب

(632،ص1122منظور ،  

حسب معجم   le Robert : ص عن طريق الكالم أو إلاشاراتهو كل تصرف يهدف إلى مضايقة شخ . وبهذا يتضح أن معنى كلمة  

(111،ص1313مدوري ،).تحرش تحمل معنى إلاثارة والتصدي والتعرض والخدش والتهييج  

:الجنس قال سيده. الضرب من كل ش يء، وهو من الناس ومن الطير ومن حدود النحو والعروض وألاشياء جملة وهذا على :

مدوري ).جنوس النوع من كل ش يء،وال داللة فيه على غريزة الوطء  تحديد،والجمع أجناس و موضوع عبارات أهل اللغة،وله

(111،ص1313،  

الجنس ي اصطالحا التحرش1-2  

وهو التصرفات التي تنتهك الحقوق الجنسية للمرأة ( 13،ص1330عتيق، )التحرش الجنس ي تاريخيا هو تمييز مبني على الجنس

(106،ص1331صقر،)  

للجسد ومضايقات جنسية وطلبات  مالحظاتنشاط غير مرغوب فيه ، يتضمن " س ي وكارين ليندينجتعريف ليوراري-

".مصحوبة بتهديدات   

أشكاال متعددة ومختلفة من التعبير كالنظرة التي يقصد غبرها العمل  التحرش الجنس ي يأخذ" تعريف شابل وآخرون -

(011،ص1312شقرانة ،)"ية الفاحش أو الحاجات وتوهمات عدوانية جارحة للحياة الشخص  

وراودته التي هو في : " يعني إلاغواء وإلاثارة والاحتكاك واملراودة عن النفس،يقول هللا عز وجل ـ والتحرش في أبسط صورة - 

. سورة يوسف "بيتها عن نفسه وغلقت ألابواب،وقالت هيت لك قال معاذ هللا إنه ربي أحسن مثواي إنه ال يفلح الظاملون   
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الي فالتحرش الجنس ي هو سلوك جنس ي متعمد من قبل املتحرش وغير مرغوب به من قبل الضحية، حيث يسبب إيذاء وبالت -

هـــو مظهـــر مـــن مظـــاهر الخلـــل بـــين الجنســـين داخـــل املجتمـــع :وعرفـــه آخـــرون بقـــولهم.جنســـيا أو نفســـيا أو حتـــى أخالقيـــا للضـــحية

هـو يسـتعين بالسـلطة ويسـتغل موقـع الضـعف التـي توجـد فيـه وشكل من أشكال القهر الـذي تتعـرض لـه املـرأة داخـل املجتمع،ف

املرأة أو الفتاة سواء كان ذلك فـي ميـدان العمـل أو حتـى فـي الشـارع كـل هـذا مـن أجـل ابتزازهـا جنسـيا، والاعتـداء عليهـا لفظيـا أو 

 (11، ص 1311لقاط ،) .جسديا

 ثانيا التحرش الجنس ي في ألاحكام التشريعية 

 حكم التحرش في إلاسالم2-1

م ا
َّ
ه إلـى للقد عظ د الوطأة والعذاب على مرتكبيه، ونوَّ ر منه، وشدَّ ح ذلك ونفَّ شرع الشريف من انتهاك الحرمات وألاعراض وقبَّ

عـن ابـن " صـحيحه"رج إلامـام البخـاري فـي عظم شأن الحرمات وكبيـر وزنهـا عنـد هللا تعـالى مـن أجـل تعلقهـا بحقـوق العبـاد؛ فـأخ
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فليبلــــغ الشــــاهد »: الــــذي نفســــ ي بيــــده، إنهــــا لوصــــيته إلــــى أمتــــه فــــو: ، قــــال ابــــن عبــــاس رضــــ ي هللا عنهمــــا«َبل

 .(011،ص1313عماري ،)« الغائب، ال ترجعوا بعدي كفاًرا، يضرب بعضكم رقاب بعض

  -مكانة املرأة في إلاسالم

جهــــا فــــي املجتمــــع بمــــا لهــــا عليــــه مــــن حقــــوق وبمــــا تؤديــــه مــــن واملــــرأة هــــي   عاليــــة، وتوَّ
ً
أهــــا الشــــرع مكانــــة َفــــس ألاعــــراض؛ حيــــث بوَّ

ه
أن

 عن دور الرجل؛ حيث إنها نصف املجتمع وتلد النصف 
ً
ة واجبات، وجعلها صنًوا للرجل في إنسانيتها ودورها الذي ال يقل أهميَّ

ناء بها وتقديم احتياجاتها على غيرها، وجعل النبي صلى هللا عليه وآله وسلم معيار آلاخر، وراعى ضعفها الجسدّي، فأمر باالعت

ــا علــى حسـن معاملــة املــرأة؛ فيقــول  مه ِلِنَســاِئِهمه »: خيريـة الرجــال مبنيع
أ
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، عـن أبـي هريـرة رضـ ي هللا عنـه عـن النبـي صـلى هللا عليـه وآلـه وسـلم "سـننه"، وابن ماجـه فـي "السنن الكبرى "وأخرج النسائي في 

ِن »: قال ِعيَفيه َحّرِجأ َحقَّ الضَّ
أ
ي أ ِ

ّ
مَّ ِإن َيتِ : اللهأ

ه
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َ
أ ره

َ ه
 (13،ص 1316هيبي ،)«يِم، َوامل

 -: حكم النظر بشهوة إلى املرأة  

ـــها بشـــهوة؛  م مسَّ م إلاســـالم مجـــرد النظـــر بشـــهوةذ إلـــى املـــرأة، وكـــذلك حـــرَّ ومـــن أجـــل ذلـــك ونشـــًرا للطهـــارة والعفـــة فـــي املجتمـــع حـــرَّ

قـال رسـول هللا صـلى : ر رضـ ي هللا عنـه أنـه قـال، عـن معقـل بـن يسـا"املعجـم الكبيـر"، والطبرانـي فـي "مسـنده"فأخرج الرويـاني فـي 

ِحله »: هللا عليه وآله وسلم
َ
 ت

َ
 ال

ً
ة
َ
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َ
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ِنَيـاِن، »:  صـلى هللا عليـه وآلـه وسـلمقال رسول هللا: عن أبي هريرة رض ي هللا عنه قال" املسند"وأخرج إلامام أحمد في  زه
َ
َنـاِن ت َعيه

ه
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ه
ِني، َوال َسانأ َيزه ِ

ّ
 (11، ص 1311لقاط ،)  .َوالل

ن أشــنع ألافعــال وأقبحهــا فــي نظــر الشــرع الشــريف، وال يصــدر هــذا فــالتحرهش الجنســ ي بــاملرأة مــن الكبــائر، ومــ: وبنــاًء علــى ذلــك* 

س بأوحـال الشـهوات بطريقـةذ بهيميـةذ 
ه
  والتـدن

ه
تها إلى الـتلط ه همَّ َتوجَّ

َ
 الفعل إال عن ذوي النفوس املريضة وألاهواء الدنيئة التي ت

 . وبال ضابط عقلّيذ أو إنسانّي 

https://www.elbalad.news/2708235
https://www.elbalad.news/4071060
https://www.elbalad.news/4071060
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 التحرش الجنس ي عند املشرع الجزائري 2-2

الدستور الجزائري و هـو أسـمى قـانون يـأتي فـي قمـة هـرم بنـاء النظـام القـانوني فـي الدولـة الجزائريـة بحمايـة جميـع الحقـوق أقر  -

والحريـــات ألاساســـية لإلنســـان بغـــض النظـــر عـــن جنســـه ذكـــرا كـــان أم أنثـــى، إذ نـــص علـــى أن الدولـــة تضـــمن عـــدم انتهـــاك حرمـــة 

ـــية أوإلانســــــان، ويحظــــــر أي عنــــــف بــــــدني أو معنـــــــوي أو أي م ـــــة القاســـ ــــة املعاملـ ــــاس بالكرامــ ــ  إنســــــانية أو املهينــــــة يقمعهــــــا   سـ
ّ
الــــــال

كل املواطنين سواسية أمام القانون وال . الحقوق والحريات : من الدستور املعدل الفصل الرابع01حيث نصت املادة ".القانون 

أي، أو أّي شـــــرط أو ظـــــرف آخـــــر، شخ ـــــ ّي أو يمكـــــن أيأ تـــــذّرع بـــــأّي تمييـــــز يعـــــود ســـــببه إلـــــى املولـــــد،أو الِعـــــرق، أو الِجـــــنس، أو الـــــرّ 

 . اجتماعي

كمــا نـص .تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة إلانسـان، ويحظـر أي عنـف بـدني أو معنـوي أو أي مسـاس بالكرامـة : 13وفي املادة  -

مة إلانسـان الدستور أيضا على أن القـانون يعـاقب على كل املخالفات املرتكبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمـس سـال 

ل الدولـــة لتقويـــة مركـــز املـــواطن  11فـــي املـــادة. البدنيـــة واملعنويـــة
ّ
مـــن الدســـتور ومـــن ثـــم نـــّص الدســـتور الجزائـــري علـــى مبـــدأ تـــدخ

قانونـــا مـــن خـــالل معاقبـــة كـــل مـــن يمـــس بكرامـــة املـــواطن بـــدنيا أو معنويـــا تنـــوع مظـــاهر العنـــف ونظـــرا لعـــدم مســـايرة النصـــوص 

ول املشــرع الجزائــري أن يجــد حــال ّ لالعتــداءات املتكــررة علــى املــرأة فــي العمــل أو خــارج البيــت؛ التشــريعية للظــواهر املســتجد حــا

وهذا تنفيذا لإلستراتيجية الوطنية ملحاربة كل أشكال العنف ضـد املـرأة، وعمـال بالتزامـات الجزائـر الدوليـة بعـد املصـادقة علـى 

 مع املسار الدولي 
ً
 (.131،ص1311بن قوية ،.)اتفاقية سيداو، وتناغما

الفعـــل املخـــل :فـــي قـــانون العقوبـــات الجزائـــري أن الجـــرائم التـــي تعتبـــر مـــن نفـــس النـــوع لتحديـــد العـــود هـــي 17كمـــا نصـــت املـــادة  -

واعتياد التحريض والفسق وفساد ألاخالق واملساعدة على الدعارة والتحرش  بالحياء بدون عنف والفعل العلني املخل بالحياء

 (117،ص1317، بن قوية.)مكرر 011هو الفعل املنصوص واملعاقب عليه باملادة  الجنس ي ، فالتحرش الجنس ي

القــانون الجزائــري التحــرش الجنســ ي بكــل أشــكاله والعقوبــات املســندة إليــه ومختلــف املــواد املوكلــة لكــل فعــل ولكــل لقــد وثــق * 

 .مذنب ملختلف ألاعمار و ألاجناس 

  :التحرش الجنس ي في القوانين الدولية 

 الن العالمي لوقـف العنـف ضـد النسـاء یعتبـر التحــرش الجنســي شــكل مـــن  أشـــكال العنـــف التـــي ینـــتج عنهـــا اعتـــداءحسب إلاع

ـرفض علــى النســاء مــن خــالل ســلوكیات واضــحة أو ضـــمنیة تحمـــل صـــبغة جنســـیة، و تصـــدر مـــن شـــخص لـــه نفـــوذ علـــى آخـــر یــ

وفـــي الســـیاق  (111،ص1313مدوري،)بة للرغبة، ومصدر العنف هنا نابع من ألالم و الضیق الذي یحد من حریة النساء الاســتجا

ــــر نــــه عــــرض جنســــي غیأنفســـه تقــــوم املــــادة الســــابعة فــــي القــــانون ألامریكــــي للحقــــوق املدنیــــة بتعریــــف التحــــرش الجنســــي علــــى 

تصـــــال جنسـ ي، وغيـره مــن الســـلوك الشــفوي أو البــدني ذو الطــابع الجنســـي، ویتضــمن التعریــف جـــزء الاه، وطلبــــات فيـمرغــــوب 

 :خاص باستغالل السلطة أو النفوذ في عالقات العمل في كالیفورنیا یعرف القانون إلاداري التحرش الجنس ي بالتالي 

 -مال النعوت أو التعلیقات البذیئة أو السب وغير ذلكأي استع: التحرش اللفظي  . 

بواسـطة وسـائل العنـف أو مضـایقة الحركـة أو إعاقتهـا أو أي اتصـال بـدني یحصـل خـالل العمـل أو أي حركـة : التحرش البدني -

  .عادیة عندما یكون موجها ضد شخص
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 البذیئةمرئیة للتحرش، أي امللصقات أو الكاریكاتير أو الرسوم ال ألاشكال ال -.

 التي  طلب إسداء خدمات جنسیة، كاملراودة الجنسیة غير الالئقة - خدمات جنسیة، كاملراودة الجنسیة غير الالئقة

 (17،ص1331عاشور ،).تجعل الحصول على احد املزایا في الشغل

  10نسـاء وواحــد مــن كـل  1، إن واحــدة مـن كــل 1313لعــام  ووفقـا لبيانــات منظمـة الصــحة العامليـة -
ً
أبلغـوا عــن تعرضــهم  رجــال

، وذلــك علــى صــعيد عــالمي، إذ ال توجــد أرقــام دقيقــة ورســمية عــن نســبة هــذا النــوع مــن 
ً
لالعتــداء الجنســ ي عنــدما كــانوا أطفــاال

 . التحرش في الدول العربية

رة أو لقــد تطرقــت القــوانين الدوليــة  ملختلــف أشــكال التحــرش الجنســ ي ومالهــا مــن ضــرر علــى الفــرد ســواء كانــت مرئيــة ومباشــ* 

وبعد تطرقنا ملختلف القوانين التي سنت للتحرش الجنس ي سوف نتطرق ملختلـف النظريـات العلميـة كـل حسـب . غير مباشرة  

 .مجاله لدراسة التحرش الجنس ي 

 ثالثا  النظريات املفسرة للتحرش الجنس ي

 النظرية البيولوجية 1-1

دية للفـــرد علـــى ســـلوكه واهـــتم أصـــحابها بالتركيـــب البيولـــوجي حيـــث تعتمـــد هـــذه النظريـــة علـــى مقولـــة تـــأثير الخصـــائص الجســـ    

والتشريحي للمنحرفين في محاولة لفحص رأس املنحرف وشكل دماغه وسامة وجهه، طـول قامتـه، قـوة سـمعه، عـرض صـدره، 

 .كذلك حاولوا فحص العالقة بين الانحراف والعاهات الجسمية  طول ذراعيه و ساقيه

نشـأ بحتميـة بيولوجيـة  ينحرافـإلا النظرية أن السـلوك   ألاوائل  ومن بين روادها "أرنست هوتون "" سيراز ملبروز "حيث تفترض  : 

هـــذه النظريـــة لشـــخص مـــريض يعـــاني مـــن مـــرض الســـلوك إلانحرافـــي وأن ألاعمـــال حســـب موروثـــة فـــاملنحرف وفـــق هـــذا التفســـير 

 . نحرافيةشخص يولد مزودا باستعداد طبيعي للقيام باألعمال إلا 

 ة فالسلوكيات الجنسية املنحرف1167و دون ايفنت 1176بارلويات  حسب كل من: اربة السلوكية املق2 -1 

خــــر يقــــوم علــــى فرضــــية أن حــــا تفســــيرا  آبعــــد ذلــــك بعشــــر ســــنوات اقتر  تنــــتج مــــن عامــــل واحــــد هــــو الاســــتثارة الجنســــية املنحرفــــة

نحرفـة، لكـن مـن العجـز فـي الاسـتثارة الجنسـية غيـر املالسلوكيات الجنسية املنحرفة ال تأتي فقط من زيادة الاسـتثارة الجنسـية 

 . املنحرفة و املهارة الاجتماعية الضرورية للوصول لشريك

نموذجا ثالثا يقوم على النموذجين السابقين ويربط زيادة  - DARKE, MARSHALL, EARLS SEGAL كل من 1120اقترح في عام 

ل حواجز أمام توظيف نفس ي مشـبع علـى املسـتوى الـداخلي؛ ممـا يحـدث قلقـا الاستثارة بالعجز في املهارة الاجتماعية، التي تشك

 .يكون سببا في تحريض السلوك الجنس ي املنحرف

فكــرة هــذه النمــاذج الســلوكية تقــوم علــى تعلــم الســلوكيات الجنســية الســوية و املنحرفــة، وتــم التأكــد مــن هــذه الفرضــية مــن  -

ض املعتـــدي الجنســـ ي ملثيـــرات خارجيـــة جنســـية، كـــل حســـب نـــوع ضـــحيته طـــرف العديـــد مـــن الســـلوكيين مـــن خـــالل تجربـــة تعـــري

وتســـجيل الاســـتجابات وتوصـــلت النتـــائج إلـــى أنـــه أثنـــاء تقـــديم مثيـــرات جنســـية تكـــون اســـتجاب الاســـتثارة، فـــي حـــين عنـــد تقـــديم 

 عنف فاالستجابة تكون بالكف مشاهد مثيرات
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د وجود نقـص فـي هـذه املهـارة لـدى املعتـدين جنسـيا، خاصـة بمقابـل نفس التجربة تم دراسة املهارة الاجتماعية مع املرأة فتأك 

وحتــى فيمـا يخـص السـيرورات املعرفيــة الحظـوا وجـود فــروق بـين البيـدوفليين وغيـرهم مــن املعتـدين أمـام مثيــر  مغتصـبي النسـاء

ـــزة للمغتصـــــبين  ـــلوكية واملعرفيـــــة مميــ ـــرهم، جنســـــ ي يخـــــص الاتصـــــال الجنســـــ ي، وظهـــــرت الاســـــتجابات الفســـــيولوجية الســ عـــــن غيــ

 . واشترك كل املعتدين في العجز عن حل املشكل

توصلت الدراسة في نتائجها النهائية إلى أنه ال يمكن تحديد عامل واحد أو عجز واحد مميز لالغتصاب، لكنه تفاعل كثير من * 

 .واضيعها املحددة و املختلفة نقاط العجز تتمثل في املهارة الاجتماعية والقدرات املعرفية والتعامل مع الاستثارة الجنسية وم

 : جتماعية املقاربة الا 1 -1

كــــان الاهتمــــام باالنحرافــــات الجنســــية مــــن اختصــــاص مدرســــة التحليــــل النفســــ ي والطــــب العقلــــي فقــــط، ومــــع بدايــــة 1113قبــــل 

ة املهيمنـــة، الســـتينيات مـــن القـــرن العشـــرين بـــدأ الاهتمـــام بمفهـــوم العنـــف انطالقـــا مـــن مفـــاهيم القـــيم واملعـــايير بمقابـــل الثقافـــ

   .وانتشرت فكرة أن الطبقة املسيطرة طبقة عنيفة

وبدأ الاهتمام من طرف النظرية الاجتماعية وروادها بالدعارة وزنا املحارم والتحرش الجنس ي باألطفال، وكان الاغتصاب كباقي 

نســ ي ومــع الحركــات النســوية الظــواهر إلاجراميــة، وصــنف إلادمــان علــى الكحــول والفقــر والعنــف كعناصــر مرتبطــة بــالجرائم الج

بــدأ الاهتمــام بظــاهرة الاعتــداء الجنســ ي ملحاولــة فهــم الظــاهرة، وفهــم و عــالج الضــحية والتكفــل الاجتمــاعي والقــانوني باملعتــدي 

  . الاعتداء الجنس ي بذلك ظاهرة اجتماعية حاول املختصين فحص وتحليل العوامل املرتبط بها تواعتبر  .وبالضحية أيضا 

ديولوجبة الثقافة املهيمنة املترجمة في السلطة الذكرية وعدم املساواة بين الرجل واملرأة كقاعدة الا   سويةنالركات تبنت الح  -

أساســـية لهـــذا الاغتصـــاب، وصـــنعت ألاســـطورة الاجتماعيـــة مـــن املـــرأة خاضـــعة للرجـــل وتابعـــة لـــه ومـــن الرجـــل مخلوقـــا عـــدوانيا 

أنـه فـي بعـض الثقافـات النـادرة الاتصـال BROWNMILLER 1980, QUINSEY 1986, RUSH 1980وقويـا بينـت دراسـة كـل مـن

أن معظــم الدراســات CLARK ET LEWIوضــح . الجنســ ي بــين الراشــد والطفــل مقبــول؛ ألنــه يمثــل طقســا أوليــا للحيــاة الجنســية 

وهـــم رجـــال مـــن عـــن الاعتـــداء الجنســـ ي قبـــل الســـبعينيات مـــن القـــرن العشـــرين كانـــت تقـــوم علـــى ألافـــراد املوقـــوفين و املحكـــومين 

  . مكانة اجتماعية واقتصادية منخفضة مما يؤكد نظرية ثقافات العنف

بدايــة مــن فتــرة الثمانينيــات ركــزت دراســات مواليــة علــى الضــحية واملعتــدي الــذي تحــول إلــى وســيلة لإلجابــة علــى مجموعــة مــن  -

 ألاسئلة أهمها

 -ن الضحية واملعتديتحديد العوامل الخارجية كمكان الاعتداء وساعته والعالقة بي. 

 شخصية الضحية وهل يمكنها أن تؤثر في فعل الاعتداء الجنس ي؟ تقييم - 

 - هل الضحية كانت تتواجد في وضعية أو مرحلة حياتية جعلتها قابلة لالعتداء عليها؟.

 .ساسيتها لالعتداء وقد بينت هذه الدراسات أن الضحية عادية جدا قبل الاعتداء ولم تبادر بأي سلوكات تجعلها أو توحي بح

ملخص النظرية أنه خالل الثالثين سنة ألاخيرة فصلت الكتابات العلمية الاعتداء الجنسـ ي علـى النسـاء وألاطفـال عـن مجـال * 

وانتقـــل املجتمـــع تـــدريجيا مـــن الـــتهجم علـــى الضـــحية و اعتبارهـــا الســـبب ألاول فـــي  إلاجـــرام، لتحتـــل بـــذلك مجـــال دراســـة خـــاص
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وتمكنــت النظريـــة الاجتماعيــة مـــن تحديـــد  ع هــذا الـــذنب عنهـــا وتجــريم املعتـــدي باملقابــل و متابعتـــه قضـــائياالاعتــداء عليهـــا إلــى نـــز 

وتحليــل مختلــف العوامــل الاجتماعيــة املوجــودة فــي الاعتــداء، والتــي ســمحت بتحديــد مجــال الوقايــة والعــالج، املتمثــل فــي التربيــة 

 .ولالعتداء الجنس ي وتوعية املجتمع خاصة ألاطفال الجنسية إللغاء ألاسطورة الاجتماعية للحياة الجنسية 

 1-4 املقاربة التصنيفية

يوجد اليوم العديـد مـن النمـاذج التصـنيفية للمعتـدين جنسـيا لإلجابـة علـى الحاجـات الحقيقيـة ملختلـف الفـاعلين النفسـانيين 

ي عــــرف الشــــذوذ بمقابــــل الفعــــل كــــان أول نمــــوذج للتصــــنيف هــــو النمــــوذج الفرويــــدي الــــذ. والطبيــــين والاجتمــــاعيين و غيــــرهم

الجنس ي العادي الذي يقصد بـه الجمـاع املوجـه لإلشـباع واللـذة الجنسـية مـن خـالل إلايـالج الفرجـي مـع شـخص مناسـب عمريـا 

خــالل فتـــرة الســتينيات والســبعينيات بـــرز . 1113مــن الجــنس املغــاير، واســـتمر هــذا النمــوذج الـــذي بنــي علــى الالشــعور إلـــى عــام 

ـــية النمــــوذج الفينوم ونولــــوجي الــــذي قــــام علــــى العمليــــة املعرفيــــة، لكنــــه طــــرح مشــــكال منهجيــــا تمثــــل فــــي نقــــص عناصــــر تشخيصـ

 ومشــكل الشــمولية  ممــا يجعــل النتــائج املتوصــل إليهــا تصــلح فقــط علــى العينــة إجرائيــة ونقــص التحقــق مــن مصــداقية الحكــام

 (131،ص1311جعدوني ،) ةاملدروس

ــــة أو لقــــــد تطرقــــــت املقاربــــــة التصــــــنيفية ملخت*  ـــية أو اجتماعيــ ــــت نفســـ ــــواء كانــ ــــت للتحــــــرش الجنســــــ ي ســ ـــي تطرقــ ــــف النمــــــاذج التـــ لــ

   .فينومينولوجية  و توصلت هذه النظرية في الدراسة لكل تصنيف  حسب مجاله العلمي 

 :آلية معالجة التحرش الجنس ي  -رابعا      

 .نشر الوعي الجنس ي في مختلف املجاالت الاجتماعية والتربوية والدينية  -

لهــا ضــوابط ســماوية و دينيــة وأخالقيــة  واجتماعيــة مــن خــالل النــدوات فــي   نشــر الــوعي الفكــري والثقــافي عــن الجــنس كغريــزة -

 .إلاعالماملدارس ودور العبادة ووسائل 

   والتربية الجنس يالتنشئة الاجتماعية وما لها من دور كبير في التوعية الجنسية  -

 .قائمة على مبدأ الاحترام  إلاناث اعتماد نمط التربية بين الذكور و -

 :الخالصة

يعتبر التحرش الجنس ي آفـة  فـي املجتمـع تلحـق بـالفرد للضـرر الجسـدي والاجتمـاعي ومـن ثـم فـالتحرش  هـو الفعـل الغيـر مرضـ ي 

دينيـة بين الطرفين ومنه فيجب أن يكون التصدي لهذا الفعل عن طريق اتحـاد وتـداخل كـل املجـاالت الاجتماعيـة والتربويـة وال

 .والقانونية  لوضع خطط و طرق والوسائل ملعالجة هذه آلافة التي باتت تتوسع رقعتها في مختلف املجاالت 

 إلاحاالت واملراجع   -

 .، دار الجيل بيروت  1، املجلد  لسان العربابن منظور ، محمد بن مكر،  -1

الجنســــــــ ي  أســــــــبابه ومعالجاتــــــــه دراســــــــة التحــــــــرش " ،(1312.)الجزرجــــــــي ،ســــــــرمد جاســــــــم محمــــــــد ، أحمــــــــد ســــــــالم محمــــــــد  -1

 .الجلفة .جامعة زيان بن عاشور  ، 0،العدد إلانسانية مجلة مفاهيم للدراسات الفلسفية و ،سوسيوانثروبولوجية
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مجلـــة ألاســـرة  ، آليـــة الحـــد مـــن ظـــاهرة التحـــرش الجنســـ ي ضـــد النســـاء فـــي التشـــريع الجزائـــري  ،(1317)،بـــن قوية،ســـامية  -0

 . جامعة الجزائر.،كلية الحقوق 1لعدد ، ا1املجلد : واملجتمع 

: واملجتمـــع  إلانســـانمجلـــة علـــوم ". موقـــف املشـــرع الجزائـــري مـــن التحـــرش الجنســـ ي ضـــد املـــرأة "، (1311)،بـــن قوية،ســـامية  -1

 .الجزائر.1،العدد  2املجلد 

جنسـ ي، رسـالة لنيـل دراسـة سـيكولوجية للتوظيـف النفسـ ي  للمعتـدي ال –الاعتداء الجنسـ ي  ،(1311)،جعدوني ، زهـراء -1

 .قسم علم النفس وعلوم التربية ، جامعة وهران  ، في علم النفس العيادي واملرض ي هشهادة دكتورا

التحـــرش الجنســـ ي فـــي الوســـط املدرعـــ ي وتـــأثيره علـــى التفاعـــل  الاجتمـــا ي داخـــل املدرســـة   ،(1312) ،شـــقرانة ، أم الخيـــر - 6

مجلـة التغيـر الاجتمـاعي والعالقـات  ،(د الـرزاق عـين وسـارة واليـة الجلفـة دراسة ميدانية من تلميذات ثانوية محمد بـن عبـ)

 العامة في الجزائر ، جامعة محمد خيضر بسكرة

كليــة  ،دراســة حالــة املجتمــع املصــري )التحــرش الجنســ ي، أســبابه وتداعياتــه آليــات املواجهــة  ،( 1331)،عاشـور وآخــرون - 7

 .سياسية ، جامعة القاهرة الاقتصاد والعلوم السياسية ،قسم العلوم ال

 جرائم التحـرش الجنسـ ي دراسـة مقـارن مـع الواليـات املتحـدة ألامريكيـة ، (1311)،عبد الرزاق،مقدم محمد سيف الدين - 2

  .القاهرة . دار العلوم للنشر . 1ط.

-12 القـانون )زائـري وقانون العقوبات الج الجنس ي دراسة مقارنة بين الفقه ا السالمي التحرش ،(1313)،عماري ، عمر  -1

 .الجزائر . 1جامعة باتنة . 1، العدد 7املجلد : مجلة الباحث للدراسات ألاكاديمية ، (19

جريمــة التحــرش الجنســ ي فــي القــانون املقــارن ، مــذكرة لنيــل املاجســتير فــي القــانون الجنــائي  ،(1310)،مصــطفى . لقــاط -13

 .زائرالحقوق بن عكنون، جامعة الج كلية ،والعلوم الجنائية

ـــــة،–مقاربـــــــة نظريـــــــة –التحـــــــرش الجنســـــــ ي ، (1313)،مـــــــدوري، يمينـــــــة  -11 ــــة و الاجتماعيــ ــ ــــوم القانونيـ ــ ــــة العلـ ــ ـــــد : مجلـ ، 1املجلــ

 1. زيان بن عاشور بالجلفة ، الجزائر  جامعة.1العدد

ون الوضعي دراسة مقارنة مع القان)التحرش الجنس ي في الشريعة الاسالمية جناية ،( 1316) ،عالء سليمان داود.هيبي  -11

كلية الدراسات العليا ، في الفقه والتشريع قدم  هذه الرسالة استكماال ملتطلبات الحصول على درجة املاجستير( ألاردني 

 .،جامعة النجاح الوطنية في نابلس ، فلسطين 
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 الجنسية ألطفال متالزمة داون وتأثيره في الكبر دراسة سوسيولوجية اءاتالاعتد

 لحميدي عادل. د                                                                  م محمد الخزرجيسرمد جاس.د

                                                                                                                                                                                                                                        جامعة البويرة الجزائر                                                                                                              العراق      /جامعة تكري 

 :املخلص

الى تسليط الضوء على  ظاهرة التحرش الجنس ي ألطفال متالزمة داون التي اخذت مساحة من تهدف الورقة البحثية   

الاهتمام لدى العديد من التخصصات العلمية والبحثية وإلانسانية والاجتماعية والطبيعية، وتعاظم إحساس واهتمام 

ته على إشباع حاجاته ومواجهة مشكالته الباحثين والدارسين بهذه الفئة، ومع استمرار محاوالت الرقي باإلنسان ومساعد

خاصة في  وإسعاده في مراحل الحياة املختلفة فإن كل مرحلة تحتاج إلى اهتمام خاص ورعاية تتناسب وظروف هذه املرحلة،

من كافة النواحي كالنظام ألاسري ومدى تماسكه، والعادات والتقاليد، والنسق القيمي ظل مختلف الظروف املحيطة 

دى رسوخ الدين في املجتمع وأفراده، هذا باإلضافة إلى عوامل التغير الاجتماعي التي تعتري املجتمعات املتقدمة السائد، وم

خالل تطبيق منهج دراسة الحالة تتم إلاجابة عليه بأسئلة مفتوحة توصلت الدراسة إلى وعليه و من . والنامية على حد سواء

 . تحقق فرضياتها

 .أطفال متالزمة داون _ الجنس ي  التحرش :الكلمات املفتاحية

Abstract:The research paper aims to shed light on the phenomenon of sexual harassment of children with Down syndrome, 

which has taken an area of interest in many scientific, research, humanitarian, social and natural disciplines, and the growing sense 

and interest of researchers and scholars in this category, and with the continued attempts to advance the person and help him to 

satisfy his needs and face his problems and happiness in stages Different life, each stage needs special attention and care 

commensurate with the conditions of this stage, especially in light of the various surrounding circumstances in all respects,  such as 

the family system and its cohesion, customs and traditions, the prevailing value system, and the extent of the entrenchment of 

religion in society and its members, in addition to the factors of social change that Developed and developing societies alike are 

afflicted. Accordingly, and through the application of the case study methodology, it is answered with open questions, in which the 

study reached the verification of its hypotheses.  

Key words: sexual abuse - children with Down syndrome 
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 :مقدمة
والاهتمام بهم داللة واضحة على وعي املجتمع  أمل الغد ودعامة ألامة ومستقبلها الناهض وأحالمها القادمة ورعايتهم أطفالنا

لبناء  لحساسيتها والذي يتركز في توفير ألامن العاطفي والهدوء النفس ي فهو بوابة وسعة إدراكه ألهمية رعاية هذه الشريحة

الغالية تتعرض البتزاز وحش ي لعواطفها ومشاعرها  ب الاعتراف بأن نسبة عالية من هذه الفئةشخصية سوية ومن هنا وج

بل البد من  وذلك باالعتداء والتحرش الجنس، وعلينا أال نتعامى أو نتجاهل استشراءها كجريمة أخالقية بمجتمعاتنا العربية

 يتعرض له أبنائنا وفلذ
ً
 وقاسيا

ً
من خالل توعية ألاسرة  وأن نجتهد بإيقاف هذا النزف ات أكبادنامواجهتها كواقع وإن كان مؤملا

 هن الفتيات الصغيرات فهناك من تعزف عن بكل أفرادها بخطورة ألامر
ً
الزواج عند كبرها و تكره  وأكثر من يتأثر نفسيا

 .ذنب لهم فأي قلوب هذه التي تهتك أجساد الصغار من غير الرجال

 ث الاطار العام للبح:املحور الاول 

 عناصر البحث

 :اشكالية الدراسة_ اوال

إن ألاطفــــــــــــــــــــــــال واملـــــــــــــــــــــــــراهقين املتخلفــــــــــــــــــــــــين ذهنيـــــــــــــــــــــــــا يظهـــــــــــــــــــــــــرون بالعــــــــــــــــــــــــادة أنماطـــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــلوكية فــــــــــــــــــــــــي املجـــــــــــــــــــــــــال الاجتمـــــــــــــــــــــــــاعي  

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر مقبولـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــطربة وغيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ , ويعـــــــــــــــــــانون مـــــــــــــــــــن ضعــــــــــــــــــــف فـــــــــــــــــــي إلارادة لـــــــــــــــــــذالك فيســـــــــــــــــــهل انقيـــــــــــــــــــادهم للغيـــــــــــــــــــر دون مقاومـــــــــــــــــــة , مضـــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاء عاليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتهواء وإلايحـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــهم لالسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا أن قابليتـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــال أو كمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراء باملــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيعة لإلغــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم أداة طـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا يجعلهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرائهم ممــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــهل اغــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ويســ

ـــــــــــــــــــنفوس املنحرفــــــــــــــــــة  ـــر . الهبــــــــــــــــــات وألالعــــــــــــــــــاب لتحقيــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــأرب ذوي الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــكل كبيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــؤهلهم بشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــمات تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــائص وسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي خصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وهـ

ـــــ ي  ــ ــ ــ ــ ـــــتغالل الجنســـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذاء والاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاديين لإليـ ــ ــ ــ ــ ـــــرأنهم العـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن اقـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر مـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرض أكثـ ــ ــ ــ ــ ـــــذه , للتعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي هـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــح فــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاين واضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاك تبـ ــ ــ ــ ــ ــــى أن هنـــ ــ ــ ــ ــ ــ علــ

ــــتو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــين املسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــمات بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــائص والســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   . يات املختلفـــــــــــــــــــــة لإلعاقـــــــــــــــــــــة العقليـــــــــــــــــــــة ومـــــــــــــــــــــن بينهـــــــــــــــــــــا متالزمـــــــــــــــــــــة داون الخصــ

ولإليــــــــــــــــــذاء الــــــــــــــــــــــجنس ي صــــــــــــــــــور متعـــــــــــــــــــددة تبــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــاللمس انتهــــــــــــــــــاء بممارســـــــــــــــــــة العمليــــــــــــــــــة الجنســـــــــــــــــــية الكاملــــــــــــــــــة يتعـــــــــــــــــــرض لهـــــــــــــــــــا 

 : مصابون بمتالزمة داون وهو ماجعلنا نطرح الاسئلة التالية

 فس ي في كبر ؟كيف ينعكس التحرش الجنس ي على متالزمة داون على معاشه الن 

 ماهي مخاوف التي يعاني منها بعد الاعتداء  ؟ 

 مامدى وعي متالزمة داون بتعرضه لتحرش الجنس ي؟ 

 :فرضيات الدراسة_ 

 ينعكس التحرش الجنس ي على متالزمة داون بال توافق وخلل في جهاز النفس ي خالل الكبر 

 يعاني مخوف تكرار التحرش ووقوع تحت ضغط الابتزاز وتهديد 

 تالزمة داون تعرضهم للتحرش حسب تربية الجنسية التي تلقاها من املحيطيدرك م 
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 :تتمثل أهمية الدراسة فيما يلي: أهمية الدراسة:ثانيا

  النقص كبير في تناول موضوع التحرش الجنس ي خاصة فئة متالزمة داون مع انتشارها باملجتمع بما يعرف باستغالل

رغم صغر سنهم وهو بمثابة تستر عليها خوفا من العيب وعار مما عطل  نص في درايتهم العقلية ومظهرهم خارجي

 عملية الكشف والفحص الجسدي والنفس ي 

  غياب الوعي بالتحرش الجنس ي للمصابين بمتالزمة داون وبالتالي غياب التكفل مما يحدث حلقة مفرغة بتملص

 .املعتدي وبالتالي تفاقم الظاهرة

 :راسة إلى معرفة ما يليتهدف الد: أهداف الدراسة: ثالثا

  معرفة الاثار الناجمة على التحرش الجنس ي بمتالزمة داون ومدى معاناته فوق الاعاقة التي يعاني منها. 

  كسر حاجز الصم والتستر على هذه الظاهرة واظهار خطورتها وكيف تؤثر على مجتمع. 

  ورة الحرص عنهمتوعية املجتمع واولياء متالزمة داون بخطر الذي يحيط بابنائهم وضر. 

 املحور الثاني

 مفاهيم ومصطلحات البحث

 :مفهوم الاعتداء الجنس ي_ 1

 وبطريقة منه إرادة غير على والطفلة أ الطفل من الجنسية املتعة على الحصول  محاولة بأنه للطفل الجنس ي التحرش يعرف  

 محاولة أو الجنسية الداللة ذات الجسدية عضاءألا  من عضو ألي املباشرة الجنسية املالمسة طريق عن إما ذلك ويكون  . سرية

فهو خنجر مدبب الرأس حاد الشفرة عندما ( 0، ص1331الخولي، . ) الشذوذ ممارسة أو نفسها العملية إتمام أو الدخول 

يحقن بسم والوحشية يكون مفعوله أقوى و هذا الخنجر برغم حدته إال  أن جل ضحاياه من اللحوم الرقيقة الطرية و 

ساد الناعمة وألانفس البريئة الزكية و تتفاوت وحشيته من خنجر إلى آخر على حسب اليد املحركة له فكلما كانت تلك ألاج

 
ً
 .ألايدي حقيرة و لئيمة كلما كان يفري ألاجساد فريا

و سلوك وهو يشمل تعريض ألي نشاط أ. والاعتداء الجنس ي هو استخدام الطرف إلشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق 

تحرش, جنس ي 
أ
جنسيا ومن  ويتضمن غالبا التحرش الجنس ي بالطفل للفرد من قبيل مالمسته  أو اجباره على مالمسة امل

ولالعتداء . ألاشكال ألاخرى لالعتداء الجنس ي املجامعة وبغاء والاستغالل الجنس ي عبر الصور املخلة بحياء واملواقع إلاباحية

 على خذالن . ذاتها ، ناهيك عما يصاحبه غالبا من أشكال سوء املعاملة الجنس ي آثار عاطفية مدّمرة بحد
ً
وهو ينطوي أيضا

البالغ للطفل وخيانة ثقته واستغالله لسلطته عليه ورغم أن لالعتداء الجنس ي بكل أشكاله  آثارا عميقة ومريعة، إال أن 

ف صدمة عميقة في نفس الطفل متالزمة داون بسبب عنص
ّ
إلاضافي وكلنا نعلم أثار  ر الخوف والعجزالتحرش القسري يخل

 على بقية جوانب حياتهم
ً
 . ذلك وتبعاته النفسية على نفوسهم والتي قد تالزمهم مدى العمر وانعكاسات ذلك سلبا

 :مفهوم متالزمة داون _ 2

متالزمـــــــــــــــة داون حالـــــــــــــــة خلقيـــــــــــــــة وليســـــــــــــــت مرضـــــــــــــــية تنـــــــــــــــتج عـــــــــــــــن زيـــــــــــــــادة كروموســـــــــــــــوم صـــــــــــــــب ي مســـــــــــــــببة تـــــــــــــــأخر فـــــــــــــــي تطـــــــــــــــور    

ـــل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا؛ حيــــــــــــــــــث تــــــــــــــــــؤدي إلـــــــــــــــــى إعاقــــــــــــــــــة ذهنيـــــــــــــــــة، وتــــــــــــــــــأخر فــــــــــــــــــي النمـــــــــــــــــوالطفــ ــــــــــــــــــا أو جســـــــــــــــــديع ـــين . عقليع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدتها بـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي شـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــف فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وتختلـــ

املصـــــــــــــــــابين، وال يوجـــــــــــــــــد دليـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى أن متالزمـــــــــــــــــة داون ناتجـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن عوامـــــــــــــــــل بيئيـــــــــــــــــة، أو ممارســـــــــــــــــات قبـــــــــــــــــل الحمـــــــــــــــــل، أو 

 .(www.moh.gov.sa) .في أثنائه

http://www.moh.gov.sa/
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 :عامل مع ضحايا الاعتداءات الجنسيةالت_ املحور الثالث

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــى مجموعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــؤدي إلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ي يـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــداء الجنســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــأن الاعتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرة بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــود ألاخيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي العقـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــريرية فـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة والســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات البحثيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدعم ألادبيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تــ

ــــدية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــية والجســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــابات النفســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن الاصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعة مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة واســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كبـــــــــــــــــــــــــار متالزمـــــــــــــــــــــــــة ، ل(11،ص1111لـــــــــــــــــــــــــويس هـــــــــــــــــــــــــارمن، . )متنوعـــ

ــــة داون  الـــــــــــــــذين تضــــــــــــــــرروا فــــــــــــــــي مرحلـــــــــــــــة الطفولــــــــــــــــة يعــــــــــــــــانون فـــــــــــــــي كثيــــــــــــــــر مــــــــــــــــن ألا  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن مجموعــ ــ ــ ــ ــ ــــوج مـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرة النضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي فتـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــان فــ ــ ــ ــ ــ ــ حيــ

 :متنوعة واسعة من املشاكل النفسية، البدنية والشخصية

  ال يطــــــــــــــــورون مهــــــــــــــــارات تنظــــــــــــــــيم ومراقبــــــــــــــــة مالئمــــــــــــــــة ومهــــــــــــــــارات التعامــــــــــــــــل مــــــــــــــــع الاشــــــــــــــــخاص بشــــــــــــــــكل كــــــــــــــــاف مقارنــــــــــــــــة

 بااقرانهم من متالزمة داون الذين لم يتعرضو لالعتداء

  وإيذاء النفسهم موجودون في خطر كبير من تكرار إلاعتداء 

 يعانون من العزلة الاجتماعية وعدم وجود الدعم ألاساس ي 

 يجدون صعوبة في الثقة باالخرين ود يتقمصون باملعتدي. 

توجـــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــحايا الاعتـــــــــــــــــداء الجنســـــــــــــــــ ي مـــــــــــــــــن متالزمـــــــــــــــــة داون إلـــــــــــــــــى جهـــــــــــــــــاز الصـــــــــــــــــحة النفســـــــــــــــــية غالبـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا يحـــــــــــــــــدث فقـــــــــــــــــط 

ـــن بعــــــــــــــد وجــــــــــــــود عشــــــــــــــرات الا انــــــــــــــه فــــــــــــــي حــــــــــــــال تــــــــــــــدريبهم فــــــــــــــي مركــــــــــــــز خاصــــــــــــــة قــــــــــــــد يك ــ ــ ــ ــ ــ ـــــز مـ ــ ــ ــ ـــي املركـــ ــ ــ ــ ــ ـــين فـــ ــ ــ ــ ــ ـــــد املختصـــ ــ ــ ــ ـــف عنـــ ــ ــ ــ ــ ــ شـ

مـــــــــــــــــــدربين والارطوفـــــــــــــــــــونين والنفســـــــــــــــــــانين وقـــــــــــــــــــد يكشـــــــــــــــــــف عنـــــــــــــــــــه الاوليـــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــالل التغيـــــــــــــــــــر امللحـــــــــــــــــــو  فـــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــوك 

يواجهــــــــــــــــــــون اضــــــــــــــــــــرار طفيفـــــــــــــــــــــة ومحــــــــــــــــــــاوالت الحـــــــــــــــــــــديث عــــــــــــــــــــن الاعتــــــــــــــــــــداء الجنســـــــــــــــــــــ ي وطلــــــــــــــــــــب املســـــــــــــــــــــاعدة يواجهــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــدم .

ــــام ــ ــ ــ ــ ــ ــــة أو الاتهــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاوب وك. الثقــ ــ ــ ــ ــ ــــي أن تجـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرة فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة كبيـ ــ ــ ــ ــ ـــــاك أهميـــ ــ ــ ــ ــ ـــبب، هنـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذا الســـ ــ ــ ــ ــ ـــــداء لهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــحية الاعتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع ضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل مــ ــ ــ ــ ــ ـــــة التعامـــ ــ ــ ــ ــ يفيـــ

الجنســــــــــــــــــــ ي مــــــــــــــــــــن متالزمــــــــــــــــــــة داون ســــــــــــــــــــتكون منســــــــــــــــــــقة ســــــــــــــــــــلفا مــــــــــــــــــــن اللقــــــــــــــــــــاء ألاول فــــــــــــــــــــي غرفــــــــــــــــــــة الطــــــــــــــــــــوارئ وعلــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــدار 

ـــــدمة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتعادة الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى اســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم وال نعمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي القسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــفاء فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فقضــــــــــــــــــية الاســــــــــــــــــتجواب والعــــــــــــــــــالج، عنــــــــــــــــــدما ال تكــــــــــــــــــون  .الاستشـ

ـــعوبة الت ــ ــ ــ ــ ــــى صـــ ــ ــ ــ ــ ــــة وإلــ ــ ــ ــ ــ ـــــة املعالجــ ــ ــ ــ ــــي الجهـــ ــ ــ ــ ــ ــــة فــ ــ ــ ــ ــ ـــــدم الثقــ ــ ــ ــ ـــبب عـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد تسـ ــ ــ ــ ــ ـــقة، قـ ــ ــ ــ ــ ـــــالج. عــــــــــــــاون منســـ ــ ــ ــ ــــــتقبال املتعـــ ــ ــ ــ ـــم /اســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع الفهـ ــ ــ ــ ــ ة مــ

ـــــحية  ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى تجربــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادقة علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة واملصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوفير الثقــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيم وتــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي تنظـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــكلة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاك مشـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــداء هنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاب الاعتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي أعقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي  -أنــ ــ ــ ــ ــ ــ هــ

 .مفتاح خلق اتصال أولي، ويمكن أن تشكل الخطوة ألاولى نحو إعادة التأهيل

ـــــال  :والســـــــــــــــــــــــلوك الجنســـــــــــــــــــــــ ي أطفـــــــــــــــــــــــال داون  _ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع ألاطفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــديه -بغـــــــــــــــــــــــض النظـــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــدراتهم العقليـــــــــــــــــــــــة-جميـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م لـــ

ـــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرغم مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى الـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذات، وعلــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاف الـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرة اكتشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت دائـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدرج تحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد تنـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي قـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوغ، والتـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل البلــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــى قبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــية حتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلوكيات جنسـ ــ ــ ــ ــ ــ ســـ

ذلـــــــــــــــك قـــــــــــــــد يعـــــــــــــــاني أطفــــــــــــــــال متالزمـــــــــــــــة داون الـــــــــــــــذين يظهــــــــــــــــرون بعـــــــــــــــض الســـــــــــــــلوكيات الجنســـــــــــــــية حالــــــــــــــــة مـــــــــــــــن القلـــــــــــــــق مــــــــــــــــن 

ــــة ِقَبــــــــــــــــل الوالــــــــــــــــدين، باإلضــــــــــــــــافة إلــــــــــــــــى حالــــــــــــــــة رفــــــــــــــــض واســــــــــــــــتنكار داخــــــــــــــــل محــــــــــــــــيطهم الاجتمــــــــــــــــاعي، لــــــــــــــــذلك ال بــــــــــــــــد مــــــــــــــــن ترب ــ ــ ــ ــ ــ يــ

الطفــــــــــــــــــل تربيـــــــــــــــــــة جنســــــــــــــــــية ســـــــــــــــــــليمة، حتـــــــــــــــــــى يســــــــــــــــــتطيع أن يعـــــــــــــــــــيش تطــــــــــــــــــوره الطبيعـــــــــــــــــــي بشـــــــــــــــــــكل يضــــــــــــــــــمن ســـــــــــــــــــالمته مـــــــــــــــــــن 

 .(11،ص 1331سعيد، )  .الاعتداءات الجنسية وقبوله الاجتماعي

هناك بعض املعلومات املغلوطة املتعلقة بأطفال متالزمة داون وحياتهم الجنسية، : التطور الجنس ي ألطفال متالزمة داون _ 

ه ألاخطاء أنهم ليس لديهم ميول جنسية، باإلضافة إلى عدم مرورهم بأطوار التطور املختلفة التي تحدث لألطفال وأحد هذ

https://nooun.net/%d9%83%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a7-%d8%a3%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86/%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%b0%d9%88%d9%8a-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%9f/
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 إلى ألابد، وعلى العكس من ذلك يرى 
ً
العاديين، من الطفولة إلى املراهقة ثم البلوغ، حيث يعتقد البعض أنهم يظلون أطفاال

وفي الحقيقة يمر ألاطفال  .نون من مشكالت سلوكية خصوًصا بعد البلوغالبعض أن مشاعرهم الجنسية عالية جًدا، ويعا

املصابون بمتالزمة داون بنفس سلسلة التغيرات الفيزيائية والهرمونية املرتبطة بالبلوغ، مثل ألاطفال العاديين، باإلضافة إلى 

العوامل الاجتماعية، فاالحتكاك باملجتمع  التغيرات العاطفية التي تحدث أثناء وقبل فترة املراهقة، والتي قد تتفاقم بسبب

والذهاب إلى املدرسة والتعّرض لوسائل إلاعالم كل ذلك يثير حتًما وعًيا بالجنس، إال أن املشكلة الحقيقية تكمن في عدم 

عن قدرتهم على تطوير النضج والتواصل الاجتماعي، وهذا ما قد يجعلهم يتصرفون بشكل غير الئق أحياًنا، عند التعبير 

 .حاجاتهم الجنسية

 :عالمات ودالئل جسمية ونفسية قد توحي بوجود اعتداء جنس ي يقع على متالزمة داون _ 

 . ـ رضوخ طفل متالزمة داون لطلبات احد أفراد آلاسـرة أو غيرهم مع خوفه منه2

 .ـ غياب متالزمة داون لفترات طويلة عن املنزل دون سبب مقبول 3

 ـ انعزاله مع احد الافراد ل4
ً
 .وقت طويال

 . ـ ظهور سلوكيات جنسية غير مناسبة لعمره5

 . ـ ظهور عالمات القلق والخوف والرغبة للقوية في عدم الذهاب الى املركز الذي يتعلم فيه أو برفقة احد ألاشخاص بعينه6

 . ـ فقدان شهية الطعام7

 . ـ شكواه من أعراض جسمية في ألاعضاء التناسلية8

 من أن يلمسه احد عند الاستحمام  أو الخوف من ألاماكن النائية أو املغلقة ـ خوف املتالزمة داون 9

 ـ الانعزال والانطواء وعدم أحساس املتالزمة داون باألمن النفس ي10

 . ـ قلة النشاط11

 . ـ أن يتوفر في يد متالزمة داون مال وهدايا أو حلوى بشكل دائم غير معروفه املصدر12

 . ممارسة العملية الجنــــسية أو مقدماتها مع احد ألاطفالـ محاولة املعاق عقليا 13

  ـ اضطرابات النوم14

ـ قد يتلذذ الطفل بهذا املـوقف ويستمر على ذالك ويؤدي ذالك به إلى الانحراف إذا أهمل ولم يتلقى النصح والحذر من 15 

 . ذالك

العيادة بان الضحية يبكي اشد البكاء ويسال ماذا ـ يشعر باالهانة من جراء ذالك التحرش وكم من حاالت نواجهها في 16

 اعمل وهذا يدل على املرارة التي يشعر بها

 . ـ قد يكون الضحية عدواني انتقام وقد يعتدي على آلاخرين مثلما اعتدى عليه وتكون الحلقة مفرغة في هذا املوقف17

 .  نا الانتحار أو الوسواس القهري ـ منهم من يصاب باضطرابات نفسية مختلفة كالنكوص أو الكابه وأحيا18

 .ـ يصاب بالشذوذ الجنس ي كاللواط والسحاق مما يعزف عن الزواج 19

ناهد )  وهذه في الحقيقة مؤشرات غير كافية إلصـــدار الحكم النهائي بوجود إيذاء جنس ي يتعرض له اطفال متالزمة داون 

 (.11،ص1331سعيد، 
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 املحور الرابع

 :ية الدراسة وإجراءاتهامنهج:  الجانب التطبيقي

يعتبــــــــــــــر املــــــــــــــنهج العلمــــــــــــــي ضــــــــــــــروري ألي بحــــــــــــــث فهــــــــــــــو الطريــــــــــــــق الــــــــــــــذي يتبعــــــــــــــه الباحــــــــــــــث مــــــــــــــن أجــــــــــــــل :  املــــــــــــــنهج املســــــــــــــتخدم_ 

الوصــــــــــــــول إلــــــــــــــى النتـــــــــــــــائج بطريقــــــــــــــة علميـــــــــــــــة ،وتماشــــــــــــــيا مـــــــــــــــع أهــــــــــــــداف وطبيعــــــــــــــة موضـــــــــــــــوع الدراســــــــــــــة، فقـــــــــــــــد اعتمــــــــــــــدنا علـــــــــــــــى 

ـــن تطبيـــــــــــــــق املـــــــــــــــنهج العيـــــــــــــــادي ودراســـــــــــــــة حـــــــــــــــالتين مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل التعـــــــــــــــرف علـــــــــــــــى كي ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتعماال مــ ــ ــ ــ ــ ـــر اســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــنهج ألاكثــ ــ ــ ــ ــ ــــه املــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة ألنـ ــ ــ ــ ــ ــ فيـ

 .طرف الباحثين في مثل هذه الدراسات

يتكــــــــــــــــــون مجتمــــــــــــــــــع الدراســــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن حالــــــــــــــــــة متواجــــــــــــــــــدة بمركــــــــــــــــــز بيــــــــــــــــــداغوجي باملســــــــــــــــــيلة الجزائــــــــــــــــــر  :مجتمــــــــــــــــــع الدراســــــــــــــــــة_ 

 .حيث اجريت الدراسة على عينة قصدية مصابة بمتالزمة داون تعرضت تحرش الجنس ي  

 :جاالت أي دراسة سواء كانت استطالعية او أساسية هي ثالثةألاصل أن م: مجاالت الدراسة_ 

 (.املجال املكاني، املجال البشري، املجال الزمني) 

ـــــيلة : املجـــــــــــــــــال املكــــــــــــــــــاني ــ ــ ــ ــ ــ ـــــداغوجي املســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــز بيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي مركــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاني فـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــال املكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر املجــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــام  –ينحصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــأ عـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــز أنشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو مركــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر وهــ ــ ــ ــ ــ ــ الجزائـــ

1121 

 .1311كورة خالل شهر افريل باشر الباحث الدراسة باملؤسسة الجامعية املذ: املجال الزمني

يمثــــــــــــــــــل املجــــــــــــــــــال البشــــــــــــــــــري مجتمـــــــــــــــــع الدراســــــــــــــــــة الــــــــــــــــــذي أخــــــــــــــــــذت منـــــــــــــــــه العينــــــــــــــــــة وملــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان املجــــــــــــــــــال : املجـــــــــــــــــال البشــــــــــــــــــري 

ـــار  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــان اعتبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيلة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــداغوجي املسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو بيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي املركــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــداغوجي واملتمثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــز بيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مركـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل مؤسسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي يمثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاني او الجغرافـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املكــ

 .اسة للعينة الدراسةهذا املجال هو الاشخاص مصابون بمتالزمة داون كعينة للدر 

 تقديم الحالة 

 عائشة. بالاسم 

 انثىالجنس 

 12العمر 

 جيداملستوى الاقتصادي 

 تعليم ذوي احتياجات الخاصة 6املستوى التعليمي 

 1ترتيب بين الاخوة 

 الخياطةالهوايات 

 سيئة مصابة بمتالزمة داون ارتفاع درجة الحرارة املتكرر  الحالة الصحية
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 ز .د   الام

 13العمر

  عون إدارة رئيس ي : املهنة

 ليسانس علوم اقتصادية: املستوى 

 التعاني من امراض  :الحالة الصحية

 املسيلة: مكان السكن الحالة والعائلة حاليا

 ب مالاب 

 تاجراملهنة 

 متوسط1:  املستوى التعليمي

 مرض السكر : الحالة الصحية

 مقابلة مع الحالة وامها

 كيف حالك؟ سالم عليكمال

 . خيرب -

 ؟ في سن صغيرة فكم كان عمرك وقتها تتكلمتي من قبل بانك تعرضتي للتحرش عندما كن 2-

 سنة 11سنوات واستمر الى غاية  2الام كان عمرها .ال اتذكر  : الضحية

 ؟ من الذي قام بالتحرش بك  3-

 .الجار كان ياخذها مع اخيه الى مركز ذوي الاحتياجات الخاصة فنحن كنا نعمل-

 ؟ كان سن الجار وقتها كم -1

 . سنة13-

 ؟ في أي مكان كان يقوم بعملية التحرش -

فرصة الاقتراب مني وكان ياخذني الى اماكن خالية من السكان ويقوم بمختلف عمليات اللمس والتحسس  كلما سمحت له  -

 .، فلم اكن اعي ما يفعل وهو يمازحني وقول انه يلعب معي وانه لن يلحق ب ياي ضرر الجسدي

 ؟ الم تزعجك تلك التصرفات التي كان يقوم بها معك-

 كان يقول لي بان ال اخبر احدا واننا نلعب مع بعض فقط حتى صرت اهرب منه وأصبح يهددني بان يفضح امري امام اهلي -

 .واني انا من اطلب منه ذلك

 ؟ الم تخبري امك بما كان يحصل معك-

 . طع ان اخبرها بما يحدث معيكان خوفي من امي شديد لدرجة اني لم است  -
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 ؟ ماذا كنتي تتوقعين ردت فعلها عندما تخبرينها باالمر-

 . فهي كانت تشتمني على ابسط الاشياء   تقوم بضربي او قتلي  -

 ؟ كيف كانت مرحلة طفولتك-

 كانت سيئة جدا من جهة الاعاقة ومن جهة اخرى محاوالت التحرش -

 كيف كنت تشعرين وقتها؟-

 . كل ش يء يحوم امامي من ركبي خوف -

 ؟ هل كانت لديك صديقات تلعبين معهم-

 .ال يوجد-

 ؟ أخبريني عن حياتك بعد البلوغ كيف كانت-

كان يراودني إحساس ورغبة ملحة بان افعل  كما كان يفعل بي فكنت امسك بنات صغيرات وأتحرش بهم الى ان تم كشف _  

 برحامري من طرف امي وعاقبتني عقاب شديد وضرب م

 ؟ كيف كان يعاملك اهلك-

 كانوا يرونني مجنونة وال اصلح للحياة  واي ش ي يحدث يلومونني عليه  خاصة بعد اكتشاف قصة التحرش التي تعرضت لها -

 ملا كبرتي وبلغتي كيف كنتي ترين نفسك ؟ -

 .تحرشكنت احتقر نفس ي كثيرا واندم على ما فعلت بالكثير من البنات الصغيرات من ممارسات ال -

 ؟ هل كنت تدركين معنى كلمة الجنس-

 لم اكن اعي اطالقا معنى هذه الكلمة فكانت مجرد نزة انتقام ال غير ولم اكن ادرك ما ذا افعل  -

 : تحليل الكيفي للمقابلة_ 

 : الجنس ي التحرش -

 2العمر  من تبلغ كانت عندما صغرها في وذالك جارها إبن قبل من لتحرش الحالة تعرضت

العودة من املركز   أثاء بيتهم في الضحية يستغل املتحرش كان اكبر مني بحيث كان سنة 13 عمره كان املعتدي أن حيث سنوات

 بإيصالهاالخاص بذوي الاحتياجات الخاصة في غياب الوالدين حيث كان يستغل غياب والديها في العمل بعد ان كان يتكفل 

من ورائي ثم  يجري  كنا نلعب الغوميضة وكان ) مباشر  أصبح بعدها ولكن اشرمب غير ألاول  في التحرش لبيت في غيابهم كان

 أن من وصمت خوف تحت بقيت الضحية أن حيث , لعبي أوقات في دائما وكانت باملالمسة كانت التحرش طريقة وان( يسقط عني

 .زمة داون معها وخاصة مع اصابتها بمتال  ما يحدث ال تفهم كانت الضحية أن إلاضافة إلى أحد تخبر

 بعيدة أثار هناك لكن ضلت وأخرى  زالت من بها التي املدى قريبة أثار بين أتت التحرش أثار إن   

 كان حيث الضحية داخل واضح وألاثر الحال حيث زاد الساعة لحد الضحية مع بقيت والتي املدى

 ذالك ر على اطفال املحطين بها وازدادبنفسها واصبحث تشكل خط حتى وخجلها بانطوائها ذالك وتعدى متعب نفس ي معاش لها

 لم حيث مأساتها حدت زاد الجسد وكرهها النوثتها وانتقالها لتقمص بمن تعدى عنها مما صورة تقبل بعدم الحالة بوصل

الاسرة بتغير مكان  اضطر جراء انتشار اخبار اعتدائها على اطفال مما  وذالك املوت في ترغب الحالة وأصبحت هنا تتوقف
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 لخفض كوسيلة بمعتدي وأتقمصالسرية  العادة تتخذ جلعها هنا من. ة واستقال الام من عملها من اجل اعتناد بابنتهاالاقام

 .املعتدي عن وابتعادها بلوغها بعد وخاصة واملعانات الضغط من وتخفيف املشاكل من ولهروب التوتر

 في وصعوبة واندفاعات انفعاالت ولديها  نفسها على سيطرةال على قادر غير املفحوصة أن تحليل املقابلة تبين نتائج خالل من

 عدم أيضا وضهر , العاطفية واملشاكل والسلبية بالذات الثقة عدم جانب إلى نفسها على السيطرة على القدرة وعدم املواجهة

 العائلي إلارتباط في إضطراب وجود جانب إلى عاطفية مشاكل من تعاني املفحوصة , جديدة وضعيات في الدخول  على القدرة

  ألاب ولوم الام وتقمص بمعتدي مما شكلت خطر على املحطين بها  مع العالقة غياب خالل من تبين الذي

  :عرض وتحليل النتائج

 التحرش الحالة ضحي التحرش الجنس ي من ذوي الاحتياجات الخاص متالزمة داون ضحايا مع العيادي العمل خالل من

 نضج عدم أي عجز مرحلة الكبر مرحلة . في الالسوية سلوكات ظهور  في تسبب ما الاعتداء جراء بيةسل نفسية آثار وجود الجنس ي

 إلاستثارات مع السوي  و املتكيف التعامل و الخارجية أو الهجوم عن إلاستثارات بصد له يسمح بشكل النفس ي الجهاز في

النفس ي  الجهاز بنيات عمل في السالمة عدم عن أو ارجيةالخ املواضيع تحدثه الذي الخارجي إلاعتداء أم ،الناجمة الداخلية

 .باملقابلة الخاص املحتوى  تحليل استخدامنا طريق عن ظهر وخاصة مع وجود اعاقة و حيث

حيث الفرضية العامة ينعكس التحرش الجنس ي على متالزمة داون على معاشه النفس ي في كبر بلتقمص باملعتدي وتكرار 

 . وفرضية محققة حسب الحالة املطبق عنها .حيث هذه الاثار هي نتاج التحرش في الصغر تحرش باآلخرين في الكبر 

  يعاني مخوف تكرار التحرش ووقوع تحت ضغط الابتزاز وتهديد وهو ماكدته الحالة من خوفا من امها وكشف

 .امرها 

  يـــــــــــــــــــدرك مصـــــــــــــــــــابون بمتالزمـــــــــــــــــــة داون التحـــــــــــــــــــرش الجنســـــــــــــــــــ ي حســـــــــــــــــــب التربيـــــــــــــــــــة الجنســـــــــــــــــــية لـــــــــــــــــــديهم ولهـــــــــــــــــــم تشـــــــــــــــــــبه

 .الشخص العادي 

 : وإلاقترحات التوصيات _

 ضرورية  لألطفال متالزمة داون  الجنسية التربية. 

  وجوب الاعتناء والاهتمام بهذه الفئة نتيجة ضعف قدراتهم العقلية. 

 وجوب عدم التستر على التحرش الجنس ي خوف من عار ومحاكمة الجاني قانونيا 

 دراستها على بالتشجيع الدارسات هذه مثل على الصمت حاجز وكسر املوضوع خطورة تبيين 

 بذوي الاحتياجات الخاصة التحرش الجنس ي عن موضوع تحسيسية وأيام دراسية وأيام ملتقيات إجراء 

  جعـــــــــــــــــــل الفتتـــــــــــــــــــات فــــــــــــــــــــي ألامـــــــــــــــــــاكن العامــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــدعوا لحمايــــــــــــــــــــة ذوي الاحتياجـــــــــــــــــــات الخاصــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن الاعتــــــــــــــــــــداءات

 .الجنسية

  ن بـــــــــــــــــــالخطر الـــــــــــــــــــذي يحـــــــــــــــــــيط بابنـــــــــــــــــــائهم وطـــــــــــــــــــرق التكفـــــــــــــــــــل توعيـــــــــــــــــــة اوليـــــــــــــــــــاء الاطفـــــــــــــــــــال املصـــــــــــــــــــابون بمتالزمـــــــــــــــــــة داو

 .بهم وتعليمهم التربية الجنسية بما يتناسب وقدراتهم العقلية 
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 :قائمة املراجع

 الطفولة علوم ومعرض ملنتدى قدمتها بحثية ورقة ألاطفال، تواجه مشكلة الجنس ي التحرش، (1331)منيرة محمد الخولي _ 

 .املبكرة

 - نشر مقال ، ؟ وكيف ملاذا ألاسرة داخل بالطفل الجنس ي ، التحرش(1331) باشطح سعيد ناهد_ 

 .الحياة دار عن الصادرة " لها " مجلة من 63 العدد في

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/BabyHealth/Pages/005.

aspx 
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 اقع إلالكترونيةالاستغالل الجنس ي لألطفال عبر املو 

Sexual exploitation of children via web sites 

 رحال نور الهدى

 طالبة دكتوراه علم النفس العيادي

 الجزائر – 2وهران  -جامعة محمد بن أحمد 

 :           امللخص 

يعـول عليـه فـي نهضـة املجتمـع تكتس ي شريحة ألاطفال أهمية بالغة ، على اعتبار  أن طفل اليوم هو رجل الغـد و الـذي           

و نظـــرا لتطـــور التكنولوجيـــا و وســـائل الاتصـــال و فـــي ظـــل مــا  يســـمى بالعوملـــة ، أصـــبح  هـــذا الطفـــل يعـــيش فـــي ظـــروف . و تقدمــه 

مختلفــــة عمــــا كــــان يعيشــــه الطفــــل ســــابقا ، ممــــا يجعــــل الانقيــــاد نحوهــــا واقــــع ال مفــــر منــــه و خاصــــة عنــــدما نــــتكلم علــــى طريقــــة 

ليــــوم أصــــبح يعــــيش طفولتــــه مــــن وراء الشاشــــات إلالكترونيــــة ،  إال ان هنــــاك مــــن اســــتغل هــــذا التطــــور اســــتخدامها ، فطفــــل ا

، و جـــاءت هـــذه الورقـــة  العلمـــي ألغـــراض إجراميـــة عديـــدة و منهـــا اســـتغالل البـــراءة لضـــعفها و قلـــة إدراكهـــا و خبرتهـــا فـــي الحيـــاة 

ع إلالكترونيـة و أشـكالها و أيضـا الوقـوف عـن أهـم العوامــل البحثيـة لتعـرف علـى ظـاهرة الاسـتغالل الجنسـ ي لألطفـال عبــر املواقـ

 . املؤدية لها و آلاثار املترتبة عنها  

 واقع إلالكترونية ، أشكال الاستغالل ، عوامل ، الاثار امل ألاطفال ،الاستغالل ، الجنس ي ،:   الكلمات املفتاحية

Abstract: 

         The children segment is of great importance, given that the child of today is the man of tomorrow, who is 

relied upon for the advancement and progress of society. And due to the development of technology and means 

of communication and in light of the so-called globalization, this child has become living in different conditions 

than the child was living in previously, which makes being submissive towards it an inevitable reality, especially 

when we talk about the way to use it, today's child is living his childhood from behind Electronic screens, but 

there are those who have exploited this scientific development for many criminal purposes.  this is what one 

shall deal with in this research papers to learn about the phenomenon of sexual exploitation of children through 

websites and its forms, as well as to identify the most important factors leading to it and the consequences 

thereof. 

Keywords:  sexual ,exploitation, children ,websites, forms of exploitation. factors and effects  
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 : املقدمة 

 تطـور التكنولوجيـا العصـريةت
ً
الجـرائم ألاخالقيـة  تحتـل الصـدارة فـي ترتيـب  وأصـبحت  , ساير جرائم الاستغالل الجنس ي عمومـا

إلاجمالي للجرائم بما فيها الجرائم الجنسية التي تشهد تصاعدا بوتيرة مريبـة ،  و قـد كـان لتطـور الحاصـل فـي مجـال تكنولوجيـا 

فــــي بـــادئ ألامـــر لـــم يكـــن هنـــاك قلـــق مـــع بدايـــة . ألاثـــر الكبيـــر فـــي نمـــو و اســـتفحال ظـــاهرة الاســـتغالل الجنســـ ي إلاعـــالم و الاتصـــال 

ـــطتها  ـــا أو بواســ ـــن أن ترتكـــــب عليهـ ـــن جــــــرائم يمكــ ـــبكة إلانترنـــــت مـ ـــا آمنــــة فـــــي تصــــميمها , شـ ـــن هـــــا مومل, ألنهــ حدوديــــة مســـــتخدميها مــ

املجتمـــع إلـــى قائمـــة مســـتخدميها  شـــرائح دخـــول كافـــة أدى إلـــى امها مـــع توســـع اســـتخدمـــع التطـــور التكنولـــوجي و لكـــن , البـــاحثين 

,  و نفاذ منهـا , وسهولة محو آثارها , وهي جرائم تتميـز بالحداثة وسرعة التنفيذ , بدأت تظهر الجرائم املعلوماتية على الشبكة ف

عالم تبادل املعلومات في  لتواصل أو  وسيلةمجرد  الولوج على املواقع إلالكترونية مجرد ولم تعد . ا وصورها مـع تعـدد أشكاله

 مليتم استغالل هذا الفضاء الافتراض ي أصـحاب  النفـوس املريضـة و املنحرفـة  للممارسـة رذيلـة و تنفيـذ وجـرائمه,  الافتراض ي 

, جريمـة دوليـة وباتـت , ولقـد عبـرت واجتـازت هـذه الجـرائم الحـدود والبلـدان والقـارات  .النسـاءو واسـتغالل ألاطفـال واملــراهقين 

باعتبــــارهم رجــــال ونــــساء  شـــرائح مهمـــة وهـــم ,  شـــريحة ألاطفـــال وألادهـــى مـــن ذلـــك أن الشـــريحة ألاكثـــر تعـــامال مـــع إلانترنـــت هــــم 

لقــد حظيـت  حقــوق الطفــل اهتمامـا دوليــا متزايــد  الســيما قـد تزايــدت أنــواع و أشــكال  ولهــذا نجــد فـي آلاونــة ألاخيــرة  ,ملسـتقبل ا

علـــى الطفـــل بحيـــث يكـــون  فريســـة ســـهلة املنـــال  ملروجـــي البغـــاء و الـــدعارة علـــى املواقـــع إلالكترونيـــة باعتبارهـــا  لجـــرائم الواقعـــة 

ســاحة مفتوحــة لتعــرض الطفــل لجميــع أنــواع و ألاشــكال إلاســاءة الجنســية  نظــرا لضــعف قدراتــه الذهنيــة و ســهولة إلايقــاع بــه 

ألاطفال أثناء التي يجب أن ترافق هؤالء حرك و الاخذ التدابير الزمة  من جهة و غياب الرقابة من جهة أخرى ، و لهذا يجب الت

ويتجنبـــوا املخـاطر التــي , وحتـى يحســنوا التنـاول والتــصرف , فــي تعـاملهم مــع كـل مــا يصـادفهم  تصـفحهم للمواقـع إلالكترونيــة و 

ترنــت عامــة و مواقــع إلالكترونيــة خاصــة ملــا لهــا مــن آثــار وخيمــة ، فأصــبح التعامــل مــع شــبكة الان قــد تــدمرهم وتــدمر مســتقبلهم

حتمية ال مفر منها ، ال نستطيع التخلي عنها ملا لها من اجابيات كثيـرة ال يمكـن انكارهـا و لكـن مـا أصـبح املطلـوب منـا هـو ايجـاد 

 .  عبر املواقع إلالكترونية و حمايته منها  لطرق وآليات مكافحة جرائم الاستغالل الجنس ي لألطفا

 : ألاهمية 

تعتبـر جـرائم الاسـتغالل الجنسـ ي عبـر املواقـع الالكترونيـة مـن أخطـر الجـرائم علـى الاطـالق ، و تتجلـى أهميـة الدراسـة               

فــي كــون التعامــل مــع هــذه القضــية لــيس مــألوف فــي ثقافــة العربيــة و الحــديث فيــه يعتبــر مــن املواضــيع املحظــورة هــذا مــن جهــة 

بشكل مريب  و في ضل اهمال الدول العربية الجرائم إلالكترونية التي تقع على قاصرين و ومن جهة أخرى تنامي هذه الظاهرة 

انشغالها في أمور أخرى ، أيضا كثرة الجناة الخطرين الشواذ املنجذبين إلى ألاطفال و الذين يغرون ألاطفـال مـن خـالل املواقـع 

و يقـع الطفـل فريسـة  ءلون لـه مقـاطع و الصـور مخلـة بالحيـاإلالكترونية و يصورون لهم الصور التـي يحبونهـا و يجـذونهم و يرسـ

الاســتغالل الجنســ ي الافتراضــ ي و لــم يتوقــف ألامــر إلــى هنــا فحســب بــل  يدعونــه إلجــراء لقــاءات حقيقــة و يكثفــون مــن ســاعات 

 فدأ بـالخطالتواصل معه حتى يكتسبون الثقته  ، و ما قد يؤول بعد ذلك هو تعرض الطفل إلى سلسة من الجرائم و التي تبـ

 . و الاعتداء جنس ي الفعلي عليه   و قد تستمر سلسلة جرائمهم إلى القتل و بيع أعضائه و املتاجرة فيها 

 :  ألاهداف

 :في مجموعة النقاط التالية  يمكن حصر أهداف الدراسة 
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  التعرف على ظاهرة الاستغالل الجنس ي  التي يتعرض لها ألاطفال عبر املواقع إلالكترونية 

 ف عن أهم ألاسباب و العوامل التي ساعدت في تنامي هذه الظاهرة بشكل سريع الكش . 

  الوقوف على آلاثار و مخلفات  التي تنتج عن تعرض الطفل إلى الاستغالل الجنس ي عبر املواقع إلالكترونية 

  التحسيس آلاباء بخطورة الظاهرة 

 تقليل منها التفكير في إيجاد آليات و وسائل ملكافحة هذه الظاهرة و ال . 

  حماية ألاطفال من الشواذ و املنحرفين 

  تسليط الضوء على انواع و الاشكال الاستغالل الجنس ي الذي يتعرض له الطفل في العالم الافتراض ي 

  تقديم توصيات عملية من أجل حماية ألاطفال من الاستغالل الجنس ي عبر املواقع إلالكترونية . 

  النظري للدراسة إلاطار :  أوال

 الاستغالل الجنس ي عند ألاطفال تعريف -1

يعـــد الاســـتغالل الجنســـ ي مـــن ألاعمـــال املمقوتـــة شـــرعا و املجرمـــة قانونـــا و الـــذي تدينـــه بشـــدة املجتمعـــات علـــى اخـــتالف           

ي السـنوات أديانها و تنوع عاداتها و تقاليدها ، و قد شكل جنس ألاطفـال ظـاهرة ملفتـة ألنظـار العـالم و التـي تشـهد نمـوا رهيبـا فـ

ألاخيــرة خاصــة فــي ظــل تطــور تكنولوجيــا إلاعــالم و الاتصــال لتمثــل الانترنــت و خاصــة املواقــع إلالكترونيــة  أكبــر وســيلة مســاعدة 

و في اطار هذه العالقة الوطيـدة بـين الاسـتغالل الجنسـ ي لألطفـال كظـاهرة . على استفحال جريمة الاستغالل الجنس ي لألطفال 

 . رونية كوسيلة اتصال فعالة  و التي تساهم بشكل كبير في تنامي هذه الظاهرة اجرامية و مواقع الالكت

املسيئة للبشرية ، كما أنها تعرف  بأنهـا عبـارة عـن ممارسـات  و أفعـال  يعد الاستغالل الجنس ي من السلوكيات الضارة و            

و لكـن مــا يهمنــا . حـدهما و هــو الشـخص املســتغل  مخلـة بالحيــاء بـين شخصــين أو أكثـر مــن أجـل إرضــاء الرغبــة الجنسـية لــدى أ

هو استغالل ألاطفال جنسيا و الذي هو عبارة عن اتصال أو محاولة اتصال جنس ي بين طفل و شخص البالغ من أجـل إرضـاء 

رغبـــات جنســـية عنـــد هـــذا ألاخيـــر ، و ذلـــك بمحاولـــة اســـتدراج ذلـــك الطفـــل إليـــه تـــدريجيا و اســـتخدام القـــوة و الســـيطرة ليـــه إذا 

. كما قد ينطوي مفهوم الاستغالل الجنس ي على استغالل ألاطفال عبر الصـور الخالعيـة و املواقـع إلاباحيـة . اقتض ى ألامر ذلك 

 (116،  1310:إبراهيم )

 طفال عبر املواقع الالكترونية إباحية ألا -2

هــا فعــال ال أخالقيــا فهــي جريمــة قائمــة بحــد إلاباحيــة انتهــاك جســيم لألخــالق و القــيم داخــل املجتمــع ، فــإلى جانــب كونإن           

و الاباحيـــة  تشـــمل كـــل مـــادة تحتـــوي علـــى جـــنس فاضـــح أو بدايـــة مـــن صـــور عاديـــة كاشـــفة العـــورة و انتهـــاء بفـــيلم يصـــور .ذاتهـــا 

 . عالقة الجنسية كاملة بين اشخاص مثليين ـأو مختلفي الجنس ، أطفاال أو بالغين بغرض إشباع و إثارة الشهوات الجنسية 

قـــل للمـــؤمنين يغضـــوا مـــن أبصـــارهم و : "و فـــي هـــذا الشـــأن قـــد نهـــت الشـــريعة إلاســـالمية عـــن كشـــف العـــورات إذا قـــال   تعـــالى 

يحفظــوا فــروجهم ذلــك أزكــى لهــم إن   خبيــر بمــا يصــنعون ، و قــل للمؤمنــات يغضضــن مــن أبصــارهن و يحفظــن فــروجهن و ال 

تعـــالى الـــذين يشـــيعون الفاحشـــة بـــين النـــاس بعـــذاب ألـــيم باعتبارهـــا مـــن جـــرائم  كمـــا توعـــد  ..." يبـــين زينـــتهن إال  مـــا ظهـــر منهـــا 
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إن الـذين يحبـون أن تشـيع الفاحشــة فـي الـذين آمنـوا لهـم عـذاب ألـيم فـي الـدنيا و آلاخــرة و   : " الفسـاد ، و قـد قـال عـز و جـل 

 " يعلم  و أنتم ال تعلمون 

ع اكثـر و تتوسـع عبـر نطـاق كـل أنحـاء العـالم ، فقـد منحـت هـذه الشـبكة و قد و جدت إلاباحية صدها عبر شبكة الانترنت لتشـي

إذا أتاحـت هـذه ألاخيـرة وسـائل كثيـرة و متطـورة مـن . لإلباحية  مفهوما جديدا من إلاباحية التقليدية إلى إلاباحية عبر الانترنت 

يخـتص ببـث و نشـر الصـور إلاباحيـة و منهـا مـا أجل صناعة إلاباحية الجنسية ، و انتشـرت املاليـين مـن املواقـع إلاباحيـة منهـا مـا 

 . يهتم بإنتاج ألافالم املجسدة للعالقات الجنسية 

أما في ما يخص إلاباحية عند الاطفال عبر املواقع إلالكترونية و جرائم الاستغالل الجنس ي لألطفال عبر الانترنت تضاعفا كبيرا 

قبــل قناصـــ ي الجـــنس ، و بـــروز نـــوع مســـتحدث مـــن التجـــارة العـــابرة فــي نســـبتها ، و أصـــبحت شـــريحة ألاطفـــال هـــي املســـتهدفة مـــن 

للحدود هي تجارة جنس ألاطفال و ذلك   من خالل تصوير ألاطفال في وضعيات جنسية فاضحة و خلة بالحياء و ألاخالق ، إلى 

فــي وضــعيات  جانــب اعتمــاد تقنيــة الصــور املركبــة و ذلــك بأخــذ صــور رؤوس أطفــال عــاديين ووضــعها علــى صــور أطفــال آخــرين

، و لم يقف ألامر عند هذا الحد فقط ، بل تجاوز نقاط الاستغالل الجنس ي لألطفال إلـى إجـراء محادثـات بـين الجـاني   جنسية

و الطفل الضحية و تبادل عبارات جنسية عن طريق خدمة املحادثات الشخصية حيث يتمكن التحدث مع الطرف آخر صوتا 

 . تحسيس الطفل باألمان و الحنان و استدراجه إلى مواضيع الجنس  وصورة و كتابة ، فالجاني يسعى إلى

 : عبر مواقع إلالكترونية  ألاطفال جنسياستغالل الا  التي تؤدي إلى أسباب و دوافع-1

 يلجـــأ املجرمـــون إلـــى الجـــرائم الانترنـــت لكونهـــا جريمـــة عـــابرة جريمـــة عـــابرة :ســـهولة الطمـــس أركـــان الجريمـــة و معاملهـــا

ر فيها للعنف كما ال تتطلب مجهودا كبيرا و إنمـا تعتمـد علـى الخبـرة التـي تمكـن الجنـاة مـن تـدمير ألادلـة للحدود و ال أث

املادية التي تدينهم في زمن قياس ي ، فاألشخاص الذين يحاولون استغالل ألاطفال جنسـيا قـد ينشـرون صـورا إباحيـة 

ـــان معرفــــة القــــائم بـــــذلك ، فخبلهــــذا الطفــــل علــــى موقــــع مــــا دون إمكانيــــة  ـــن تضــــليل مكــ ـــي هــــذا املجــــال تمكنــــه مـ رتــــه فـ

مـن ثـم    كمـا قـد يسـتعمل الجـاني تقنيـات تعرقـل إلـى وصـول إلـى الـدليل. تواجدها و املوقع الذي تم من خالله النشـر 

 ( 111ب ت ، : عزيزة ) صعوبة إثبات الجريمة و هذا ما يفسر خصوصية جرائم الانترنت 

  فقـد كانـت فـي أواسـط  , م أن أمريكـا هـي أولـى دول العـالم فـي إنتـاج املـواد إلاباحيـةمـن املعلـو   :  انتشـار تجـارة إلاباحيـة

  مليـون دوالر عــام  61وقــد زادت تجـارة تـأجير ألافـالم إلاباحيـة مـن . مجلة من هذا النـوع  11٠التسعينات تصدر سنويا 

يــة تــأوي وحــدها أكثــر مــن اثنــي عشــر ألــف كمــا أن واليــة كاليفورنيــا ألامريك.  م 1117 دوالر عــام مليــون  771م إلـــى 1121

وقــد أكــدت دراســة قــام بهــا املــدعي العــام فــي الثمانينــات أن منطقــة جنــوب . موظــف يعملــون فــي تجــارة إلاباحــة وحــدها 

وقـد أسـماها البـاحثون عاصـمة العـالم فـي ألافـالم  ,إلاباحيـةمـن ألافـالم والوسـائل % 23كاليفورنيا تنتج ما ال يقـل عـن 

وقـــد وجـــد التجـــار صـــعوبة فائقـــة فـــي جمـــع ألامـــوال عـــن  ملـــوادا ا تعـــد املجـــر عاصـــمة أوربــــا فــــي إنتــــاج هــــذهكمـــ, إلاباحيـــة 

 , طريـــق صــــفحات النســـيج العـــالمي إال فـــي شـــريحة واحـــدة وهـــي شـــريحة صـــفحات الــــدعارة 
ً
 و, فإنهــــا تجـــارة مربحـــة جـــدا

م  1111 ففـي عـام. بـل الحصـول علـى هـذه الخـدمات ولو اضطروا لـدفع ألامــوال الطائلـة مقا, يقبل الناس عليها بكثرة 

كمـا , مليـار دوالر  12 مـن التجـارة إلالكترونيـة والبـالغ دخلهـا %   2    بلغت مجموعـة مشتريات مواد الدعارة في إلانترنـت

ـــ وتتكــــاثر هــــذه الصــــفحات , مليــــون دوالر  12 ى الـــــدخول علـــــى الصــــفحات إلاباحيــــةبلغــــت مجموعــــة ألامــــوال املنفقــــة علــ

 (: ب ت : بن عزيزة )  بلغ مئات الصفحات إلاباحية الجديدة في ألاسبوع الواحد ل  تبشكل مهـو 
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 وقد توسـع , ويعرفه الـبعض بشبكة الشبكات , ال شك أن إلانترنت هو جزء من ثورة الاتصاالت  : التطورات العلمية

م قدر عدد مستخدمي الشبكة  1112ام ألامريكية ع NUA ففي استطالع أجرته شبكة, استخدام الشبكة عبر العالم 

وتصــدرت أمريكــا وكنــدا الصــدارة مــن حيـــث عــدد املســتخدمين الــذين بلــغ , مليــون مســتخدم  101عامليـــا مـــا يقــرب مــن 

م أن عـدد املسـتخدمين للشـبكة عــام  1333وفـي تقـدير أجرتـه أيضـا نفـس الشـبكة عـام , مليون مستخدم  63عددهم 

 فـــي شــتى مجاالتــه والســــيما تلـــك املتعلقـــة , تخدم مســـمليــون  111م ســـيكون  1331
ً
 واضــحا

ً
ولقــد شــهد إلانترنـــت تطــورا

و مـع وقـد أدى ذلـك إلـى انتشـار مواقــع تحـرض علـى ممارسـة الجـنس سـواء للكبـار أ, بالصفحات واملواقع املوجودة فيـه 

إلحـدى املنظمـات علـى شـبكة  بنشـر صـور جنسـية فاضـحة للبـالغين وألاطفـال ففـي تقريـر ع وتقوم هذه املواق, ألاطفال 

وجهـة وخاصـة تلـك امل , إلانترنت ذكـرت أن شـبكة إلانترنت مسؤلة إلى حد كبير عن الارتفاع الهائـل فــي جــرائم إلاباحيــة

 , م 1122 جريمــة عــام  01جريمة جنسية ضد ألاطفال في بريطانيا  111 شـهد م 1331م وذكرت أن عـا, ضد ألاطفال 

وفــي دراســة أجريــت تبــين أن هنــاك  ر ، الهواتــف املحمولــة قــد يزيــد ألامــ مــة أن إلانترنــت املتــاح علــىوأفــادت هــذه املنظ

 علــى املواقــع إلاباحيـة
ً
 كبيــرا

ً
بــأن  إلاباحيــة والتــي تصــدر مجلـة إباحيــة بــنفس الاســم Boy Play  وذكـرت شــركة , إقبـاال

ك هناك مواقع إباحية مشابهة تستقبل أكثر من وكذل, مليون زائر يزورون صفحاتها على شبكة إلانترنت أسبوعيا 2.1

مـن الصـور املتداولـة فـي املجموعـات إلاخباريـة هـي صـور إباحيـة وفـي % 23كمـا وجـد أن أكثـر مـن , ربع مليون زائـر يوميـا 

مـن سـكان أمريكـا % 03م وجـد أن أكثـر مـن  1333ألامريكيــة فــي مـارس  Zogby عمليـة إحصـاء أجرتهـا مؤسسـة زوجبـي

ور بعـد ذلـك يتطـ تبـدأ هـذه العمليـة بفضـول بـرئ ثــم ويقـول أحـد البـاحثين إنـه غالبـا مـا, فحات إلاباحيـة يزورون الص

   12إلى إدمان من عواقـب وخيمـة وفـي دراسـة أخـرى أجريـت بجامعـة كـوينز فـي لينجسـتون باونتـاريو بكنـدا دامـت 
ً
شـهرا

م إلــى  1111عــام %  11وقــد زادت نســبتها مــن , ثبــت أن هنــاك اتجاهــا ملحوظــا فــي الصــور الخليعــة إلــى تصــوير ألاطفــال 

كمـا ثبـت أن تواجـد القنـوات الفضـائية إلاباحيـة وسـهولة متابعـة املواقـع إلاباحيــة فـي املنـزل يـؤدي  , م 1117عام % 13

وفـــي دراســـة ثبــت بهـــا أن أمثـــال هـــؤالء , كاعتــداء ألاطفـــال علـــى إخــوانهم الــــصغار واغتصـــابهم جنســيا , إلــى نتـــائج وخيمـــة 

مثــل ذلــك الرجـــل املتفـــوق دراســـيا والفاعــل للخيــر الــذي ظهــر , عتـــدين ربمـــا ال يعــرف عــنهم ســوء الخلــق أو فعــل الشــر امل

وكـــان الـــدافع الوحيـــد لهـــذه ألاعمـــال هـــو ســـهولة , بعـــد ذلـــك أنـــه كـــان يغتصـــب النســـاء بحـــد الســـكين أو مــــا شـــابه ذلـــك 

 صغرالحصول على املواد إلاباحية في صباه وتشبعه بها منذ ال

   لكنهــــا مــــشروعات تجاريــة ــــــــــــــــ تعتمـــد إلانترنـــت , وهـــي ليســـت مقــاهي بـــاملعنى الحرفـــي لكلمـــة مقهــى  : كثــرة مقـــاهي إلانترنـــ

وتجمع بـين خدمة املقهى التقليدي ـ حيث يمكـن الحصـول علــى مــشروب ـ وخدمــة , كوسيلة وهدف ـ وتهدف إلى الربح 

 بعــد يــوم وتنتشــر مقــاهي إلا  . إلابحــار فــي شــبكة إلانترنــت
ً
ويؤمهــا العديــد مــن العــاملين فــي قطــاع تكنولوجيــا , نترنــت يومــا

ـــتراحة والحـــــوار  ـــا فــــــي أي مقهـــــى تقليـــــدي , املعلومـــــات وأصـــــدقاؤهم لالســ ــ ـــيط , كمـ ـــالف بســ ـــع خــ ــــؤالء , لكـــــن مــ وهـــــو أن هـ

ـــن الكمبيـــــوتر  , أرادوا  والـــــذي يعطـــــي هــــؤالء إلاحســـــاس بقـــــدراتهم علــــى تملـــــك املعلومــــــات متـــــى, ألاصــــدقاء علـــــى مقربــــــة مـ

وإمكانيــة الوصــول إليهــا بســهولة وقــد أجريــت دراســات علــى مرتــادي هـــذه املقـــاهي اتـــضح أن أكثـــر مرتاديهــا مــن الشــباب 

وقـد أكـدت عينـة املرتادين أن مقهى إلانترنت قد جاء فـي الترتيـب ألاول ضـمن أكثــر . عامـا  13 الذين تقل أعمارهم عن

تضــح مــن متوســط آراء أفــراد عينــة الدراســة وجــود آثــار ســلبية نوعــا مــا للتعامــل مــع كمــا ا. أمـــاكن اســتخدام إلانترنــت 

كـــان علـــى رأســـها وجـــود روابـــط فـــي العالقـــات عبـــر إلانترنـــت قـــد , علــــى الانحــــراف الــــسلوكي للمرتـــادين  إلانترنـــت فـــي املقـــاهي

 تؤدي إلى عالقات غير مشروعة بين الجنسين
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 كاملدرســة ,  أنشــطتها امـل التربويــة كثيـر مــن املؤسسـات املتعلقــة باألطفـال ويــدخل فـي إطــار العو  : العوامـل التربويــة

 فـــي حيـــاتهم , وألانديـــة الاجتماعيـــة 
ً
و والحـــديث عـــن إحـــداها هـــ, والتـــي تعـــد مـــن أهـــم تلـــك املؤسســـات وأبرزهـــا تـــأثيرا

إلــى عالقــات ألن الطفــل تتحــول عالقاتــه داخلهــا مــن عالقــات اجتماعيــة أســرية  ,حــديث عــن ألاخــرى إلـــى حــد كبيــر 

فالطفل حينما يذهب إلى املدرسة يترك وراءه كل ألاشياء املألوفة لديه ويتصل ببيئـة جديـدة  , اجتماعية خارجيـة

, ومن املؤكد أن الطفل أصبح يعيش في عـالم جديـد تسـوده معـايير جديـدة , تختلف كليا عن البيت الذي يسكنه 

وبالطبع فإن املعايير التي تخلـق الشخــصية السـوية , غير سوية وهذه املعايير قد تؤدي إلى خلـق شخصية سوية أو 

فينشأ طفال بأنماط تربوية إيجابية , وتثقيفه   وأمعنت في تعليمه, ل نصب عينيها وضعت الطف,هي معايير إيجابية 

ـــال .والعكـــس صـــحيح , يقبلهـــا املجتمـــع  ـــس ي لألطفـ تــــدني  كــــذلك مـــن العوامـــل التربويـــة املـــؤثرة فــــي الاســـتغالل الجنـ

كــذلك الكبــت الجنســ ي الــذي , وعــدم احتــواء املنــاهج الدراســية علــى أســـاليب الثقافـــة الجنســية , املســتوى الثقــافي 

وانعــــدام آليــــة , أيضـــا ضـــعف الرقابـــة فـــي ألاســـرة ومراكـــز إلانترنـــت , جعـــل مـــن الجــــنس إلالكترونــــي وســــيلة للتنفـــيس 

باإلضــافة إلــى جهــل أوليــاء , باحيــة إلا  مــن الولــوج فـــي املواقـــعوجــود حمايــة قانونيــة يمكــن تطبيقهــا بمنــع القاصــرين 

 .  الناجمة عن سوء استخدامه  ألامور في استخدام الحاسوب وألاخطـار

  إن جرائم الانترنت بصفة عامة تمتاز بحداثة لذا لبم تتطرق التشـريعات إلـى جميـع جوانبهـا ،  :نقص التشريعات

العبيـدي  ) اءات الجنسية بما فيها تلك التي تتعلق باالنترنت ارتفاعا كبيـرا و امام هذا النقص عرفت جرائم الاعتد

 :1310  ،27  ) 
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ختلف ذلك ألن نظرة املجتمعات لهذه الظاهرة ت, ال يوجد تحديد دقيق لصور الاستغالل الجنس ي لألطفال عبـر شـبكة إلانترنت

ومــن أبــرز صــور الاســتغالل وفقــا للقــيم والعـادات والتقاليــد مناســبة للمجتمعــات العربيــة , ومــن مجتمــع آلخــر , مـن دولــة ألخـــرى 

والتحــريض علــى الفســق مــن  الجنســ ي والتــي يكــون الطفـــل محـــال لهـــا عــرض الصــور وألافــالم واملحادثــات املنافيــة لــ داب العامـــة

إلانترنــت يــتم عــن طريقهــا نشــر هــذه الصــور والجــرائم عــرض الصــور وألافــالم واملحادثــات  جانــب آخــر هنــاك خــدمات عبــر شــبكة

ثـم محاولـة , يبـدأ اسـتغالل ألاطفـال جنسـيا مـن عــرض املــواد إلاباحيــة علــيهم ألغـراض تربويـة تعليميـة  : املنافيـة لـ داب العامـة

, ثـم إقنـاع الطفـل بأنـه لـيس بمفـرده فـي هـذا املجـال , فيـه إلقناع الطفل بـأن النـشاط الجنـس ي الصريح أمـر مقبـول بـل مرغـوب 

ثـم , ومن ثم تبلد الطفل تجاه املـواد إلاباحيــة وإزالـة العقبـات التـي كانـت تحـول دون إلاطـالع عليهـا ,  وأن مثل هذا السلوك جيد

ؤيـة صـور فوتوغرافيـة وأفـالم ثـم التقـاط ور , السماح له بالتعريف على البرامج والنـدوات التـي تنـاقش املوضـوعات ذات الصـلة 

كمادة جذب وإغواء لضحايا أكثر لقد أصبح الترويج للمعطيات إلاباحية   ك وأخيرا استخدام ذلـ, نسية صريحة عن أنشطة ج

 فــي إلانترنــت 
ً
 مألوفــا

ً
, والتــي يكــون الطفــل فيهـــا محــال لالعتــداء , لغــرض إشــباع الغرائــز الجنـــسية أو لتحقيــق مكاســب تجاريــة أمــرا

 ألطفال قاصرات ومن
ً
 لعمليـات التعـذيب الجنسـ ي ,  ذلك عرض صور وأفالم إباحية تتضمن صورا

ً
 وأفالما

ً
وألاعضـاء , أو صورا

وعلـــى ألاخـــص الـــذين تتـــراوح , أو العمليـــات الجنســـية التــــي تمــــارس علــــى ألاطفــــال القاصـــرين , وعمليـــات الاغتصـــاب  , الجنــــسية

تقـــوم  م شــــبكة 1111ك فـــي بريطانيـــا حيـــث اكتشـــفت الشـــرطة البريطانيـــة عـــام ومـــن ذلـــ , أعمـــارهم مـــن أربـــع إلـــى ســـت ســـنوات

, وقد وجدت في حاسوب أحـد أفــراد الشـبكة مجموعـة كبيـرة مـن الصـور الخليعـة لألطفـال , بعروض خليعة لألطفال وتوزيعها 

ي كـــان معظمهـــم مـــن جنـــوب والــــذ, إضـــافة إلـــى عنـــاوين بعـــض ألاشـــخاص املشـــغوفين باألطفـــال , أســـطوانة  113 تقــــدر ســــعتها ب

جراء إلا  لتبـادل ,بل تجاوزه إلى اسـتغالل ألاطفـال , وسنغافورة ولم يقتصر ألامر عند هذا الحد , وهونج كونج ,  أملانيا و, أفريقيا 

مريكيــة من ذلك مـا كـان معروفـا فـي الواليـات املتحـدة ألا ,محاورات أو محادثات عبر ما يعـرف بغـرف الحـوار املحادثات الجنسية 
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وذلــك بتســخير مجموعــة مــن الفتيــات , والــذي كــان يــتم عــن طريــق الهــاتف قبــل أن تنتقـــل إلـــى إلانترنــت , بخــط الاتصــال الــداعر 

الجنسـية مـن إلاثـارة  وخطـورة ألامـر تكمـن ملـا ينطـوي عليـه تبـادل املحادثــات, القاصرات لتكون علـى الطـرف آلاخـر مـن املحادثـة 

على البغاء واستغالل صورة القاصـر فـي ألاعمـال الجنسـية أمـر  من التحريض وما يؤول إليه ألامـر ,  للشهوات والغرائز الجنسية

فعصابات الجريمة املنظمة وغيرها تستغل هــذه الــصورة للتـرويج ـ السـياحة الجنسـية ـ مـن , متصور من خالل شبكة إلانترنت 

ية التــي تبــث كــل عــام مــن خــالل هــذه الشــبكة وتفيــد إحصــاءات الصــور الجنســ مــن  خــالل شــبكة إلانترنــت التــي تحتــوي الكثيـــر 

 مـن بــين كـل خمســة أطفــال يـــضع معلوماتـه وصــوره الشخصـية علــى إلانترنـت 
ً
ممــا يجعلهـم عرضـــة للمعتـــدين , عامليـة أن واحــدا

 .  الجنسيين
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أو ,  تســتعمل أغلبهــا فــي نشــر صــور وجــرائم الاســتغالل الجنســ ي لألطفــال, ة مــن الخــدمات املختلفــةتقــدم شــبكة إلانترنــت مجموعــ

 : عن طريق الوسائل التالية  ستغلين من ممارسة الجنس مع ألاطفالاملنـشر إعالنـات لتمكـين 

 البريـد إلالكترونـي Email ة مـن نقطـة إلـى أخـرى يتمثـل البريـد إلالكترونـي فـي اسـتعمال الشـبكة إليصـال رسـائل مكتوبــ

ويمكـن إضـافة للـنص إرسـال , ويكفي إلرسـال رسـالة معرفـة العنوان إلالكترونـي للطـرف املقابـل , على شبكة إلانترنت 

 أو غيرهـا
ً
 أو رســوما

ً
بــل يمكـــن , ولــيس مـن الضــروري لفــتح عنـوان إلكترونــي كشــف الهويـة  . مرفقـات قـــد تكـون صــورا

وهــذا العنــوان نفســه يمكــن إخفائــه عبــر اللجــوء إلــى موقــع , حصــول علــى العنــوان إلادالء بمعلومــات غيــر صــحيحة وال

 و ةكـــل ذلـــك يمكـــن مـــن اســــتغالل هــــذه الخدمـــ, الـــذي يقــــوم بــــسحب املعــــرف وتعويضـــه بمعـــرف آخـــر وهمـــي , إلاخفـــاء 

  .يقيةدون الكشف عن هوية املرسل الحق الكترونيإرسال صور ألاطفال أو بورنوغرافيا ألاطفال ألي عنوان 

 يمكن تعريف نوادي املناقشات بأنها منظومة دولية توفر فضاء للحوار املباشـر ملسـتعملي الشـبكة   نوادي املناقشات

كـذلك تمكـن , وهي تمثـل فضـاء رحبـا للمنحـرفين لتبـادل الــصور وألافـالم وإلاعالنـات املتعلقـة ببورنوغرافيـا ألاطفـال , 

  . اعهم باالنسياق نحو ميوالتهم الجنسية بـدون رقابةهؤالء مـن فرصة الدردشة مع ألاطفال وإقن

  وذلـك بطريقـة سـهلة , تتمثل هذه الخدمة في وضع معلومات أو صور أو غيرها في متناول املستعملين  مواقع إلانترن

ـن ويقـع بنـاء املواقـع باسـتئجار صـفحات مـ, ويكون ذلك عبر تخصيص أجــزاء مــن الشـبكة للـراغبين فـي إنشـاء املواقـع , 

, ويوجـــد حاليـــا شــركات مختصــة فــي بنــاء مواقــع إلانترنــت , إلــى موقــع مــا وذلــك بمعرفــة العنـــوان  MRI مــزود الخــدمات

مثل التي تمكن املستعمل من قائمـة فـي املواقع التي , ويمكن البحث في الـشبكة علـى املواقع التي تحتوي على البحث 

وفــي بعــض ألاحيـان ال تقــوم أدوات البحــث بوضـع اســم املوقـــع  . البحـثتحتـوي علــى الكلمــات واملفـاتيح املســتعملة فــي 

ويمكن للمنحـرفين , وهكذا يمكن إنشاء مواقع متعلقة باستغالل ألاطفال جنسيا , علـى القائمة إال بموافقة صاحبه 

ر الصـفحات ووجـود مواقـع تــؤج, ومجمـل القـول أن سـهولة الوصـول إلـى املواقـع  . الوصـول إليهـا عبـر الشـبكة بسـهولة

كما توجد مواقع إنترنت يكون الوصــول إليهــا  ,يجعل من شبكة الويب أسهل طريقة لنشر جرائم الاستغالل الجنس ي 

ناحيـــة أخـــرى فـــإن  ومـــن, أو مراقبتهـــا  هـــايإلممـــا يطـــرح صـــعوبة أكبـــر فـــي الوصـــول , وهــــي خاصــــة باملشـــتركين بهـــا, بمقابــــل 

 رين ماديا و معنويا وبالتالي  توسيع دائرة ألاطفال املتضر , لنشاط العنصر املادي التجاري يشجع على توسيع ا
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o  و يكون علـى مسـتوى العـالم الافتراضـ ي أي عبـر شـبكة الانترنـت  و الولـوج إلـى املواقـع  :الاستغالل الافتراض ي

 . إلالكترونية 

o  نترنـت تعـد عـامال مسـاعدا ملسـتغلي جـنس ألاطفـال ، فبعـد التواصـل القـائم عبـر إن الا :  الاستغالل الـواقعي

املواقع الالكترونية قد يسعى الجاني إلى نقل ذلك التواصل إلى عالم واقعي فيسعى لتدبر لقاءات و مواعيـد 

مـــــع الطفـــــل الضـــــحية ليتحـــــول ذلـــــك الاســـــتغالل الجنســـــ ي مـــــن مجـــــرد محادثـــــات و صـــــور افتراضـــــية إلـــــى واقـــــع 

 ( 116: ب ت : بن عزيزة ) فيتحقق في شكل تحرش جنس ي بالطفل أو هتك عرض طقلة مثال  ملموس

 : آثار الاستغالل الجنس ي  لألطفال عبر املواقع إلالكترونية -4

 : ينتج عن الاستغالل الجنس ي لألطفال عبر الشكة الانترنت الكثير من املخاطر و املضار السلبية 

  ، و فقـــده لكرامتـــه و إلحساســـه بإنســـانيته ، ممـــا يصـــيبه باإلحبـــاط و الاكتئـــاب ، ألامـــر فقـــدان الطفـــل لبـــراءة طفولتـــه

الذي قد يدفعه إلى الانتحار ، كما أن ألاطفال ضـحايا هـذا الاسـتغالل أكثـر عرضـة إلصـابة بفيـروس إلايـدز و غيـره مـن 

 . ألامراض الجنسية املعدية 

  نحــراف بــه نحــو حضــيض الشــذوذ ، ممــا يجعلــه عــاجزا عــن تشــويه الــدافع الجنســ ي الفطــري و الطبيعــي للطفــل ، و الا

ممارسة الجنس الطبيعي و الزواج مستقبال ، فضال عن وصمة العار التي ستالحقه ، مما يقلل من فرصة الزواج ، و 

 . استقرار الحياة الاجتماعية مستقبال 

 يـــث إن دخـــول الطفـــل عـــالم الجـــنس التـــأثير علـــى املســـتوى التعليمـــي ســـلبا ، بســـبب إلادمـــان علـــى شـــبكة إلانترنـــت ، ح

 .يحرمه من فرص مواصلة تعليمه و تحقيق ذاته 

  زيادة التكاليف املالية للعالج الصحي و النفس ي للمستغل ومضاعفته . 

  زيادة التكلفة مالية للتقاض ي ، و الضغط املحاكم بسبب كثرة القضايا ، و ضياع الوقت في التحقيق و املحاكمة . 

شــــام عبــــد الحميــــد مــــدير ملصــــلحة الطــــب الشــــرعي بمحافظــــة املنوفيــــة الكثيــــر مــــن ألاعــــراض و املضــــاعفات ه ر كمــــا ذكــــر الــــدكتو 

 : الصحية املصاحبة لجرائم الاستغالل الجنس ي عامة منها 

   البكاء بسهولة 

  القلق 

  نوبات هلع و خوف الرعب 

  الخجل و الشعور بالذنب و تأنيب الضمير 

  الشعور بالغضب 

 عجز و فقدان السيطرة على النفس الشعور باليأس و ال . 

 صعوبة التركيز و التذكر . 
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  اضطرابات في النوم على شكل أرق أو كوابيس و أحالم مفزعة . 

 صداع مستمر و شعور باإلرهاق . 

  اضطرابات في ألاكل و الهضم قد يؤدي إلى فقدان الوزن أو بدانة . 

  اضطرابات جنسية . 

  ارتفاع ضغط الدم . 

  الاكتئاب . 

 نسحاب و العزلة و قلة احترام الذات الا 

  ( 1116،  1310:إبراهيم )إدمان املخدرات 

 إلاجراءات املنهجية  امليدانية: ثانيا 

: منهج الدراسة .1  

في إطار املقاربة املنهجية تم الاعتماد على منهج التحليلي ، ألنه ألاكثر مالئمة في دراسة الظواهر الاجتماعيـة و تحليلهـا مـن أجـل 

ظــاهرة الاســتغالل الجنســ ي لألطفــال عبــر املواقــع إلالكترونيــة و تعــرف علــى أنواعهــا و أشــكالها و الوقــوف علــى أهــم رفــة خفايــا مع

. العوامل التي تجعل الطفل فريسة سهلة املنال و آلاثار املترتبة عن هذا الاستغالل   

 :نتائج الدراسة :  ثالثا

   ظاهرة الاستغالل الجنس ي ظاهرة سريعة انتشار -

 ظاهرة الاستغالل الجنس ي هي  من جرائم ألاخالقية التي تحتل الصدارة  -

 . هناك مجموعة من عوامل و ألاسباب التي ساهمت في تنامي استغالل الجنس ي  لألطفال عبر املواقع الالكترونية  -

لطفــل كفريســة ســهلة التطــور التكنولــوجي و غيــاب الرقابــة الاســرية  مــن بــين ألاســباب ألاساســية التــي تــؤدي إلــى وقــوع ا -

 منال في يد الشواذ 

 انتشار التجارة الاباحية في مواقع الالكترونية  -

 انعكاسات سلبية على الطفل املستغل جنسيا عبر املواقع الالكترونية  -

 الاستغالل الجنس ي  الافتراض ي قد يؤدي الى استغالل جنس ي حقيقي لطفل  -

 : خاتمة   -

مــن أبشــع الجــرائم التــي تقــع علــى الطفــل و ســتغالل الجنســ ي لألطفــال هــي أن الا  و كختامــا ملــا تطرقنــا إليــه ســالفا نقــول 

تســتغل براءتــه و عفويتــه و حــدود تفكيــره و قلــة حيلتــه و ضــعفه بحيــث يقــع فريســة ســهلة منــال يــتم اســتغاللها بأبشــع 
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ائم املتمثــل فــي عليــه سلســلة مــن الجــر  ةالطــرق وقــد يكــون الاســتغالل الجنســ ي عبــر مواقــع الالكترونيــة بوابــة للممارســ

 . الخطف و الاعتداء الفعلي و القتل و املتاجرة به 

 : املقترحات و التوصيات 

مـع توقيـع عقوبـات مناسـبة وفـرض غرامـات علـى املقــاهي التـي تخـالف , التأكيد علـى منـع صــغار الــسن ملقـاهي إلانترنـت  -

 ذلك

ووقايـة املسـتخدمين مـن الانحـراف بقيامهـا بـدور دعوة الجهات الرسمية والجمعيات ألاهلية املختصة بحمايـة النشـ    -

 ,فعـال تجـاه توعيـة ألاسرة من مخاطر الاستخدام السي  لشبكة إلانترنت على ألابناء 

مناشـــدة الجهــات املختصــة بتطبيــق القــوانين املعمــول بهــا فــي الدولـــة بحـــق املخـــالفين لقواعــد ونظــم اســتخدام شــبكة   -

أو اســتحداث قـــوانين جديــدة تكفـــل التصــدي لالســـتخدام الســي  والضـــار , القــــوانين  مـــع تطــوير وتعـــديل هـــذه الانترنــت

وإلــزام أصــحاب مقــاهي إلانترنــت بمراعــاة القيــود التــي ,  خاصــة فــي مجــال إغــواء وإفســاد صــغار الســن , لهــذه الشــبكة

, اد املخلـة بـاآلداب العامــة وخاصــة فيمـا يتعلـق بتـداول أو توزيـع املـو , تفرضـها الـنظم والقـوانين املعمـول بهـا فـي الدولـة 

 املناسبة على املقاهي املخالفة مع توقيع العقوبـة

 الذي ينجم عن مواقع الالكترونية   ر تفعيل الرقابة ألاسرية وذلك من خالل توعية آلاباء بالخط -

 : قائمة املصادر و املراجع 

 القران الكريم  -

عبــــر شــــبكة إلانترنــــت و طــــرق مكافحتهــــا فــــي  لجنســــ ي لألطفــــاجــــرائم الاســــتغالل ال( . 1310.)عــــادل عبــــد العــــال إبــــراهيم  -

 . مصر . كلية الشريعة و القانون جامعة ألازهر ، القاهرة . التشريعات الجنائية و الفقه الجنائي إلاسالمي 

جريمــــة الاســــتغالل الجنســــ ي لألطفــــال عبــــر الانترنــــت ، مجلــــة الشــــريعة و القــــانون ( 1310. )أســــامة بــــن غــــانم العبيــــدي  -

  10 ،العدد

أثـــر اســـتعمال الانترنـــت فـــي تنـــامي جـــرائم الاســـتغالل الجنســـ ي لألطفـــال ، جامعـــة تلمســـان ، ( ب ت . )بـــن عزيـــزة حنـــان  -

 . الجزائر 
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آثارها، أسبابها، وآليات معالجتها،  العربي،إشكالية العنف الجنس ي ضد ألاطفال في الوطن 

 دراسة لواقع العنف الجنس ي ضد الطفل العربي

The problem of sexual violence against children in the Arab world, its effects, 

causes, and mechanisms to address it, a study of the reality of sexual violence 

against the Arab child 

 

عمر حسيني   -د زهرة شوشان -د   

2جامعة الجزائر  جامعة البويرة 

 :ملخص

 وآليات أسبابها، آثارها، ، العربي الوطن في ألاطفال ضد الجنس ي العنف إشكالية" اسة الحالية للكشف عن هدفت الدر       

،  وهذا من خالل الدراسة التي أجريناها على عينة تكونت  من " العربي الطفل ضد الجنس ي العنف لواقع دراسة معالجتها،

أسرهم، أما املنهج املتبع في الدراسة فقد تم  ءة الجنسية من طرفلإلساوالذين تعرضوا  في بعض الدول العربية طفال  222

فقد تم  إلاساءة الجنسية و باالعتماد على الاستبيان املصمم لهذه الدراسة، و وفقا لبعد "  منهج دراسة حالة" الاعتماد على

 :التوصل إلى النتائج التالية 

 .العربيةدرجة  كبيرة  على ألاطفال في ألاسرة تمارس ب إلاساءة الجنسية التيهناك أشكال متعددة من  -

والذي يؤثر بدوره على  هاضد الطفل في إلاساءة الجنسيةعلى ارتكاب  الوطن العربييؤثر املناخ ألاسري والاجتماعي في  -

 ."و النفسية شخصية الطفل الاجتماعية

 : أهمها توصياتو قد توصلت الدراسة إلى عدة           

ضد ألاطفال في  إلاساءة الجنسيةلضرورة التنبيه لخطورة ظاهرة  في الوطن العربي خصائيين الاجتماعيينلفت انتباه ألا  -

 .مستقبالالعربية  اتاملجتمعوانعكاساتها السلبية والخطيرة على  العربيةألاسرة 

 ضد ألاطفال بشكل جدي ةإلاساءة الجنسيفي مجال ألاسرة بسن قوانين تسمح بردع مرتكبي  العربيضرورة اهتمام املشرع  -

 .وأكثر صرامة

  الوطن العربي –ألاسرة  –الطفل  -الجنس يالعنف  –العنف : الكلمات املفتاحية 
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Summary: 

The current study aimed to reveal the "problem of sexual violence against children in the Arab world, its effects, 

causes, and mechanisms of treatment, a study of the reality of sexual violence against the Arab child," and this is 

through the study that we conducted on a sample of 200 children in some Arab countries who were subjected to 

abuse The method followed in the study was based on the “case study method” and based on the questionnaire 

designed for this study, and according to the dimension of sexual abuse, the following results were reached: 

- There are multiple forms of sexual abuse that are largely practiced against children in the Arab family. 

- The family and social climate in the Arab world affects the perpetration of sexual abuse against the child in it, 

which in turn affects the child’s social and psychological personality.” Family sexual abuse against the child in the 

Arab family and its repercussions on the child’s social and psychological personality. 

And the study reached several recommendations, the most important of which are: 

- Draw the attention of social workers in the Arab world to the need to alert the danger of the phenomenon of 

sexual abuse against children in the Arab family and its negative and dangerous repercussions on Arab societies 

in the future. 

- The need for the Arab legislator in the field of the family to enact laws that allow serious and stricter deterrence 

of perpetrators of sexual abuse against children. 

    Key words: Violence - sexual violence - the child - the family - the Arab world. 

 

 :مقدمة -1

 بين الغالب في ينتشر ولكنه والتعليمية، والاقتصادية الاجتماعية، املستويات جميع على ألاطفال ضد الجنس ي العنف ويحدث

 الذي الطفل سمات أهمها، لعل العوامل من مجموعة بين معقد تفاعل نتيجة يحدث كما واقتصاديا، اجتماعيا املتدنية ألاسر

 الذي املجتمع خصائص عن فضال ،الجنس ي العنف ترتكب التي ألاسر وخصائص أسرته، رادأف قبل من ضده العنف يرتكب

  .ألاطفال ضد الجنس ي العنف فيه يرتكب

 مراحله في الشخ  ي النمو على تؤثر التي فهي أعضائها، مع ويتفاعل الطفل، فيها ينشأ التي ألاولى الاجتماعية الوحدة هي فاألسرة

 أعماق إلى ينفذ تأثيرها ألن والثقافية، الاجتماعية الشخصية بناء عن املسؤولة تعد حيث أخرى، جماعة ذلك في سابقة ألاولى

 ظلت وهكذا والتعاون، بالترابط تتميز التي الوثيقة العالقات من طائفة على تحتوي  انها كما مجموعها، في ويمسها الفرد شخصية

 .رةلألس املميزة املالمح أهم وألالفة الوثيق الترابط سمة

 في املساهمة ألاسرية العوامل أهم من الاجتماعية، وتنشئته الطفل معاملة في الوالدان يتبعها التي والطرق  ألاساليب وتعد

 وآلاثار نوعيتها حيث من ألاساليب هذه وتتباين والنفسية، الاجتماعية وصحته وتوافقه للطفل والنفس ي الاجتماعي التكوين

 .ألابناء ةتنشئ في منها كل على املترتبة
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 أسرية عالقات إلقامة والسبيل والتسامح، التفهم على والقائمة ألابناء تنشئة في السوية وألاساليب الاتجاهات تمهد حيث

 وبالنفس، باملجتمع الثقة وتعزيز الذات، على والاعتماد والتفتح النمو من يمكنه مما فيهذ، فاعال طرفا الطفل يكون  متماسكة،

 وتمرده الطفل ثورة إلى والنفس ي الجسدي والعقاب والعنف، والقسوة، والقمع، الاستبداد، على القائمة اتالاتجاه تؤدي بينما

 .سوية بصورة والنفس ي الاجتماعي نموه وتعوق  املبادرة، روح فيه وتقتل

 في عنه التعبير تم اءوسو  الذات، ضد أو ألاخرين ضد موجها كان سواء الهدم أو التدمير أو باألذى يتسم سلوك أي العدوان ويعد

 يتسم كذلك آلاخرين، ومشاعر ورغبات احتياجات بتجاهل الفرد لدى العدواني السلوك يتصف كما لفظي شكل أو بدني شكل

 .معنوي  أو مادي أذى هو فالعدوان آلاخرين وحقوق  آراء حساب على وحقوقه بآرائه الفرد بقيام

 حولهم ملا والرفض الغضب كثيرو أنهم كما بسهولة أعصابهم ألاطفال ديفق حيث التوافق، سو مظاهر أحد العنف يعد وكذلك

 .آلاخرين من بسرعة ويتضايقون 

 أو ألالم عند أو املختلفة، والضغوط املواقف مواجهة عند سواء والصبر التحمل على ألاطفال قدرة من العنف يضعف ما وغالبا

 .الجهد بذل

 الطفل رغبات بين التصادم على السلوكيات هذه الطفل يتبع حيث العدوانية، زعاتالن من الطاعة وعدم والتمرد العناد ويعتبرا

 قواعد يتحدى حيث حياته في املهمين آلاخرين أوامر لرفض منه كتعبير السلوكيات هذه مثل الطفل ويتخذ الكبار، ونواهي وأوامر

 .عمد عن آلاخرين ويستفز أوامرهم ويرفض الكبار

 مكانة ولهم اجتماعيا معزولون  يكونون  ما غالبا فهم للطفل، الاجتماعي التطور  على سلبي تأثير سرةألا  في ألاطفال ضد وللعنف

 على وقدرته للطفل الاجتماعية الكفاءة على تؤثر كما أمنا أقل اجتماعية عالقات إلى يؤدي العنف وأن أقرانهم، بين متدنية

 .والانفعالي الاجتماعي التوافق في صعوبات إلى امةع بصفة وتؤد املستقبل، في ودودة اجتماعية عالقات تكوين

 مهاراتهم ضعف عن فضال العالقات تكوين على أسرهم طرف من للعنف يتعرضون  الذين ألاطفال قدرة عدم تتضح كما

 على تؤثر املشكالت تلك فمثل وإهمالهم، ضدهم املرتكب العنف نتيجة مشكالت من منه يعانون  ما إلى نظرنا ما إذا الاتصالية

 .وإلاخوة الوالدين مع ألاسرة داخل حتى أو ألاقارب مع أو املدرسة في ألاقران مع إيجابية عالقات تكوين على الطفل قدرة

 قيام  نتيجة أسرهم طرف من للعنف يتعرضون  الذين ألاطفال منها يعاني التي املشكالت أحد القرارات اتخاذ صعوبة وتعد

 الكثير مواجهة عن بالعجز شعورا اكثر يجعلهم مما ينب ي مما بأكثر ومساعدتهم فيه مبالغ نحو على الطفل حماية على الوالدين

 .القرارات اتخاذ على قدرتهم ثم ومن بأنفسهم ثقتهم من ويضعف مستقبال املواقف من

 يضرب ما ورفض ومةومقا والتحرر، الاستقاللية إلى طموحه بين ما نفس ي وصراع قلق في الطفل يعيش ما غالبا أنه إلى باإلضافة

 لذاته باحترامه تضحيته وبين ناحية، من أسرته وأفراد والديه قبل من ووصاية حماية من عليه يفرض ما أو قيود من حوله

         .الغير على والاعتمادية الاتكالية لديه تنمو ثم ومن أخرى، ناحية من عليهم الاعتماد إلى ونزوعه

 وثقة وسعادة استقرارا أطفالها تمنح التي هي والسعيدة القوية فاألسرة وحيوية، صعبة سؤوليةم هي الصالحة فالوالدية وبالتالي

 .والهوية باألمن وشعورا بالنفس،

 :على ضوء ما تقدم ذكره فإن إشكالية هذا املوضوع جاءت على النحو التالي: إلاشكالية

على شخصية الطفل الاجتماعية  العربيةفي ألاسرة  املرتكب ضد الطفلالجنس ي ماهي أبرز الانعكاسات السلبية للعنف  -

 .          ؟والنفسية

 :فروض الدراسة  -2

 .والنفسية تؤثر سلبا في شخصيته الاجتماعية الجنس يمن عدة أشكال من العنف  العربيةيعاني الطفل في ألاسرة  -

 . اجتماعيا ير على  سلوكيات الطفلبشكل كب العربيةألاسري املرتكب ضد الطقل في ألاسرة  الجنس ي يؤثر العنف -

 : أهداف الدراسة  - 1
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 .التي يتعرض لها داخل أسرته الجنس ي من جراء أشكال العنف العربيةتسليط الضوء على معاناة الطفل في ألاسرة  -

على شخصية الطفل  العربيةاملرتكب ضد الطفل داخل ألاسرة  الجنس ي الكشف عن مدى التأثير السلبي للعنف - 

 .جتماعيةالا 

 

 :أهمية الدراسة  - 4

 :تتمثل أهمية الدراسة الحالية في عدة نقاط أهمها

على الشخصية الاجتماعية لديه أثناء  العربيةاملرتكب ضد الطفل في ألاسرة  الجنس ي معرفة مستوى انعكاس العنف -

 .تفاعله مع أسرته ومع املحيط الاجتماعي الذي يتواجد فيه

املرتكب ضد الطفل من قبل أسرته على صحته الاجتماعية وعلى تفاعله  الجنس ي سلبي للعنفالكشف عن التأثير ال -

 .الاجتماعي

 .على حد علم الباحثين فإن هذه الدراسة تعتبر من الدراسات القليلة التي تناولت هذه املتغيرات بالدراسة بهذا النحو -

 :حدود الدراسة  - 2

 أسبابها، آثارها، ، العربي الوطن في ألاطفال ضد الجنس ي العنف إشكاليةموضوع  تتناول بالتحديد :الحدود املوضوعية -

ومن ثم البحث إن كانت توجد فروق بين أولئك ألاطفال  ، العربي الطفل ضد الجنس ي العنف لواقع دراسة معالجتها، وآليات

 . رهمسداخل أ الجنس ي ألشكال مختلفة من العنف همرضعمن خالل ت

 في بعض ألاقطار العربية، والذين يقيمون مع أسرهم اطفل 222ألاطفال أجريت الدراسة على عينة من  :يةالحدود املكان -

 .العراق -مصر  –ليبيا  -تونس – الجزائر

 .وقد كانت هذه الفترة كافية(.2219) -جويلية -أجريت الدراسة في شهر جوان :الحدود الزمنية -

 :تحديد مصطلحات الدراسة - 7

الاستخدام املتعمد للقوة أو الطاقة البدنية املهددة بها أو الفعلية، ضد : "يعرفه البعض على أنه " ( : Violence): العنف -

آل سعود منيرة بن  عبد )"".  أي فرد  أو جماعة تؤدي إلى ضرر فعلي أو محتمل لصحة الفرد أو بقاءه على قيد الحياة ونموه

 (42، ص 2222الرحمن، 

 عن جنس ي فعل على للحصول  محاولة أي أو جنس ي فعل أّي  هو الجنس ي عنف"  :(sexual violence :)الجنس يالعنف  -

 الجنسية امليول  مع تتوافق ال بأفعال القيام أو جنسية لغاية وحشرهم ألافراد على الضغط أو إلاكراه، أو العنف طريق

 ,Elements Crimes against humanity of sexual violence) ." بالضحية املعتدي عالقة عن النظر بغض للشخص،

2015.p09)2212 . 

هو الصغير عن كل ش يء، ويطلق الطفل في علوم التربية على الولد أو البنت حتى سن البلوغ أو املولود "  :(Child ) :الطفل -

  ( 92، ص 1992أحمد شبشوب، ". )مادام ناعما ويطلق على الشخص مادام مستمرا في النمو 

بأنها وحدة بنائية من رجل وامرأة تربطهم :  من الجانب البنائي:  "ويعرفها إحسان محمد الحسن (:Family)  :ألاسرة -

 (  21محمد الحسن إحسان، د س، ص )".  عالقات زواجية متماسكة مع ألاطفال وآلاخرين، وتقوم على الغرائز واملصالح املتبادلة

-جغرافي مصطلح هو( العربي والعالم الكبير العربي الوطن باسم كذلك ُيعرف"  (:Arab world the:) الوطن العربي -
طلسي المحيط من العربي الوطن ُيمتد  . مشتركة وثقافة ولغة تاريخ ذات جغرافية منطقة على يطلق سياسي

أ
 إلى غرًبا ال

  شرًقا، العربي والخليج العرب بحر
ً
سيا غرب في العربية الدول جامعة في تنضوي التي الدول جميع شامل

 
 وشمال ا

فريقيا
أ
راض   العربي الوطن يضم   جغرافًيا،. وشرقها ا

أ
و احتلت ا

أ
صبحت ا

أ
 وهضبة فلسطين مثل مجاورة بلدان ضمن ا

قاليم إسكندرون ولواء الجولن،
أ
 ومليلية وسبتة الكناري  وجزر  تركيا، إلى فرنسا سلمتها التي الشمالية السورية وال
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بو الصغرى  وطنب الكبرى  طنب) اإلماراتية والجزر  وعربستان( اإلسباني الستعمار تحت) الحسيمة وصخرة
أ
( موسى وا

راضي ما حد   إلى تشبه اليوم العربي الوطن جغرافية. إيران من المحتلة
أ
موية الدولة سيطرة تحت كانت التي ال

أ
 ال

ندلس باستثناء)
أ
فغانستان وإيران ال

أ
ناضول شرق  جنوب ومناطق وا

أ
 (Koppes, C.R.1976.pp.95 -69)  (.ال

 :إلاطار النظري والدراسات السابقة  -2 

 :إلاطار النظري  -2-1

 :املداخل النظرية للدراسة 2-1-1

 :  نظرية ثقافة العنف 2-1-2

ـــعوامل الحديثة في تفسير ظاهرة العنف ويبنى هذا املدخل على افتراض وجود ثقافة للعنف  تركز هذه النظرية علـى أحد الـ

ـــ إلى الثقافة الفرعية هي  1111ويشير كوهين  ناك من أطلق على هذه النظرية أسم نظرية الثــــقافات الفرعية،فــــي املجتمع، وهــ

التي تكتسب عن طريق التفاعل بين أفرادها، وهذه الثقافة عبارة عن أنماط سلوكية منظمة بشكل مناف ألنماط الثقافة 

ـــهر هذه الثقافة مــن خالل وسائل إلاعال  م أو الروايات التي تشيد بالعنف أو وجود معايير أو قوانين في التعامالت ألام، وتظـ

الاقتصادية والاجتماعية حيث تقوم هذه املعايير على أفكار تساير العنف وتحث عليه مما جعل مبدأ البقاء لألقوى قائما، 

ـــي املجتمع تقوم بتمجيد وتعظيم مما يزيد من احتمالية وقوع العنف مــــن خالل تلك القوانين واملعايير تتجسد ثقا ــ فة فــ

 ( 19، ص 1914عبد الرحمن العيوي، ) العنف

 :أساليب التنشئة الاجتماعية

وتتمثل في العمليات النفسية والتربوية التـــي تتم بين الوالدين وألابناء خـالل مراحل العمـر املختلفة، وال سيما خالل املراحل 

وغــــير املباشرة مـن الوالدين لإلبن بقصد توجيهه أو إشراكه في املواقف الاجتماعية، وطرق الثواب املبكرة كالتوجيهات املباشرة 

، 1994منير عبد خطاب، .) والعقاب التي يقومان بها، ومـــدى اتساق سلوك الوالـدين في ذلك سواء فيما بينهما أو مع الابن 

 (122ص 

 

والدية إنما تعني استمرارية أسلوب معين أو مجموعة ألاساليب املتبعة في تربية وأساليب التنشئة الاجتماعية والاتجاهات ال

الطفل وتنشئته و ويكون لها أثرها فــــــي تكوين شخصيته، وعلى هذا فهي إلاجراءات وألاساليب التي يتبعها الوالدان فـــــي تطبيع 

ه سلوكهما في هذا املجال، ولعل أكثر التقسيمات شيوعا أو تنشئة أبنائها اجتماعيا، ومــــا يعتنقاه مــن اتجاهات توج

 ( 11، ص 1991هدى محمد قناوي، ): لالتجاهات الوالدية هو

 .اتجاه التسلط -1

 .اتجاه الحماية الزائدة -2

 .اتجاه إلاهمال -3

 .اتجاه التدليل -4

 .اتجاه إثارة ألالم النفس ي 5-

 .اتجاه القسوة -6

 .اتجاه التذبذب -7

 .التفرقةاتجاه  -8

 .اتجاه السواء -9

وأساليب املعاملة الوالدية  مـــــن أهم العوامل التي تؤثر على التوافق النفس ي والاجتماعي لدى ألاطفال، فالقبول الوالدي 

ياة كأسلوب من أساليب املعامالت الوالدية يعبر عــنه بمدى الحب الذي يبديه الوالدين للطفل فــي الواقف املختلفة مــــن الح

اليومية، وهــــذا الحب يؤدي إلى تكوين عدد مـــــن السمات الشخصية املرغوب  فيها لــــدى الطفل مثل التعاون والانتماء  
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الرفض الصريح : واملفهوم الايجابي عـــن الذات الدافعية لإلنجاز أما الرفض الوالدي للطفل والذي يأخذ صورا متعددة مـثل

الشديد، فيؤدي إلى اضطراب العالقة بين الطفل ووالديه مما يجعله يشعر بأنه مرفوض وغير  وإلاهمال والعقاب البدني

 ( 24، ص 2221فائقة محمد بدر، ) .مرغوب فيه

الحماية  –الرفض )ولكن يتعين التنبيه إلى أمر مهم، وهو أن تأثير أساليب التنشئة الاجتماعية سواء في صورتها الخاطئة 

العالقات الحالية  –الــــدفء ألاسري  –املعاملة الطيبة –الحـــرية ) ، أو فـــــي صورتها الصحيحة(القسوة –إلاهـــمال  –الزائدة 

، مرهون بإدراك ألابناء لحقيقة هذه ألاساليب واملنطق الذي يكمن ...(استبعاد الـعقاب البدني  –التقبيل  –بين الـــوالدين 

املرجعية، فقد يقسوا أحد الوالدين على ابنين من أبنائهما لسبب أو ألخر، ولكن أحدها  ورائها وتأثرهـم بها مــــن خالل أطرهم

عبد ) . يتجه إلى الانطواء أو العدوان، بينما الثاني يعتبر هذا أمرا طبيعيا من جانب ألاب باعتباره ممثال للسلطة داخل ألاسرة

 ( 242، ص 2222الرحمن سيد سليمان، 

به علميا أن نوع العالقة بين الــــوالدين والطفل وطريقة معاملة الوالدين لطفلهما عامال هاما له تأثيره ولقد أصبح مـــن املسلم 

في تشكيل شخصية الطفل والدليل علـــى ذلك وجـود فارق بين شخصية فرد نشأ في ظالل تدليل والعطف الزائد والحنان 

ـــي  املفرط وشخصية فرد أخـر نشأ في جو من الصرامة الشديدة والنظام الشديد الذي يميل إلى القسوة، فالطفل إذا نشا فـ

جو مـن الحب والثقة يستطيع أن يحب آلاخـرين، وأن يثق في أفراد مجتمعه الذين من حوله، ألنه تطبع بالثقة التي عاشها في 

 كنف والديه أما الطفل الــــذي نشا 

 

عيدة )  .ديه وينمو فــــردا أنانيا وعدوانيا ال قدرة له على الانتماء ل خرينفي جو ملئ بالحرمان من الحب، فإنه يشعر برفض والـ

 (19-11، ص ص 1997محمد أبو سوسو، 

ويرجع اهتمام الباحثين بأساليب املعاملة الوالدية، مـــــن منطلق أن إساءة معاملة الطفل هي أكثر أساليب املعاملة الوالدية 

ــــوالدية الالسوية  انحـرافا عن السواء، فضال عــــن هي إحدى سمات ألاسر التـــي ( السلبية أو الخاطئة)أن أساليب املعاملة الـ

 .        تس يء معاملة أطفالها حيث يشيع استخدام مثل تلك ألاساليب في هذه ألاسر

 :املناخ ألاسري والعالقات ألاسرية

عد هــذا املناخ هــو املحصلة الكلية املميزة الخصائص ألاسرة يقصد باملناخ ألاسري الجو العام السائد في محيط ألاسرة، وي

كبيئة تربوية ومـــن حيث أساليب التنشئة الاجتماعية السائدة فيها، والكيفية التــي تدار بها ألاسرة كجماعة أولية، وطبيعة 

كل منهم، ويشكل املناخ ألاسري إلاطـــار الـــــذي شبكة العالقات، والتعامالت بين أعضائها، وتوزيع ألادوار واملهام التي توكل إلــــى 

ينمو فـــيه الطفل، وتشكل شخصيته ومفهومه عــــن ذاته وعـــن آلاخرين، كما يكتسب منه خبراته وأنماط سلوكه، لذا فإنه 

ي والاجـتماعي، إذا يؤثر تأثيرا، ال يمكن إغفاله على شخصية الطفل، فقد يمكنه إما من النضج الانفعالي والـــتوافق النفس 

يمثل بيئة صالحة للنمو، وإما يعرضه للضغوط وعدم التوازن الانفعالي والاضطراب  والسلوكيات غـير املالئمة، إذا ما كان 

 ( 92، ص 1992عبد السالم عبد الغفار وأخرون، ) . يمثل بيئة غير مواتية للنمو

تشمل العالقات الثنائية بين الوالدين، وبين كـــل منهما وألابناء وبين وتعد العالقات ألاسرية أسـاس استقرار املناخ ألاسري، و 

ألابناء وبعضهم البعض، وغالبا ما يؤدي اضطراب العالقات وعدم استقرارها إلـى عــــواقب وخيمة علــــى نمو الطفل وصحته 

ت املستمرة بين الوالدين، يعــــوق النمو الانفعالي النفسية، فالتفكك ألاســـري وتصدع العالقات الــــزواجية، واملنازعات والخالفا

 ( 122سمير سعد خطاب، مرجع سابق، ص ) . والاجتماعي للطفل، ويضعف من ثقته بأسرته وبوالديه

 :إلاساءة الجنسية

 رغم العلمي، ثالبح مستوى  على حتـى فيها، الدخول  يتم ال محظورة منطقة العربي املجتمع فـــــي للطفل الجنسية إلاساءة مازالت

 وإما بوجودها، الاعتراف من خوفا إما املنطقة، هذه حول  بااللتفاف يكتفى ولكن كبيرة، وبمعدالت تحدث أنها ومعرفة إدراك

 ذلك العتبار وإمـــا عموما، الجنسية الحياة سرية حول  العربية اتاملجتمع في سائد هو ما مــــع يتعارض فيها الــدخول  أن العتبار

 .العربي املجتمع في راسخة ومعايير قيمل تهديدا
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ــــام انهيار سياق في تحدث لألطفال الجنسية إلاساءة فإن وعموما  النظام على سلبا يؤثر الطفل، رعاية على القائمين لسلوك عـ

 .فيه ينمو الذي الاجتماعي النظام وكذلك للطفل، الذاتي

 تشمل وقد يحدث، ملا مدرك غير أو مدركا الطفل كــــان سواء جنسية، نشطةأ في املشاركة على طفل إغراء أو إجبار: "بأنها وتعرف

ـــال ألانشطة تلك ــــواد إنتاج أو مشاهدة في الطفل إشراك مثل، اتصالية غير أنشطة تشمل وقـــــد جسماني، اتصــ  أو إباحية مــ

 .( )"الئقة رغي جنسية بطرق  التصرف علــى ألاطـــــفال تشجيع أو جنسية، أنشطة مشاهدة

ـــير تماما، يــدركها ال جنسية أنشطة في ناضج وغير معول  طــــفل تورط: "بأنــها تعرف كما  عليها، املوافقة إعطاء على قادر وغــ

 .( )"ألاسرة بأدوار املتعلقة الاجتماعية ألاعراف وتخالف

  :عواقب لها للطفل الجنسية إلاساءة إن

  ألاجل وطــــويلة قصيرة –

ـــس ي ألاداء ىعل – ــــعد حيث دراسية، مصاعب و وانفعالية، سلوكية مشكالت تشمل للطفل، النفـ  ضحايا ألاطفال هؤالء سلوك يــ

 ونمو ضعيفة، اجتماعية عالقات إلى يــؤدي مما مبكرا، يكشف لم إذا خطيرة، إلاساءة من وإلارهابية  السرية الصورة هـذه

 Martin Herbert توصل ولقد لألطــفال الجنسية إلاساءة حول  النتائج من موعةمج إلى ،) (مضطرب ونفس ي وجنس ي شخ  ي

 ( ) :إلى  2003

 املداعبة، باألصابع، الاختراق اللــــواط، الجنس ي، الجـــماع الاغـــــتصاب،: آلاتية ألافعال لألطفال الجنسية إلاســــاءة مصطلح يشمل -

 .إباحية ةأنشط في التورط التعري، باليد، الاستمناء

 .العيادية البحوث في 1،1 الاجتماعية، البحوث في 1،1: هي الضحايا في الذكور  إلى إلاناث نسبة -

 .باملائة 13 من أقل وإلاناث الذكور  من املسيئين غالبية -

 في للفتيات إلاساءة ةوقم العاشرة، مـــن أقــل لذلك، يتعرضون  باملائة 13 وحوالي ألاعمار، كل في لألطفال الجنسية إلاساءة تقع -

 .البلوغ سن وعند سنوات 7 – 6 عمر

 .العيادية الدراسات في ألاسرية الحاالت تمثيل في مبالغة هناك -

 .وألاشقاء ألامهات وأزواج آلاباء، قبل من الاعتداء يتم ما غالبا -

 أطفال، جليسات جيران، قاء،أصــــد) ألاسرة قبل من فيهم وموثوق  معروفين أشخاص بواسطة خارج من إلاساءة تشيع -

 .(مدرسين

 .داخلها من والفتيات ألاسرة خارج من أكثر لالعتداء عرضة الذكور  -

 .باملائة 13 حوالي الجسدي باالعتداء الجنسية إلاساءة اقتران يبلغ -

 الجنسية إلاساءة عن عرضة سبق ما خالل مــــن ويـــتضح الجنسية لإلساءة الفتاة تعرض احتمال مـــــن يضاعف قد أم زوج وجود -

  :يلي ما

 .غوايته يتم وأحيانا الطفل موافقة أو إرادة دون  غالبا تتم الجنسية إلاساءة إن -

ــــي واملشاركة للطفل الجنسية إلاســـــاءة أشكال تتعدد -  التناسلية، ألاعضاء مداعبة – التعرية – جــنسية أنشطة مشاهدة فــ

 .الخ...اللواط

 يرى  والذي للطفل الجنسية إلاساءة ضمن الاغتصاب أو الجنس ي والاتصال الجــــماع أدخلت قد التعريفات عضب هناك أن  -

 .الجرائم نطاق إلى إلاساءة نطاق عن تخرج أنها الباحث

 :يلي ما إلاساءات أنواع أخطر الجنسية إلاساءة كون  أسباب أهم لعل -

 .الجنسية إلاساءة سرية - 

 .ألاسرة من فيهم موثوق  آخرين من أو/  ألاسرة أفراد أحد من لها الطفل تعرض -

 .الطفل على املدمرة أثارها -

 .خاللها يحدث ملا الطفل إدراك عدم  -
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 .عنها إلاعالن من الطفل خوف -

 :الدراسات السابقة – 2-2

يز سلوكهم عن غيرهم من العقوبات اليومية التي ينزلها ألاب وألام مالزمة من صفات تم: تحت عنوان: دراسة درا يفر -

، استهدفت الدراسة مــعرفة مـــا تخلفه العقوبات اليومية التــــي ينزلها ألاب وألام من ألاطفال الذين ال يتعرضون للعنف

 .صفات مالزمة تميز سلوكهم عن غيرهم من ألاطفال الذين ال يتعرضون للعنف

 من هؤالء ألاطفـال يتسمون بالــخضوع والقلق، وأنباملائة  11أثبتت نــتائج الدراسة أن : نتائج الدراسة

باملـــائة يميلون إلــــى التـــمرد والعصيان وكثرة املشاجرات  11باملائة منهم يشعرون بتبلد إلاحـــساس والالمباالة بالعقاب، وأن  01

نتحار، كما بينت الدراسة أن هذه باملائة يهددون بين الحين وألاخر باال  1مع ألاقران، هذا وحسب الدراسة فإن حـــوالي 

 .باختالف عمر الطفل وجنسه وبيئته السمات تختلف

، استهدفت الدراسة معرفة أثــــــر استـــخدام الوالدين للـــعنف املستمر على سلوك الطفل: تـحت عنوان: دراسة بيرجسون  -

 .أثر استخدام الوالدين للعنف املستمر على سلوك الطفل

باملـــــائة من ألاطفال الــــذين يتعرضون للعنف  باستمرار مـــن جانب آلاباء  11ومــــن النتائج التــــي توصلت إلـــيها أن : نتائج الدراسة

وألامهات يلجؤون هم أيضا إلـى العنف في معاملة إخوانهم وأقرانهم وأن هؤالء ألاطفال، هم ألاطفال ألاكثر استحسانا مـــن 

ضبطهم، وأنــــهم يعتقدون بأن العنف هو الاستجابة الطبيعية الفضلى في مواقف حل املشكالت مع غيرهم للعنف كوسيلة ل

 .ألاقران

بعد استعراض الدراسات التي لها عالقة بموضوع الدراسة الحالية، نجد أنها تدرس  :التعقيب على الدراسات السابقة

مختلفة  حسب ما تبينه تلك الدراسات املدرجة في هذا املوضوع  أثــــــر استـــخدام الوالدين للـــعنف ومن خالل منظورات

وخاصة الدراسة ألاولى، كما نالحظ أنها أجريت في بيئات اجتماعية مختلفة ومتنوعة ، وتعتبر الدراسة الثانية دراسة سابقة 

املرتكب من طرف شرح كيف يؤثر العنف " بيرجسون " لدراستنا ، حيث تناولت نفس موضوع بحثنا ، إذ بينما حاول 

 . الوالدين على سلوك الطفل ، نحاول تحن البحث في العنف ألاسري وانعكاساته على شخصية الطفل الاجتماعية

 :استفادتا في الدراسة  الحالية من الدراسات السابقة ما يلي  :مجال الاستفادة من الدراسات السابقة

 .هذه الدراسات معرفة مناهج البحث التي تم الاعتماد عليها في مثل -

 .املساعدة في تحديد أهداف الدراسة الحالية -

 .الاطالع على ألادبيات النظرية املتعلقة بموضوع الدراسة الحالية -

 .اختيار ألاداة املناسبة للدراسة -

 .طريقة اختيار العينة والحجم املناسب -

 .الاطالع على ألاساليب إلاحصائية املستخدمة في تحليل البيانات -

 .املقارنة بين نتائج تلك الدراسات والدراسة الحالية أثناء التعليق على نتائج الدراسة الحالية -

 :  الجانب امليداني للدراسة -1

 :منهج الدراسة  1-1

باعتباره املنهج الذي يقوم على جمع البيانات وتحليلها إحصائيا بطرق  "املنهج الوصفي" استند إنجاز هذه الدراسة على   

 . باطيه وفارقيه، وذلك ما تسعى إليه هذه الدراسةارت

 :مجتمع وعينة الدراسة  1-2

 .صحفي مقسمة إلى فئتين ذكور وإناث متمركزة في إذاعة املدية الجهوية بمدينة املدية( 13)تكّونت عّينة الدراسة من  

 .و الجدول آلاتي يوّضح خصائص هذه العينة حسب متغيرات الدراسة
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 يبّين خصائص عّينة الدراسة حسب متغير الجنس(  21) جدول رقم 

 النسبة املجموع إلاناث الذكور  التخصص

 النسبة العدد النسبة العدد 

 %122 222 42.22% 92 %22.22 112 املجموع

 

، %(11.33) طفال من جنس ذكر، أي بنسبة( 113)، منهم لطف( 133)إلى أّن عدد أفراد العّينة بلغ ( 21)يشير الجدول رقم    

 %(.    11.33)طفال من جنس أنثى، أي بنسبة( 13)ومنهم

 :أدوات الدراسة وخصائصها السوسيولوجية  1-1

 الوطن في ألاطفال ضد الجنس ي العنف إشكاليةتم الاعتماد في انجاز هذه الدراسة على الاستبيان الخاص بالتعرف على      

وعلى درجة التطابق بين أفرادها ،  العربي الطفل ضد الجنس ي العنف لواقع سةدرا معالجتها، وآليات أسبابها، آثارها، ، العربي

والذي  تم إعداده من طرف الباحثين لهذه الدراسة ، وقد استخدم الباحثان الطرق وألاساليب العلمية املختلفة لتطوير 

بندا  ، و بعد التعديل على فقرات  11بنود البنود املبدئية التي اشتمل عليها الاستبيان  في صورته ألاولى وقد بلغ عدد هذه ال

 .، فقد تم الاعتماد عليه إلجراء هذه الدراسةالعربيةهذا الاستبيان و التأكد من صالحيتها على ألاطفال في البيئة 

 ، وهي الجنس ي آلثار العنفعبارة مقسمة على أربع أبعاد أساسية  22بعد التعديل يتكون الاستبيان من : وصف الاستبيان -

عبارات، ويوضح  1، بحيث يتكون كل بعد من هذه ألابعاد من (الالمباالة – إلاكتئاب – العدوانية – إلانطواء) كما يلي 

 : الجدول التالي ذلك

 ألابعاد عدد العبارات

 إلانطواء 2

 العدوانية 2

 إلاكتئاب 2

 الالمباالة 2

 املجموع 22

 

غير  –أوافق  –أوافق بشدة ) ابة عن كل بند من بنود الاستبيان وهي تم وضع خمس بدائل لإلج :تصحيح الاستبيان -

 (. 1 – 1 – 0 – 1 – 1) ، وتم حساب درجات البدائل كالتالي وبنفس الترتيب (ال أوافق بشدة  –ال أوافق  –متأكد 

 

 (.درجة  133و13) في مابين ، أما الدرجة الكلية للمقياس (درجة  11 –و  –درجات  1) وبذلك تكون عالمة كل بند تتراوح بين 

 :الخصائص إلاستبيان  -

 :وإناث، وقد تم التوصل إلى النتائج التالية طفال ذكور  133تم التحقق من خصائص لالستبيان على عينة مكونة من 

 : صدق الاستبيان -أوال 

فقرات املقياس والدرجة  بين كل فقرة منمعامل ارتباط بيرسون حساب صدق الاتساق الداخلي حيث تم تم الاعتماد على 

 :الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، والجدول التالي يوضح نتائج ذلك
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 يبين نتائج الاتساق الداخلي لكل بنود الاستبيان باملحاور التي تنتمي إليها( 22) جدول رقم 

 ألابعاد  العبارات معامل الارتباط مستوى الداللة

 1  أحب الجلوس لوحدي 2.72 **2.21

إلا 
واء

ط
ن

 

 2 ال أرغب في الكالم مع غيري في ألاسرة  2.72 **2.21

 1 تكوين الصداقات ال أحب 2.71 **2.21

 4 أحب ان اعيش في عاملي الخاص في مخيلتي 2.21 **2.21

 2 الالمباالة بمخالطة الغير ال أستمتع 2.27 **2.21

 1 نزل ملأكسر أثاث ا 2.22 **2.21

ية
وان

عد
ال

 

 2 أضرب إخوتي عند الغضب 2.22 **2.21

 1 أمزق مالبس ي عند الغضب 2.79 **2.21

 4 أضرب زمالئي 2.29 **2.21

 2 أشتم كل من يحاول التحدث معي 2.12 **2.21

 1 ال أجد طعما للحياة 2.74 **2.21

ب
ئا

كت
إلا

 

 2 ال أحب الصداقات 2.14 **2.21

 1 يرال أتطيع التركيز بسبب كثرة التفك 2.17 **2.21

 4 الأفرح في املواقف السعيدة 2.71 **2.21

تراجع هامش حرية وسائل إلاعالم بعد صدور تعديل قانون  2.12 **2.21

 العقوبات

2 

 1 ال أهتم بدروع ي 2.72 **2.21

الة
با

الم
ال

 

 2 ال أهتم بنظافتي 2.29 **2.21

 1 إلخوتيال أهتم بالتحدث  2.11 **2.21

 4 بما يحدث في ألاسرة ال أهتم 2.17 **2.21

 2 ال أبالي بتكوين الصداقات  2.29 **2.21

، واملتعلقة بصدق الاتساق الداخلي لعبارات الاستبيان مع ألابعاد التي (31)من خالل النتائج التي تم عرضها في الجدول رقم 

فع مما يجعلها مؤهلة للتطبيق في هذه ، وبالتالي فهي تتمتع بصدق مرت3.31تنتمي إليها، نجد أنها كلها دالة عند مستوى 

 .الدراسة

 تم الاعتماد على طريقتين: ثبات الاستبيان -ثانيا

 ألابعاد عدد الفقرات معامل الارتباط قبل التصحيح معامل الارتباط بعد التصحيح

 إلانطواء 2 2.71 2.71

 العدوانية 2 2.12 2.11

 إلاكتئاب 2 2.29 2.11
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تم حساب درجة النصف ألاول لكل بعد من أبعاد املقياس، وكذلك درجة النصف الثاني من  :طريقة التجزئة النصفية  -

 :تم تصحيح الطول كما يلي  سبيرمان براون الدرجات، وذلك بحساب معامل الارتباط بين النصفين ، وباستخدام معادلة 

قبل وبعد ) ح معامالت الارتباط بين نصفي كل بعد من أبعاد املقياس وكذلك املقياس ككل يوض(  21)جدول رقم 

 (تصحيح معامل الارتباط

، وأن ( 3.60) أن معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية بعد تصحيح الطول كلها تفوق ( 30)يتضح من الجدول رقم  

 .ستبيان يتمتع بدرجة عالية من الثبات تسمح لنا بتطبيقه، وهذا يدل على أن الا (3.62) معامل الثبات الكلي 

تم استخدام هذه الطريقة أيضا إليجاد معامل ثبا ت الاستبيان، حيث تم الحصول على قيم  :طريقة آلفا كرونباخ -

 . معامل آلفا لكل مجال من مجاالت الاستبيان وكذا الاستبيان ككل

 لكل مجال من مجاالت الاستبيان وكذلك الاستبيان ككل يوضح معامالت آلفا كرونباخ( 24) جدول رقم 

 ألابعاد عدد الفقرات معامل آلفا كرونباخ

 إلانطواء 2 2.72

 العدوانية 2 2.22

 إلاكتئاب 2 2.11

 الالمباالة 2 2.12

 الدرجة الكلية 22 2.12

 

لتطبيق ألاساليب إلاحصائية  Spssالختبار صحة فروض الدراسة فقد تم استخدام برنامج : ألاساليب إلاحصائية 1-2

 :التالية

للكشف عن العنف  وانعكاساته على شخصية الطفل ) معادلة سبيرمان براون  –الانحراف املعياري  –املتوسط الحسابي  -

 (.الاجتماعية ، وكذا الخصائص إلاجتماعية  لألدوات في دراستنا

 (ملتغير الجنس للكشف عن الفروق ذات الداللة التي تعزى )  Tاختبار  -

 :ومناقشتهاعرض نتائج الدراسة  -9

 :عرض و مناقشة نتائج الفرضية ألاولى التي تنص على 9-1

 .يعاني الطفل في ألاسرة الجزائرية من عدة أشكال من العنف ألاسري تؤثر سلبا في شخصيته الاجتماعية - 

ألاسري  التي تؤثر  الجنس ي أشكال من العنف من عدة العربيةيبين معاناة ألاطفال في ألاسرة ( 22) الجدول رقم 

 .سلبا في شخصيتهم الاجتماعية

 الترتيب الانحراف املعياري  املتوسط الحسابي البعد الرقم

 4 2.21 12.21 إلانطواء 1

 1 1.29 17.12 العدوانية 2

 1 1.22 11.24 إلاكتئاب 1

 2 1.12 11.27 الالمباالة 4

 

 الالمباالة 2 2.11 2.91

 الدرجة الكلية 22 2.22 2.71
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 : أن ( 22) يبين الجدول رقم 

 ( 0.77) وانحراف معياري (  12.71)جاء في املرتبة ألاولى بمتوسط حسابي يقدر بـ  إلاكتئابإن  -

 ( 0.21) وانحراف معياري (  12.36) جاء ت في املرتبة الثانية بمتوسط حسابي  الالمباالة -

 (0.11) معياري وانحراف ( 16.13) فقد جاءت في املرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قدر بـ  العدوانيةأما  -

 (1.71) وانحراف معياري (  11.32)بمتوسط حسابي  لإلنطواءأما املرتبة ألاخيرة فقد كانت  -

 : التي توصلنا إليها تفسير النتيجةو يمكننا  -

من جراء ما  العربيةإن مشكلة  إلاكتئاب اليوم أصبحت من أهم ألاسباب التي تعمل على التأثير على الطفل في ألاسرة 

رته التي من املفروض أنها هي املكان الذي يجد فيه الطفل راحته وسعادته سمن عنف داخل أالعربي  ض له الطفل يتعر 

ألاسري من خالل  مللرقابة في محيطه ون وإلاصغاء لكل مشاكله ، و هذا راجع  إلى كون أن الطفل في تلك ألاسر يتعرض

ألاطفال  في هذه لدراسة تتصف تصرفاتهم باالكتئابية ويشكون في الرقابة على كل ما يقوم به هذا ما يؤدي إلى أن معظم 

بسبب ما يخلفه العنف الجنس ي داخل  تصرفاتهم  من جهة ومحل رقابة اجتماعية مستقبال كأفراد غير أسوياء عموما 

لنتائج كون أن هذا ، ويعتبر إلاكتئاب  املؤثر ألاول في هذه الدراسة حسب ما اظهرته اأسرهم واملرتكب ضدهم من آثار وخيمة

ألاخير يؤثر على حياة الطفل الاجتماعية بشكل كبير وتزيد حدته اكثر مع نمو الطفل مستقبال  ، وهذا فعال ما نالحظه على 

على السواء تخضع لسطوة وسيطرة إلاكتئاب  العربيين وهو ما يجعل من ألاسر واملجتمع. عديد من ألاطفال في هذه الدراسة

والتوازن جراء  ر مستقبال ألن تلك الحاالت املرضية تخضع أو تعرض ألاسر واملجتمع  إلى عدم إلاستقرا كحالة مرضية للجيل

إشكالية العنف الجنس ي ضد ألاطفال في الوطن العربي ،  ألاسرة و املجتمع العربيينفراد أوساط أفي  الظاهرةر هذه اانتش

 . الجنس ي ضد الطفل العربي آثارها، أسبابها، وآليات معالجتها، دراسة لواقع العنف

املساء إليه جنسيا نتيجة الصدمة  وقد الالمباالة في املرتبة الثانية وهذا راجع لكون أن الالمباالة تتحكم في شخصية الطفل

 فتزول له قيمة ال بأنه فيحس الجنس ي العنف جراء من ذاته ويهمل طفولته في النشاط في يرغب ال الطفل ويصبح تضيع بها التي

 . ومستقبله بحياته مبالي وغير مستهترا املجتمع في فردا فيصبح تدريجي ويشكل مستقبال قتهطا

من بين أبرز ألابعاد التي تأثرت لدى  ألاطفال في ألاسرة الجزائرية هو بعد العدوانية، هذا ألاخير الذي أصبح يتأثر وفق ما 

إلاخوة  ودرجة العنف وشدته وما يتضمنه من أشكال  رته من طرف الوالدين او سداخل أ جنس ي يتعرض له الطفل من عنف

 املعنفون جنسيا داخلهو نتيجة حتمية غالبا يحملها ألاطفال  دوان جنس ي خاصة وأن العدوانعترتكب ضد الطفل من 

 . همأسر 

وأخر ما يمكن أن  وفي أخر ألابعاد التي جاءت في هذه الدراسة نجد بعد إلانطواء ، وربما يعود ألامر إلى أن إلانطواء هو أقل

في هذه الدراسة أكثر من غيره من ألابعاد ألاخرى رغم أن لإلنطواء آثار خطيرة  جنسيا داخل أسرته يحصل للطفل املعنف

على شخصية الطفل حاضرا ومستقبال فتمنعه من تكوين شخصيته واكتشاف محيطة الاجتماعي خصوصا وهنا مكمن 

 .الخطورة

 : ية الثانية التي تنص علىعرض و مناقشة نتائج الفرض 9-2

 شخصية على بدوره يؤثر والذي فيها الطفل ضد الجنسية إلاساءة ارتكاب على العربي الوطن في والاجتماعي ألاسري  املناخ يؤثر -

 ".النفسية و الاجتماعية الطفل

الجزائرية بشكل كبير  يبين نتائج الفروق في مستوى تأثير العنف ألاسري املرتكب ضد الطقل في ألاسرة( 27)جدول رقم

 .."على  سلوكيات الطفل

الداللة  مستوى الداللة

 إلاحصائية

الانحراف  "T"قيمة اختبار 

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي

   العدد

 إلانطواء إناث 112 14.11 2.212 2.221 2.212 دالة فروق لصالح الذكور 

 ذكور  92 12.17 2.122
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 العدوانية إناث 112 12.92 1.292 2.122- 2.222 دالة لصالح إلاناث

 ذكور  92 11.92 1.911

 إلاكتئاب إناث 112 11.21 4.211 2.122 2.272 غير دالة

 ذكور  92 11.91 1.121

 الالمباالة إناث 112 12.11 1.971 2.142 2.212 غير دالة

 ذكور  92 11.22 1.211

 :أن (27)يتبين من خالل الجدول رقم  -

  .لصالح الذكور .إلانطواء فروق دالة إحصائيا بين إلاناث والذكور في مستوى توجد  -

 .لصالح إلاناثالعدوانية توجد فروق دالة إحصائيا بين إلاناث والذكور في مستوى  -

 .إلاكتئابال توجد فروق دالة إحصائيا بين إلاناث والذكور في املستوى  -

 .الالمباالةالذكور في مستوى ال توجد فروق دالة إحصائيا بين إلاناث و  -

 :التي توصلنا إليها  تفسير النتيجةو يمكننا  -

هناك نوع من الواقعية لهذه النتيجة كون درجة التعرض للعنف ألاسري الذي تؤدي إلى إلانطواء أكثر عند الذكور تختلف   

من طرف أسرهم وتقييد الجنس ي للعنف تختلف عنها لدى إلاناث، حيث أننا عادة ما نجد أن الذكور يتعرضون بدرجة أكبر 

من إلاناث ، في حين نجد أن إلاناث تتصفن بالعدوانية نتيجة للخوف وهو طبيعة في إلاناث أاكثر من أكثر  حريتهم بشكل كبير 

عكس الذكور حسب نتائج الجنس ي  الذكور و بدرجة أقل وهذا راجع لكون أن إلاناث تملن للدفاع عن أنفسهن أمام العنف 

 .الدراسة   هذه

وهذا ما يمكننا أن نفسر به نتيجة الترتيبين ألاوليين، في حين أننا ال نجد هناك داللة إحصائية للفروق بين الجنسين في    

ذلك أن هذه . مستوى بعد إلاكتئاب  وبعد الالمباالة ، فهذين البعدين ألاخيرين يؤثران في الجنسين تقريبا بنفس املستوى 

 .أثر ألاطفال في جراء العنف املرتكب ضدهم داخل أسرهمألابعاد تحدد مدى ت

 خاتمة 

 وآليات أسبابها، آثارها، العربي، الوطن في ألاطفال ضد الجنس ي العنف إشكاليةلقد سعينا في هذه الدراسة إلى الكشف عن 

 – الجزائر ة دول عربية هي عد، والتي تم من خاللها الاستقصاء في  العربي الطفل ضد الجنس ي العنف لواقع دراسة معالجتها،

إلى  الجنس ي  ، عن انقسام  آثار هذا العنف لديها طفل معنف جنسيا  مع مجموعة من ألاسر  .العراق - مصر – ليبيا -تونس

 العربيةإلانطواء والعدوانية وإلاكتئاب والالمباالة ، وبذلك يمكن القول استنادا إلى أراء املبحوثين ، أن الطفل في ألاسرة 

 .داخل ألاسرة الجنس ي ض إلى أشكال شتى من العنفيتعر 

 : مقترحات الدراسة 

 ألاسرة في ألاطفال ضد الجنسية إلاساءة ظاهرة لخطورة التنبيه لضرورة العربي الوطن في الاجتماعيين ألاخصائيين انتباه لفت -

 .مستقبال العربية املجتمعات على والخطيرة السلبية وانعكاساتها العربية

 وأكثر جدي بشكل ألاطفال ضد الجنسية إلاساءة مرتكبي بردع تسمح قوانين بسن ألاسرة مجال في العربي املشرع اهتمام ضرورة -

  صرامة

 : قائمة املراجع 

 .الدار التونسية للنشر، علوم التربية ،(1117)، أحمد شبشوب -
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 :امللخص

 املجتمــع تمكــن تشـريعيه وحلــول  اليــات وضـع علــى القــدره لنـا ويكــون  اغوارهــا سـيرو  بهــا الخــوض الجميـع يخشــ ى التــي املوضـوعات    

 فيه مرغوب غير متعمد جنس ي سلوك للطفل الجنسيه الاساءه تعدو   منها والحد للطفل  الجنسيه الاساءه ظاهرة من التقليل من

 الضـروري  مـن ولـيس العربيه املجتمعات في حدوثا التحرش اشكال اكثر يعد الجنسيه لالساءه الطفل تعرض ان الضحيه قبل من

 ان نجـد اخـرى  ناحيـه مـن، و الخاصـه الجنسـيه والاسـئله والتعليقـات كاملجامالت اشكال يأخذ قد بل معلن جنس ي سلوك يكون  ان

 اسـتخدام مـن يمكنـه بحيـث لـه املقـربين مـن املعتـدي يكون  الخصوص وجه على لالطفال الجنس ي لالعتداء يتعرضون  الذين اغلب

 املجتمعيـه التوعيـه زيـاده علـى عنـه املسـكوت غـور  سـبر هو البحث هذا من الهدف.رحمته تحت الطفل يجعل مما والسيطرة ةالقو 

 . بخطورتها والتوعيه عليها الضوء  تسليط من البد الخطير الفعل بهذا

 ومـا لالطفـال الجنسـيه الاسـاءه ور جـذ عمـق الـى فيـه تطـرق  حيـث التـارييي املـنهج البحـث هـذا في استخدمت التي املناهج اهم اما    

 الاســـاءه جـــذور  مـــاهي ملعرفـــه التحليلـــي الوصـــفي املـــنهج البحـــث وحرمهـــا، اســـتخدام الاســـالمي الـــدين بهـــا جـــاء التـــي التعـــاليم اهـــم هـــي

  وتحليلهــا الظـاهره لهــذه الركــائز اهــم علـى والوقــوف للطفــل الجنسـيه
ً
 التاكــد هــو البحــث اليهـا توصــل التــي النتــائج اهـم امــا.اجتماعيــا

 وعــدم الصــمت حــاجز كســر مــن بــد ال انــه الــى الدراســه توصــلت كمــا. ذلــك فــي الاســره ودور  للطفــل الاجتماعيــه التنشــئه ودور  علــى

 اخـــذ ضــرورة علــى والتاكيــد ثانيـــا والاســره اوال الطفــل علــى الســـلبيه النعكاســاتها وذلــك بالشــرف املخلـــه الافعــال هــذه عــن الســكوت

ـــرا .الجريمـــــه ههـــــذ مرتكبـــــي بحـــــق العـــــادل القصـــــاص ـــى الدراســـــه اكـــــدت واخيــ ـــال متابعـــــه ضـــــرورة علــ ـــي خاصـــــه الاطفــ ـــاح ضـــــل فــ  الانفتــ

 .  للكل متاح العالم جعل والذي التكنلوجي

 التنشئة  الجتماعية ، إلاساءة الجنسيىة  ، اغتصاب ألاطفال  :الكلمات املفتاحية
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Abstract: 

Topics that everyone is afraid to delve into and go deeper And we have the ability to put in place mechanisms 

and legislative solutions that enable Society to reduce the phenomenon of child sexual abuse . and reduce it 

Child sexual abuse is intentional, unintentional sexual behavior Desirable by the victim to expose the child to 

abuse Sexuality is the most common form of harassment in Arabic societies and it does not have to be a declared 

sexual behavior, but rather It may take forms such as compliments, comments, and sexual questions own. 

     On the other hand, we find that most of those who are attacked Child sexual abuse, in particular, is the 

aggressor of close to him so that he can use force and control, which He puts the child at his mercy The aim of 

this research was to explore the unspoken secrets of Increasing societal awareness of this dangerous act must be 

highlighted The most important method used in this research is the Historical  method  . Highlight it and raise 

awareness of its dangers in which he touched on the depth of the roots of sexual abuse What are the most 

important teachings of the Islamic religion? 

     The research used the historical analytical method to find out what it is The roots of child sexual abuse and 

standing on the most important pillars To this phenomenon and analyze it socially The most important results of 

the research is to confirm  role of the family  in this 

     The study also concluded that the silence barrier must be broken Keep silent about these dishonorable acts Its 

negative repercussions on the child first, the family second, and the emphasis It is necessary to take a fair 

punishment against the perpetrators of these crimes Finally, the study emphasized the need to monitor children 

in particular In light of the technological openness that made the world available to everyone. 

Key words: Socialization، the phenomenon of child rape  Sexual abuse  ـ
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 الاول  املبحث

 البحث عناصر

 :البحث  مشكلة -اوأل

  .جنسيا به املتحرش معاناة مدى وتبين الجنس ي التحرش على الناجمه ألاثار معرفه في الذاتيه الرغبه -1

 اغلب في تتكرر  التي الظاهرة هذه على الضوء وتسليط لألطفال الجنس ي التحرش لظاهرة وأعمق أوسع معرفه في الرغبه -1

 .العربيه املجتمعات

 .وأهميتة املوضوع حداثة -0

 .لحداثتها عليها والتاكيد الظاهره هذه بدراسه ألاهتمام تزايد-1

 :البحث أهمية -ثانيا

 تستر بمثابه هو باملجتمع الظاهرة تفش ي من بالرغم الجنس ي كالتحرش املوضوع ودراسة املوضوع ومعالجة تناول  في ألاحتشام    

 التي الظاهره هذه لدراسه مشروعيه يعطي وحده هذا معه يحدث ما على البوح عدم الطفل جعل مما العيب من خوف وهو عليها

 تنامي وعشائريا دينيا امللتزمه املجتمعات في خاصه تتكرر  الظاهره هذه بدات حيث خاص بشكل العربيه املجتمعات في تتزايد

 هذا اهميتها الدراسه استمدت له التوعيه استدعت واجتماعيه نفسيه اثارا عليه يترتب متعددهمما باشكال التحرش هرهظا

 ألاخيره ألاونه في يشهد بدأ مجتمعنا ان خاصه العراقي املجتمع في الجنس ي التحرش موضوع لدراسه علميه مشروعيه يعطي بدوره

 .الشكل هذا بمثل توعيه وجعل عنها املترتبه النفسيه وألاثار الجنس ي التحرشب املرتبطه ألاشكال من كبير عدد تنامي

 هي مهمتها اولويات من تكون  فاالسره وعليه الانسان بها يمر التي املراحل اهم من الطفوله مرحله تعد اوال الدراسه اهميه /1

 .عليه يعتمد صالح فرد املجتمع الى لتخرجه صالحه تنشئه الفرد تنشئه

 كونه املوضوع هذا اهميه في زاد ومما الطفوله ضد املوجه العنف مظاهر من مظهر تناقش كونها من اهميتها الدراسه تمدس -٢ 

 الحلول  ووضع مواجهته يتطلب الذي الامر للطفل الجنسيه الاساءه على تترتب التي والنفسيه الاجتماعيه الاثار اهم في يبحث

 .وانتشاره خطورته لتفادي

 لحمايه الاولى الخطوات وهي الحنيف الدين تعاليم وغرز  للطفل الاجتماعيه التنشئه في الاوليه الاسره مهمه على التاكيد -٣ 

 .بالشرف مخله اعتداءات ايه من الطفل

 ههذ تأتي عنه، الناتجة وآلاثـار إليـه املؤديـة ألاسباب وتعدد باألطفال الجنس ي التحرش ملشكلة املستمر  التزايـد ظـل وفي -٤

 بهـذه الخاصة وآلاثار ألاسباب أهم على والوقوف باألطفـال الجنـس ي التحرش مشكلة عن للكشف كمحاولـة العلميـة الدراسة

 .والعالج الوقايـة طـرق  وأهم ألبرز  تصور  ووضع املشكلة

 واملفاهيم املصطلحات: ثالثا

 : املفاهيم تحديد

 :(البيدوفيليا مرض,الاغتصاب,الاجتماعيه ئهالتنش,الاطفال, الجنس ي التحرش) املفتاحيه الكلمات

 : الجنس ي التحرش تعريف -اوال

ـــير      ــ ـــــرش يشـ ـــ ي التحـ ــ ـــى الجنسـ ــ ـــــه الـ ـــــل انـ ـــلوك أو فعـ ــ ـــدر سـ ــ ـــــن يصـ ـــــخص مـ ـــــرف شـ ـــــا, منحـ ــــدها مخلفـ ـــ ي بعــ ــ ـــــيم، أثرنفسـ ــــواء وخـ ـــان ســ ــ  كـ

 الفعـل هـذا تقبـل ال والتـي الشـخص، لـدى بالجنس مرتبطة تأثيرات عنه ينتج الجسدية، واملالمسات ،أوالاحتكاك بالنظر،أواللفظ
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 الشــخص لــدى اجتمــاعي أو مــادي أو نفســ ي أذى الســلوك أو الفعــل هــذا يتــرك وقــد الســلوك أو الفعــل هــذا يتــرك وقــد الســلوك، أو

 .له يتعرض الذي

 التـــي العمريــة الشــرائح كـــل يتضــمن بــأن هـــذاالتعريف يســمح -:  هــى ألابعـــاد مــن عــدد يتضـــمن أنــه نجــد التعريـــف، هــذا وبتحليــل    

 التعريف هذا يشمل و له تتعرض أو الفعل، هذا مثل ترتكب أن يمكن

 .الجسدي والاحتكاك اللمس أو اللفظ، أو إلاشارة، على يعتمد التحرش فعل كان سواء الجنس ي، التحرش أشكال وكل    

 يــرتبط ســلوك وأي طفــل،ال يقبلــه ال الــذي الســلوك أو الفعــل علــى تنصــب فالدارســة الســلوك أو الفعــل بهــذا التعريــف بهــذا يــرتبط

 التـداعيات يتضـمن لـك بـذ فإنـه الطفـل، بـرفض التعريـف ارتـبط وطاملـا الدارسـة هـذه حـدود ضـمن يقـع الطفل يقبله ال و بالجنس

 مواجهـة فـى الطفـل عليهـا يعتمـد التـي باإلسـتراتيجي العنف، لهذا ضحية يقع الذي الطفل على ويقع الفعل هذا على املترتبة السلبية

 .السلوك هذا ملثل رفضه عن بها يعبر والتي الفعل هذا

 يحـدث تفـاعلي، فعـل الجنسـ ي التحـرش اعتبارفعـل علـى اعتمـد والـذي للدارسـة إلاطارالنظري  مع يتسق هذاالتعريف فإن أخيرا    

 .بعد فيما الطفل حياة في أثر تخلف طويلة مدة ويتعدى املختلفة اليومية الحياة مواقف سياق فى

 تحـرش بيـنهم أفـزد أي بينهمـا وحـرش الحـرش والشـ يء,  ليصـيده هيجـه= الصـيد وحـرش. خدشـه حرش حرشه زالوجي معجم وعرفه

 ان اتفقـــوا العلمـــاء اغلبيـــه ان اصـــطاده أي وتحرشـــا حارشـــا حـــرش:  الطـــالب منجـــد معجـــم عرفـــه:  الطـــالب منجـــد معجـــم عرفـــه بـــه

 .الضرر  به يلحق بالطفل الجنس ي التحرش

  بالطفل الضرر  تلحق التي الكالسيكية للتحرش معايير لخمس مةقائ يضع  الجنس ي التحرشو     

 . باملنزل  القلق ولتوليد بالضحية الضرر  إللحاق املطاردة على يصر  .1

  .الضحية مع لوجها وجه يكون   .1

 . اللفظي العدوان خالل من املضايقات تشجع ال الضحية .0

 .املألوفة الاجتماعية الفئات في التحرش يحدث .1

 .الضحيه من أقوى  املتحرش .1

 : الطفل تعريف -ثانيا

 والشـــر الخيـــر بـــين التمييــز علـــى القـــدرة لديـــه ليســت الـــذي الكـــائن ذالـــك أنــه بمعنـــي,  البلـــوغ حتـــى والدتــه منـــذ إلانســـان علـــى يطلــق     

 . .والحرام الحالل وكذلك

 للتصـدي هـام دور  تلعب التي  بالطفل املهتمه والجمعيات املدنيه املؤسسه دور  وتنامي الطفوله واتجاهات الدراسات ازدهار مع    

 أن. الجنسـية بـاألمور  يتعلـق بمـا خاصـة والثقافـة التوعيـة نقـص مـن نعـاني مازلنـا أننـا إال. بـه املرتبطـة الخطيـرة القضـايا مـن للعديد

 يجعــل ممــا املةالشــ العلميــة الجنســية والتربيــة الثقافــة فــي الافتقــار شــد وتفتقــر تفتقــد التــي العربيــة املجتمعــات بــين مــن مجتمعنــا

. العيـب بمثابـة هـو الجـنس أمـور  فـي الحـديث أمـر مجتمعنـا فـي يصـنف ألنه فيها والتثقيف الجنسية ألامور  على الستار غلق التغليق

 شــخص قبـل مـن اســتغالله تـم لـو لهـا واعيــا غيـر املواضـيع هـذه مثــل علـى مغلـق يبــات الـذي الطفـل ضـحيته يكــون  هـذا كـل أن حيـث

 الصـــغار ألاطفـــال علـــى الجنســـ ي بـــالتحرش مـــايتعلق بكـــل املوضـــوع إلـــى لتطـــرق  املحاولـــة إلـــى الفصـــل هـــذا فـــي امـــدفعن وهـــذه. منـــه أكبـــر

 الــنفس عــن واملــروءة والاحتكــاك وإلاثــارة إلاغــواء يعنــي صــوره أبســط فــي الجنســ ي التحــرش. التوعيــة بهــدف وذالــك بالطفــل وإلاســاءة

 أو باملالمسة إما التحرش ويكون   به املتحرش من سننا أكبر طفل أو. بالغ شخص قبل من جنس ي طابع ذو ممارسة على عبارة وهو
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 ويكــون  الطفــل أمــام جنســية لغــة اســتخدام أو الطفــل علـى إلاباحيــة ألافــالم أو الصــور  عــرض أو املباشــر الغيــر أو املباشــر الاحتكـاك

 .الضحية على واملداعبة املالمسة بشكل الجنس يمارس عندما أخطر

  - ماعيةالاجت التنشئة -ثالثا
ً
 : لغويا

 ملفهــوم إلاجرائـي التعريـف. وشـب ربـا بمعنــى ونشـاءا ،نشـوءا ينشـأ ، نشـأ الفعــل مـن التنشـئة كلمـة منظـور  البــن العـرب لسـان فـي جـاء

 بــذلك ليكتسـب ، الاجتمـاعي التفاعــل طريـق عـن اجتمـاعي فــرد إلـى بيولـوجي كــائن مـن الفـرد تحويـل عمليــة هـي:  الاجتماعيـة التنشـئة

ـــي تــــدخل واتجاهــــات وقــــيم ييرومعــــا ســــلوكا ـــيته بنــــاء فـ ـــي الانــــدماج لــــه لتســــهل شخصـ  تبــــدأ مســــتمرة بــــذلك وهــــي الاجتماعيــــة الحيــــاة فـ

 شخصــية بنــاء فــي مهمــا دورا تلعــب التــي التنشــيئية ألاســاليب كافــة علــى وتشــتمل بالشــيخوخة وتنتهــي فالرشــد فاملراهقــة ، بالطفولــة

 فـــي جوهريـــة عمليـــة تعتبـــر إذا املفهـــوم بهـــذا الاجتماعيـــة التنشـــئة إن.  جتماعيـــةوالا  النفســـية الجوانـــب جميـــع مـــن اختاللهـــا أو الفـــرد

 لشخصـيته التـدريجي النمـو ليـتم الاجتماعيـة وبيئتـه وراثيـة استعدادات من لديه بما الفرد بين تتم تفاعل عملية فهي البشر حياة

 وتقـــدمت الفـــرد ارتقـــى كلمـــا حيـــث بمحتـــواه، كويتمســـ بـــه يـــؤمن ثقـــافي إطـــار ضـــمن أخـــرى  جهـــة مـــن املجتمـــع فـــي واندماجـــه جهـــة مـــن

 غايــة إلــى مسـتمرة هــي بــل فحسـب، الطفولــة مرحلــة بانتهـاء تنتهــي ال ألنهـا أساســية وهــي. أكثـر لتنشــئة احتيــاج لديـه الحضــارة وسـائل

 نتروبولوجيينإلا  عند.الفرد شخصية بناء على تعمل ال أو تعمل أن شأنها من التي ألاساليب كافة على تشتمل أنها كما الشيخوخة،

 الاجتماعية املواقف خالل من مجتمعه ثقافة يكتسب فالفرد ، فيه يحيا الذي املجتمع لثقافة الطفل طرف من امتصاص عملية

 أســــاليب أن كمــــا الســــائدة الثقافــــة بــــاختالف آلخــــر مجتمــــع مــــن تختلــــف املواقــــف وهــــذه الطفولــــة أثنــــاء لهــــا يتعــــرض التــــي املختلفــــة

 علمــــاء بعـــض ويـــرى . املتبعـــة الاجتماعيـــة التنشـــئة أســـاليب تحـــدد التــــي هـــي املجتمـــع وثقافـــة ، الثقافـــات بـــاختالف تختلـــف التنشـــئة

 لـيس أنـه (Margaret Mead)ميـد مرجريـت و  Ruth (Benedict))بنيـدكت روث) و (Franz Boas)بـواس فرانـز مثـل ألانتروبولوجيـا

 التـي والعقـاب الثـواب أسـاليب خـالل مـن تلقائي بشكل املجتمع ثقافة يكتسب فالطفل الفرد إلى الثقافة لنقل تعلم عمليات هناك

 الاجتماعية للتنشئة ألاساس ي العنصر هو املجتمع لثقافة الطفل اندماج أن البعض يرى  كما الطفولة مرحلة في الفرد لها يتعرض

 .املجتمع قيم هو الثقافة من ألاساس ي العنصر أن إلى يذهبان شليز و تالكوت ونجد

 :غتصابألا  -رابعا

 عليهـــا يشـــدد جريمـــة وهـــي املجتمـــع، أفـــراد مـــن فـــرد أي ضـــد يمـــارس الـــذي العنـــف أشـــكال وأقســـ ى أصـــعب مـــن الاغتصـــاب يعتبـــر      

 ضـــمنها ومـــن الانســـانية املجتمعـــات فـــي الاغتصـــاب جـــرائم وتنتشـــر. الاجتمـــاعي وكيانهـــا الضـــحية ونفـــس جســـد تنتهـــك فهـــي القـــانون،

 حولهــا التكــتم يجــري  أن علــى العــادة جــرت أنــه إال والفتيــات النســاء مــن العديــد ضــحيتها وقعــت ولقــد العصــر قــديم منــذ مجتمعنــا

 الصمت طوق  كسر في الخيرة السنوات في -ما حد إلى- املهنية واملؤسسات النسوية الحركة نجحت ولقد التامة، بالسرية وإحاطتها

 شــجع ممــا التثقيفيـة والنشــاطات العلـم وســائل فــي فاملكثـ النشــر خـالل مــن عليهـا الضــوء بتســليط وقامـت الجــرائم هـذه لــف الـذي

 ذلــك كــل ورغــم الــدعم لطلــب والتقــدم مرتكبيهــا ضــد الشــكاوى  وتقــديم معانــاتهن كشــف علــى الاغتصــاب جــرائم ضــحايا مــن الكثيــر

 لـه تعرضـن بمـا والبـوح املكاشـفة مـن الضحايا غالبية تمنع الضحية، وتذنب تلوم التي املسبقة والافكار الاجتماعية القيود مازالت

 .القاسية الجرائم هذه لتبعات فريسة وتتركهن

  : البيدوفيليا مرض -خامسا

 ،والتـي البحـث بدايـة فـي منـه جـزء وذكرنا سبق ،الذي باالطفال الجنسـي التحـرش ظاهرة الى التطرق  یتم سوف املبحث هذا وفي    

 جمعيهـا ان نالحــظ ولكـن البيـدوفليا ومـرض الجنسـ ي التحـرش ل حـو  إلاحصـاءات في فروق هناك الشأن هذا في ألاولى املالحظة تبدو

 مجمـوع مـن باملائـة 13 باألطفـال الجنسـ ي التحـرش حاالت بلغت.  العربي املجتمع في كبيرة ظـاهرة الجنس ي التحرش ظاهرة أن تتفـق

ـــ ي الاســــتغالل اشــــعارات ــلت التــــي الجــــنس ممارســــة حــــاالت تليهــــا الجنسـ ـــى وصــ  التربيــــة مستشــــارة بــــه حتصــــر  مــــا وفــــق باملائــــة 01.1 إلـ
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 مرتفعـة تعتبـر النسـب هـذه أن الفريخـة وأضـافت. أم اف لـديوان تصـريح في الفريخة صبرية والجامعي املدرس ي التوجيه وأخصائية

 كمـــا. قولهـــا وفـــق وجندوبـــة قفصـــة غـــرار علـــى الداخليـــة املنـــاطق بعديـــد باملائـــة 23 تجـــاوزت الجـــنس ممارســـة حـــاالت أن إلـــى مشـــيرة

 الاســتغالل اشــعارات مجمــوع مــن باملائــة 10 نســبته بلغــت حيــث املحــارم زنــا الجنســ ي الاســتغالل أنــواع أبــرز  مــن بــأن ةالفريخــ أفــادت

 نظــرة.  ألاربعــاء اليــوم أم أف بالــديوان نســمع منــك برنــامج فــي تعبيرهــا وفــق حــاالت 1 ب اســتأثرت الكبــرى  تــونس أن مؤكــدة الجنســ ي

 وعقوبتـه، یرتكبهـا فـیمن الشرع حكم وما الجرائم؟ هذه مثل مع الدین تعامل وكیف شكلةامل حل في الدین دور  املحارم لزنا إلاسالم

 أو الجـاني إلـــى فقـــط فيهـــا ینظـــر ال متكاملـــة نظـــرة إلـــى تحتـــاج القضـــیة أن الجـرائم؟ هـذه مثـل ملواجهـة وضـعه الذي الوقائي واملنهج

 والنفسیة، والاجتماعیة، الشرعیة، وجوههـا جمیـع مـن تعـالج أن البـد لكن قضـیة،لل وتجزئة تسطیح فذلك فقط، عليها املجني إلى

ـــال فعنــــدما إلاســــالمیة، الرؤیــــة فـــي املتكاملـــة الشـــمولیة املعالجـــة هـــذه بــــدت وقــــد. كلـــه لـــذلك انعكــــاس ألنهـــا وإلاعالمیـــة؛ والتربویـــة  قـ

 فـــي بیـنهم وفرقـوا ســـنين، لعشـــر عليهـــا واضــربوهم ســـنين، لســـبع بالصـــالة ـــاءكمأبن مـــروا»(: وســـلم علیـــه اهللا صــلى) الكــریم الرسـول 

 هـذا إلى النظـر یمكـن أنـه لدرجـة واحـدة، منظومة فـي ألاخالقیة والرؤیة إلایمانیة الرؤیة بــين جمع قــد نجــده( أحمــد رواه) املضاجع

ف إذ كاملـــة، تربویـــة مدرســـة بوصـــفه الحـــدیث   هنــاك أن أظــافره نعومــة منـــذ الطفـــل عـــرَّ
ً
 ألابنــاء بصــیانة املربــي وأمــر وحراًمــا، حـــالال

 نفوسـهم فـي والالتـزام وألادب العفـة وغـرس املحـرم، في الوقوع إلى بهـم تفض ي أن یمكن التي الطرق  واغالق الذرائع، وسد ومراقبتهم

 أن یتعلمـــوا حتـــى وإلادراك؛ الفهـــم مرحلـــة یبـــدءون  عنـــدما الاســـتئذان أدب ـاءألابنــ بتعلـــیم آلابــاء الكـــریم القـــرآن أمــر الصــغركما منــذ

 الكباروقــــد عـــورات علـــى تقـــع أن عـــن أبصـــارهم یحفـــظ وبـــذلك یتعـــداها، أال ویجــــب إلیـــه قریًبـــا كـــان ولــــو حتـــى - حرمـــة شــــخص لكــــل

 املــرأة، إیــذاء وعــدم ألاعــراض وحفــظ البصــر بغــض فيهـــا اهللا فـــأمر التحـــرش، جریمـــة مـــن الوقـــائي املـــنهج هـــذا النـــور  ســـورة فصـــلت

: ألاحــــزاب){ مبیًنـا واثمـا بهتاًنـا احتملـوا فقـد اكتسبوا ما بغير واملؤمنات املؤمنين یــؤذون  والــذین}: تعــالى قــال.بالفعل أو بالقول  سواء

 بحفـــظ كــذلك وأمــر ،(مســـلم صـــحیح) «وعرضــه ومالــه، مــه،د: حــرام املســلم علـــى املســلم كـــل»(: وســـلم علیـــه اهللا صـــلى) فقـــال ، ٨٥

ــــر علیــــه یعتــــدي مــــن لكـــل رادعــــة عقوبــــات وأوجــــب الِعــــرض، هــــذا تصـــون  التـــي الشـــرعیة ألاحكـــام مـــن كثيـــًرا وفـــرض. الفــــروج  اهللا ونفَّ

 أن شــــأنها مــــن بتشــــرتعات ذلـــك وأتبــــع تســـاهل، أو رأفـــة دون  مرتكبهــــا بمعاقبـــة وأمـــر تنفيـــر، أعظــــم الزنـــا جریمــــة مــــن وتعــــالى ســــبحانه

 جلـدة ثمـانين فاجلدوهم شهداء بأربعة يأتوا لم ثم املحصنات یرمون  والـــذین} املعتدین اعتداء من وأنفسهم الناس أعـراض تحمـي

 تتبـــع مـــن ذلــك فــي ملــا الطرقــات؛ فــي الجلــوس مــن إلاســالم حــذر وكـــذلك(. النـــور ){ الفاســـقون  هـــم وأولئـــك أبـــًدا شــهادة لهــم تقبلــوا وال

 الطرقـات بعــض في للجلـوس یضطر من أمر لذا إلیه؛ النظر یجوز  ال ما إلى النظر أو الغير إیذاء ملظنة ومنًعـا والغادیات، للرائحات

 تعـدىی ملـن والتصـدي اوامـرأة، اطفـال أي إهانـة رفـض ذلـك فـي بمـا املنكــر، عــن والنهـي باملعروف وألامـر ألاذى، وكف البصـر، بغض

ى) نبيه بقول  املجتمع، في املشترك الشعور  إلاسالم صاغ لقد.إیذاءهم ولیس ونصرتهم عليهم،
َّ
هأ  َصل

َّ
ـِه  الل يه

َ
َم  َعل

َّ
ـل»(: َوَسـل

َ
 املـؤمنين َمث

هم فــي  التماســك وصــّور . والحمــى بالســهر الجســد ســائر لــه تــداعى عضــو منــه اشــتكى إذا: الجســد كمثــل وتعــاطفهم، وتــراحمهم تــواّدِ

 (.بعضا بعضه يشده  كالبنيان للمؤمن املؤمن: )بقوله ياملجتمع

 الثالث املبحث

 )اثاره,اسبابه,اشكاله) الجنس ي التحرش

 :الجنس ي التحرش أنواع -اوال

 صـلة تـربطهم طـرفين بـين وتكـون  ألاسـرة داخـل يحـدث هنا لكن الجنس ي التحرش مفهوم نفسه وهو:  باملحارم الجنس ي التحرش -1

 تـدفع والتـي املجتمـع يمارسـها التـي الضـغوط نتيجـة أنهـا ميرتـون  يـرى  بينمـا.  بيـنهم فـيم الـزواج إلاسـالم في يحرم تيوال القاربة أو الدم

 إلــى والوصــول  القائمــة الوســائل بــين غيرأخالقــي انتشارســلوك إلــى يــؤدي ممــا ضــحية انحــراف نتيجــة كــون  حيــث لالنحــراف بــاملنحرف

 . ألاهداف

 يفكـرون وال الحيـاة فـي شـ يء يفقهون  ال العمر ربع في اليزالون  الصغارالذين باألطفال التحرش ووه:  باألطفال الجنس ي التحرش  -1

  .بهم لتحرش كسبيل ألامرين هذا يأخذ وقد والحلوى   اللعب  أمرين في إال
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  الطفـل بتهديـد يقـوم املتحـرش أن حيث    
ً
  مـرارا

ً
 يـتم سـنوات خمـس مـن أقـل أطفـال كـان واذا ألحـد وإلافصـاح البـوح م بعـد وتكـرارا

 كلمــا عملــه تكــرار للمتحــرش يفصــح ممــا الوالــدين رقابــة تغييــب وقــت فــي ذالــك  ويــتم اللعــب أدوار وتبــادل لعــب مجــرد أنــه إقنــاعهم

 .الناس أقرب أو ألاقارب يد على مايحدث غالب العنف من النوع هذا مثل أن النفس علماء وأشار ذالك الفرصة له أتيحت

  :بالعائلة املحيطين الجنس ي التحرش

 كلهـــم الشــوارع فــي واملســتردين والتأهيــل والتربيــة ألايتــام ودار لألحـــداث إصــالحية مؤسســات فــي يودعــون  الــذين ألاطفــال كــذالك     

 تغتصـــب هنـــا*  بحقـــوقهم وجهلهـــم ســـنهم وصـــغر فقـــرهم بســـبب ســـهال هـــدف باعتبـــارهم الجنســـ ي التحـــرش أنـــواع ألبشـــع يتعرضـــون 

 التحـــرش ويطلــق املراهـــق أو لبــالغ الجنســـية الرغبــات إلشـــباع اســتخدامه هــو بالطفـــل الجنســ ي والتحـــرش* ثقــة لحظـــة فــي الطفولــة

ـــ ي ـــى الجنسـ ـــل علــ  أوالعاريـــــة الجنســـــية الصـــــور  أو الفاضـــــحة ملشـــــاهدة بتعريضـــــه وذالـــــك. عمـــــد عـــــن الطفـــــل لهـــــا يتعـــــرض إثـــــارة مـــــن كــ

 .الطفل جسم من نةمعي أماكن مالمسة أو التناسلية أعضائها مالمسة كتعمد املثيرات من أوغيرذالك

  :الجنس ي التحرش أشكال

 ذالــك ويكــون  مغادرتهــا عنــد خارجــة أو العمــل مكــان داخــل تحــدث املنتشــرة الظــواهر مــن هــي:  العاملــه بــاملرأة الجنســ ي التحــرش-1 

 اتجـاه فـي اوتطورهـ الجنسـين بـين العالقـة شـ يء يـدعم ممـا العمـل سـاعات وامتـداد العمـل بيئـة فـي الرجـال مـع املتكرر  تفاعلها نتيجة

 . الحميمة

  ملـيء قـول  عـن تـنص رسـائل إرسـال عـن عبـارة هـو: ألانترنيـت عبـر الجنس ي التحرش  -1
ً
 جنسـية عالقـة إلقامـة طلـب أو إثـارة جنسـيا

 أو إلايمـــو أو والفـــايبر اب الـــواتس الاجتمـــاعي التواصـــل مواقـــع عبـــر مغازلـــة رســـائل بإرســـال ألانترنيـــت عبـــر التحـــرش يكـــون  أو مباشـــرة

يغرام أو املســنجر
ٌ
 بعــد عــن يكــون  لكــن ألاخــر الطــرف إثــارة هــو واحــد الهــدف.  التواصــل مواقــع مــن غيرهــا أو شــات ســناب أو  ألانســت

 .قرب عن ألصبح العالقة تطورت ولو

 في أو الجامعية إقامة ساحة داخل ويكون  املالمسات أو  باأللفا  بالتحرش هنا يحدث:  الجامعية إلاقامة في الجنس ي التحرش  -0

 إلاقامـة فـي التحـرش مـن النـوع وهـذا فيـديوهات إشـعال أو باملفـاتن إلاغواء أو املباشرة املغازلة أو باملالمسة وذالك إلاطعام فوفص

 .املثلي الشذوذ من نوع يخلق الذكور  أو ببنات سواء الجامعية

 وهو بعد عن الضحية مالمسة محاولة أو باأللفا  غالبا يكون  هنا التحرش هو:  العامة ألاماكن أو الشارع في الجنس ي التحرش -1

 .التوعية ونقص اللباس لتعري  سببه يرجع باأللفا  الجنس ي التحرش من حاليا مجتمعنا في ماينتشر أغلبه

 الجنســ ي للتحــرش أشــكال عــدت علــى نقــف تجعلنــا الجنســ ي التحــرش طبيعــة اخــتالف إن:  أيضــا الجنســ ي التحــرش أشــكال مــن    

 :منها والتي

  الجنسية والفكاهات وألالفا  التعليقات يتضمن : لفض ي سلوك (1

 .العدوانية الجنسية التغيرات يتضمن: لفظي غير جنس ي سلوك (1

 ألى ذالك وتكرار واملالمسة املعانقة إلى الجسد عن التكلم من تبدأ السلوكيات من عدد ويتضمن:  جسدي جنس ي سلوك (0

 .البصبصه أو بالعين الغمز أو التحرش فعل

 .اللمس على املعتمد الجنس ي السلوك  الجنسية وألالفا  النكت: مثل اللفظية سيةالجن التعليقات (1

 -: يلي فيما حددتها الجنس ي التحرش أشكال صنفت فقد فارنس ماري  أما 

 .إلاغواء سلوك -

 .الابتزازالجنس ي - 

 . فيه مرغوب الغير الجنس ي الاهتمام إبداء - 

 .الجنس ي التكلف - 

 -:وهي للتحرش اخرى  اشكال وهنا

 . الجنس ي السلوك في التعمق (1

 . جنس ي طابع ذات عبارات (1
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ــــات (0 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة تعليقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر حــــــــــــــــــــول  مهينـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــكل املظهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة أو املالبــــــــــــــــــــس أو والشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم تركيبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد الجسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــزاز قصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعيف الابتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ                                                                                               والتضـ

 . التحرش لتسهيل

 .قذرة تبنك التلطف (1

  .جنسية بإشارات القيام (1

 . جنسية ألسئلة توجيه  (6

  . الجنسية خبراتها حول  وصف  (7

 . الحديث في ذالك ضرورة دون , ياعزيزي , ياحبيبي, ياعسل:  مثل املخاطبة أو النداء عبارات استعمال إساءة (2

 .داع دون  الاحتكاك أو اللمس:  مثل ضروري  الغير الفيزيقي إإللتساق (1

 .الضحيه امام العورات كشف (13

 . الفيزيقي الاعتداء او الهجوم (11

ـــي الجنســــ ي التحــــرش حــــول * جــــوكلين* أعــــدتها التــــي الدارســــات خــــالل ومــــن      التحــــرش أن إلــــى ذهبــــت بنيوزيلنــــدا الصــــغيرة املــــدن فـ

 -: هما رئيسيين شكلين يأخذ الجنس ي

 إمــرأة مــن ويطلــب الجــنس امــةإق شــخص مــن يطلــب شــخص وهــو بــالجنس املباشــر الطلــب خــالل الظــاهرمن الجنســ ي التحــرش -1

 .معها الجنس بإقامة

 تخـويفهم بهـدف بـه املتحـرش ضد البسيط الجنس ي التحرش أفعال ببعض بعينه املتحرش يقوم وفيه القهري  الجنس ي التحرش-1

  .ذاته بحد جنس ي بهدف وليس وقهرهم

  : إلى حدوثه مكان حيث من الجنس ي التحرش البعض يصنف بينما -

  .املحارم زنى فيه وينتشر ألاسرة داخل يالجنس  التحرش -1

  .والشارع والجامعة العمل مجاالت فى وينتشر ألاسرة خارج الجنس ي التحرش -2

 :لألطفال الجنس ي التحرش أسباب -ثانيا

 تجاههــاوا الصــحية والتنشــئة التربيــة فــي ألاساســ ي بــدورها القيــام عــن ألاســرة منظــور  وغيــاب الخلقيــة الدينيــة القــيم عــن الابتعــاد( 1

 .الصعوبة بالغة اقتصادية ظروف ظل في املال من ممكن عدد أكبر جمع نحوى 

  . الجامعية واملعاهد املدارس في والتعليم التربية دور  اختفاء (1

 طــاقتهم الشــباب فيهــا يفـرغ التــي الرياضــية املسـاحات واختفــاء املتفشــية البطالـة بســبب الشــباب منــه يعـاني الــذي الهائــل الفـراغ (0

 .قمامة مقالب إلى املساحات هذه ول وتح

 .املجتمع إلى مجرمين تفرز  التي عشوائية ظاهرة تنامي( 1 

 .الجنس ي لتحرش ارتكابا وتحدث الوعي تفقد التي املخدرات الشباب تعاطي( 1 

 . العنوسة ظاهر وتفش ي الزواج وتكاليف الزواج سن ارتفاع( 6 

  . والنخوة والشهامة رجولةال قيم واختفاء العربية املجتمعات سلبية( 7 

  .والألخالقية إلاباحية التلفزيونية واملواد الفضائيات انتشار( 2 

 .الصغار خاصة ألاعمار مختلف في لألطفال املطلوبة الجنسية التوعية نقص( 1

 . ألاهل طرف من املواضيع من الجانب هذا على التكتم( 13 

 .سهلة فريسة يجعلهم مام ألاطفال بها يتميز التي الاستطالع حب( 11 

 .واحدة غرفة في واناث ذكور  من بعضهم مع أسرتها أفراد كل ينام أن إلى العائلة يدفع قد الذي الاقتصادي العامل( 11 

  .أمنة غير أماكن في العمل إلى صغير بعمر ألاطفال إرسال (10 

 .الاجتماعي التواصل واقعوم الاعالم وسائل و عبر أطفالهم يشاهده ملا الوالدين مارقبة عدم( 11 

 .ألاوالد حضور  في الوالدين يمارسها قد التي الجنسية التصرفات ( 11



 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية   

  .للمعتدي النفسية املشاكل أو الانحرافات( 16 

 :الجنس ي التحرش أثار -ثالثا

 بعض لدى يوجدو  باالعتداء"فرويدا" فبحسب نفسية، أمراض إلى البعض أرجعه ألاطفال، على الجنس ي التحرش تفسير لعل     

 امليـــول  هـــذه مثـــل علـــى يفـــرض الاجتماعيـــة القـــيم نظـــام وان. الجنســـية لإلثـــارة كمواضـــيع ألاطفـــال، إلدارك مخفيـــة ميـــول  الراشـــدين

  مـريض هـو الفاعـل بـأن آلاخـر الـبعض يفسره فيما. امليول  هذه معظم كبت إلى يؤدي مما التام، الحظر
ً
 فـي ألن ،(سـيكوباتي) نفسـيا

 ال بمـــا الجنســـ ي للتحــرش والنفســـية الجســدية املضـــاعفات تتعـــدد. النفســية واملعـــايير الاجتماعيــة والقـــوانين القـــيم لكــل خـــرق  ذلــك

 الــذي التــدمير مــدى قــرب عــن نلمــس حتــى ســريع بشــكل املضــاعفات هــذه مثــل تلخــيص ســنحاول  ولكــن املقــال هــذا فــي حصــره يمكــن

 الناشـئة الالتهابـات تشـمل ا التئام وألاسرع تدمير ألاقل هىو  الجسمية فاألعراض جسده، قبل الطفل روح في التحرش هذا يسببه

 الاضـــطرابات عـــن ناهيــك الطفـــل، معانــاة مـــن يزيـــد الــذي والخجـــل الخــوف نتيجـــة املناســب الوقـــت فـــي تعــالج لـــم التــي الاعتـــداء، عــن

 تعرضـــت التـــي املنـــاطق فـــي حـــدثي ربمـــا الـــذي والنزيـــف التناســـلية، ألاجهـــزة فـــي تنشـــأ التـــي الالتهابـــات عـــن فضـــال تصـــيبه، التـــي املعويـــة

 الطفــل، علــى يســيطر الــذي بالــذنب الشـعور  أهمهــا نقــاط فــي الــنفس وأطبــاء علمـاء فيلخصــها ألاخطــر النفســية آلاثــار أمــا لالعتـداء،

  تصـيبه أن املمكـن مـن التـي جميعهـا النفسـية واملصـائب الكـوارث أبـو هـو الشـعور  وهـذا املقاومة، بعدم لنفسه واتهامه
ً
 لـم مـا الحًقـا

 عليه املعتدى للطفل حدث ما إلى نظرته طريق عن وتأكيده الشعور  هذا مثل تأصيل في يساهم املجتمع أن والغريب منه، يتخلص

 إذا خاصة بالسكوت، ومطالبته له، ألامان مصدر أنها املفترض من التي له ألاسرة توبي  عن ناهيك عنها، مسؤول هو فضيحة بأنه

 ال بعضــها الجنســ ي الاســتغالل وأشــكال. أســرته وفــي نفســه فــي الثقــة يفقــد الطفــل يجعــل كلــه وهــذا ،العائلــة أفــراد مــن املعتــدي كــان

 ذلـك، شـابه ومـا إلاباحيـة وألافـالم الفاضـح الجنسـ ي املحتوى  ذات ألاحاديث خالل من تكون  فهي جسدي، احتكاك أي على ينطوي 

 الجنســـ ي باالســـتغالل تتعلـــق التـــي العوامـــل مـــن عـــدد حثون البـــا أفـــرد وقـــد  بالطفـــل املباشـــر الجســـدي الاتصـــال عنـــد آلاخـــر وبعضــها

  .الحساسية ودرجة والوعي كالعمر الطفل، صفات حسب: لألطفال

 :آلاثار من نوعان يوجد وبالعموم

 الانفعاليـة والنتـائج الطفـل، جسـم مـن الداخليـة ألاعضـاء فـي أذيـة أو والكـدمات كـالجروح وانفعاليـة جسدية وهي:  مباشرة نتائج-1

 .الغضب العجز، القلق، الرعب، عركمشا

 القلــق مـن حـاالت كظهــور  واجتماعيـة،ًً  ومعرفيـة آثارانفعاليـة تضــم الجنسـ ي، لالسـتغالل آلاثارالالحقــة وهـي: غيرمباشـرة نتـائج -1

 الثقــة وقليلـي شـكوكين ألافـراد هـؤالء ويكـون . الشـديد والخجـل بالـذنب والشـعور  الانفعـاالت ضـبط علـى القـدرة وضـعف والاكتئـاب

  بأنفســــهم،
ً
ـــي أقــــرانهم مــــع عــــدوانيين وغالبــــا ـــي أســــرتهم أفــــراد ومــــع املدرســــة، فـ  ألاعــــراض بعــــض وكــــذالك. الرشــــد ســــن عنــــد حيــــاتهم فـ

 اللـواتي النسـاء أن التقـارير وتشـير. الجنسـية املعديـة ألامـراض بـبعض التعـرض احتمـال مـع التبـول، علـى القدرة كانعدام الجسدية

ـــي تعرضـــــن ــــولتهن فــ   عنفـــــا طفـ
ً
ــــيهن هـــــرتظ جنســـــيا ــــطرابات علـ ـــحية اضـ ــــاب مثـــــل متعـــــددة، ونفســـــية صــ  املـــــزمن والقلـــــق العميـــــق الاكتئـ

 قصـــورفي ويعكـــس هنـــا، باإلشـــارة هوجـــدير ممـــا. انتحاريـــة وأفكـــار التناســـلي الجهـــاز وآالم الحوضـــية وآلاالم الجنســـية والاضـــطرابات

 من الاغتصاب نًأ  أ البلدان ببعض القانون  يعتبر لألطفال، الجنس ي والاستغالل املحارم سَفاح معالجة حالة في القانوني الجانب

 . جنحة القربة سَفاح بينما جناية الغرباء

  -: مترتبة أخرى  أثار وهناك

 :عامة أثار

 بـــين املزحومـــة ألاخـــرى  النفســـية وألامـــراض باالكتئــاب وإلاصـــابة باإلحبـــاط والشـــعور  الاضـــطهاد عقــدة مثـــل: العاطفيـــة املشـــاكل -1

 أو الجمــاع بعمليــة إلاحســاس عــدم أو الجمــاع فــي بــرودة أو عاطفيــة بــرودة تكــون  وقــد والعدوانيــة العنــف بــينو  والانطوائيــة الســلبية

 أخرى  ناحية من تصيب قد

 يتعــدى يجعلــه ممـا واحــد بموضـوع الــزواج بعـد الضــحية يتشـبع ال وقــد جنســ ي بهيجـان لهــم يظهـر أي ألانثــى أو الـذكر ســواء هيجـان

 . السرية العادة ظهور  وأ الذروة إلى للوصول  مواضيع عدت
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 اجتماعية عالقات إقامة وعدم الدارس ي التحصيل وضعف الاجتماعي والرهاب الاجتماعي التكيف عدم:  الاجتماعية املشاكل -1 

 . إجماعية عالقات إقامة من من والتهرب  ثابتة

 علـى الزائـد الخـوف نتيجـة وذالـك الرجـال أو اءالنسـ سـواء الـزواج بعـد ألاثـر هـذا يظهـر:  مسـتقبال ألابنـاء مـع التعامـل فـي الفشل -0 

 يفقدهم فقد املعالجة يتم لم إذ وخاصة أبنائهم مع التعامل حسن يفقدهم مما املؤملة التجربة لنفس تعرضهم من والقلق أبنائهم

 ثيــاب والبســهم ئهمكبنــا ســليمة التربيــة علــى قــدرتهم فقــدان يــؤدي ممــا ينتهــي لــم كــابوس باتــت التــي تجــربتهم مــن الــتعلم علــى قــدرتهم

 . أوالدهم تنشأءة في سلبا ينعكس قد الذي أطفالهم على واملتشددة الشديدة الحرص

 ألاثـر هـذا يظهـر,  املقـربين مـن الجانـب يكـون  عنـدما خصوصـا بالنـاس الثقـة عـدم حتـى يـؤتي:  للـذات والاحتقـار بالذنب الشعور   -1

  تمنــع يجعلهــا ممــا الســيطرة محــل فــي صــبحت فهــي بأســرتهم الضــحية اســتقرار وعنــد الــزواج بعــد خاصــة
ً
  منعــا

ً
 ألاقــارب مخالطــة باتــا

 . الشريك وهو ألاخر الطرف أو ألوالدهم واضح سبب وبدون 

 . واملتراكمة النفسية إلاضطربات نتيجة وذالك:  القهري  الوسواس من نوع ينتج قد -1 

 اســـر فــي والوقــوع,  بالـــذنب الشــعور  دوامــة مــن بعـــد يــتم ومــا , الســـرية العــادة كممارســة النفســية املشـــاكل:  باإلنــاث خاصــة أثــار -6 

  . الجنسية اليقظة أحالم

 الجنسـية الحيـاة علـى السـرية العـادة إدمـان أثـر مـن أو فيـه الفشـل مـن أو الـزواج مـن والخـوف بالبكـارة التحـرش بأثر الوسواس -7

 . الزواج بعد

 عـــذريتهم عـــدم انكشـــاف أو ألاخـــر الطـــرف تفهـــم وعـــدم أمـــرهم شـــافانك مـــن خـــوف وذالـــك عليـــه إلاقـــدام أو الـــزواج مـــن الرهـــاب -2

 املداعبـة وخاصـة الرجـل مـع الجنسـية املمارسة كره أو الجنس من النفورالتام إلى غيرعذارء بأنها وسواس عن إالناتج ماهو وذالك

 حتــى أو الشــهية أوفقــدان ةمرضــي الشــعوربأعراض مثـل خاطــب إليهــا يتقــدم حــين الفتــاة. تنتـاب نفســية بحالــة يتــرجم ممــا الجنسـية

 . ألاعراض لتلك الحقيقي بالسبب أحد إخبار  تستطيع ال أن دون  إلاغماء

ــــاب فـــــي الرغبـــــة ومـــــن العـــــاطفي بالحرمـــــان الشـــــعور  -1 ـــرة بعـــــد إلانجـ ــــؤدي مـــــن الـــــزواج رفـــــض مـــــن فتــ ــــاب ألعـــــراض يـ  والـــــذي الاكتئـ

 ألامــور  تــزداد ممــا والشــكل ألاناقــة بــاامور  اهتمــام وعــدم دالزائــ أوالعمــل اليوميــة الحيــاة فــي وإلاهمــال النــاس اخــتالط يظهرفيتجنــب

  .بجريمته أفلت الجاني ألن بل لها العنوسة ملجرد ليس النفس على تعقيدا

 : الزوجيــــة الحيـــاة فــــي الفشـــل -13
ً
 للمداعبــــة املشــــابهة أو الجنســـية للعمليــــة املرافـــق النفســــ ي الخـــوف نتيجــــة الزفـــاف ليلــــة خاصـــة

 .الزوج مصارحة لعدم باإلثم الشعور  أو الخوف جانب إلى, الصغر في الجنس ي التحرش بمداعبة

 هنــا منهــا قريــب بالفتــات املتحــرش كــان كلمــا ألازمــة هــذه عمــق وتــزداد نفســية أزمــة يصــيبها بالفتــات الجنســ ي التحــرش إن عــادة -11

 موقــف ألاخــر يقــف أن زمــةألا  حجــم مــن ويضــاعف,  إلاخــوة أحــد أو الوالــدين أحــد املتحــرش كــان إذا وخاصــة ســاحقة تكــون  ألازمــة

 . للتهديد مصدر أصبح وقد حياتها في ألامان مصادر كل فقدت أنها الفتاة تشعر حيث,  سلبيا

 فـي لهـا حـدث مـا فـي لهـا ذنب ال أنه مع خاطئة أنها نضرة إيها ينضر ويبات بذالك املجتمع أو أحد عرف إذا الفتاة معاناة وتزداد -11 

 .طفولتها

 يعلـــم مجتمعنـــا ففـــي أكبـــر املشـــكلة تكـــون  قـــد فهنـــا للتحـــرش تعـــرض قـــد كـــان إذ الـــذكر للطفـــل بالنســـبة:  لـــذكور با خاصـــة أثـــار -10 

 هــذه.... أالمهــم يخفــون  الرجــال يتــأملون  ال الرجــال, الرجــل مثــل كــن تبكــي ال: مثــال أالمــه و وعواطفــه مشــاعره عــن يعبــر ال أن الــذكر

 فمـن للشـفاء عرضـة أقـل يجعلـه يفقـد و وبالتـالي الكـالم اليرغبـب لصـغرفقدا فـي الجنس ي للتحرش تعرض الذكرإذ الطفل العبارات

 علــى تقــل ال الـذكر لهــا يتعــرض التـي آلاثــار ألن جنســه علـى النضــر بغــض دائمـا ضــحية يكــون  الطفـل أن تبــين استقراراملشــكلة خـالل

 .ألانثى لها تتعرض التي

 :الذكور  عند تظهر التي آلاثار أهم ومن

  الجنسية اليقظة أحالم أسر في والوقوع السرية العادة مارسةكم  الجنسية املشاكل -1

  . القهري  الوسواس من نوع إلى الجنسية الاضطرابات و الجنس ي الشذوذ -1
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 أو الصـغار ألاطفـال اشـتهاء أنـواع مـن نـوع أو الجنسـ ي والشـذوذ اللـواط إلـى يتحولـون  قد بالذكور  التحرش في ألاكبر املشكل -0

  .الجنسية املثلية باختصار

 اللـواط إلـى والاتجـاه الجنسـية الانحارفـات فـي لالسـتمارر  كبيـرة بنسـبة مقـدما هـو يكـون  الـذكور  باألطفـال التحـرش من كثير ففي    

 لتحــرش تعــرض أنــه حالــة تــاري  لهــم كــان الرجــال املثليــين وأغلــب معظــم أن املثليــة الجنســية علــى النفســية الدراســات ماأثبتتــه وهــو

 على ألاخر للجنس الشديدة الكارهية غالبا يترافق الجنس نفس من ألافراد إلى الضاد امليل بدعم تمروهويمس.  الصغر في الجنس ي

 إلـــى يــؤدي فقــد ألامــر انكشــف واذا الــزواج بعــد حتــى الشــذوذ يســتمر الحــاالت بعــض فــي أنــه حتــى الســوية إلانســانية الفطــرة خــالف

 يسـبب الطفـل علـى التحـرش إن.  بالخيانـة اتهامهـا أو املحكمـة فـي ضـحوا سـبب دون  الطالق عليها رمي أو تهديدها أو الزوجة تعذيب

 بشــكل ألامــراض هــذه وتكــون  الطفــل حيــاة فــي الحــق وقــت فــي نفســ ي اضــطراب لــه تســبب والتــي والقصــير الطويــل املــدى ضــررعلى لــه

 . اجتماعي وحتى أوعاطفي نفس ي

 - :أألخرى  آلاثار ومن

  : النفسية آلاثار

 .إلاحباط -1

 . الاكتئاب -1

 .اليقظة بأحالم والانشغال والكوابيس الرعب من باتنو  -0

 . التحفيز فقدان أو وألارق  ألارأس في أوجاع أو العار أو بالذنب الشعور  -1

 . الوزن في والزيادة الازئد ألاكل أو املعدة مشاكل -1

 . السيطرة حسن وفقدان القوة بانعدام الشعور  أو املعتدي اتجاه العنف أو بالخيانة الشعور  -6

 الرابع املبحث

 لالطفال الجنس ي التحرش لظاهرة الفقهيه الاحكام

 :إلاسالم في الجنس ي التحرش -اوال

 غير من تنزيل خلفه من وال يديه بين من الباطل يأتيه ال*  الكريم الكتاب في وذالك الجنس ي التحرش إلاسالمية الشريعة تناولت     

 فـي الجنسـ ي التحـرش فـإن النبويـة والسـنة بـالقرآن الكامـل إيماننـا  مـن قوانطـال  النبويـة السـنة وكذالك. العظيم هللا صدق*  حميد

 حمايتــه وأقــر هللا حفظــه الــذي إلاســالمية للشــريعة مخــالف بشــكل عليــه املعتــدي جســد تمــس أخالقيــة جريمــة إلاســالمية الشــريعة

*  الصـدور  تخفـي ومـا ألاعـين خائنـة لـمتع*  سـبحانه يقـول  حيـث ألاعـين خائنة النظر من بداية عليه الاعتداء أنواع شتى من وصانه

  . العظيم هللا صدق

 :إلاسالمية الشريعة وفق الجنس ي التحرش عقوبة

 التـي النظرة بها ويقصد عليه هللا لعنة إبليس أسهم من سهم الفقهاء وأعتبرها الحرام النظرة وسلم عليه هللا صلى الرسول  حرم    

 رحمـة الشـافعي إلامـام يقـول . ألانثـى وكـذالك الرجـل شـهوة تثيـر بـدرة ذالـك فـي والتـدقيق جسـدوال املرأة املفاتن في التدبير التمعن بها

 كانـت هنـا واملعصية العاص ي يهدي ال هللا نور  نور  العلم إن يابني: لي وقال املعاص ي بترك فأمرني حفظي سوء وقيم سألت: عليه هللا

 تعـالى قـال. للحيـاء خـادش القـول  كـان إذ لألنثـى عليـه يطلق ما وهو للجريمة وفق  محارم وهي الكالم هي الثانية املرحلة وتأتي النظرة

 التشـــريع أن رغـــم}  111 ص 31 ألايـــة: يـــس ســـورة{ يكســـبون  كـــانوا بمـــا أرجلهـــم وتشـــهد أيـــديهم وتكلمنـــا أفـــواههم علـــى نخـــتم اليـــوم} 

 هاالشـرع إطـار ونظـم املوضـوع بهـذا تـرتبط ةكثيـر  ولجوانـب أنهتنـا إال تحديـدا، الجنسـ ي التحـرش إلـى صـراحة يشـير إلاسـالمي والفقه

 حيــاة جوانــب مــن مهــم جانــب باعتبارهــا الجنســية الثقافــة يهمــل لــم إلاســالم فــان املبــدأ هــذا امــن وانطــالق وكرامتــه، الشــرف يصــون 

 مـن لـه ضـعوو   بـه عنـي قـد إلاسـالم أن والواقـع الرهبنة، قبيل من أو “الشيطان عمل من رجس“ أنه البعض إليه ينظر إذ إلانسان،

 الفــــرج شــــهوة فــــالن النبويــــة و الالهيــــة ألاوامــــر مــــن الكثيــــر عليــــه دلــــت الــــذي الفــــروج حفــــظ أمــــا و ، وألاحكــــام والتوجيهــــات القواعــــد

 و أصال الاستعمال عن وحفظها شرع عنه نهي فيما استعمالها عن الفروج حفظ فاملراد الشريعة سنتها حدود له وحفظها جبلية،

 التـي وآلاداب الضـوابط مـن بمجموعـة ألانثـى و الـذكر بـين العالقـة إلاسـالم أحـاط كمـا. املعنـى متـواترة دلـةبأ املدحوضـة الرهبنـة هي
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 الجنســـين عـــن البصـــر غـــض فيجـــب الجنســـين، بـــين للعالقـــات الفوضـــوية املمارســـات تســـتبعد و الســـامية ألاهـــداف تحقيـــق تضـــمن

 غيــر فــي و الفتنــة أســباب التشــريع حــارب الســاتر اللــبس بإيجــاب و البشــرية، النفــوس فــي إلاثــارة وســائل علــى الطريــق إلاســالم يقطــع

 أغلـــب إليـــه تشـــير مـــا هـــو و الســـاتر، باللبـــاس ملتزمـــة كانـــت إن و حتـــى ألاجنبيـــة بـــاملرة الاخـــتالء الرجـــال علـــى يحـــرم الضـــرورة حـــاالت

 داخـل غلـق مـا آلاخـرفيمكن جنسبـال تعتبرالخلـوة اذ الجنسـ ي، التحـرش حـاالت تحديـد فـي منهـا الغربيـة حتـى و الوضـعية التشـريعات

 التــي الضــوابط إلاسـالمي التشــريع بــين قـد و.  الجنســ ي التحــرش جريمـة إقامــة فـي مفترضــا ركنــا لـذلك ضــرورة غيــر مـن العمــل مقـرات

 عـالىت قولـه فـي ألاحـازب مـن سـورة آلايـة املعنـى، هـذا إلـى املشـيرة القرآنية آلايات من ورد مما بالنساء،و الرجال اجتماع حاالت تنظم

 ار غفـو هللا كـان و يـؤذين فـال يعـرفن أن أدنـى ذلـك جالبيـبهن، مـن علـيهن يـدنين املـؤمنين نسـاء و بناتـك و ألزواجك قل النبي أيها يا/“

 .العظيم هللا صدق.رحيما

 :الدولية املواثيق في الطفل حقوق  -ثانيا

 فيهـا بـرز  لـذلك الاولـى العامليـة الحـرب بعـد تهاصـياغ يـتم دوليـة وثيقـة أول  وهو 1111 سنة ألاطفال حماية بشأن جنيف إعالن -1

 .لهم مأوى  وتأمين الضالين ألاطفال ومساعدة والعالج التغذية في الطفل حق على النص عبر الحرب أثر

 وتــم 11/11/1111 بتــاري  املتحــدة للواليـات العامــة للجمعيــة عشــر الاربعـة الــدورة فــي صــدر 1113 سـنة الطفــل حقــوق  إعـالن -1

  :أهمها من مبادئ عدة ىعل فيه التأكيد

 .تمييز دون  الحقوق  بهذه ألاطفال جميع تمتع -1

 .الخاصة حياته حماية في الحق -1

   .الجنسية في الحق -0

 .والترفيه بالعالج الخاصة الاحتياجات ذوي  ألاطفال الحق -1

 .وإلالزامي املجاني التعليم في الحق -1

 11/11/1121 بتــاري  اعتمـدت حيــث والنفـاذ التوقيــع حيـث مــن الدوليـة الاتفاقــات أسـرع 1121 ســنة الطفـل حقــوق  اتفاقيـة -0

 مبـــادئ علـــى تـــنص:  الديــبــــــاجة. أجـــزاء ثالثـــة ديباجـــة علـــى تحتـــوي  وهـــي 11/11/1111 بتـــاري  دولـــة 11 توقيـــع بعـــد نفاذهـــا وبــدأ

 .الاتفاقية عليها تقوم عامة

 فـــي الحـــق مثـــل الجـــزء هـــذا فـــي عليهـــا املنصـــوص الطفـــل حقـــوق  حمايـــة علـــى بالعمـــل املوقعـــة الـــدول  التـــزام علـــى يحتـــوي : الجـــزءألاول  

 الــــخ...والتعبيــــر الــــرأي وحريــــة عندالحاجــــة، البديلــــة الســــرية والديــــه، كنــــف فــــي الطفــــل حيــــاة الصــــحية، الرعايــــة الجنســــية، الحيــــاة،

  .للطفل الفضلى املصلحة مبدأ إلى الحريات هذه على الدولة وتحتكم

 .الاتفاقية على املوقعة ألاعضاء الدول  التزام مدى مراقبة على تسهـر لجنة بإنشاء ويتعلق: الثاني الجزء

 عليهــــا تصــــديقها املطلــــوب الــــدول  وعــــدد نفاذهــــا وتوقيــــت الــــدول  توقيــــع مثــــل الاتفاقيــــة إلاجراميــــة باملســــائل ويتعلــــق: الثالــــث الجــــزء 

 .بها املكتوبة واللغات لنفاذها

 :العالم أنحاء مختلف في لألطفال الجنس ي الاستغالل -ثالثا

 تـــدوين إلانســـان بـــدأ أن فمنـــذ. الجديـــد بـــاألمر لـــيس آلاخـــرين لـــدى الجنســـية الغريـــزة إلشـــباع( 12 ســـن دون ) ألاطفـــال اســـتخدام     

 النســا مــن ألاحيــان بعــض فــي كــانوا وان الرجــال مــن عــادة كــانوا الــذين الكبــار قيــام كيفيــة عــن تقــارير هنــاك كانــت البشــرية، الحيــاة

 عالقــــات مــــن عالقــــة الســــتغالل محاولــــة فــــي أو مرضــــية،ًَ  نزعــــات إلرضــــاء أو الــــدين، باســــم أو ة،املتعــــ أجــــل مــــن ألاطفــــال باســــتغالل

 .العقاب من سيفلتون  أنهم اعتقادهم ملجرد أو,  السلطة

 مــن العامليــة الصــحة منظمــة أرتــه مــا إلــى ألاطفــال ضــد العنــف بشــأن1117  عــام فــي املتحــدة لألمــم العــام ألامــين دارســة أشــارت -1

 العنـف أشكال من أخرى  ألشكال أو قسري  جنس ي لجماع عشر الثامنة دون  ألاوالد من مليون  70 و البنات من ن مليو  111 تعرض

 .جسديا اتصاال تضمنت التي والاستغالل الجنس ي

ــــوإلى ومما -1 ــ ـرحت بـالعنف املتعلقة الدارسة هذه أن الفزع يدعـ  مـن يكونـون  مـا غالبـا البنـات ضـد الجنسـ ي بـالعنف مرتكـب بـأن صَّ

 . إلاناث من ألاسرة وأعضاء وآلاباء ألامهات أزواج الصدد هذا في ويليهم ،(ألاخوال أو ألاعمام أو إلاخوة) ألاسرة أعضاء
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  الجــنس؛ بممارســة الــدرجات يقايضــون  املدرســين أن ورد حيــث تعليميــة، بيئــات فــي الجنســ ي للعنــف ألاطفــال يتعــرض  -0
ً
 فــي وأيضــا

 مـن عالقـة لفـرض وسـيلة باعتبـاره أو العقوبـات مـن عقوبـة بوصفه الجنس ي العنف يستخدم حيث والاحتجاز، الرعاية مؤسسات

  .القوة عالقات

 بالبغـاء يتصـل فيمـا الجنسـ ي لالسـتغالل يتعرضـون  طفـل مليون 2.1 أن الدولية العمل منظمة تتقديرات ،تضمن1111عام وفي  -1

ـــاج أو ـــي. إلاباحيـــــة املـــــواد إنتــ ـــار فــ ـــمن التـــــي الجنائيـــــة، للشـــــرطة الدوليـــــة املنظمـــــة يانـــــاتب قاعـــــدة ،أتـــــت 1117 مـــــايو/أيــ ًً  صـــــوار تتضــ

 إنتــاج أجــل مــن طفــل 11111 عــن يزيــد ملــا جنســ ي اســتغالل حــدوث تثبــت فوتوغرافيــة أدلــة علــى تحتــوي  ألاطفــال، علــى لالعتــداءات

 وجـــود أو قريـــب توقـــ منـــذ اســـتغالل وقـــوع علـــى يـــدل ممـــا الجديـــدة، الصـــور  مـــن الصـــور  هـــذه غالبيـــة وأتـــت لألطفـــال، إباحيـــة صـــور 

  .ومستمر قائم استغالل

 الـزواج إطـار فـي الجـنس ممارسـة أن بالعنف املتصلة ارسة الد هذه إعداد أجل من عقدت التي إلاقليمية الاجتماعات أكد وقد -1

 
ً
  منتشر مبكــر وقت في أو قسرا

ً
  21 ب يقدر ما أن اليونيسف تقارير وتقول .  الدول  من أكثر في أيضا

ً
 أنحـاء بكافـة بنـاتال مـن مليونـا

  .عشر الثامن ميالدهن عيد قبل يتزوجن سوف ، العاشرة سن يتجاوزن لم بعضهن العالم،

 الجنســـ ي الاســـتغالل تبريـــر تواصـــل القـــارات مـــن العديـــد فـــي والقبليـــة الدينيـــة املجتمعـــات أن كـــذلك الدارســـة هـــذه ت بـــين وقـــد  -6

. للكنــائس الرعويـة أوالشـؤون الاجتماعيـة املراتـب أو الدينيـة بـالطقوس تتعلــق بأسـباب القسـس أو القبائـل زعمـاء يـد علـى لألطفـال

 فــي لألطفــال الجنســ ي الاســتغالل قضــية وضــعتا أن شــأنهما مــن كــان منفصــلتين حــادثتين وقعــت ، 1116 عــام فــي العــام الصــعيد علــى

 . والسياسية الحكومية البرامج صميم

 جثتيهمـا واكتشـاف روسـو، ميليسـا و جـون  لـو جـولي وهمـا عمرهمـا، مـن الثامنـة فـي بلجيكيتـين بنتـين باختفاء العالمي فاالهتمام    

 قصــة عــن الســتار وازاحــة دوتــرو، مــارك وهــو إدانتــه، ســبقت مغتصــب علــى القــبض إلــى أفضــيا قــد العــام ذلــك مــن أغســطس/آب فــي

 املئات اجتمع الشهر، هذا نفس وفي. أوروبا قارة عبر جنسية ألغراض فيهن والاتجار عليهن والاعتداء البنات اختطاف قصص من

ـــي مـــــن ـــم ومنـــــدوبي الحكومـــــات ممثلــ ـــي والناشـــــطين املتحـــــدة ألامــ ـــال فــ   الطفـــــل، حقـــــوق  مجــ
ً
ـــاحثين عـــــن فضـــــال ـــال البــ  والشـــــباب وألاطفــ

ـــي العامليــــة، إلاعــــالم وســــائط ومســــؤولية ـــي ســــتوكهولم فـ ـــــد الســــويد فـ ـــ ي باالســــتغالل املعنــــي ألاول  املؤتمرالعــــالمي لعقــ ـــال الجنسـ  لألطفـ

ـــي. تجاريـــــة ضألغـــــرا ـــال باســـــتغالل املتعلقـــــة التفاصـــــيل ّســـــدت ســـــتوكهولم، وفــ   ألاطفــ
ً
 لـــــدى ثغـــــرات مـــــن وجـــــد مـــــا الـــــربح بغيـــــة جنســـــيا

 ملـن ضـحية العالم أنحاء كافة من أطفال وقوع واحتمال دوتروبالعمل، قبيل من أشخاص قيام بتصوركيفية يتصل الجمهورفيما

 جـدول  ’وهـو العمـل مخططـات مـن مخطـط علـى الاجتمـاع هـذا فـي املنـدوبون  واتفق.  الربح لتحقيق أو الغريزة إلشباع عنهم يبحثون 

 ‘ استوكهولم أعمال
ً
 جـرائم الكثيـرعن ذاع الوقـت، ذلـك ومنـذ‘.سـتوكهلوم إعالنـا’انفي يتمثل للكفاح ودعوة شامل التزام على وأيضا

ـــ ي الاســـــتغالل ـــى باإلضـــــافة ومرتكبيهـــــا؛ الجنســ ـــال تعـــــرض التـــــي العوامـــــل إلــ  آلاليـــــات تلـــــك وكـــــذلك منهـــــا؛ الحـــــد روكيفيـــــةللمخاط ألاطفــ

 الحركــــة فــــي املســــؤوليات وتوزيــــع عليهــــا؛ للقضــــاء بــــه الاطــــالع يمكــــن ومــــا الاســــتغالل تيســــر أن شــــأنها مــــن التــــي والعمليــــات واملقومــــات

 بيوكوهامـــا نعقـــدا الـــذي الثـــاني، املؤتمرالعـــالمي أن يراعـــى ،1111 عـــام وفـــي. ألاطفـــال لحقـــوق  البشـــعة الانتهاكـــات تلـــك إلنهـــاء العامليـــة

ــلة ســـبقته قـــد فياليابان،كـــان  املنــــدوب وقـــام. جهـــة بكــــل متعلقـــة للعمـــل خطــــط وضـــع إلـــى أفضـــت إلاقليميــــة الاجتماعـــات مـــن سلســ

 ،1112عـــام وفـــي. العـــالمي بـــااللتزام تمســكهم بتعزيـــز وأيضـــا اســـتوكهولم، أعمـــال جــدول  تنفيـــذ مجـــال املحرزفـــي التقـــدم باســتعراض

 الالتزامــــات وتـــدعيم املحـــرز، التقـــدم مـــدى مـــن والتحقـــق والتجـــارب، الـــدروس تبـــادل أجـــل مـــن ى أخـــر  مـــرة عـــالمي اجتمـــاع ســـيعقد

 عمليـة وتقويـة السـابقة، املـؤتمرات تناولتهـا التـي التجاريـة ألاشـكال حـدود وارء فيمـا الجنس ي صورالاستغالل في والبحث والقدرات،

 وبالبرازيل ديجانير ريو في سينظم نوفمبر،/الثاني تشرين 12 إلى 11من الفترة وفي. صوره بكل لألطفال الجنس ي الاستغالل مكافحة

 .واملارهقين لألطفال الجنس ي الاستغالل بمكافحة املعني الثالث املؤتمرالعالمي

  :صعوبتها وفق الجنس ي الاعتداء درجات

 .باللع طريق عن بإغراءات أو القوة استعمال خالل من تتم قد كاملة، جنسية عملية فرض: ألاغتصاب .1

 منه ألاقوى  أو سنا منه ألكبر الجنسية ألاعضاء مالمسة منه طلب أو للطفل، الجنسية ألاعضاء مالمسة: مشينة إعمال .1

 .جسدا
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 .جنسية أجواء أو صور  مواقع، أفألم، مواد، على الطفل كشف: مشاهدة .0

   .الجنسية والنكات والنظرات الغمر في ويتمثل: مداعبات .1

   بالطفل الجنس ي التحرش عواقب

 إصـابته إلـى يـؤدي مـا وهـو مبكـرة؛ جنسـية إفاقـة يسـمى مـا لـه يحـدث مـا غالبـا إليـه، املشـار بمعنـاه للتحرش يتعرض الذي الطفل    

 لكـن الكبـار، لـدى املعـروف باملقصـود الجنسـية امليـول  ليعـرف العلميـة الناحيـة مـن السـن هـذا فـي والطفـل زائـد، جنسـ ي نشـاط بأي

 أو  مقلدا الطفل يفعله الذي السي  بالسلوك يسمى ما تحت تصرفات من يتتبعه بما الزائد جنس يال النشاط هذا يندرج أن يمكن

 .جنسية تصرفات لديه فتظهر داخله؛ حقيقية غريزة دون  مجبرا

 :جنسيا عليه معتدى أو به متحرش الطفل أن بها تعرف التي الدالئل

 -:وسلوكية جسدية قسمين إلى الدالئل هذه تنقسم

 -:شالتحر  أو لألعتداء جسديةال الدألئل

  .الحساسة واملناطق الرقبة منطقة في الحكة.1 .1

  . الحساسة املناطق من طبيعيين غير إفراز أو رائحة .1

  .ممزقة أو بالدم ملطخة داخلية مالبس .0

 . املش ي أو الجلوس أو املياه دورات استخدام يصاحب ألم .1

 . التبول  أو التبرز مع دم وجود .1

 .اللمس عند ألم جروح، احمرار، لحساسة؛ا املنقطة في إصابات .6

 .وفطريات والتهابات عدوى  على دللت .7

 -:شالتحر  أو لألعتداء السلوكية الدألئل

  . منها الفموية وخاصة الجنسية الافعال محاكاة .1

 .عمره في الذين الطفال معرفة يفوق  الجنس عن الكثير معرفة .1

 .وكتاباته الطفل رسومات في جنس ي إيحاء .0

 . وحواراته حديثه في الجنسية صطلحاتامل استخدام .1

 . بالغين مع أو آخرين أطفال مع جنسية تصرفات .1

 معين شخص تجاه مفاجئ سلوكي تغير واضح سبب بدون  الاقارب أو الاصدقاء أو الوالدين لحد الذهاب ورفض الخوف .6

 .معه التجاوب أو مكانه نفس في التواجد وتجنب  يحبه كان

  . نبالخري أو بالنفس الثقة عدم .7

 .معين شخص اتجاه وبالخصوص والحيوانات الاطفال تجاه املفرطة العدوانية .2

 يصــبح والنشــاط اللعــب دائــم الحيـاة علــى منفتحــا الطفــل كـون  مــن فبــدل.. واضــح ســبب بـدون  الطفــل شخصــية فــي التغيـر .1

 . يحبهم الذين والناس وأسرته أصدقائه عن وانعزالي انطوائي

 الــإلرادي التبــول .. الصــبع كمــص الابتدائيــة؛ مرحلــة فــي كــان إذا خصوصــا.. عمــره مــن أقــل لتصــرفات يرجــع أن املمكــن مــن .13

ـــال مصـــــطلحات اســـــتخدام أو...ليـــــل ـــان التـــــي الاطفــ ـــان عنـــــدما يســـــتخدمها كــ ـــغير كــ ـــكل.. صــ ـــر عـــــام بشــ  اســـــتخدام عنـــــده تكثــ

 . الاطفال مصطلحات

 .يخلعها عندما راحة وعدم وخوف اضطراب يظهر أو مالبسه خلع يرفض .11

 .الاستحمام عند حواض انزعاج .11

 .الكلى في اضطرابات .10

  .الانتحار بغرض بإفراط الادوية وتعاطي.. النفس جرح..للذات املتعمد الايذاء عليهم يظهر سنا الاكبر الاطفال .11

  .آخر بطفل التحرش محاولة .11
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 املشـاركة فـضور  الدراسـ ي املسـتوى  وتـدني واملظهـر الشخصـية والنظافـة الـذات إهمـال لـديهم نالحظ سنا الاكبر الاطفال .16

 .املدرسة من والهروب املستويات من كثير على التمرد من نوع وإظهار املدرسية، النشاطات في

 . والاخرين الذات احترام وعدم والعدوانية الانتحارية وامليول  الافكار تكثر املراهقين في .17

   Social Approach :الاجتماعي البعد -رابعا

 ممارســـة علـــى املـــربيين أو ألامهـــات أو آلابـــاء بعـــض إقـــدام وراء تقـــف والتـــي البيئيـــة الاجتماعيـــة العوامـــل علـــى البعـــد هـــذا ويرتكـــز    

 نفســية ضــغوط حقيقتهــا فــي تمــارس ســائدة ثقافيــة واعتبــارات متغيــرات مــن تحتويــه بمــا الاجتماعيــة فالبيئــة. ألاطفــال ضــد إلاســاءة

 الاجتماعية الضغوط هذه تفسير، كمنحى شأنها من التقليل أو إغفالها يمكن ال التي ألاطفال معاملة إساءة أسباب من سبب تعد

  آلاخــرين مســايرة عــن بــالعجز الوالــدان يشــعر عنــدما تــزداد
ً
 الاجتماعيــة العوامــل أن وإلــى. الاقتصــادي مســتواهم لضــعف اجتماعيــا

 والعزلة املراهقين، وآلاباء رة،ألاس وحجم واملعيشة، السكن وظروف املادية، والبطالة الاقتصادي، الاجتماعي الوضع مثل البيئية

 ذهب ما تؤيد التي الدراسات بعض البعد هذا قدم وقد. املعاملة سوء إلى يؤدي الذي للضغط مفاجأة عوامل من تعد الاجتماعية

 نالعدوا تستخدم فهي أفرادها بين التفاعل طبيعة وعلى ألاسرية العالقات على تنعكس املجتمع في العنف مستويات أن وهو إليه

 وبالتــالي ســلوكيات، مــن ألاطفــال مــن يصــدر مــا مــع التعامــل فيهــا بمــا ألاســرية واملشــكالت الخالفــات لحــل كوســيلة والبــدني اللفظــي،

 وتـرتبط وإلاحبـاط، والانعصـابات املشـقة نـاتج هـو املسـ يء السـلوك وأن أطفالهـا، تربيـة فـي متشـابهة أنمـاط اسـتخدام إلى تميل فهي

 .لفردل الاجتماعي بالوضع املشقة

 منهـا سـأذكر وسـائل بعـدة املخـاطر بهـذه الوقـوع شـرور مـن وحمـايتهم ألابنـاء وقاية وتتم العالج من خير الوقاية أن الطبيعي ومن    

  :يلي ما

   .واملمكنة املتاحة والوسائل الطرق  بشتى الصغر منذ ألاطفال توعية ينب ي -1

 نيـتهم وسـالمة باألطفـال الكبـار عالقـة نوعيـة مـن التأكـد ينب ـي. لتسلطا عن بعيدا لعبهم أثناء لألطفال اللصيقة الكبار مراقبة -1

   .للطفل قرابتهم كانت مهما

 .العائلة أفراد من كانوا وإن املنحرفين من أطفالهن وحماية الحيطة أخذ ألامهات على ينب ي -0

   .ألاطفال مع وعالقتهم الخدم سلوك مراقبة -1

 علــى بتــدريبهم ألاطفــال يســتغل ال كــي غيرهــا أو أمــن ســلطات أو مــربين كــانوا إن ميــعالج قبــل مــن العامــة إلانترنــت مراكــز مراقبــة -1

   .لها استدراجهم أو إباحية ممارسات

 .منه يعانون  عما لإلفصاح لهم الفرصة وإتاحة والاطمئنان التعاون  وبأجواء والحنان بالحب الطفل إحاطة ينب ي -6

 ال كــي والفارغــة املهملــة الغــرف فــي أو طويلــة مــدة املرافــق فــي تــركهم بعــدم وذلــك الســلبية املمارســات مــن املــدارس أطفــال حمايــة -7

  .السلوكيات تلك ملمارسة فرصة يجدوا

 مهجورة أماكن إلى الذهاب من وتحذيرهم ألاطفال منع. أخرى  أماكن إلى أو للمدرسة كان إن وإيابهم ذهابهم في ألاطفال مراقبة -2

 .همعلي لالعتداء فرصتهم املنحرفون  يجد ال كي

 . مراقبتهم ينب ي منه البد كان وإن إلامكان قدر النوم أثناء ألاطفال بين التفريق -1

 أثنــاء الوالــدين بــين يــدور  مــا ســماع بإمكــانهم يكــون  حيــث أو ألاطفــال مــن قريبــا الجنســية العالقــة الوالــدين ممارســة مــن الحــذر -13

  .ذلك

 م مجـتمعهم وأخـالق ديـنهم بتعـاليم الالتزام على ألابناء تشجيع -11
ً
  عنويـا

ً
 الراقيـة ألاخـالق بتلـك يلتـزم ملـن جـوائز بوضـع وذلـك وماديـا

  .والسلوك التصرف وحسن

ـــاعد التــــي الوســــائل مــــن الحــــد إلاعــــالم وســــائل علــــى ينب ــــي -11  أقــــراص و وكتــــب وصــــحف ومسلســــالت أفــــالم مــــن الانحــــراف علــــى تسـ

   .مضغوطة

   .بهم املتربصين املنحرفين من الضرر  عليهم يقع ال كي الناشئة حماية مراكز في العاملين للموظفين املطلوبة الشروط توفير -10
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 حمايـــة علـــى تســـاعد وتوعيـــة ثقافـــة لنشـــر الاجتماعيـــة والخدمـــة النفســـية الصـــحة مراكـــز فـــي املســـئولة املؤسســـات تعـــاون  ينب ـــي -11

   .الناشئة

   .عام بشكل شئةللنا املناسب وإلارشاد التوجيه لتقديم التعليمية املؤسسات في العاملين مستويات ورفع تطوير -11
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 والتوصيات الاستنتاجات

 :الاستنتاجات

 إلاســــاءة إنهــــاء مجــــال فــــي ألانظمــــة علــــى يركــــز الــــذي بالفعــــل املوجــــود العمــــل علــــى البنــــاء فــــي الاســــتعراض هــــذا مــــن الغــــرض يتمثــــل    

 عوالــــدواف املخــــاطر بعــــض لوجــــود ونظــــرا. بالفعــــل الكثيــــر إنجــــاز تــــم وقــــد. قــــدما بــــه املضــــ ي وربمــــا لألطفــــال، الجنســــيين والاســــتغالل

 مهـــارات بـــرامج مثـــل) خفضـــها إلـــى تهـــدف التـــي التـــدخالت فـــإن ، ألاطفـــال ضـــد والعنـــف والفتيـــات النســـاء ضـــد العنـــف بـــين املشـــتركة

 والاســــتغالل إلاســــاءة أشــــكال بعــــض علــــى أثــــر لهــــا يكــــون  ســــوف والاجتمــــاعي الاقتصــــادي والتمكــــين الجنســــين بــــين واملســــاواة الحيــــاة

 مـن بمزيـد التوصـيات الاسـتعراض هـذا نتـائج وتدعم(. املراهقين بين الشريك إساءة أو يبالجنس  املقايضة مثل لألطفال الجنسيين

 ألاثـــر لبيـــان العمـــل هـــذا مـــن البيانـــات جمـــع ويعتبـــر. النســـاء ضـــد والعنـــف ألاطفـــال ضـــد العنـــف ملعالجـــة الجهـــود وتنســـيق التعـــاون 

 املخفــاة الطبيعــة إلــى بــالنظر تحــديا يمثــل ربمــا أنــه مــن الــرغم علــى الزمــة أمــرا لألطفــال الجنســيين والاســتغالل إلاســاءة علــى املحــدد

 هنــاك ألامنـة املـدارس عـن ألابحـاث مـن املزيـد إجـراء املفيـد مــن وسـيكون . إلابـالغ عـدم وانتشـار والفتيـان الفتيـات مـن لكـل للمشـكلة

 تـــنجح ولـــن. لألطفـــال لجنســـيينا والاســـتغالل إلاســـاءة إنهـــاء أجـــل مـــن الـــنهج لتغييـــر الحاجـــة إلـــى البحثيـــة ألادلـــة فيهـــا تشـــير مجـــاالت

 يحتاجـــه مـــا إلـــى ترتكـــز لـــم مـــا املتضـــررين ألاطفـــال ومســـاعدة لألطفـــال الجنســـيين والاســـتغالل إلاســـاءة مجابهـــة إلـــى الراميـــة الجهـــور 

  .لألطفال املجدية املشاركة الدعم مستمرة جهدا هذا ويتطلب أنفسهم، والشباب ألاطفال

  :التوصيات

 تفشـيها ومـدى الحـاالت وحصـر إلاسـالمية املجتمعـات كافـة فـي وإلايـذاء العنـف ظاهرة حول  والبحوث تالدراسا من مزيد إجراء    

 إلــيهم تــرد التــي الحــاالت مــع التعامــل بكيفيــة التعلــيم إدارات مســتوى  علــى املــدارس مــديري  مــع التربويــة اللقــاءات إقامــة. املجتمــع فــي

. مواجهتهـــا وكيفيـــة إلايـــذاء لحـــاالت ألاســـس لتوعيـــة باألحيـــاء الاجتماعيـــة راكـــزامل مـــن الاســـتفادة. حيالهـــا الســـليمة إلاجـــراءات واتخـــاذ

 لزيــادة املرئــي التربــوي  دورإلاعــالم تفعيــل. العنــف حــاالت مــع تتعامــل التــي املتخصصــة الاجتماعيــة املؤسســات ومهــام بــدور  التوعيــة

 الكتشــاف التعلــيم إدارات مســتوى  علــى ؤهلــةوم متخصصــة لجنــة تشــكيل. وإلايــذاء العنــف حــاالت تجــاه املجتمــع أفــراد لــدى الــوعي

 تربيــة فـي ألاصـل هــو النبـوي  والـنهج الكــريم القـرآن أن علـى التأكيـد. الاختصــاص ذات الجهـات مـع والتواصــل إلايـذاء حـاالت ومتابعـة

 . صالحيتها ومدى بدورها والتعريف وحمايتهم مفتوح حوار فتح. معهم التعامل وطرق  ألاطفال

 :الخاتمه

 وســـوف. العـــالم أنحـــاء شـــتى فـــي واملـــراهقين ألاطفـــال وعافيـــة صـــحة علـــى لألطفـــال الجنســـ ي والاســـتغالل لإلســـاءة بـــالغ ثـــرأ هنـــاك    

  ألاثــــــر يتفــــــاوت
ً
  النمــــــاء ناحيــــــة ومــــــن ومــــــدتها، وشــــــدتها إلاســــــاءة لطبيعــــــة طبقــــــا

ً
ـــى املراهــــــق أو الطفــــــل لقــــــدرة طبقــــــا ـــم علـــ  إلاســــــاءة، فهـــ

يـف واسـتراتيجيات
ّ
 ألاذى ويتضــمن. أعـم بصــورة والخـدمات املحلــي واملجتمـع وألاصـدقاء ألاســرة مـن والاســتجابات بـه الخاصــة التك

 عــدة اتخــاذ مثــل) الجنســية املخــاطرة نتيجــة البشــرية املناعــة نقــص بفيــروس إلاصــابة احتمــال وزيــادة الجســدية الصــحة علــى ألاثــر

ــــنس شــــــركاء ــــدم أو للجــ ــــات اســــــتخدام عــ ــــو  أو املخــــــدرات وإدمــــــان ؛( متســــــقة بصــــــورة الواقيــ ــــاب والقلــــــق ؛ ل الكحــ  والصــــــدمة والاكتئــ

 يتعرضون  الذين ألاطفال أن كما. التعليمي التحصيل وانخفاض الدراسة عن والتخلف املس يء والسلوك النفس؛ وإيذاء النفسية

. متعــددة بيئــات فــي البــالغين مــن إلاســاءة أو العنــف مــن أخــرى  ألنــواع تعرضــهم خطــر يزيــد الجنســ ي الاســتغالل أو الجنســية لإلســاءة

 تتضـــمن وأن الحيــاة مــدى العواقــب تمتــد أن ويمكــن. النتــائج أســوأ تحقيــق إلــى مــرات عــدة لإليــذاء يتعرضــون  الــذين ألاطفــال ليميــ
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ـــي مشــــكالت ـــى وتــــؤثر الحميمــــة العالقــــات فـ ـــال، والشــــركاء ألاســــرة مــــع العالقــــات علـ  مثــــل الاقتصــــادية الاجتماعيــــة والعواقــــب وألاطفـ

 يفســرًأ  أن واحــد لعــالم يمكــن وال ومعقــدة متنوعــة قضــية ألاطفـال ضــد الجنســ ي العنــف يعــد والــدوافع املخــاطر. والبطالــة التشـرد

 وأوجــــه الجنســــين بــــين املســــاواة انعــــدام أوجــــه فــــي تتمثــــل للغايــــة الواضــــحة الخطــــر عوامــــل أن مــــن الــــرغم علــــى ذلــــك، حــــدوث ســــبب

 وتـــؤثر. ألاعـــم الاجتمـــاعي الســـياق مـــن املتضـــررين غيـــر ألافـــراد بـــين منعزلـــة فقاعـــة فـــي العنـــف يحـــدث وال. ألاطفـــال نمـــاء فـــي الضـــعف

 وجـــود إلـــى متســـقة، بصـــورة والشـــباب، ألاطفـــال تشـــمل التـــي الاستقصـــائية الدراســـات تشـــير ألاشـــخاص بـــين العنـــف أشـــكال معظـــم

  عنــه الطفــل يبلــغ الــذي الجنســ ي إلايــذاء معــدالت بــين كبيــرة فجــوة
ً
 مــن أقليــة أن إلــى يشــير ممــا للســلطات، ترفــع التــي والتقــارير ذاتيــا

 وجــدت املثـال، ســبيل علـى. إلارشــاد أو الاحترافيـة املســاعدة إلـى الوصــول  مـن يتمكنــون  فقـط لإليــذاء املتعرضـين واملــراهقين ألاطفـال

 الطفولـة فـي الجنسـية إلاسـاءة ضـحايا أربـاع ثالثـة علـى يربـو مـا أن مـن الـرغم علـى أنـه،  أملانيـا وفي فنلندا في الاستقصائية الدراسات

 ش أخبروا قد كانوا
ً
 مـن% 11 سـوى  إبـالغ يـتم لـم الحـاالت أفضـل وفـي ألاصـدقاء، أحـد ألاحيـان معظـم فـي وكـان إلاسـاءة، عـن مـا خصا

 وســوازيلند ومــاالوي  وكينيــا وهــايتي كمبوديــا هــي بلــدان ســبع فــي ألاطفــال ضــد بــالعنف املتعلقــة ألابحــاث. الســلطات إلــى إلافصــاحات

 أوغنـدا فـي. 13%13≥ كانـت الخدمـة تلقـوا الـذين الضـحايا نسـبة البلـدان عظـمم فـي أن متشـابهة بصـورة وجـدت وزيمبابوي، وتنزانيا

  الجنس ي للعنف تعرضوا الذين الفتيان من% 10و الفتيات من% 17 أخبرت
ً
 الفتيـات مـن فقـط% 16 وسـعت. باإلسـاءة ما شخصا

ـــى للحصـــــول  الفتيـــــان مـــــن% 6و ـــط% 11 وتلقـــــت الخـــــدمات مـــــن املســـــاعدة علــ ـــ مـــــن% 1و الفتيـــــات مـــــن فقــ  وجـــــد. املســـــاعدة انالفتيــ

  03 مــــن اليونيســــف جمعتهــــا التــــي للبيانــــات اســــتعراض
ً
 ســــاعين القســــري  للجــــنس تعرضــــن الالتــــي املراهقــــات مــــن فقــــط% 1 أن بلــــدا

  .الخدمات من املساعدة على للحصول 

 واملـــراهقين الألاطفـــ مـــن الكبيـــرة ألاعـــداد بـــين الفجـــوة ســـد يعـــد  لألدلـــة اســـتعراض: لألطفـــال الجنســـيين والاســـتغالل إلاســـاءة إنهـــاء

 إنهـاء طريـق علـى أساسـية خطـوة فعالـة خـدمات أو فعال بدعم تحظى التي وألاقلية الجنسيين والاستغالل لإلساءة تعرضوا الذين

  تنشــ   التـــي والتنظيمــي، الهيكلــي املســتويين. العنــف
ً
  أقــل، أو أكثــر، ألاطفــال ضـــد العنــف ارتكــاب تجعــل املجتمـــع فــي ظروفــا

ً
 احتمـــاال

 إذا مــا علـى تــؤثر والتـي البلــد،/املحلـي املجتمــع سـياق وفــي والعالقـات وألاســرة املنفـرد الطفــل مسـتوى  علــى الضـعف وأوجــه واملخـاطر

 إلـــى ينبهنـــا أن يمكـــن الســياق، علـــى يركـــز بيئــي اجتمـــاعي إطـــار وجــود فـــإن الوقايـــة، منظـــور  ومــن. إليـــه يســـاء ســوف معـــين طفـــل كانــت

ـــين، خطــــر مواجهــــة تكــــون  أال إمكانيــــة  إلاســــاءة إلنهــــاء كافيــــة فائــــدتها، بــــرغم للمــــراهقين، الكحــــول  إتاحــــة مــــن يحــــد تشــــريع مثــــل معـ

  لألطفــــال الجنســــيين والاســــتغالل
ً
 لقــــوات املتاحــــة املــــوارد ســــوء مثــــل - املــــراهقين ضــــعف فــــي تســــهم التــــي الهيكليــــة الــــدوافع ألن نظــــرا

. تســتمر أن يمكــن - الجنســ ي لإليــذاء ضــحايا عهنلوقــو  املراهقــات علــى بــاللوم وتلقــي والفتيــان الرجــال تبــرئ ًأ  التــي واملعــايير الشــرطة

 بــالترابط إلاقــرار إلــى بحاجــة فإننـا لألطفــال، الجنســيين والاســتغالل إلاسـاءة ذلــك فــي بمــا العنــف، إلنهـاء النطــاق واســع إقــرار وهنـاك

 املنظومــة مســتويات بــرع ومنســقة متزامنــة إجــراءات نتخــذ وأن ألابعــاد، املتعــددة والعواقــب وباألســباب املختلفــة العنــف أنــواع بــين

 غيــر بصــورة. ضــدهم العنــف وارتكــاب ألاطفــال إيــذاء علــى تــؤثر التــي والــدوافع املخــاطر بشــأن مفصــلةًأ  أدبيــات آلان توجــد. ألاربعــه

 املسـاواة انعـدام أو الفقـر مثـل املتفاعلـة الهيكليـة املسـاواة انعـدام أوجـه نتيجـة محرومـة سـكانية فئـة أو محلـي مجتمـع فـي متناسبة

  تفعل ال التي واملنظمات املؤسسات ممارسات إلى باإلضافة الجنس ي التوجه أو العرقي التعصب أو لجنسينا بين
ً
 هذه لتحدي شيئا

 ألاطفـال تعـرض التـي ألاسـباب تّصـور  فـي الطفل لنماء البيئي الاجتماعي إلاطار من مّعدل إصدار ويساعد. سخهاًّ  تر ربما أو ألاوجه

 الاجتمــاعي إلاطــار يطــرح عامــة، بصــفة ألاطفــال ضــد للعنــف بالنســبة الحــال هــو وكمــا. املنــع طةأنشــ لتركيــز الطــرق  وأفضــل للخطــر

 املحلــــي واملجتمــــع والعالقـــات، وألاســــرة املنفـــرد، الطفــــل مســــتويات علـــى الحمايــــة وعوامـــل املخــــاطر بــــين التفـــاعالت أن فكــــرة البيئـــي

. معـين لطفـل بالنسـبة العواقـب وعلـى عدمـه مـن إلاسـاءة وثحـد علـى تـؤثر سـوف ألاعـم، والثقـافي والاقتصـادي الاجتماعي والسياق

 مجـال في ألابحاث من أمثلة على العنف دوافع بين  وفراي ماتيرنوسكا يفرق ًأ  ألاطفال، ضد للعنف ألاقطار املتعددة دراستهما وفي

 .لألطفال الجنسيين والاستغالل باإلساءة املتعلقة واملخاطر الدوافع

 

 :قائمة املراجع
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 انحرافات اساليب التنشئة الاجتماعية و دورها في الاساءة الجنسية لألطفال

Deviations of socialization methods and their role in child sexual abuse 

الجزائر_  1حسرومي الويزة، جامعة الحاج لخضر، باتنة . د  

Dr.hasroumi louiza , haj lakhdar batna 1 university, Algeria 

توصلت هذه الدراسة الى ان التنشئة الاجتماعية للطفل تتم وفق مجموعة من الاساليب التي تعتمدها الاسرة : ملخص 

خصية الطفل، و اعداده اجتماعيا ألداء ادوار و مكانات مختلفة داخل املجتمع الذي ينتمي اليه، و من بين عمليات لصقل ش

التنشئة الاجتماعية توجد عملية التطبيع الجنس ي للطفل والتي تعتبر مهمة الاسرة بالدرجة الاولى حيت يتولى الوالدين 

توجه الابناء الى الاتجاه  حسب نوع جنسه عن طريق اساليب ايجابيةمسؤولية تلقين و تعليم الطفل دوره الاجتماعي 

الصحيح إلدارة حياتهم املستقبلية ، في حين اذا تمت التنشئة وفق اساليب قاسية و صارمه فإن ما يتعرض له الطفل من 

يه بتلك الاساءة و تحرش و اساءة جنسية فنتيجة الخوف الشديد من العقاب يختار الطفل الاستسالم و عدم البوح لوالد

هذا ما يؤثر عليه نفسا و اجتماعيا و عضويا ، و نحاول من خالل هذه الوقة البحثية تسليط الضوء على اساليب التنشئة 

.  الاجتماعية و دورها في انتشار الاساءة الجنسية لألطفال   

.   بية الجنسيةالتنشئة الاجتماعية ، الاساءة ، الاساءة الجنسية ، التر : الكلمات املفتاحية   

  Abstract: 

 This study concluded that the socialization of the child is carried out according 

to a set of methods adopted by the family to refine the child’s personality, and 

prepare him socially to perform different roles and positions within the society to 

which he belongs. The first is where the parents are responsible for indoctrination and 

education of the child’s social role according to his gender through positive methods 

that direct the children to the right direction to manage their future lives, while if the 

upbringing is done according to harsh and strict methods, the child is exposed to 

sexual harassment and abuse as a result of intense fear of Punishment The child 

chooses to surrender and not to reveal that abuse to his parents, and this affects him 

psychologically, socially and organically, and we try through this research time to 

shed light on the methods of socialization and its role in the spread of sexual abuse of 

children. 

Keywords: socialization, abuse, sexual abuse, sex education. 

: مقدمة   

تعتبر الاسرة النظام الاجتماعي الاول املكلفة بعمليات الانجاب و الاعداد الاجتماعي لألبناء عن طريق اساليب 

التنشئة الاجتماعية ، فاألسرة كوحدة اجتماعية تهدف الى استقرار و تطور املجتمع و هي النواة و الخلية 

عن تلك املؤسسة الاجتماعية التي تقوم بوظيفة التنشئة  الاساسية النطالق الحياة الانسانية حيث انها تعبر 

.الاجتماعية لألبناء و رعايتهم   



 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية   

لذلك فالتنشئة الاجتماعية هي واحدة من وظائف الاسرة و مؤسسات املجتمع تجاه الافراد  و هي العملية التي بواسطتها تتم 

عتقدات و العادات الاجتماعية للمجتمع الذي ينتمي صقل شخصية الفرد عن طريق اكسابه و تلقينه القيم و املعايير و امل

اليه الفرد كما انها تقوم بتعليم و تعديل السلوك الاجتماعي لألفراد و توجيهه لالتجاه الصحيح الذي يتطابق مع توقعات 

رد الاجتماعية الجماعة التي ينتمي اليها عن طريق مجموعة من الانماط و الاساليب املمنهجة و املنظمة لتشكيل شخصية الف

فاذا انحرفت اناط التنشئة الاجتماعية عن اتجاهها الطبيعي الصحيح تؤدي الى العديد من املشكالت الاجتماعية مثل 

 السكوت و عدم البوح عن الاساءة بمختلف انواعها التي يتعرض لها الطفل داخل او خارج الاسرة 

ال و الذي يؤدي الى عدم توازن تشكيل شخصية الطفل سواء و بالتالي الاساءة هي كل تصرف و سلوك يصدر ضد الاطف 

ذلك في الجانب الجسمي او العقلي او العاطفي و الاجتماعي و النفس ي لذلك فاإلساءة الجنسية هي كل تصرف س يء تجاه 

بير عن الطفل يتحرش به الاخر ضده مما يسبب حوف الطفل من البوح و التحدث عن هذا الفعل املخل ، و ال يستطيع التع

ما يدور في نفسه من هم و غم و نكد حول موضوع الاساءة التي تعرض لها لذلك جاءت هذه الورقة البحثية لتسلط الضوء 

على انحرافات اساليب التنشئة الاجتماعية التي يعتمدها الاباء في تنشئة ابنائهم و دورها في انتشار الاساءة الجنسية لألطفال 

:ؤالت التالية عن طريق الاجابة على التسا  

 ملاذا ال يتحدث الاطفال عندما يتعرضون لإلساءة الجنسية ؟ 

للعرض ؟ ماهي الاسباب و املعيقات التي تواجه الطفل للبوح بما يتعرض له من اساءة و انتهاك  

:أهداف الدراسة _   

. التنشئة الاجتماعية تسليط الضوء على انماط التنشئة الاسرية و اهم املشكالت التي تواجهها خالل عملية  - 1  

التعرف على الانحرافات التنشئوية التي يقع فيها الاباء اثناء تنشئة ابنائهم  – 1  

التعرف على الاساءة الجنسية لألطفال و اهم مظاهر و اشكال الاساءة  – 0  

. التعرف على دور انحرافات التنشئة الاجتماعية في انتشار الاساءة الجنسية لألطفال  – 1  

: مية الدراسة أه_   

تكتس ي الدراسة اهمية كبيرة في مجال الصحة ألاسرية و استقرارها، الن الاسرة هي بناء اجتماعي تقوم على تكامل وحداتها 

الجزئية من خالل اداء الوظائف و الادوار داحل الاسرة بشكل متوازن، خاصة وظيفة التنشئة الاجتماعية للطفال فهي تلعب 

م اجتماعيا و نفسيا فإن اتخذت هذه العملية مسارا غير مسارها الطبيعي فإنها ستخل توازن الاسرة و دورا كبيرا في اعداده

استقرارها و تؤدي الى انتشار العديد من املشاكل الاجتماعية من بينها الاساءة الجنسية التي يتعرض لها الاطفال و عدم البوح 

.  اء بها خوفا من العقاب و الردود القاسية من قبل آلاب  

 أوال : مصطلحات البحث :        

: التنشئة الاجتماعية  – 1  

ان عملية التطبيع الاجتماعي هي عملية التفاعل الاجتماعي التي يتم من خاللها تحويل افرد من كائن  : " ترى انتصار يونس_ 

  ( .  63، ص  1333: جابر عوض سيد " ) بيولوجي الى كائن اجتماعي
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التنشئة الاجتماعية هي العملية التي تتشكل خاللها معايير الفرد و مهاراته و دوافعه و اتجاهاته و "  : سوي عبد الرحمن العي _

 1333: فاطمة املنتصر الكتاني " ) سلوكه لتكون متناغمة مع ما يعتبره املجتمع مرغوبا ألدواره الراهنة و املستقبلية في املجتمع

  ( .  11، ص 

ئة الاجتماعية هي عملية تعلم و تعليم و تربية تفوم على التفاعل الاجتماعي و تهدف الى اكساب الفرد التنش"  : مختار حمزة _

طفال فمراهقا فراشدا فشيخا سلوكا و معايير و اتجاهات مناسبة ألدوار اجتماعية معينة و تيسر له الاندماج و ان الفرد في 

ملعايير و الادوار الاجتماعية و الاتجاهات النفسية و الشخصية الناتجة تفاعله مع الافراد الجماعة يأخذ و يعطي فيما يخص با

  ( .  20، ص  1311: حامد خضر )  "في النهاية هي نتيجة لهذا التفاعل 

:الاساءة  – 2  

تعرف الاساءة بانها تصرف يحدث في محيط الطفل و الذي يعيقه الن يصبح انسانا و يتضمن هذا صورا عديدة منها الجرح  

.جسدي او العقلي او الاساءة الجنسية او الاهمال الشخص املسؤول عن رعاية الطفل ال  

عصمت تحسين ) .و تعرف بانها سلوك ضد الاطفال و الذي يسبب اذى او الم للطفل سواء كان جسميا او عاطفيا او جنسيا 

  ( .  111، ص  1316: 

 ثانيا : انحرافات أساليب التنشئة الاجتماعية :  

الاسرة اول بيئة اجتماعية تستقبل الطفل و تحتضنه  لتقوم بتكوينه نفسيا و اجتماعيا و عاطفيا لذلك فاألسرة هي تعتبر 

اول جماعة يتلقى فيها الفرد اساليب التنشئة الاجتماعية و تتعلم من خاللها املعايير و القيم في جو تسوده الالفة و املحبة و 

.الدفء و التواصل   

التنشئة الاجتماعية هي العملية التي بها يتم انتقال الثقافة من جيل "  مصطلحات العلوم الاجتماعية انمعجم فقد ورد في 

الى جيل و الطريقة التي يتم بها تشكيل الافراد منذ طفولتهم حتى يمكنهم املعيشة في مجتمع ذي ثقافة معينة و يدخل في ذلك 

. (   10، ص  1331: زيز خواجة عبد الع" ) ما يلقنه الاباء و املدرسة و املجتمع  

كما انها عملية تعلم تهدف الى اعداد الطفل في مختلف اطواره لالندماج في النسق الاجتماعي و التوافق مع املعايير الاجتماعية 

 و القيم التي تحكم سلوكيات الافراد 

 1 : انماط التنشئة الاسرية لألبناء : 

:لتنشئة الاسرية التي تؤثر على التنشئة الاجتماعية لألبناء ثالث انماط من ا 1170حدد بومرنيد عام   

( .  111،  111،  1331: ليل عمر معن خ)   

: النمط السلطوي  –أ   

هذا النمط يعكس عدم تردد الاباء باستخدام الحزم اذا دعت الحاجة لكنهم يحافظون على استقاللية ابنائهم الفردية فهم و 

ة لسلوك ابنائهم الا انهم منطقيون و عقالنيون ومرنون و ميالون ملراعاة حاجات الابناء و ان كانوا يؤمنون بضوابط حازم

.بوجه عام يتمتع الابناء باالعتماد على النفس و الثقة بالذات و يتمتعون باستكشاف بيئتهم   

: النمط التسلطي _ ب   
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نشئة معايير جامدة وهم ال يومنون باألخذ و وهذا النمط ينطوي على ممارسة الاباء الذي يستخدمون هذا النمط من الت

العطاء مع الابناء و يحرضون على فرض الطاعة الابناء دونما مراعاة لفردنتهم و هذا النمط ينطوي على استخدام اسلوب 

لة العقاب البدني و العقاب الوجداني حينما يسلك الطفل سلوكا سيئا او جعل الطفل يشعر بالخزي او الذنب الشديين في حا

. سوء مسلكه   

: النمط املتساهل _ ج   

الاباء الذين يستخدمون هذا النمط متسامحون بدرجة مفرط ونادرا ما يعاقبون ابنائهم وهم يتقبلون ما يفعله ابنائهم و 

على يظهرون و كأنهم غير مهتمين بهم ، و بجه عام يتصف الابناء الذين ينشأون وفقا لهذا النمط باالعتمادية و عدم القدرة 

ضبط النفس وعدم النضج و قد يأخذ هذا النمط اسلوب التدليل و تشجيع الطفل على تحقيق رغباته بالشكل الذي يحلو 

له ، مع عدم توجيهه لتحمل اي مسؤوليات تتناسب مع مراحل النمو التي يمر بها الطفل او دفاع الوالدين عن السلوك الغير 

.خارج الاسرة  مرغوب فيه ضد اي نقد يصدر تجاه الطفل من  

يتضح مما سبق ان عملية التنشئة الاجتماعية تتم وفق عدة اساليب تختلف بها الاسرة في املجتمع فالطفل يولد على 

الفطرة فاألسرة هي من تقوم برسم ما تريده من شخصيات ألطفالها عن طريق انماط معينة من التنشئة الاجتماعية و ذلك 

فحسب نظرية التعلم " لوكات معينة نتيجة للتعرض لخبرات و ممارسات معينة عن طريق تلقين الطفل و تعليمه س

الاجتماعي ان مؤسسات التنشئة الاجتماعية املختلفة تستخدم اثناء عملية التنشئة بعض الاساليب و الوسائل املعروفة في 

تعليميا يساعد الفرد علال القيام تحقيق التعلم سواء كان ذلك بقصد او دون قصد و عملية التطبيع الاجتماعي يشكل نمطا 

  ( .  07، ص  1331: محمد الشناوي )  "بأدواره الاجتماعية 

فكل نمط من انماط التنشئة الاجتماعية الذي تختاره الاسرة لتنشئة ابنائها يلعب دورا اساسيا في نوع الشخصية التي تتكون 

    .ية الطفل داخل املجتمع لدى الطفل لذلك فاألسرة هي املسؤولة الاولى على تكوين شخص

 2 : مشاكل التنشئة الاجتماعية : 

ال تخلو اية عملية من العمليات التي يقوم بها املجتمع من مشكالت تواجهها عند ممارسة وظيفتها وذلك بسبب تباين و 

و غالبا ما يواجه الاسر اختالف مصالح الافراد و مهارتهم و طموحاتهم و قدراتهم و اعمارهم و معتقداتهم و قيمهم و جنسهم 

  ( . ، ص     1331: معن خليل عمر )  :مشاكل تنشئية يمكن تصنيفها الى 

: التنشئة الخاطئة  –أ   

: تتمثل هذه املشكلة التشئية من خالل فشل الابوين في رعاية ابنائهم و توجيههم نحو الطريق الصائب تحديدا عندما   

ابنائهم ال يتعامل الابوان تعامال عاطفيا مع -  

يكون الابوان سلبيين تجاه ابنائهم في تربيتهم  -  

.ال يعلم الابوان ابنائهم معايير الضبط الاجتماعية الادبية و الاخالقية في توجيه سلوكهم  -  

.يبالغ الابوان في توجيه نقدهم لتصرف ابنائهم  -  

.يركز الابوان على الجوانب السلبية لسلوك ابنائهم و نقدهم لها  -  

.ال يلق الابناء ابنائهم السلوك املتمدن و املتحضر   -  
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ان الخلل التنشيئي ال يكمن في املنشأ بل في املنش   و ازاء هذه العيوب التنشئوية يضمن ابناء مكتسبين سلوكات  

.مرضية نفسيا و منشطرين شخصيا و حاملين صورا مشوهة عن ذواتهم   

: تنشئة الانحراف  –ب   

على اكتساب سلوكيات و معايير تعكس الثقافة الفرعية املوصومة باالنحراف ، و ليس هناك ان يتربى الفرد هنا 

شك ان الاسرة هي اول وسط اجتماعي تتفتح فيه عيني الطفل و على اساسه تتكون شخصيته و مواقفه تجاه 

. ية املجتمع فيكون الشخص سويا اذا كانت الاسرة سوية و يكون غير سوي اذا كانت الاسرة غير سو   

تالكوت بارسونز " ان الحديث عن مشاكل التنشئة الاجتماعية داخل الاسرة و املجتمع يستدعي بالضرورة تحليل 

لعملية التنشئة الاجتماعية من خالل النظرية البنائية الوظيفية حيث يرى ان الدورين الاساسين لألسرة هما 

صية ، فالتنشئة الاجتماعية الاولية هي العملية التي يتعلم التنشئة الاجتماعية الاولية و تحقيق الاستقرار في الشخ

بها ألاطفال املعايير الثقافية للمجتمع الذي ينتمون اليه و يشير استقرار الشخصية الى الدور الذي تلعبه الاسرة في 

لذي يظهر مساعدة الاطفال لبناء شخصياتهم خاصة من الوجهة العاطفية ، هذا ما يسمى بالخلل الوظيفي لألسرة ا

نتيجة عدم التوازن في اداء الوظيفة التنشيئية بين الاب من خالل الدور ألاداتي النفعي و دور الام من خالل الدور 

.(   111ص  1331: انتوني غيدنز )  "الشعوري العاطفي في الانشطة املنزلية   

 1 : انحرافات مصدرها املنش ئ : 

  ( .  26،  21، ص  1331: خليل عمر معن )  ":تتضمن الحاالت الجنحية التالية 

 :سيطرة احد الابوين على التنشئة الاسرية  – 1

لســيطرة احــد الابــوين اثرهــا املباشــر علــى نــوع الــدور الــذي يســلكه الطفــل فــي حياتــه فــاذا كــان الاب مســيطر فــان ذلــك 

األطفــال الــذكور الــى الســلوك يــدفع بالــذكور مــن الاطفــال الــى تقمــص دور الاب و اذا كانــت الام هــي املســيطرة فيــودي ب

 . العصابي و الذهاني احيانا 

و عنــدما تتعــارض ســيطرة الاب مــع الام يواجــه الطفــل صــراعا فــي اختيــار الــدور الــذي يقلــده و قــد ينحــرف ســلوكه الــى 

ة مسالك ال سوية و خير نموذج للعالقات الوالدية الصالحة للتنشئة الاجتماعية السوية هو الذي يشبع في جو الاسر 

نوعــا مــن التكامــل بــين ســلوك الاب و ســلوك الام بحيــث ينتهــي الــى تــدعيم املنــاخ الــديمقراطي املناســب لتنشــئة اطفــال 

 . الجيل املقبل 

 : التخويف  – 2

يعتبر غرس الخوف في نفوس الاطفال خالل فترة الطفولـة مـن بـين الوسـائل التـي يسـتخدمها الابـوان لـردع اطفـالهم و 

ذه الاساليب في تنشئة الطفل عادة ما تؤدي الى محاولة الطفل ان يروي الاكاذيب او يواجـه جعلهم مطيعين فمثل ه

الاشــياء بــاللف حتــى يتجنــب العقــاب ، فــاملالحظ هنــا ان مصــدر الانحــراف فــي بيئــة الطفــل املنشــ   اي هــو ســبب اعاقــة 

.تنشئة ابنه فيولد انحراف فيها داخل التنشئة الاولية   

: الضرب الجسدي   -1  

مثــل هــذا الانحــراف فــي تنشــئة الابنــاء مــن قبــل الابــوين او احــدهما لــذلك تتعــدد اشــكال اســاءة تنشــئة الابــوين  حصــلي

لألبناء باستخدام الضرب الجسـدي للطفـل و التعـذيب النفسـ ي او ممارسـة الاهمـال كأحـد اسـاليب الايـذاء النفسـ ي و 

  . الحرمان العاطفي 
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 : ارس من قبل الابوين او احدهما بدافع الخوف الشديد على ابنائهم التنشئة الاسرية املتشددة التي تم – 4

و هــذا مــا يولــد خــوف الابنــاء املفــرط فــي صــرامة الابــوين ثــم خــوفهم بعــد ذلــك مــن مواجهــة املواقــف املختلفــة بشــعور 

دم منهم ان سلوكهم في هذا املوقف قد يعود عليهم بالعقاب بشـكل او بـاخر فضـال عـن الضـعف و عـدم الضـعف و عـ

الثقــة فــي انفســهم و شــعورهم بالخجــل و الاحــراج عنــد مواجهــة شخ ــ ي غريــب عــنهم و بالتــالي التشــد ال يكــون طبيعيــا 

 . يعيقها  ألنهعملية التنشئة 

 :أثر البناء النفس ي و العاطفي على حياة الحدث  – 2

عـن الانحـراف ان يـدرس بتعنـق  يجب على كل ولي امر سواء الاب او الام اذا اراد لطفله ان ينشـأ نشـأة صـالحة بعيـدة

و يتفهم جميع انماط التنشئة الاجتماعية بسلبياتها و ايجابياتها و ان يختار لطفله نمط التنشئة الجيد الذي يضمن 

  ( .  27، ص  1331: محمد سند العكايلة )  :له حياة هادئة ، و لعل انماط التنشئة الاسرية السيئة تتمثل في 

طفل بشكل ملفـت لالنتبـاه و تلبيـة جميـع طلباتـه مـن غيـر نقـاش و ان مـن شـأن هـذا الـنمط أن الافراط في تدليل ال –

 . يخاف للطفل شخصية ال تقوى على تحمل ادنى درجات  املسوؤلية  و تجعله شخصية ضعيفة و اتكالية 

يــة تقــوده الــنمط الصــارم هــذا الــنمط يتــرك اثــار بالغــة ورواســب ســلبية فــي شخصــية الطفــل لتصــبح شخصــية عدوان_ 

 . الى الانحراف و يتنوع هذا النمط املتسلط من الغضب السريع الى التهديد و الوعيد الى الاهانة و العقاب 

الاعجاب بالطفل بشكل كبير و هذا من شأنه ان يجعل الطفل مغرورا بنفسه و تكثر مطالبه كما ان الغرور عنـدما _ 

 . لواقع فيصاب بخيبة امل يكون في غير نكانه الطبيعي يجعل الطفل يصطدم با

النمط املتذبذب بين القسوة و اللين و يتمثـل هـذا الـنمط فـي اخـتالف كـل مـن الاب و الام بـين لحظـة و احـرى بحيـث _ 

نجد ان الاب يكافئ الطفـل مـرة و بعـد فتـرة وجيـزة يعاقبـه ، هـذا الـنمط مـن التنشـئة يـؤدي الـى شخصـية متـرددة و غيـر 

 . متزنة 

ـــين الا _  م و الاب فـــــي وجهـــــات النظـــــر حـــــول التنشـــــئة و يتمثـــــل هـــــذا الاســـــلوب فـــــي ان يميـــــل الاب الـــــى اســـــلوب الاخـــــتالف بــ

القسـوة و الام الـى اسـلوب اللــين مـثال و هـذا مــا يجعـل الطفـل يميـل الحــد الطـرفين و مـن ســليبات هـذا الـنمط صــعوبة 

 . تمييز الصواب و الخطأ و كذلك ضعف امليل و الانتماء الحد الوالدين 

وف علــى الطفــل و حمايتــه و اخضــاعه للقيــود الكثيــرة ممــا يجعلــه شخصــا جبانــا يخــاف مــن اي شــ يء و ال يحــب الخــ_ 

 . املغامرة او املخاطرة و ال يستطيع الاعتماد على نفسه 

عـــدم تحقيـــق املســـاواة بـــين الاطفـــال كـــالتمييز بـــين الولـــد و البنـــت او بـــين املولـــود الاول و الثـــاني و هـــذا الاســـلوب ايضـــا _ 

 . عل الطفل ذو شخصية غير عادلة و شخصية تهوى التمييز و التفرقة يج

يقصــد باالنحرافــات التنشــئية تللــك الانمــاط الســيئة التــي يســتخدمها الابــاء فــي تنشــئة ابنــائهم ، فمــن الابــاء مــن يقــوم 

ســـب جنســـهم و بالســيطرة علـــى عمليـــة التنشـــئة ســواء الام او الاب لوحـــده ممـــا يجعـــل الاطفــال يتقصـــمون ادوارا ال تنا

فحســــب نظريــــة الــــتعلم الاجتمــــاعي يكــــون اداء الفــــرد لــــدوره نتاجــــا لعمليــــة التنشــــئة " تحقــــق توقعــــات الابــــاء املنتظــــرة 

الاجتماعية حيث تؤدي هذه العملية الى تعريف الفرد بالتوقعات املنتظرة منه لكل دور سيقوم به و التدريب عليها و 

ص ســلوكه فــي املواقــف الاجتماعيــة فيــتعلم كيــف يقــدر املواقــف و كيــف عليهــا الشــخ تشــكل هــذه التوقعــات التــي ينشــأ

  ( . 11، ص  1313: صالح ابو جادو )  "يؤدي الادوار املتوقعة منه حسب املكانة التي يشغلها 
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و بالتالي فاستخدام الوالدين ألسلوب التخويف و التسلط و الضرب الجسدي يؤدي بالطفل الى الخوف الشديد من 

يستدعي الكذب عليهم و عدم البوح بما يتلقونه من اساءة خارج املنزل خوفا من ردود الافعال القاسـية مـن الاباء ما 

     .الاباء وهذا يدل على وجود حاجز عاطفي بين الاطفال و ابائهم 

 :  الاساءة الجنسية للطفل : ثالثا 

ســرة تجــاه افرادهــا فهــي تشــمل جميــع عمليــات تعتبــر التنشــئة الاجتماعيــة مــن الوظــائف الاجتماعيــة التــي تقــوم بهــا الا 

التطبيع و التلقين و التعليم ملا هو مقبول فـي املجتمـع الـذي تنتمـي اليـه، فعمليـة التطبيـع الاجتمـاعي للطفـل ال تقتصـر 

علــى تعلـــيم الطفـــل الاكـــل و الشـــرب فقــط بـــل تتعـــدى الـــى غـــرس القـــيم و املعــايير التـــي تجعـــل الطفـــل مســـؤوال و عضـــوا 

املجتمــع، بمــا فيهــا التطبيــع الجنســ ي او التربيــة الجنســية للطفــل و اتــي تعتبــر جــزء  مهــم مــن عمليــة التنشــئة مقتــدرا فــي 

 . الاجتماعية 

 : التطبيع الجنس ي  – 1

يقصد بالتطبيع الدور الجنس ي العملية التي بواسطتها يكتسب الطفـل املعـايير و انمـاط السـلوك املنظـور لهـا علـى انهـا 

ور و الاناث في ثقافة ما، و تبدأ عملية التطبيع الجنس ي منذ اللحظة الاولى للمـيالد ، فالوالـدان مناسبة لكل من الذك

يرسالن خطابا مستمرا ان الذكر يختلف عن الانثى و يضعان الحدود للسلوك املناسب و املقبول لكل منهمـا فحسـب 

ليب الثواب و العقاب فيكتسب السلوك نظرية التعلم الاجتماعي يتعلم الطفل الدور الجنس ي من خالل مواقف اسا

املتوقع منه حسب كونه ذكرا او انثـى ومـن خـالل عمليـة التقليـد يالحـظ سـلوك النمـاذج الذكريـة و الانثويـة فـي الاسـرة 

 .و خارجها 

وكما بين باندورا ان الطفل الذكر اكثر ميال ملالحظة النماذج الانثوية و قد اكدت بعض الدراسـات هـذه الفكـرة و هـي 

 .ان الطفل يميل الى تقليد الاخرين الذين هم من نفس جنسه 

ان معتقدات الاباء تؤثر فيما يتوقعونه من اطفالهم حسب جنسهم و تؤثر في اتجاهاتهم التربوية ، فالـذكر يسـاعد فـي 

تميــــل شــــراء بعــــض لــــوازم الاســــرة و تميــــل اتجاهــــات الابــــاء لتعزيــــز اســــتقالليته و تشــــجيعه علــــى الاكتشــــاف و الانجــــاز و 

: فاطمــــة املنتصــــر الكتــــاني )  لتعزيـــز تبعيــــة الانثــــى بــــاإلفراط فــــي حمايتهـــا و الخــــوف عليهــــا فــــي ســــنوات املرحلـــة الابتدائيــــة 

 .(  61، ص  1333

 : مفهوم التربية الجنسية  – 2

تكيف اعطاء الطفل الخبرة الصالحة التي تؤهله كحسن ال" املقصود بالتربية الجنسية كما حددها الاستاذ القوص ي 

في املواقف الجنسية في مستقبل حياته و يترتب على اعطاء هذه الخبرة ان يكتسب الطفل اتجاها عقليا صـالحا ازاء 

املســــائل الجنســــية و التناســــلية، معنــــى ذلــــك تزويــــد الطفــــل بالقواعــــد التــــي تــــنظم ســــلوكه الجنســــ ي ملواجهــــة املواقــــف 

 .(  11، ص  1313: احمد عبد الكريم حمزة )  الالجنسية و التناسلية التي يمكن ان تعترض حياته مستقب

و بالتالي فعملية التنشئة الجنسية لألبنـاء مهمـة تتوالهـا الاسـرة كمؤسسـة اولـى للتلقـين و الـتعلم فمـن خـالل سـلوكات 

الابـــاء و خطابـــاتهم يفهـــم كـــل مـــن الـــذكر و الانثـــى جنيـــه ليـــتم توجيهـــه الاتجـــاه الصـــحيح إلدارة حياتـــه املســـتقبلية وفـــق 

ســه فالـــذكر يميـــل الـــى العمـــل مـــع الاب و الانثـــى تميـــل للعمــل مـــع امهـــا ، فهنـــا تـــنجح عمليـــة التنشـــئة الاجتماعيـــة اذا جن

 .  كانت في الاتجاه الطبيعي
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 :اشكال و مظاهر الاساءة  للطفل  –رابعا 

  ( . 111،  113، ص  1316: عصمت نحسين : ) تتعدد اشكال و مظاهر الاساءة ضد الاطفال كما يلي 

 : إلاساءة الجسدية : 1 

تعتبر الاساءة الجسدية من اكثر انواع الاساءة شيوعا و ذلك بسبب سهولة اكتشاف اعرضها و مظاهرها و هي افعال 

يقوم بها الكبار تتسم بالعنف نحو الطفل مما يؤدي الى اصـابته بـأذى جسـدي يتـوفر فيـه القصـد و النيـة فـي الفعـل ة 

ؤشــرات الجســـدية علــى الطفــل املســاء اليــه و فـــي نفــس الوقــت ال يوجــد تفســير منطقـــي تكــون متكــررة و تظهــر بعــض امل

 " الاطفال دائما يعقون " لهذه العالمات و محاولة الوالدين افكار ما حدث مع اطفالهم بجملة واحدة 

 :  الاهمال و اثره على الطفل :  2

او عنـدما يكـون الابـاء عـاجزين عـن تـأمين احتياجـات  يتم التعرف على الاهمال حينمـا يفتقـر الاطفـال الـى رعايـة ابـائهم

الاطفــــال الاساســــية املتمثلــــة فــــي املأكــــل املتــــوازن و امللبــــين و املــــأوى و الرعايــــة الطبيــــة و التعليميــــة و تــــامين الاحتياجــــات 

التـــي  العاطفيـــة باإلضـــافة الـــى العـــادات الصـــحية الشخصـــية الجيـــدة و املراقبـــة و الاشـــراف الجيـــد و الاهمـــال و الحالـــة

 . يسمح لها الوالدان او من يقوم مقامها متعمدا او غبر مبال 

 : بان يعاني الطفل منها ومن انواع الاهمال نجد 

 : الاهمال الجسدي  –

و هو التخلي عن الطفل دون اشراف كافي فيما يخص توفير الغذاء و امللـبس و النظافـة الشخصـية و الـرفض و ارغـام 

 . نتائج املتوقعة لذلك يكون الاطفال في خطر الايذاء و فقدان الكرامة و الهروب من املنزل الطفل على ترك املنزل و ال

 : الاهمال العاطفي  –

و يقصد انشغال الوالدين بأنفسهم غافلين عن الطفل او انهم يفشلون في التفاعـل مـع احتياجـات الطفـل العاطفيـة 

و حنان و حرمان الطفل عاطفيا قد ينتج عنه حرمـان الطفـل يكون الاهمال العاطفي حينما يحتاج الطفل الى رعاية 

القــــدرة علـــــى الحصـــــول علــــى التفـــــاعالت و العواطـــــف الاساســــية التـــــي يحتاجهـــــا للنمــــو العـــــاطفي و الثقـــــافي و الاجتمـــــاعي 

 . السليم

 :الاهمال التعليمي  –

ل الطفــل فــي املدرســـة و و يشــمل الهــروب مــن املدرســة و عــدم تســجيل الطفــل فـــي ســن املدرســة و عــدم متابعــة تحصــي

 .عدم حضور الاجتماعات و عدم السؤال عن الطفل 

 : الاساءة النفسية و اثرها على الطفل : 1

الاساءة النفسـية مسـتنبطة فـي كـل اشـكال الاعتـداء الاخـرى كمـا اثـار الاعتـداء علـى الطفـل و اهمالـه علـى املـدى البعيـد 

هــذا الاخيــر يعــد اصــعب اشــكال الاعتــداء اثباتــا و مالحقــة و تتمثــل تنبــع غالبــا مــن الجانــب العــاطفي لالعتــداء حيــث ان 

اشكال الاساءة العاطفية في تحفيز الطفل و الحط من شأنه، الالمباالة من الوالدين و البرود العاطفي تجاه انجازات 

 .الطفل التدليل املفرط ، القسوة في العاملة مع الاطفال 
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 : الاساءة اللفظية :  4

رار في استخدام الالفا  السلبية و اعطاء القابا عن شخصيته او سلوكياته و عدم التحدث معه و يؤدي و هي الاستم

هذا النوع من الاساءة الى تحطيم معنويات الطفل و من مظاهره السخرية من عيوب الطفل و اخفاقاته الطبيعية و 

 .  الاستهزاء به كوصفه بأوصاف الحيوانات و اطالق الاوصاف السيئة علية

 : الاساءة الجنسية :  2

تعتبـــر الاســـاءة الجنســـية مـــن املشـــاكل او املصـــاعب املأســـاوية التـــي تـــؤثر علـــى الاطفـــال مهمـــا اختلفـــت اعمـــارهم او طـــرق 

حياتهم و غالبا ما تكون هذه الاساءة من اشخاص يثق بهم الاطفال كاألقـارب و الجيـران و الاصـدقاء و حتـى الاهـل ، و 

ال تكون تصرفا او سلوكا يصاحبه عنف و هي مشكلة سرية ال يخبر عنها الطفل و ذلـك بسـبب  عادة الاساءة الجنسية

عدم رغبة الاطفال ازعاج ذويهم و لشعورهم بالخجل الشديد و انهم السبب في حـدوث الاسـاءة مـن شـخص معـروف 

 .     (  113، ص  1316: عصمت تحسين )  للطفل كما انها تستمر لفترات طولة من الزمن

ـــية لألطفــــال هــــو ان يتعــــرض الطفــــل الــــى نشــــاطات جنســــية تــــؤثر فــــي شخصــــيته مــــن الجانــــب    يقصــــد باإلســــاءة الجنسـ

النفســــ ي و العضــــوي و الاجتمــــاعي ، و الاســــاءة تعنــــي التحــــرش الجنســـــ ي بالطفــــل مــــن قبــــل اشــــخاص معينــــه قــــد يكـــــون 

ادنـى فكـرة عـن موضـوع الاسـاءة ،  املتحرش طفل او شخص بالغ ، و الاخطر ما في الامـر ان الوالـدين ال توجـد عنـدهم

فأحيانــــا يتعــــرض ابــــنهم لإلســــاءة و ال يســــتطيع البــــوح بمــــا حصــــل لــــه مــــن اســــاءة جنســــية نتيجــــة الخــــوف الشــــديد مــــن 

 . العقاب من قبل والديه سواء بالضرب الجسدي و اللوم و احيانا الطرد من املنزل او التشهير به في العائلة 

ة لألطفال مهمـة صـعبة تتوالهـا الاسـرة كمؤسسـة اولـى للتلقـين و الـتعلم فمـن خـالل و بالتالي فعملية التنشئة الجنسي

سلوكات الاباء و خطاباتهم يفهم كل من الذكر و الانثى جنسه ليتم توجيهه الاتجاه الصـحيح إلدارة حياتـه املسـتقبلية 

ح عمليــة التنشــئة اذا كانــت فــي وفــق جنســه فالتــذكر يميــل للعمــل مــع ابيــه و الانثــى تميــل الــى العمــل مــع امهــا فهنــا تــنج

 . الاتجاه الطبيعي 

 :خاتمة   

من خالل ما سبق يمكننا ان نستنتج ان التنشئة الاجتماعية الخاطئـة تـؤدي الـى انتشـار الاسـاءة الجنسـية لألطفـال و 

عمليـة تلقـين  ذلك نتيجة الحرمان العاطفي و الوجداني و قلة التواصل بين آلاباء و الابنـاء، فالتنشـئة الاجتماعيـة هـي

و تعلــيم و تحويــل الفــرد مــن كــائن بيولــوجي الــى كــائن اجتمــاعي ، يحمــل قــيم و معــايير املجتمــع الــذي ينتمــي اليــه مشــبع 

بالحب الوالدي يتمتع بشخصية قوية و رصينة و يؤدي دوره الاجتماعي حسـب طبيعـة  جنسـه الـذي ولـد عليهـا سـواء 

ة الاجتماعية الى املسار الغيـر الطبيعـي فـي اسـتخدام اسـاليب التخويـف و ذكرا او انثى ، لكن اذا اتجهت عملية التنشئ

الترهيب و العقاب في امور صغير يتعرض لها الطفل ، هذا ما يؤدي بالطفل الى عدم البوح بما يحصل له من اسـاءة 

ة مؤشـرا تظهـر جنسية و هذا ما يدل على عدم وعي آلاباء بموضوع الاساءة الجنسية للطفل ، فلإلساءة الجنسـية عـد

على الاطفال و الب د على الاباء الانتباه لها ، مثال على ذلك التبول الالإرادي و كذا صعوبة التكلم و التأتأة من شدة 

الخــوف و كــذا العزلــة و الانطــواء و عــدم الرغبــة فــي زيــارة الاهــل و اللعــب مــع قرانــه مــن ألافــراد املجتمــع، و مــن مؤشــرا 

لطويــل و فقــدان الرغبــة فــي النــوم و كــذا العدوانيــة مــع الاطفــال الاخــرين كلهــا مؤشــرات الاســاءة ايضــا شــرود الطفــل ا

تــدل علــى تعــرض الطفــل لإلســاءة الجنســية و ال يســتطيع الطفــل التحــدث عنهــا لوالديــه خوفــا مــن العقــاب الشــديد و 

دم مشـاركتهم و مـرافقتهم عدم الاحتواء و هذا يدل على غياب الامـان النفسـ ي و العـاطفي بـين الوالـدين و الاطفـال و عـ
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في احزانهم و افراحهم، لـذلك الب د مـن املرافقـة الوالديـة لألطفـال علـى سـبيل الاحتـواء و احساسـهم باألمـان للقضـاء 

  .         على مثل هذه الظواهر الاجتماعية التي تهتك عرض اضعف مخلوف يعجز عن الدفاع عن نفسه 

 :قائمة املراجع  

،  الاتجاهــات املعاصـرة فــي دراســة الاسـرة و الطفولــة ، ، املكتبــة الجامعيــة( : 1333)جميلـي خيــري خليــلالسـيد جــابر عــوض ، – 1

   . الاسكندرية 
الاتجاهــات الوالديــة فــي التنشــئة الاجتماعيــة و عالقتهــا بمخــاوف الــذات لــدى الاطفــال ، ( :  1333) الكتــاني فاطمــة املنتصــر  – 1

 .، عمان ،  دار الشروق للنشر و التوزيع 1ط 

 . ، دار لبداية للنشر و التوزيع، الاردن   1املدخل الى علم الاجتماع ، ط ( :  1311) خضر محمود حامد  – 0

 . ، الجنادرية للنشر و التوزيع ، الاردن  1علم اجتماع الزواج و الاسرة ، ط ( :  1316) تحسين عصمت عبد هللا  – 1

 . في التنشئة الاجتماعية ، دار العرب للنشر و التوزيع ، وهران مبادئ ( :  1331) عبد العزيز خواجة  – 1

 . ، عمان  1التنشئة الاجتماعية ، دار الشروق للنشر و التوزيع ، ط ( :  1331) العمر  خليل معن  – 6
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 الل الجنس ي التجاري لألطفال وآثارهأسباب ودوافع الاستغ

Causes and effects of child sex trafficking 
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 :امللخص

قد أولى املنتظم الدولي اهتماما بالغا لقضايا الطفل بالنظر لهشاشة وضعه، وما يقتضيه ذلك من توفير حماية خاصة له كلما تعرضت ل

لهذه الفئة دعامة لكل مشروع تنموي،كما تجسد الاتفاقيات واملواثيق الدولية لحقوق ويشكل احترام الحقوق ألاساسية . حقوقه ألاصلية لالنتهاك

 .إلانسان وكذا املعايير الدولية والاستراتيجيات املتعلقة بالعدالة الجنائية بشأن قضايا ألاطفال آليات فعالة لحماية هذه الحقوق 

اتفاقية حقوق الطفل وتعهدت بتحقيق ألاهداف التي أقرها مؤتمر  1121وقد اعترفت ألاسرة الدولية برمتها بذلك حينما تبنت في سنة 

 .1113القمة العالمي من أجل ألاطفال لسنة 

إن انتشار ظاهرة الاستغالل الجنس ي التجاري لألطفال على املستوى الدولي والوطني،هو نتاج عدة عوامل ساهمت في توسيع الرقعة 

اد اجتماعية و نفسية و اقتصادية،نتج عنها تزايد وتفاقم ظاهرة الاتجار الجنس ي باألطفال،فأصبحت هذه الجغرافية ألنشطتها هذه العوامل لها أبع

 . جة عنهاالظاهرة عابرة لكافة الحدود السياسية والجغرافية،الش يء الذي يستدعي بيان أسبابها والعوامل املساهمة فيها، وكذا إبراز آلاثار النات

 .آلاثار -الدوافع -التجاري -ألاسباب -الجنس ي -ألاطفال -لالاستغال: الكلمات املفتاحية

 

Abstract: 

The international community has paid great attention to the problems of children given the fragility of their situation, and the 

demands of providing them with special protection whenever their original rights are violated. Respect for the fundamental rights 

of children is a pillar of any development project, and international human rights conventions and covenants, as well as 

international standards and strategies on criminal justice in children's affairs, embody effective mechanisms to protect these rights. 

 

This was recognized by the entire international community when it adopted the Convention on the Rights of the Child in 1989 and 

pledged to achieve the goals set by the 1990 World Summit for Children. 

 

The spread of the phenomenon of commercial sexual exploitation of children at the international and national levels is the result of 

several factors that have contributed to the expansion of the geographical area of its activities. These factors have social, 

psychological and economic dimensions, resulting in the increase and exacerbation of the phenomenon of child sex trafficking, and 

this phenomenon has crossed all political and geographic borders, which calls for explaining its causes and contributing factors, as 

well as highlighting the effects that resulting. 

Key words: … exploitation - children - sexual - causes - trafficking - effects. 
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 :مقدمة

مع والدة كل طفل في أي مكان في العالم، تتجدد آمال بني البشر وأحالمهم فمما ال شك فيه أن الطفولة هي نواة 

 .املستقبل، فهم صانعوه وهم ثروات ألامم وألامل املنشود الذي تتطلع إليه في تحقيق أهداف املستقبل

نظر لهشاشة وضعه، وما يقتضيه ذلك من توفير حماية وقد أولى املنتظم الدولي اهتماما بالغا لقضايا الطفل بال

ويشكل احترام الحقوق ألاساسية لهذه الفئة دعامة لكل مشروع . خاصة له كلما تعرضت حقوقه ألاصلية لالنتهاك

لة تنموي،كما تجسد الاتفاقيات واملواثيق الدولية لحقوق إلانسان وكذا املعايير الدولية والاستراتيجيات املتعلقة بالعدا

 .الجنائية بشأن قضايا ألاطفال آليات فعالة لحماية هذه الحقوق 

اتفاقية حقوق الطفل وتعهدت بتحقيق ألاهداف  1121وقد اعترفت ألاسرة الدولية برمتها بذلك حينما تبنت في سنة 

  (1: ص  سلمان حسين العبيدي) .1113التي أقرها مؤتمر القمة العالمي من أجل ألاطفال لسنة 

هداف الكبرى التي جاء الشرع لصيانتها، مقصد العرض من خالل تنظيم العالقة الجنسية بين الرجل واملرأة ومن ألا 

 .في إطار شرعي قوامه مؤسسة الزواج معلنا بذلك تحريم وإدانة كل املمارسات الجنسية التي تتم خارج هذه املؤسسة

ن أعقد املشاكل التي تتخبط فيها القيم ألاخالقية، ومع ابتعاد الناس عن مقاصد الشريعة إلاسالمية،أصبح الجنس م

 (  1:ص اجعجاعن)  .حيث شاعت الفاحشة بمختلف تجلياتها في العديد من ألاقطار بأرقام مخيفة ومريبة

 

الصادرة عن  –ومن أخطر أشكال هذه الفاحشة استغالل ألاطفال في تجارة الجنس، حيث تشير العديد من التقارير 

إلى استخدام ماليين ألاطفال في الدعارة القسرية والسياحة الجنسية والصور الخليعة واملواد  _ة بالطفولةالوكاالت املختص

إلاباحية،حتى أصحبت هذه الظاهرة مكشوفة للجميع وتثير قلق املجموعة الدولية خاصة بعد نشر نتائج املؤتمر العالمي 

 .1116نته العاصمة السويدية في غشت ملكافحة الاستغالل الجنس ي التجاري لألطفال والذي احتض

وقد بدأ الاستغالل الجنس ي التجاري لألطفال يأخذ منحا خطيرا ويهدد أخالقيات املجتمع البشري بأسره،حيث امتد 

إلى أعداد هائلة من ألاطفال،ودخل كمرتكز اقتصادي في بعض الدول،حيث أصبحت موازناتها تعتمد على هذا القطاع لتأمين 

زينة الدولة، وبدأ ينتشر بسرعة هائلة مستفيدا من سهولة املواصالت ومساعدة التقنيات الحديثة من تأمين إلايرادات لخ

للزبائن، وطور املستغلون وسائل اتصالهم بالضحية مستفيدين من غرف املحادثة على إلانترنت و ( ألاطفال)السلع الجنسية 

التمتع الذاتي، وقد أدى كل ذلك إلى إلاضرار بحقوق ألاطفال من ظروفهم ليتم الاتجار بهم لغايات جنسية أومن أجل 

عاطف املهتار) .املستغلين في الرعاية والنماء والسالمة، والتعليم والكرامة والبقاء وغير ذلك
 (    1-2:ص  

 إن انتشار ظاهرة استغالل ألاطفال في شتى أنحاء العالم، واتساع حجمها ليشمل أعدادا ضخمة بدأ يحمل تهديدا

 .ألاول على صعيد ألاطفال املستغلين أنفسهم، والثاني على صعيد آلاخرين: مزدوجا

 

فاألطفال املستغلون يشكلون شريحة اجتماعية مظلومة مقصية سلبت حقوقها ألاساسية بالتعليم والنماء والرعاية 

ألامراض النفسية التي ال تزول واملساعدة والحماية، تعيش بظروف قاسية تتعرض لألمراض الجسدية الخطيرة واملميتة، و

 .بمرور ألايام

كما أن ألاطفال املستغلين الذين افتقدوا التعليم والرعاية واملساعدة والنمو السليم وحرموا من أبسط حقوقهم، 

 ستستمر معاناتهم املادية والنفسية واملعنوية نتيجة النعدام فرصة انطالقتهم، وسيشكلون تبعا لذلك آباء محرومين أيضا،

 .مما يحرم املجتمع البشري جيال يؤسس ملستقبل زاهر على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي
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وتنبع خطورة جريمة الاستغالل الجنس ي التجاري لألطفال من عدة زوايا، أولها أنها جريمة ترتكب في جميع الدول 

الجريمة بحيث تقع على الفرد أو على بدون استثناء، فليس هناك دولة محصنة ضدها، وثانيها طبيعة محل أو موضوع هذه 

ألافراد وتمس بطبيعته إلانسانية وآدميته، وثالثها خطورة آلاثار املترتبة عن هذه الجريمة سواء على املستوى الاجتماعي أو 

 .الاقتصادي أو القيمي أو النفس ي أو الجسدي أو الصحي

 

 :تحديد مفهوم الاستغالل الجنس ي التجاري لألطفال-

تغالل الجنس ي التجاري لألطفال بمصطلحات ومفاهيم يختلف بشأنها الباحثون والقانونيون واملهنيون يطرح الاس

واملسئولون عن رعاية الطفولة، وعلى الرغم من أن هذا الاختالف ليس واسعا أو حادا بين ألاشخاص املعنيين والهيئات 

امع، عبر تفكيك بنيات مصطلح الاستغالل الجنس ي التجاري املعينة بهذا امليدان، إال أنه من ألاهمية وجود تعريف دقيق وج

 .لألطفال

من البرتوكول الاختياري امللحق التفاقية  من املادة الثانية 1البند فاالستغالل الجنس ي التجاري لألطفال الذي عرفه 

أو تعامل يتم بمقتضاه نقل يقصد ببيع ألاطفال أي فعل "حقوق الطفل بشأن بيع ألاطفال في البغاء واملواد إلاباحية بأنه 

 ." طفل من أي شخص أو مجموعة من ألاشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل من أشكال العوض

يقصد باستغالل ألاطفال في البغاء استخدام طفل لغرض "من ذات املادة فقد نص على أنه ( ب)أما البند 

 ." ضأنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العو 

تصوير أي طفل بأي وسيلة كان  وهو يمارس ممارسة "استغالل ألاطفال في املواد إلاباحية بأنه ( ج)ويعرف البند 

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

حول استغالل ألاطفال ألغراض جنسية املنعقد في ستوكهولم  ويعرف برنامج العمل الخاص باملؤتمر العالمي ألاول 

 أو عينية نقدية اعتداء جنس ي من طرف شخص بالغ مقابل مكافأة"الاستغالل الجنس ي لألطفال بأنه  1116سنة 

 ."للطفل أو لشخص أو عدة أشخاص آخرين،وفي هذه الحالة فإن الطفل يعامل على أنه متاع جنس ي ومتاع تجاري 

 (11املهتار)

كما عرف هذا النوع من الاستغالل على أنه استخدام ألاطفال ممن هم دون سن الثامنة عشرة إلشباع الرغبات 

 .الجنسية للبالغين، وهذا التعريف جاء مالئما جدا ليشمل الاستغالل الجنس ي بأشكاله كافة سواء بمقابل أم بدون مقابل

 : تتجلى في أهمية هذا البحثإن 

كلة اجتماعية ملحة قلما تناولها الباحثون واملجتمع، ألن ألاطفال املستغلين هم عادة أطفال تسليط الضوء على مش

محجوبون مقصيون، كما أن املجتمع ال يتكلم عن مظاهر الاستغالل فال يتناولها جهارا وال تتناقلها وسائل إلاعالم وال تلقى 

جريمته،خوفا من العار الذي تلحقه به هذه ألافعال، الاهتمام الذي تستحق،كما أن املستغل للطفل يعمد إلى إخفاء 

 . وحفاظا على سمعته وعلى استمرار الاستغالل،وكذا خوفا من عقاب القانون 

كذلك محاولة تكسير جدار الصمت والتعتيم على ظاهرة استغالل ألاطفال والاتجار بهم جنسيا،العتبارها من الطابوهات في 

 .ي إلى عدم وصول العديد من الحاالت إلى علم أجهزة الشرطة والعدالةاملجتمع املغربي، السبب الذي يؤد

إن انتشار ظاهرة الاستغالل الجنس ي التجاري لألطفال على املستوى الدولي والوطني،هو نتاج عدة عوامل ساهمت في 

ا تزايد وتفاقم ظاهرة توسيع الرقعة الجغرافية ألنشطتها هذه العوامل لها أبعاد اجتماعية و نفسية و اقتصادية،نتج عنه
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الاتجار الجنس ي باألطفال،فأصبحت هذه الظاهرة عابرة لكافة الحدود السياسية والجغرافية،الش يء الذي يستدعي بيان 

 . أسبابها والعوامل املساهمة فيها، وكذا إبراز آلاثار الناتجة عنها

آلاثار الناجمة عن ظاهرة الاستغالل العوامل التي تساهم في انتشار هذه الظاهرة وما هي مختلف  فما هي إذن

 .الجنس ي التجاري لألطفال؟

 :ملعالجة إلاشكالية سأقسم املوضوع ملطلبين

 أسباب وعوامل الاستغالل الجنس ي التجاري لألطفال: املطلب ألاول 

 آثار ظاهرة الاستغالل الجنس ي التجاري لألطفال :املطلب الثاني

 الجنس ي التجاري لألطفال أسباب وعوامل الاستغالل : لب ألاول طامل

 ،1331لقد أجمع املشاركون في املؤتمر العالمي الثاني حول الاستغالل الجنس ي لألطفال الذي انعقد في اليابان سنة 

هذا النقاش الذي يجب أال  أن القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة يقتض ي تعميق النقاش حولها لإلحاطة بمختلف جوانبها،

بل يجب أن يمتد لتحديد ألاسباب والعوامل املساعدة في تنامي هذه  ستغالل الجنس ي،يقف عند رصد أشكال الا 

 ألاشكال،وتشخيص آلاثار التي يخلفها هذا الاستغالل على الطفل الضحية

والراجح أن أي ظاهرة إجرامية ال يمكن أن تنشأ عن عامل واحد،إنما تنشأ عن عدة عوامل،والاستغالل الجنس ي 

كما أن  (الفقرة ألاولى)اقتصادية_السوسيو  ال يخرج عن هذه القاعدة فهو نتيجة ملجموعة من العوامل التجاري لألطفال

  (.الفقرة الثانية)املؤثرة فيها ثقافية_السوسيو هناك مجموعة من ألاسباب

 اقتصادية-الدوافع السوسيو: الفقرة ألاولى 

صعبة التي تعيشها بعض ألاسر والعائالت نتيجة الفقر اقتصادية،تلك ألاوضاع املادية ال-يقصد بالدوافع السوسيو

والتغطية الصحية حيث ال تستطيع هذه ألاسر توفير الحاجيات ألاساسية ومتطلبات  والبطالة وانعدام الضمان الاجتماعي،

التنبيه إلى أن غير أنه يجب  وأمام انسداد آلافاق في وجهها يصبح بعض أفرادها فريسة في شبكات البغاء والدعارة، املعيشة،

فال يمكن الحكم على جميع ألافراد املوجودين  املسألة نسبية جدا ولها عالقة أيضا بثقافة الفرد وبيئته واستعداده الداخلي،

 . فهناك من يعيش في ظروف اقتصادية متأزمة وال تستهويه هذه التجارة الخبيثة في هذه الوضعية باالنزالق في منحدر البغاء،

آلاخر وأمام مغريات الحياة املعاصرة والظروف الاقتصادية املتهورة ال يجد أي مانع من الانحراف  إال أن البعض

 :ذلك ما سوف نتطرق له من خالل النقط التالية  فماهي تلك الدوافع؟ وممارسة البغاء،

 

 

 الفقر :أوال
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عنها دفع ألاطفال إلى العمل في  إن مشكلة الفقر تطرح عندما تضطر بعض ألاسر إلى نهج استراتيجيات للبقاء ينتج

فيقعون بسهولة في  أو الضياع في الشوارع بحثا عن لقمة العيش أو لكسب القليل من املال ملساعدة ألاسرة، سن مبكرة،

 .شراك العصابات املتخصصة في دعارة ألاطفال

حيث الجوع والفقر  م الثالث،وهذا ما يفسر تنامي استغالل ألاطفال في البغاء وفي السياحة الجنسية في دول العال

ماليين  1فحسب منظمة ألامم املتحدة هناك  يجعل املرء مستعدا للقيام بأي ش يء كبيع جسده مقابل تحصيل لقمة العيش،

 .(11:ص  حامي الدين) وأغلبهن ينتمين إلى الدول الفقيرة امرأة وقاصرة يتم الاتجار بهن كل سنة في العام ألغراض جنسية،

فباملقابل إلاغراءات املادية هي التي تدفع العديد  ر الضحية هو الذي يوقعها في شراك هذه العصابات،وإذا كان فق

فحسب منظمة العمل الدولية تعد تجارة ألاطفال ألغراض جنسية ثالث  إلى امتهان الوساطة في استغالل أضعف املخلوقات،

ريكية يقدر حجم العائد السنوي لهذه التجارة بحوالي سبع ففي الواليات املتحدة ألام.تجارة غير مشروعه من حيث الدخل

مما دفع بعض العصابات إلى  دوالر في املتوسط سنويا، 7333وأن فتاة واحدة تدر على وسيطها حوالي  مليارات من الدوالرات،

 .(10:ص  امي الدينح) التخلي عن الاتجار في املخدرات وتعويضها بتجارة الجسد الصغير باعتبارها أكثر ربحا وأقل خطرا

فهذه الفئة الضعيفة قد ال تصمد أمام  فإن الفقر له عالقة وطيدة باالستغالل الجنس ي لألطفال، ومن ثم،

الصعوبات الاقتصادية وألازمات املالية التي تمر بها ألاسرة وتحت ضغط املتطلبات الكثيرة واملغريات املتنوعة قد تجد املالذ 

فهناك  لكن هذه املقاربات وهذه ألابعاد تبقى نسبية وال يمكن تطبيقها على جميع الحاالت، ء،في بيع الجسد واحتراف البغا

 . من تموت جوعا وال تبيع جسدها

النظر إلى أنه قد تبين له عند قيامه بمهمة برملانية  ،النائب بالجمعية الوطنية الفرنسيةJean-Marc Nesmeويلفت 

أن التخلف هو دائما السبب الرئيس ي  فاقية الدولية لحقوق الطفل في العالم،لتفقد مدى تطبيق الات 1116و  1111في 

فهناك ما  فقد أصبحت الكثير من الدول اليوم ألاكثر فقرا مما كانت عليه منذ ثالثين عاما،. لجميع أنواع استغالل ألاطفال

كما يموت شخص  يورو في اليوم، 1عن يقل دخل الفرد منهم لبقائه على قيد الحياة  يقرب عن ثالثة مليارات من البشر،

 .واحد من الجوع كل أربعة  ثوان 

إلى حد بيع أجسادهم الصغيرة  هؤالء الذين يجبرون على الخضوع لالستغالل من أجل البقاء على قيد الحياة،

 .(13 -01: أبو الحسن مجاهد، ص)  البريئة للسياح املصابين بداء الشهوانية والولع بما هو خارج عن املألوف

أنهم من أكثر الفئات  وتنتشر هذه الظاهرة بين فئة أطفال الشوارع التي تؤكد الدراسات التي أجريت على هذه الفئة،

حيث يتم استغالل الفتيات القاصرات في البغاء ويجبرون على ذلك مقابل الحصول  التي يتم استغاللها في الاتجار الجنس ي،

نثى التي تعيش في الشارع على أنها إحدى ممتلكاته الشخصية بمبلغ يتراوح  ما بين  على الغذاء واملأوى، ويبيع الوسيط ألا 

 . ورغبة العميل في تكرار الطلب عليها ويتوقف هذا املبلغ على مقدار جمال ألانثى، دوالر، 1333و 1333

ن الاجتماعي وألام ويعاني هؤالء ألاطفال من سوء املعاملة والعنف الجنس ي والحرمان من الرعاية الصحية

 .  ,p :58 (Hoque)  وبالتالي الحرمان من الحماية القانونية وألاخالقية والاقتصادي،
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 البطالة : ثانيا 

الش يء الذي ينتج عنه عدم إشباع الحاجيات ألاساسية  هي الحرمان الناتج عن عدم إيجاد شغل مؤدى عنه، البطالة،

ات الضرورية والجمالية التي أصبحت في حكم الضرورية لعدة أسباب،أمام لإلنسان من مأكل وملبس ومسكن وباقي الاحتياج

جيوش الشباب العاطل ملحاربة البطالة،وقد  هذه الوضعية برز البغاء كبديل للشغل، أي كعمل جنس ي مأجور تلجأ إليه

الهيكلي، وهي سياسة تضخم العمل الجنس ي من جراء ألازمة الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن سياسة إعادة التقويم 

يلجأون  "أفراد،أسر"همت جل الدول العربية غير النفطية مثل املغرب أمام انسداد آلافاق، أصبح الفاعلون الاجتماعيون 

صراحة إلى البغاء كبديل حيوي، ألامر الذي يؤدي إلى مفارقة مفادها أن املجرم املحاكم بتهمة البغاء يتحول إلى محاكم 

 .   (10: ، صحامي الدين) ن خالل إحراج هيئة القضاء أثناء املحاكمةللسلطات العمومية م

ففي بعض ألاحيان،يتحول الجنس إلى نشاط اقتصادي بفضل عقد اجتماعي وسياس ي غير مهيكل على جميع 

ألاصعدة،أي بفضل تواطؤ ألاسر وألانظمة،ففي بعض الجهات، يصمت الشرف ويصمت الوازع الديني أمام تحدي 

ندد ألاسر بحمالت السلطات العمومية ضد البغاء بذريعة أن البغاء هو املحرك ألاساس ي لنشاطها الاقتصادي،غير البطالة،فت

أن السلطات نفسها واعية بالدور الاقتصادي للبغاء في تلك املناطق وبحتمية حدوث أزمة اجتماعية في حال زواله، ومن هنا 

 .(111-111: ، صلديالميا)    الذي يصبح اختيارا لدى الدولة، في نهاية املطافكان التسامح الفعلي، وليس القانوني مع البغاء 

 ألامية :ثالثا 

من التحديات الكبرى التي ال تزال جاثمة على صدر املجتمع املغربي في ألالفية الثالثة شيوع ألامية بين صفوف 

رافية، فبالرغم من املجهودات التي بذلت في أفراده وخاصة الفتيات غير املتمدرسات نتيجة عوامل اقتصادية وعوامل جغ

: ، صازرويل)  السنوات ألاخيرة لرفع التحدي ومحو ألامية، إال أن ألارقام وإلاحصائيات تدل على أن الطريق مازال شاقا وطويال

61)   . 

الخدمة  حيث تلجأ أغلب الفتيات القاصرات خاصة في القرى والبوادي لالشتغال في قطاع الخدمات وباألساس في

املنزلية، حيث تعشن وضعية متأزمة إذ أنهن ال توفر لهن العناية التي توفرها لهن ألاسرة ألابوية ألاصلية، حيث تتعرض الفتاة 

القاصرة للتعنيف والتحرش ولالستغالل الجنس ي، مما يجبر معه الطفلة لقبول وامتهان البغاء خوفا من مواجهة الواقع 

 . ها ومساعدة أسرتها التي تنتظر راتبها الشهري بغض النظر عن مصدره الحقيقيواملجتمع من أجل تأمين قوت

وإذا كانت ألامية هي الجهل بالقراءة والكتابة،فإن تبعاتها تتمثل أساسا في جهل إلانسان بالقيم النبيلة، التي ترسخها 

كإنسان، ورفضها لكل سلوك قد يمس من فيه املعرفة، فالتعليم يوفر للمرأة والفتاة على وجه الخصوص استشعار كرامتها 

 .هذه الكرامة ويمتهنها، هكذا فضال عن آلافاق التي يفتحها في وجهها خاصة بالنسبة لحياتها العملية

 ثقافية  -الدوافع السوسيو:الفقرة الثانية 

احي للمجتمع من العوامل التي تغذي الانحراف بكافة أنواعه، انعدام إحساس ألافراد باملسئولية والتطور إلاب

وتفكك ألاسرة، فقد اندفعت املجتمعات العربية بقوة اتجاه الاعتقاد بأن كل ش يء مباح، إلى حد تناس ي املحظورات ألاساسية 

التي ال يجوز املساس بها، وهكذا قادت النماذج الاجتماعية هذه املجتمعات بطريقة معكوسة، بحيث أصبحت التصرفات 

ي يحترم آلاخر، بمثابة تعبير عن الحرية ومن تم انحرفت هذه املجتمعات،وكان أول ضحايا املتناقضة للسلوك املسئول الذ

 . (01 :د،صأبو الحسن مجاه) هذا الانحراف ألاطفال واملراهقين باعتبارهم ألاكثر عرضة لإلصابة من بين أفراده
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كلها عناوين قد تخلق ضحية كما أن الظروف املشحونة داخل ألاسرة املؤدية للتفكك ألاسري وانفعال الزوجين 

جديدة في عالم البغاء والاستغالل الجنس ي، كما قد تدفع حياة بعض ألافراد إلى الهجرة سواء داخل الوطن أو خارجه للعمل 

أو الدراسة أو غير ذلك مما يولد لدى البعض نوعا من الوحدة، والغربة قد تدفع البعض نحو الانحراف، وأيضا يعمل إلاعالم 

لتكنولوجيا الحديثة على نشر ثقافة إلاباحية من خالل بعض القنوات واملواقع إلالكترونية مما يحرض ألاطفال ووسائل ا

 . ويغريهم لالنزالق في براثن الدعارة

كل هذه العوامل قد تدفع البعض في حالة وجود استعداد داخلي، وغياب رقابة أسرية وضعف الوازع الديني إلى 

  .الوقوع في تجارة الجسد

 : وللوقوف على أهم هذه الدوافع الاجتماعية سأتطرق لها بالتفصيل في النقط التالية 

 : التفكك العائلي : أوال 

من أهم العوامل الاجتماعية التي ساهمت في انتشار ظاهرة الاتجار الجنس ي باألطفال نجد تزايد حاالت النزاع 

، ألامر الذي يجعلهم  (ben sedrine       kettani ,p ;172)   وتشرد ألاطفال والشقاق بين آلاباء وألامهات، والانفصال بين الزوجين

فريسة سهلة للعصابات إلاجرامية، كما أن  عدم وجود من يقوم على إعالتهم وتربيتهم، وتخلي املجتمع عن مساعدة املرأة 

تعليم،كلها أسباب تدفع بالنساء املعيلة التي ليس لها دخل شهري وزيادة عدد املتشردين من الجنسين، وضعف فرص ال

وألاطفال على وجه الخصوص إلى مستنقع الجريمة، واستغالل ضعفهما وحاجتهما من قبل العصابات إلاجرامية الستغاللهما 

  .(11 :،صشبيبة) كسلعة تباع وتشترى 

بي، فسلوكها يتأثر بما فالوسط ألاسري الذي تعيش فيه الفتاة له أثر كبير في تقويم سلوكها سواء بأثر سلبي أو إيجا

ينعم به هذا الوسط من شروط الاستقرار أو ما يعرفه من اضطراب وتفكك مادي أو معنوي، فالفتاة التي تكبر في وسط 

يسوده عدم التفاهم وغياب الانسجام بين الزوجين تكون أكثر عرضة من غيرها لالعتداء الجنس ي، فوسطها العائلي 

هجر البيت في سن مبكرة إما في اتجاه الخدمة في البيوت وإما في اتجاه الشارع، مما يعرضها  املضطرب يدفعها إلى التفكير في

 . لالعتداء أو امتهان الدعارة كوسيلة للعيش

 الهجرة :ثانيا

إن ظاهرة هجرة الفتاة في املجتمع املغربي لها تأثير كبير على سلوكها،سواء كانت هذه الهجرة من البادية إلى املدينة أو 

ن مدينة إلى أخرى، أو من داخل املدينة هذه الهجرة التي يكون الهدف منها الحصول على عمل أو إتمام الدراسة، فعمل م

استقالل وبعيدا عن املراقبة بالفتاة في أحد املصانع أو املتاجر أو دراستها بالجامعة بعيدة عن موطن أسرتها، مع إلاقامة 

حدة والفراغ، إضافة للدخل الهزيل الذي تتقاضاه من عملها، وعدم قدرتها على تلبية والتوجيه، يخلق في نفسها الشعور بالو 

حاجياتها الضرورية والكمالية أمام مغريات العصر يجعلها قد تقبل بعروض املعاشرة الجنسية وتنزلق شيئا فشيئا نحو 

 . البغاء

ستقرار السياس ي وكذا انتشار الحروب باإلضافة لذلك تعتبر التوترات املوجودة في معظم املجتمعات وعدم الا 

والنزاعات السياسية والعسكرية النتشار أعداد كبيرة من الالجئين أو الباحثين عن املأوى، مما يعرض هؤالء الالجئين لالتجار 

 .بهم جنسيا من طرف عصابات ومنظمات دولية
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ن شخص الجئين وتحتل النساء مليو  1.1كل عام يصبح  UNHCRفحسب مفوضية ألامم املتحدة العليا لالجئين 

من هؤالء ألافراد ويستهدف تجار الرقيق مخيمات الالجئين ملعرفتهم بأنها تأوي أعدادا كبيرة من النساء  %23وألاطفال 

مونتجمري )  وألاطفال املعدمين
 .(12: ، ص 

ي باألطفال أثناء حروب وكثيرا ما يتاجر املدنيون في النساء وألاطفال بغرض تأمين حياتهم وتزايد الاتجار الجنس 

 .البلقان في التسعينات كما تم بيع أعداد كبيرة من النساء وألاطفال من ساحل العاج وليبيريا وسيراليون نتيجة للحروب

 إلاعالم املبتذل : ثالثا 

ل إلاعالمي التليفزيون والسينما والفيديو وإلاعالن الهمجي وإلانترنت، في الابتذا:لقد شاركت وسائل إلاعالم املختلفة

للتصرفات املنافية لكرامة الشخص إلانساني،فقد تم تفاقم تقديم الفنون إلاباحية أو بمعنى آخر فنون انتهاك الجسد 

البشري أكثر فأكثر في البيئة إلاعالمية، ومن ثم فقد فتحت هذه البيئة الطريق للتجارة غير املشروعة التي يكون ألاطفال 

 . تبرير هذه التجارة من خالل الابتذال واملراهقون فريستها،وذلك عبر 

كما لفت العديد من املشتغلين بشؤون الطفولة الانتباه إلى الخطر الذي تخلفه وسائل إلاعالم عندما تفرض رؤية 

بعض الصور الغريبة واملنحرفة باعتبارها نموذجا اجتماعيا يحتذى به، وتط ى من ثم على سلوك وشخصية ألاشخاص 

يبرز الخطر ألاعظم عندما ال يعود باستطاعة الطفل أن يميز بين الصورة التي يتعين أن تمر أمام نظره صغار السن، وهنا 

أبو الحسن مجاهد) على نحو عابر وبين الواقع الذي يجب أن يعيشه
 . (06:،ص 

خطاب ومن ثم فقد أصيبت ألاسرة واملدرسة باالرتباك اتجاه تصاعد هذه الانحرافات إلاعالمية، بحيث أصبح ال

 .املؤسساتي والعائلي يواجه صعوبات هائلة في إعطاء توجيهات أو إرساء قواعد للسلوك

ومن ألاسباب ذات التأثير القوي نجد تشجيع العوملة لالستغالل الجنس ي للسياحة، ملا تحمله من سعي نحو إنكار  

ن والرغبة في السيطرة عليهم، وتفسر جميع الهوية وعدم احترام الثقافات وألاعراف السائدة وإلاحساس بالسمو على آلاخري

الم، ولعل بعض الفقه لم السفر حول الع هذه ألاسباب السلوك املنحرف لسياح الجنس الذين يتزايد عددهم مع اتساع

أبو الحسن مجاهد) قرر أن عوملة العالم هي أيضا عوملة لالستغالل الجنس ي لألطفال نيبالغ حي
 . (01:،ص 

لعوامل املساهمة في الاستغالل الجنس ي التجاري لألطفال، ترتبت عن هذه الظاهرة عدة آثار صحية ونتيجة لهذه ا      

 .ونفسية، اجتماعية واقتصادية وسياسية، سنتطرق لها عبر املطلب الثاني

 آثار ظاهرة الاستغالل الجنس ي التجاري لألطفال :املطلب الثاني

ة أثار وخيمة على نفسية وصحة الطفل الضحية، كما أن آثار ينتج عن الاستغالل الجنس ي التجاري لألطفال عد

 وعليه سنتطرق للحديث عن ال ثار.الاتجار الجنس ي باألطفال له عواقب اجتماعية واقتصادية بحيث تمس املجتمع ككل

 .(الفقرة الثانية)وآلاثار الاقتصادية والسياسية  (الفقرة ألاولى)الاجتماعية والصحية 
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 آلاثار الاجتماعية والصحية لظاهرة الاستغالل الجنس ي التجاري لألطفال :ىالفقرة ألاول

تتنوع آلاثار الاجتماعية والصحية الناتجة عن الاستغالل الجنس ي التجاري لألطفال، نظرا ألنها ظاهرة اجتماعية ال تنعكس 

عية والصحية لظاهرة الاستغالل آثارها على الطفل املستغل فقط بل تنعكس على املجتمع ككل،فما هي آلاثار الاجتما

 :الجنس ي التجاري لألطفال؟ ذلك ما سنتطرق له عبر النقط التالية

  آلاثار الاجتماعية:أوال

وألاعراض، حيث تتداخل عمليات تبيض ألاموال وتبييض  يشهد العصر الحالي امتدادا غير مسبوق لسوق النخاسة

والتي أصبحت شكال من أشكاال العبودية، ال يتمتع فيها الضحية بأي  ألاعراض لتعميم هذه الجريمة املعادية لإلنسانية،

حقوق كما يترتب على وجود هذه الظاهرة اختالل القيم الاجتماعية وزيادة معدالت الوالدة غير الشرعية،وكذا انتهاك 

وبالتالي إضافة أعباء جديدة  القوانين وخاصة عند عبور الحدود أو الخروج منها، وانتشار ظاهرة الانتحار لفقد قيمة الحياة،

 (.077: ،صعبد الهادي عيد الحميد) ألجهزة العدالة الجنائية وألاجهزة املساعدة لها في التصدي لهذه الظاهرة

فانتشار هذه الظاهرة من شأنها أن تضعف الروابط الاجتماعية بين أفراد املجتمع، والروابط ألاسرية، حيث يؤدي 

ي ويعيق انتقال القيم والثقافة والعلم من ألاهل إلى الطفل ومن جيل إلى جيل مما يؤدي إلى إضعاف ذلك إلى الانهيار الاجتماع

 . عمود رئيس ي من أعمدة املجتمع، ألامر يؤدي إلى تخلف القيم واملبادئ وألاواصر والعالقات الاجتماعية

 آلاثار الصحية لظاهرة الاستغالل الجنس ي التجاري لألطفال : ثانيا 

فعادة ما  (11-13:،صشبيبة) شار ألامراض الجنسية يعتبر من أخطر النتائج املترتبة على هذا النوع من املتاجرة إن انت

يؤدي إجبار الفتيات على البغاء إلى إصابة الضحايا بأمراض عديدة، هذا إضافة إلى ألامراض النفسية التي تصيبهم مثل 

فس ي، كما تساهم ظروف املعيشة الصعبة التي يعيشها الضحايا في انتشار القلق وألارق والاكتئاب وإلاجهاد والاضطراب الن

ألامراض املزمنة والفتاكة التي قد تودي بحياتهم، وما تجدر إلاشارة إليه أن آلاثار الجسدية والصحية ال تكون قاصرة فقط 

ذه ألامراض كمرض فقدان املناعة على الشخص الذي تتم املتاجرة به، بل يتعدى ذلك إلى املجتمع ككل، عن طريق انتشار ه

: ،صشبيبة) .مثال والتهابات في الحوض باإلضافة النتشار ألامراض كالجرب والسل وغيرها من ألامراض املعدية( إلايذز)املكتسبة 

11-11)
   

ذه باإلضافة ملعاناة ألاطفال من مشكل في النمو والوعي مما يؤدي إلى نتائج نفسية وعصبية معقدة، كما تؤدي ه  

إلاساءة يؤدي إلى حدوث انتكاسات مستقبلية وقد يحتاجون إلى إعادة تأهيلهم جسمانيا ونفسيا، وقد أثبتت العديد من 

الدراسات  بأن أهم العوارض التي تصيب ألاطفال ضحايا املواد إلاباحية هي السكوت القسري الذي يصيب ألاطفال جراء ما 

نتيجة الصور وألافالم التي أخذت لهم، وخوفهم من انتشارها، ومن ثم صعوبة تعرضوا له، وعدم إفصاحهم عما تعرضوا له 

  (.102-107:،صمصطفى فهمي) إعادة إدماجهم في املجتمع، وهذا هو ألامر الخطير الذي يجب أن تعمل آلاليات على وقفه

رفع مستوى إلاثارة كما أنه من التبعات السلبية للمواد إلاباحية على ألاطفال، أن إلادمان على مشاهدتها ت

الجنسية، وهذا ألامر قد يساعد على إغواء ألاطفال عبر تحريك النزوات وممارسة العادة السرية، باإلضافة إلى إمكانية 

ربحي) .انغماسهم في مستنقع الشذوذ الجنس ي
 (.12: ،ص 

ية الناجمة عن هذه وإذا كانت هذه آلاثار تنعكس على الطفل واملجتمع، فما هي ال ثار الاقتصادية والسياس

 .الظاهرة؟ ذلك ما سنجيب عنه عبر الفقرة الثانية
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 آلاثار الاقتصادية والسياسية لظاهرة الاستغالل الجنس ي التجاري :الفقرة الثانية

تؤثر ظاهرة الاتجار الجنس ي باألطفال بشكل خطير على ألامن والاستقرار الدولي، بسبب ما ينشأ عنها من أضرار 

يب الضحايا وتصيب الدول في اقتصادها وأمنها، فهي ظاهرة عبر وطنية ومتعددة ألابعاد فضال عن خطيرة ومدمرة تص

، إذ أصبحت مظهرا  (11:شبيبة،ص) عالقتها بالجريمة املنظمة، والتهديدات ألامنية التي تنجم عنها والتي تضاعف من خطورتها

نون، كما أصبحت تشكل تهديدا لحسن سير املؤسسات عامليا من مظاهر الاعتداء على ألامن العام وعلى سيادة القا

p :12 Fathi Sourour; ) .الاقتصادية والسياسية والاجتماعية
باإلضافة لذلك فاالستغالل الجنس ي التجاري لألطفال يمس  ) 

صوصا خ)بشكل أساس ي حقوق إلانسان املتعلقة بالحياة والحرية والتحرر واملساواة مما ينتج عنه نشوء فئة من البشر 

تعاني من الاضطهاد والعبودية وهذا ألامر يؤثر بطريقة أو بأخرى على نمو البشرية بشكل سليم، وتؤدي عمليات ( ألاطفال

الاتجار الجنس ي باألطفال إلى التقليل من شأن جهود الحكومات في بسط سيطرتها على أقاليمها، مما يسفر عن تهديد أمن 

يد من الحكومات توفير الحماية لألطفال الذين يتم اختطافهم من منازلهم ومدارسهم السكان ألاكثر ضعفا وال تستطيع العد

أو من مخيمات الالجئين، كما تعرقل الرشاوى التي يدفعها ألاشخاص الذين يتاجرون باألطفال ألغراض جنسية قدرة 

 . الحكومة على مكافحة الفساد، ضمن سلطات تطبيق القانون والهجرة والقضاء

ثار السابقة عموما، وآلاثار الجسدية والنفسية والصحية على وجه الخصوص أكثر آلاثار خطورة على وتشكل آلا

حياة ومستقبل ضحايا الاستغالل الجنس ي التجاري لألطفال، وأكثر التداعيات التي تؤثر على الجوانب إلانسانية وألامنية 

صة، مما يدعونا ملخاطبة ضمير الدول التي يعيش فيها والاجتماعية والنفسية والصحية للمجتمع ككل والضحايا بصفة خا

هؤالء الضحايا ملحاولة حل مشاكلهم، حتى ال تضطرهم الظروف املعيشية املحيطة بهم السقوط في براثن املتاجرة بالجنس، 

على كل التي تقودهم لعالم مجهول يتأثرون به ويؤثرون على املجتمع مما يستدعي وضع حد لهذه الظاهرة والتصدي لها 

 . املستويات

 :خاتمة

إن اســــــتمرار وجـــــــود ظـــــــاهرة اســــــتغالل ألاطفـــــــال والاتجـــــــار بهـــــــم جنســــــيا يـــــــدخل املجتمـــــــع البشــــــري فـــــــي دوامـــــــة الالســـــــتقرار 

 .الاجتماعي، ألنه يؤسس ملجتمع غير سليم تشوبه الكثير من الانتهاكات لحقوق إلانسان

عاهدات، وال سن التشريعات الوطنية فقـط بكـافيين، بـل يجـب كما أن الجهود الدولية املبذولة غير كافية، فال إبرام امل

 ...معالجة أسباب نشوء هذه الظاهرة من فقر وال مساواة وانعدام فرص التعليم والبطالة

باإلضافة لذلك، فإن السياسات التأهيلية لألطفال الضحايا مازالت مقتصرة علـى أمـاكن قليلـة لـذلك، يجـب أن تأخـذ 

 .لقضاء على هذه الظاهرة بوضع خطة محكمة طويلة ألامدخطوات عملية باتجاه ا

 :وبالتالي نقترح بعض التوصيات كالتالي

ضرورة إيجـاد اسـتراتيجية فعالـة لحمايـة ألاطفـال فـي وضـعية صـعبة وبـاألخص أطفـال الشـوارع،ألنهم مـن أكثـر الفئـات  -

يها،وذلــك بوضــع سياســة تنمويــة تســتهدف تنفيــذ التــي يــتم اســتغاللها ألغــراض جنســية نتيجــة الظــروف القــاهرة التــي يعيشــون ف

عــدد مــن الخطــط املجتمعيــة التــي توجــه لصــالح هــؤالء ألاطفــال وأســرهم،لدمجهم فــي عمليــة التنميــة الاجتماعيــة والاقتصــادية 

 .داخل املجتمع باعتباره حقا أصيال لكافة أفراده

لتهم علـــى نفـــس املؤسســـات التـــي تهـــتم ضـــرورة إنشـــاء مؤسســـات خاصـــة لرعايـــة وتأهيـــل ألاطفـــال الضـــحايا عـــوض إحـــا -

بالطفل الجانح، وهـو مـا يجعلـه أكثـر عرضـة ألن يصـبح منحرفـا هـو كـذلك، وهـذا لـن يتـأتى دون إعطـاء ألاولويـة للطفولـة ضـمن 
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امليزانيــات العموميــة لتمكـــين القطاعــات التـــي تعنــى بالطفـــل الضــحية مـــن الحصــول علـــى إلامكانيــات والوســـائل الالزمــة لتحقيـــق 

 .أهدافها

وال يمكـــن تحقيـــق ألاهـــداف املرجـــوة دون اعتمـــاد مقاربـــة شـــمولية يشـــترك فيهـــا كـــل الفـــاعلين فـــي مجـــال الطفولـــة إلرســـاء 

إســــتراتيجية شــــاملة،متكاملة وعمليــــة للتصــــدي للظــــاهرة، تســــتقي مضــــامينها مــــن تجــــارب الــــدول الســــابقة فــــي هــــذا املجــــال،ومن 

ـــي إلامكانيــــات املاديــــة والبشــــرية دراســــة البــــاحثين واملهتمــــين، إســــتراتيجية تــــتالءم وخصو  ـــية واقعنــــا الاجتمــــاعي والثقــــافي وتراعـ صـ

 .املتاحة حتى يمكن تطبيقها بجدية واستعجال

توعية ألاسرة عن طريق وسائل إلاعالم السمعية واملرئيـة بـدورها فـي التنشـئة الاجتماعيـة،كعامل أساسـ ي ومحـوري فـي  -

هج التربــــوي املســــتمد مــــن الشــــريعة إلاســــالمية،وتوجيهها فــــي مســــاعدة الطفــــل تلقــــين الطفــــل التربيــــة الســــليمة املعتمــــدة علــــى املــــن

الضحية علـى الانـدماج الاجتمـاعي بنـاءا علـى مـا تتـوفر عليـه أسـاليب التلقـين التربـوي التـي يجـب أن تكـون متالئمـة مـع متطلبـات 

 .الطفل الاجتماعية

وص واملجتمـــع املـــدني عمومــا ووســـائل إلاعـــالم فـــي محاربـــة يتعــين إلاشـــارة فـــي ألاخيـــر إلــى ضـــرورة إشـــراك املـــواطن علـــى وجــه الخصـــ

 .صور هذه الجريمة، وهذا لن يتأتى إال إذا توفرت بالطبع إلارادة السياسة والرغبة الفعلية وألاكيدة من أجل ذلك

 :قائمة املراجع

 الشخاص،بحث ،آلاثار الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الاتجار با(1331)عبد الحافظ عبد الهادي عيد الحميد

 ، الرياض، 1منشور ضمن كتاب الاتجار باألشخاص وألاعضاء البشرية،منشورات جامعة نايف للعلوم ألامنية،ط 

 دار 1،الجريمة املنظمة عبر الوطنية،ماهيتها ووسائل مكافحتها دوليا وعربيا ط (1331) محمود شريف بسيوني،

 .الشروق، القاهرة

 القاهرة(بدون طبعة)حة السياحة الجنسية دار النهضة العربية مكاف(.1331)سامة ابو الحسن مجاهد،أ ،.  

 استغالل ألاطفال تحديات وحلول، الطبعة ألاولى  منشورات الحلبي الحقوقية: (1332)بسام عاطف املهتار. 

  منشورات الحلبي  1الانتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل، الطبعة : (1313)بشرى سلمان حسين العبيدي

 قوقية، الح

 دار الفكر الجامعي، إلاسكندرية 1، النظام القانوني ملكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ط (1311)خالد مصطفى فهمي. 

 إفريقيا الشرق،  )بدون طبعة(، "البغاء أو الجسد املستباح"،( 1331  (فاطمة الزهراء ازرويل 

 اء في إطار الاتجار بالبشر، مشروع بحوث الاستغالل الجنس ي والبغ( 1313): نجوى حافظ،إمام حسنين وآخرون

 الاتجار بالبشر في املجتمع املصري،املركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية،القاهرة 

 ( دون طبعة)الاتجار بالنساء وألاطفال ومكافحة تجارة الجنس غير املشروعة،.)1331) [آخرون]هيذر مونتجمري،و

  .مركز دراسات الالجئين،جامعة أكسفورد

 بحث لنيل شهادة املاستر في العدالة (.1311- 1313)ة الاتجار بالبشر بين التجريم وآليات املواجه: سناء شبيبة،

 .والعلوم الجنائية،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس

 وضحايا السياحة الجنسية،رسائل لنيل دبلوم ، العدالة الجنائية  (1331- 1332) عبد الرحيم حامي الدين

،كلية العلوم القانونية (وحدة التكوين والبحث في العلوم الجنائية)الدراسات العليا املعمقة في القانون الخاص،

  .والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة عبد املالك السعدي بطنجة
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 طفال بين التشريع املغربي واملواثيق الدولية رسالة لنيل ستغالل الجنس ي لأل ، الا (2011/2012 ) :محمد اجعجاعن

دبلوم املاستر في القانون الخاص من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة عبد املالك 

  .السعدي طنجة 

 ،ترنت،بحث لنيل شهادة لحماية الجنائية للطفل ضحية الاستغالل الجنس ي عبر إلان، ا (1311/1310)   يوسف ربحي

امعة سيدي محمد بن عبد هللا املاستر في القانون الخاص،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،ج

  .بفاس

 - مجلة املستقبل (ورقة عمل في حلقة نقاشية)،"الجنسانية في املجتمع املغربي( "1331يناير : )عبد الصمد الديالمي،

  .11العربي،العدد 

 - دجنبر  11الجمعية العامة لألمم املتحدة، مجلس حقوق الانسان الدورة الثامنة والعشرون الصادر في ر تقري

1311. 

 -  بتاري  بوزارة الخارجية ألامريكية الصادر عن مكتب مراقبة الاتجار بالبشر ومكافحته، بالبشر تقرير حول الاتجار

   www.protectionproject.org: منشور عبر الرابط التالي .1331يونيو11

 -   إثيل كويلEthel Quayle  "ندوة علمية تحت "استغالل ألاطفال جنسيا والسلوك املسي  بواسطة شبكة ألانترنت،
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  سة ميدانية إلاساءةدرا -الجزائرية املدارس الابتدائية  التالميذ فيالتحرش الجنس ي ضد 

 فتيحة حمومناش                                                                                              املكي فتحي د      

 ة ثانية دكتوراه علم الاجتماع طالبة سن                                                                     أستاذ مؤق  بقسم العلوم الاجتماعية

2علي لونيس ي  البليدة : جامعة                                                                                   -جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة      

 :  امللخص

 .الجزائرية  بتدائيةفي املدارس الا  التالميذ دراستنا ظاهرة التحرش الجنس ي ضد تناولت    -

التغيرات السوسيوثقافية وتأثيرها في  تفش ي ظاهرة التحرش الجنس ي ضد تالميذ  ارتكزت مشكلة دراستنا على تبيان أهمية - 

 .دور ثقافة عدم التبليغ في انتشار الظاهرة  إضافة إلى تبيان.الطور الابتدائي  

 :تساؤلين هما تلخصت مشكلة الدراسة فى

  بتالميذ الطور الابتدائي؟ ظاهرة التحرش ر  التغيرات السوسيوثقافية في تفش ي مامدى تأثي-

  دور ثقافة عدم التبليغ في تفش ي ظاهرة التحرش ضد تالميذ الابتدائي ؟ ما-

 :وكإجابة على التساؤلين اقترحنا الفرضيتين  التاليتين  

 .ضد تالميذ الابتدائي للتغيرات السوسيوثقافية  أثر في بروز ظاهرة التحرش الجنس ي -1

 .ثقافة عدم التبليغ  لها دور في تفش ي ظاهرة التحرش الجنس ي ضد تالميذ الابتدائي-1

 .لجمع البيانات  استعنا بتقنيتي املقابلة واملالحظة املباشرة و اعتمدنا في دراستنا على املنهج الوصفي ومنهج دراسة حالة -

 :نتائج الدراسة

 .ثرت على  ألاداء التربوي للمدارس الجزائرية التغيرات السوسيوثقافية أ-

 .لثقافة عدم التبليغ دور أساس في انتشار الظاهرة باعتبارها من الطابوهات -

 ثقافة عدم التبليغ - التغيرات السوسيوثقافية  -درسة امل  -التالميذ   -التحرش الجنس ي : الكلمات املفتاحية-

  

 

 

 



 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية   

 

   Abstract:   
Title: Sexual harassment against students in Algerian primary schools - a field study – 

Our study dealt with the phenomenon of sexual harassment against students in Algerian primary schools. - 

The problem of our study was based on showing the importance of sociocultural changes and their impact 

on the spread of the phenomenon of sexual harassment against primary school students. In addition to 

showing the role of the culture of non-reporting in the spread of the phenomenon. The problem of the 

current study is summarized in two questions: What is the impact of sociocultural changes on the spread of 

harassment against students in the primary stage? What role does the culture of non-reporting play in the 

spread of harassment against primary school students? As an answer to the two questions, we proposed 

the following two hypotheses: 

-1 The socio-cultural changes within the Algerian society have affected the emergence of the phenomenon 

of sexual harassment against pupils in primary schools.  

2- The culture of non-reporting plays a role in the spread of the phenomenon of sexual harassment against 

primary school students.  

In this study, we relied on the descriptive approach and the case study approach, and we used the 

techniques of interview and direct observation to collect data about the phenomenon. 

 We reached results, including: 

- Sociocultural changes affected the educational performance of Algerian schools 

- the culture of non-reporting has a major role in the spread of the phenomenon as one of the taboos.  

Keywords: sexual harassment - students - school - sociocultural changes - the culture of non-reporting 

 :  إلاشكالية وفرضياتها -1

ضد الضحية ، وهو أحد أشكال العنف الجنس ي املوجه ...التحرش الجنس ي مشكلة اجتماعية لها ماض طويل وتأري  قصير 

ويحدث التحرش في سياق التفاعالت ،  -ناث  أكثر عرضة له  من الذكور وإن كانت إلا  –( ذكر أو أنثى )جنسها  مهما كان

الشوارع أو حتى  املؤسسات  املختلفة سواء كانت أماكن عمل أو  الاجتماعيةداخل املجاالت والسياقات  دلألفرااليومية 

 .التعليمية التربوية هذه ألاخيرة التي عرفت انحرافا ملحوظا عن أهدافها 

أهم مؤسسات  التنشئة الاجتماعية التي تتكفل بتربية الطفل ال يقتصر  وأحد ة تربوية نظامية رسمية مؤسس املدرسةف  

وقيم ومعايير املجتمع الذي ينتمون إليه ،وقد  ألاخالقية  املبادئدورها على  التعليم بل تتعدى وظيفتها إلى التربية وغرس 

وظهرت جملة من الانحرافات مثل  ها مست أنساق املجتمع فتأثر دور  تأثرت املدرسة بالتغيرات الاجتماعية والثقافية التي

التدخين وتعاطي املخدرات والعنف املدرس ي الذي أخذ أشكاال متعددة منها التحرش الجنس ي  الذي تفش ى بمؤسساتنا 

 .،الثانوي ( إلاعدادي)التعليمية بمختلف أطوارها الابتدائي ،املتوسط 

ئم الجنسية التي  يأبى املجتمع إال السكوت عنها وتغليفها بطابع من املحرم والعيب الذي ال وألن التحرش الجنس ي من الجرا

يلتزمون الصمت حيالها لكونها مازالت من الجرائم الطابو الرتباطها يجب الخوض فيه فإن غالبية  ضحايا هذه الجريمة 
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االت التحرش الجنس ي ضد التلميذات بالرغم من وقد شهدت املدارس  الجزائرية بمختلف أطوارها ارتفاعا في ح بالجنس 

 عدم  وجود أرقاما حقيقية  خاصة بالظاهرة لخصوصية الجريمة باعتبارها من الظواهر الطابو ومن الجرائم املسكوت عنها 

أثر التغيرات السوسيوثقافية في وقوع تلميذات الطور  مما سبق حاولنا من خالل   هذه الدراسة الكشف عن  انطالقا

 أو الضوء على  نتائج ثقافة عدم التبليغ سواء من قبل ألاولياء  ناكما سلط بتدائي ضحايا للتحرش الجنس ي داخل املدرسةالا 

ماهي العوامل التي جعلت تلميذات  املدرسة الابتدائية بالجزائر : الضحايا أنفسهم  وانطالقا مما سبق نطرح التساؤل العام 

 يقعن ضحية للتحرش الجنس ي ؟

 :لتساؤل العام نطرح التساؤلين التاليين ومن ا

 هل للعوامل السوسيوثقافية عالقة وقوع التلميذات ضحية للتحرش الجنس ي داخل املدرسة ؟-

 ضحية للتحرش الجنس ي داخل املدرسة ؟ اتالتلميذفي جعل   غالتبليكيف تساهم ثقافة عدم 

 : فرضيات الدراسة  -

 .ضحية للتحرش الجنس ي داخل املدرسة  تلميذاتال السوسيوثقافية عالقة  في وقوعللعوامل 

 .املدرسةضحية للتحرش داخل  تلميذاتثقافة عدم التبليغ تجعل ال

 :أهداف الدراسة  -2

 :تهدف هذه الدراسة  إلى تحقيق ألاهداف التالية 

 .الكشف عن واقع ظاهرة  التحرش الجنس ي في املدارس الابتدائية الجزائرية  -

 .اب والعوامل الاجتماعية  التي تجعل الطفل ضحية للتحرش الجنس ي في املدرسة الكشف عن ألاسب -

 . التعرف على دور العوامل السوسيوثقافية التي تجعل الطفل يقع ضحية للتحرش الجنس ي في املدرسة  -

 التلميذة ضحية للتحرش الجنس ي داخل املدرسة  أو في جعل التلميذ   التبليغاكتشاف أثر ثقافة عدم  -

 :أهمية الدراسة -1

 :ترجع أهمية هذه الورقة البحثية إلى

طفل اليوم هو رجل  نأل  تالميذ الطور الابتدائي باعتبارهم أطفاال  ظاهرة التحرش الجنس ي علىلفت الانتباه إلى خطورة  -

 .الغد وانه مستقبل هذا الوطن وألامة 

 .ن صمت الضحية يؤدي إلى تمادي الجاني آلاثار السلبية لثقافة عدم التبليغ وألفت الانتباه إلى   -

  لتنشئة الاجتماعية ا ات مؤسسواملدرسة باعتبارهما مؤسستين هامتين من  الخروج ببعض التوصيات التي تفيد ألاسرة  -

 .التحرش الجنس ي في املدارس  الخروج بنتائج تفيد الجهات املختصة في محاولتها للحد من ظاهرة  -
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 :ملصطلحات الدراسة مية يمقاربة مفاه -4

 :تعريف التحرش -4-1

حريشو الَحْرش:التحرش في اللغة العربية له عدة معاني جاء في لسان العرب البن منظور حرش:التحرش لغة 
ّ
إغراؤك : الت

ِنه َش و.إلانسان وألاسد  ليقع ِبـقـره حريش بين ال:وفي الحديث .أفسد وأغرى بعضهم ببعض : بينهم َحرَّ بهائم ،هو أنه نهى عن التَّ

فعل بين الجمال والكباش والديوك وغيرها ستلقية :والَحرهشأ .إلاغراء وتهييج بعضها على بعضكما يأ ع وهي مأ ضرب من الَبضه

 1جامعها وهي مستلقية على قفاها : َحْرشا ًاملرأة  َحَرَش و.

ها إلاغراء وإلافساد والتهييج من خالل التعريف اللغوي الذي جاء في لسان العرب نستخلص أن التحرش له عّدة معاني من

قصد به أيضا املواقعة الجنسية وكلها من أفعال املتحرش بضحيته   .كما يأ

عرف التحرش الجنس ي  :الاصطالحيالتعريف  تعمد  أو صور عارية  أو تعرض الطفل إلى مشاهد فاضحة  بأنه": باألطفاليأ

الجنس ي املباشر عليه في صوره املعروفة الطبيعي  الاعتداءإلى  باإلضافةإثارته بأي شكل من ألاشكال كتعمد مالمسة جسده 

 . 2منها والشاذ

بأنه كل إثارة يتعرض لها الطفل عن عمد وذلك بتعرضه للمشاهد الفاضحة او الصور الجنسية او العارية :كما يعرف أيضا 

تعليمه عادات سيئة  أو  حثه على ملس أعضاء شخص آخر أو غير ذلك من مثيرات كتعمد مالمسة أعضائه التناسلية  أو 

لن يستطيعوا التعبير عما  أنهمالجناة إلى ارتكاب هذه الجريمة ضد صغار السن اعتقادا منهم  أيلج كاالستمناء مثال ،وعادة ما

 .3يحدث لهم

ح جنس ي كل ماهو غير مرحب به من تلمي:"بأنه ( SGB  ST//1/1332)وعرفته ألامانة العامة لألمم املتحدة في الوثيقة الرسمية 

أو طلب أداء خدمة جنسية ،أو سلوك أو إيماءة لفظية أو جسدية ذات طابع جنس ي ،أو أي سلوك ذي طابع جنس ي يمكن 

   4"اعتباره أو توقعه منطقيا كسبب إلهانة آلاخرين أو إذاللهم 

عدة  وتأخذقاصر التحرش هو عبارة عن إثارة جنسية يتعرض لها الطفل ال أنمن خالل التعريفين السابقين نخلص إلى 

تحرش الذي غالبا ما
أ
يكون بالغا وله سلطة إلشباع رغباته الجنسية مستغال صغر  أشكال الهدف منها استغالله من قبل امل

 . سنه وقصوره 

                                                           

.111، دار ألابحاث، الجزائر ،ص 1خالد رشيد القاض ي ،ط:،لسان العرب ، اعتنى به (1332)ابن متظور،  1  

.112ص ،161،التحرش الجنس ي باألطفال،مجلة التربية قطر،العدد(1337)محمد مرس ى محمد مرس ى،   2  

الاغتصاب والتحرش الجنس ي ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجيستيرفي قانون –اصر ،الجريمة الجنسية املرتكبة ضد الق(1310)أمال نياف، 3 

 .132العقوبات والعلوم الجنائية ،كلية الحقوق ،جامعة قسنطينة ،ص
لبحث ،املجلة ألاكاديمية ل(دراسة في القانون ألامريكي والعراقي )،جريمة التحرش الجنس ي باألطفال عبر الانترنت (1317)سحر فؤاد مجيد ، 0

.031القانوني ،ع خ،ص    
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يقصد بالتحرش الجنس ي في هذه الدراسة ا هو كل سلوك متعمد  يحمل إثارة جنسية يوجه لتلميذات  :التعريف إلاجرائي

 أماكني  يستغل من خالله الجاني قصورهن وعدم تميزيهن فيمارس املتحرش أفعاال مخلة للحياء كمالمسة الطور الابتدائ

 او تحريضهن على ملس أعضاء املتحرش أجسامهنحساسة في 

 :التلميذ-4-2

 5تلميذ في معجم املعاني الجامع  كلمة تعريف ومعنى

 الجمع تالمذة وتالميذ (اسم)تلميذ : التلميذ  

 الحرفة ،والتلميذ من لزم شخصا ليتعلم منه علما او حرفة  أو الفن  أو العلم  أهلخادم ألاستاذ من :التلميذ 

 :تلمذ وفي لسان العرب جاء 
ُ
 :التالميذ

ٌ
باع،واحدهم ِتلميذ

ه
َدمأ وألات

َ
 6الخ

،صبي يتعلم صنعة أو طالب العلم ،وخّصه أهل العصر بالطالب الصغير في املراحل الدراسية ألاولى تلميذ في مدرسة ابتدائية

 . حرفة

ومن خالل التعريفين السابقين نستخلص أن معنى التلميذ هو كل شخص سخر نفسه لخدمة املعلم أو ألاستاذ سواء كان 

 .املعلم او ألاستاذ من أهل العلم او الفن أو الحرفة 

علما ليساعده ويوجهه أثناء اكتساب وبناء تعلما :التعريف الاصطالحي  ته  كما يقصد به اصطالحا ذلك الفرد هو من لزم مأ

 .أو الثانوية ،ويمكن أن نسميه بالطالب الصغير (إلاعدادية )الذي يتابع دراسته في املرحلة الابتدائية أو املتوسطة 

 من التحضيري إلى السنة من خالل دراستنا فإن التلميذ  هو كل طفل يزاول دراسته باملدرسة الابتدائية  :التعريف إلاجرائي 

 . سنة  11إلى 1الخامسة ويتراوح سنه من 

 :الاجتما يالتغير  -4-1

 : للتغير الاجتما ي الاصطالحيالتعريف 

م في طبيعة او أ انتقال أي شيئا:يعني  change  اصطالحإن  و ظاهرة من حالة إلى حالة أخرى ،أو هو ذلك التعديل الذي يّتِ

 .ظاهرة  أو  ش يءهيكل  أو مضمون 

قصد باصطالح   .الشخص وعالقاته وتفاعله مع آلاخرين  Socialويأ

فإنه يشير إلى تلك العملية املستمرة والتي تمتد على فترات زمنية   Changement Socialالتغير الاجتماعي أما مصطلح  

م خاللها حدوث اختالفات أو تعديالت معينة في العالقات إلانسانية او في املؤسسات أو التنظيمات او  في ألادوار  متعاقبة  يّتِ

 .7الاجتماعية

                                                           

www.almaany.com :معجم املعاني الجامع ،مشتقات وتحليل تلميذ ،الرابط   5 

. 11، ص1332، 1،دار ألابحاث ، الجزائر ط1ابن منظور ،لسان العرب  ،ج  6
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 : التعريف السوسيولوجي للتغير الاجتما ي

التغيرات التي تحدث في التنظيم الاجتماعي أي في بناء املجتمع ووظائف هذا البناء : " يعرف عاطف غيث التغير الاجتماعي بأنه

 8املتعددة واملختلفة 

لتحوالت الاجتماعية والثقافية التي حدثت في النظم وألانساق نقصد بالتغيرات السوسيوثقافية هي كل ا :التعريف إلاجرائي

 .الاجتماعية  وأحدثت تأثيرا وتغيرا في بناء ووظيفة كل نظام ونسق خالل فترة زمنية معينة 

 :ثقافة عدم التبليغ -4-4

 :التعريف إلاصطالحي 

ختصة بما وقع على أطفالهم من عنف رفض الوالدين وامتناعهما عن تبليغ وإخبار السلطات القضائية املبها  قصد ي 

واعتداء جسديا كان أم جنس ي وهذا راجع لغياب الوعي من جهة والخوف من نظرة العار التي ستطال ألاسرة وتؤثر على 

 .9مكانتها وعالقاتها الاجتماعية مع آلاخرين

 :التعريف إلاجرائي

عن التبليغ ضد من أجرم في حق أبنائهم، سواء كان ذلك نقصد بثقافة عدم التبليغ  في دراستنا هذه هو امتناع الوالدين 

تحرش جنس ي أو اعتداء جنس ي، وذلك خوفا من الفضيحة والعار والوصم الاجتماعي بصفة عامة، وبالخصوص بما يتعلق 

 .بالفتاة من خالل الخصوصيات السوسيوثقافية التي يفرضها املجتمع

 :املدرسة -4-2

 التعريف إلاصطالحي

ماعية اتفق الجميع على إنشائها بقصد املحافظة على الثقافة ونقلها من جيل إلى جيل آخر، كما أنها تقوم هي مؤسسة اجت

بتوفير الفرص املناسبة للطفل كي ينمو جسميا وعقليا وانفعاليا واجتماعيا على املستوى املناسب الذي يتفق مع ما يتوقعه 

  .10املجتمع من مستويات وما يستطيعه الفرد

 :إلاجرائي التعريف

                                                                                                                                                                                                 

 
7
،جامعة سعد دحلب  2والاجتماعية ،العدد إلانسانية،التغير الاجتماعي ودوره في تغير القيم الاجتماعية ،مجلة العلوم (1311)لطيفة طبال،  

  .137البليدة ،الجزائر ،ص
 .131صنفس املرجع السابق،  8

 
ية نموذجا، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم سالاعتداءات الجسدية والجن: ، العنف املمارس ضد ألاطفال(1312/1311) آسية بن عيدة،  9

 .12ص ،1امعة البليدةلوم الاجتماعية، جإلانسانية والاجتماعية، قسم الع

.01-01،  علم الاجتماع العائلي، كلية آلاداب، جامعة بنها، مصر، ص ص (د ت)زينب ابراهيم الزعبي،      10  
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إجرائيا  يمكن  أن نعرف املدرسة بأنها مؤسسة  من  مؤسسات التنشئة الاجتماعية، تهدف إلى تربية الفرد وتبلور شخصيته 

 .من جميع الجوانب واملجاالت، وكذلك تلقينه مختلف املبادئ وألاطر

 :ألاسس املنهجية للدراسة -2

 :املناهج املستخدمة في الدراسة -2-1

هو منهج علمي يقوم أساسا على وصف الظاهرة أو املوضوع محل البحث والدراسة ،على أن تكون  :نهج الوصفيامل -2-1-1 

عملية الوصف تعني بالضرورة تتبع هذا املوضوع ومحاولة الوقوف على أدق جزئياته وتفاصيله،والتعبير عنها تعبيرا كيفيا 

طريق ألاعداد والتقديرات  والدرجات التي تعبر عن وضع وذلك بوصف حال الظاهرة محل الدراسة ،أو كميا وذلك عن 

 11الظاهرة وعالقتها بغيرها من الظواهر 

من التحرش الجنس ي باملدارس الابتدائية   وذلك انطالقا من وصف ظاهرةاستعنا في دراستنا هذه باملنهج الوصفي ولقد 

 .وراء حدوثهاأشكالها والعوامل التي كانت  حيث خصائصها و 

 :نهج دراسة حالةم-2-1-2 

نة يقصد منها  عرف منهج دراسة حالة بانه دراسة متعمقة لنموذج واحد قد تكون فردا أو مؤسسة أو مجتمعا أو أكثر لعّيِ يأ

 12الوصول إلى تعميمات إلى ماهو أوسع عن طريق دراسة نموذج مختار

عرف بانه أسلوب يقوم على جمع بيانات فردية واحدة أو عدد من الحاالت وذلك  ومعلومات كثيرة وشاملة عن حالة كما يأ

شبهها من ظواهر   13بهدف الوصول إلى فهم أعمق للظاهرة املدروسة وما يأ

كل على حدى، وكل أو أحد أقاربهم املبحوثين  أولياء  من خالل إجراء مقابالت مع هذه الدراسة تم توظيف هذا املنهج في و 

أن  كما  .من تلميذات املدارس الابتدائية ضحايا للتحرش الجنس ي  جعلت التي العوامل ذلك من أجل الكشف عن أهم 

 .طبيعة هذا املوضوع والذي يدخل في نطاق الطابوهات يستدعي هذا النوع من املناهج

  :التقنيات املستعملة في الدراسة -1-1

 :املالحظة-2-2-1

، وتكون املالحظة ضرورية لوجود (الكيفية)وعيةاملالحظة أنها إحدى ألادوات ألاساسية لجمع البيانات في البحوث النتعرف 

 . 14بعض املواقف التي يصعب على الباحث استخدام الوسائل ألاخرى لجمع البيانات فيها

                                                           

.61،ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزاير ،ص 1،مدخل ملنهجية البحث الاجتماعي ،ط( 1331)أحمد عياد ،  11  
في البحوث النفسية والتربوية التطبيقية،مجلة الدراسات  املنهجية املستخدمة جراءاتإلا ،(1311)محمد دواودي وعبد اللطيف قنيعة،  12

 .111،ص1والبحوث الاجتماعية ،العدد

.113،منهجية البحث في العلوم الاجتماعية ،دط ،مؤسسة حسين راس الجبل للنشر والتوزيع ، ،الجزائر،ص( 1317)وآخرون، نادية عيشور   13  

.610،دار الراية للنشر والتوزيع ألاردن، 1، أساسيات البحوث الكمية والنوعية في العلوم الاجتماعية،ط(1313)ماجد محمد الخياط،   14  
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ولقد تم الاستعانة باملالحظة في موضوع دراستنا وذلك انطالقا من مالحظة سمات املبحوثين وطريقة كالمهم لباسهم 

 .وتصرفاتهم ومظهرهم بشكل عام

 :املقابلة-2-2-2

والذي يطرح مجموعة من ألاسئلة على ( الباحث أو من ينوب عنه) تعرف املقابلة على أنها لقاء يتم بين الشخص املقابل

ألاشخاص املستجيبين وجها لوجه، ويقوم الباحث أو املقابل بتسجيل إلاجابات وتدوينها على الاستمارات، ومن هنا البد من 

بعيدة عن الغموض والحيرة وبعدها تسجيل إلاجابات بدقة كما وردت على لسان املستجيب، طرح ألاسئلة بطريقة واضحة 

 .15ويفضل أن يتم التسجيل مباشرة خالل املقابلة

ولقد تم الاستعانة على تقنية املقابلة كونها التقنية املناسبة ملوضوع الدراسة، وذلك من أجل الكشف عن أهم ألاسباب 

  .وث ظاهرة التحرش الجنس ي ضد التالميذ في املؤسسات التعليميةوالعوامل الكامنة وراء حد

 :العينة القصدية -2-1

وهذا النوع من العينات توضح خصائص مجموعات جزئية محددة، حيث يختار الباحث ألافراد الغنيين بالبيانات واملعلومات 

 . 16بشكل مقصود، وتيسر إجراء مقارنات بين املجموعات املختلفة

حاالت من التالميذ يدرسون في ابتدائيات مختلفة من والية عين الدفلى، حيث تكلمنا مع أهلهم  31العينة في وقد تمثلت 

ألنهم ال يستوعبون تماما ماذا حدث معهم، كما أن الحصول على العينة لم يكن باألمر الهين، حيث أن املعرفة الشخصية 

 .لعبت دور كبير في ذلك

 : وسيولوجياستقديم الحاالت وتحليلها  -7

 :الحالة ألاولى

ن ابنتها تعرضت فإ( ك: السيدة) سنوات تدرس السنة الرابعة ابتدائي، حسب تصريح والدتها 31أسماء فتاة تبلغ من العمر 

املرحاض، ليصطدم بها إلى للتحرش الجنس ي في املدرسة من طرف الحارس حينما طلبت من املعلمة أن تسمح لها بالخروج 

، لكن من حسن الحظ أن أسماء صدته وسارت ....(الثديين، الفخذ) مسها في مناطق حساسة من جسمهاالحارس وبدأ يال 

 .مسرعة نحو قسمها، وهي خائفة من تلك التصرفات

حسب تصريح والدة أسماء أن املدرسة بعدما كانت مكان مقدس، يأمن فيه على ألابناء أصبح في وقتنا الحالي مقر لوقوع 

 .لف الاعتداءاتألابناء ضحايا ملخت

فعل ولم بأنها لم ت: هذا الحارس أجابتعلى قضائية  أو قامت بتبليغ إدارة املدرسة  شكوى  رفعتعند سؤال الوالدة هل 

بتاتا من اقترابه بعدم  ويا  للحارسوذلك خوفا على ابنتها من العار والفضيحة، فقط أنها قدمت إنذارا شفتبلغ إدارة املدرسة 

 .هددته انه في حال تكرار هذا التصرف املشين ستضطر لرفع دعوى قضائية و  .ابنتها الصغيرة

                                                           

.130 ، ألاردن، ص1، مناهج البحث العلمي، دار وائل للنشر،ط(1331)أحمد حسين الرفاعي،   15  

.131، ألاردن، ص 1يع،ط، أساليب البحث العلمي، دار الراية للنشر والتوز (1311) ماجد محمد الخياط،  16
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 : والتعليق على الحالة ألاولى التحليل  السوسيولوجي 

باعتبار املدرسة مؤسسة من مؤسسات التنشئة الاجتماعية التي من خاللها يتعلم الطفل مختلف املبادئ والقيم الاجتماعية 

يوم قداستها ومكانتها تتراجع وذاك  بفعل التغيرات السوسيوثقافية التي عرفها مجتمعنا التي تبلور شخصيته ، أصبحت ال

الطفل داخل املدرسة أصبح يتعرض ألبشع أنواع العنف بما في ذلك التحرش الجنس ي بمختلف  إننا نجد أن الجزائري، 

وذلك نظرا لغياب ثقافة عدم لضحية الصمت وما زاد في تفاقم املشكلة التزام ا أنواعه وأشكاله، وهذا ما حصل مع أسماء، 

التبليغ حيال هذا النوع من الجرائم، املرتبطة في مجتمعنا الجزائري بالحشمة والعار والفضيحة، فحسب تصريح والدة 

ي ط وعاداته والتي يجب أن تبقى    املرتبطة بثقافة املجتمع  لخصوصياتاهذه ألامور تدخل في دائرة  املبحوثة تبقى 

ان وال يمكن التبليغ عنها ، لكن هذا لألسف الشديد ما يزيد الطين بله فالتحرش الجنس ي املسكوت عنه يتحول مع الكتم

 .مرور الوقت إلى اعتداء جنس ي

 :الحالة الثانية

سنوات تدرس السنة الخامسة ابتدائي حسب تصريح أخت الضحية باعتبارها زميلة لي أن  13خديجة طفلة تبلغ من العمر 

تحرش الجنس ي من طرف معلمها وتمثل في مضايقات جنسية، وذلك نظرا ألن أختها ذات  ضحية كانت  ا الصغرى شقيقته

قوام يظهر بأنها أكبر من سنها، بالنسبة للمضايقات التي كانت تتعرض لها خديجة هي أن معلمها دائما يالمسها بعصاه في 

 إلخ...ر والثديينسمناطق حساسة من جسدها كالخ

أجابت ال فقط  هل بلغتم على الجريمة أو رفعتم شكوى  ضد املعلم املتحرش إلدارة املدرسة : ل أخت الضحيةوعند سؤا

،وخوفا من أن يحقد ، وذلك من أجل تجنب أي مشاكل تس يء لسمعة أختهادمنا طلبا لتحويل خديجة إلى قسم آخرق

 .ألاستاذ عليها 

 :ة الثاني والتعليق على الحالةالسوسيولوجي التحليل 

قم "حامل لرسالة التربية والتعليم من املفروض أن يكون املعلم هو القدوة الحسنة للتالميذ باعتباره  هفي هذه الحالة نجد أن

 ".تبجيال كاد املعلم أن يكون رسوال الللمعلم وفه 

تي شهدها مجتمعنا املعلم في وقتنا الحالي وبفعل التغيرات والتحوالت العميقة ال مكانةلكن لألسف الشديد نجد أن 

فقد أصبحنا في الكثير من ألاحيان نسمع (املعلم) الجزائري واملنظومة التعليمية الجزائرية بصفة خاصة، تراجعت قدوسيته 

عن التحرش الذي أصبح موجود في مؤسسة املدرسة التي من املفروض أنها تحظى بالكثير من الامتيازات العلمية والدينية 

 .ة التي تجعل الطفل يشعر باألمان والطمأنينة وهذا ما حصل مع حالة خديجةوالثقافية وحتى الصحي

في املقابل نجد أن في الكثير من ألاحيان أن غياب ثقافة عدم التبليغ تبقى أحد ألاسباب في تزايد معدالت التحرش الجنس ي 

 .ضد ألاطفال القصر في املؤسسات التعليمية
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 :الحالة الثالثة

ن أخته فإسنوات تدرس السنة الثالثة ابتدائي، حسب تصريح أخ الضحية باعتباره زميل لي  32العمر  حنان طفلة تبلغ من

للتحرش الجنس ي من طرف حارس املدرسة بالنسبة للتحرش الجنس ي الذي تتعرض له حنان هو التحرش الجنس ي  تتعرض

ن تصرفات هذا الحارس فأخبرت اللفظي اليومي وذلك بقول مصطلحات جنسية بذيئة، جعلت الضحية تضيق ذرعا م

 .أخوها عن ذلك

 .لكن رغم ذلك بقيت القضية في طي الكتمان والسرية فقط تقديم إنذار شفهي للحارس من طرف أخ الضحية

 :الثالثة  والتعليق على الحالة السوسيولوجي  التحليل

ه العديد من املتغيرات التي مست القيم بفعل التغيرات والتحوالت الاجتماعية التي يعرفها مجتمعنا الجزائري، طغت علي

والعادات والتقاليد، فبينما كانت املدرسة في وقت مض ى وليس بالبعيد املنزل الثاني الذي يؤمن فيه على ألابناء، أصبحت 

التحرش الجنس ي بالتالميذ، وهذا ما حصل مع حالة حنان، وهنا نعود إلى بيئة خصبة للعديد من الانحرافات منها اليوم 

، وذلك في ظل (املتحرشين) كرة مفادها أن هذا النوع من الجرائم يرتبط ارتباطا وثيقا بسبب غياب العقاب الرادع للجناةف

غياب ثقافة عدم التبليغ من طرف ألاولياء التي  تعتبر في نظرهم وصم اجتماعي ألبنائهم ويؤثر عليهم مستقبال فحسب رأيهم 

 .املشاكل هم في غنى عنها  خاصة فيما يتعلق بسمعة البنت  التزام الصمت يدر عنهم العديد منأن 

 :الحالة الرابعة

 ابنته تعرضت  ائي، حسب تصريح والد الضحية أنسنوات تدرس السنة خامسة ابتد 13سلمى طفلة تبلغ من العمر 

أن سلمى تضايقت كثيرا للتحرش الجنس ي من طرف معلمها وذلك عن طريق رسم وكتابة ألاعضاء التناسلية لها ومغازلتها، إذ 

 .تصرفات معلمها معها ها بتمن هذه التصرفات بحكم أنها كانت تعلم ما هو ممنوع، وعليه أخبرت والد

عند سؤال والد املبحوثة هل قمت بتقديم شكوى ضد هذا املعلم أجاب ال فقط تغيير ابنته من قسمها وتقديم توبي  

 .وحصول شجار بينه وبين املعلم

 :الرابعة والتعليق على الحالة يولوجي السوس التحليل

، فجميع مؤسسات التنشئة الاجتماعية أصبحت على املجتمع الذي نعيش فيه  وحب الذات الفردانية وألانانية لقد طغت 

فغابت النصيحة وطغت البراغماتية وكثرت املصالح وكل ذلك راجع إلى التغير  والاجتماعيةتعرف بما يسمى بالقوقعة 

 .السريع الذي عرفه املجتمع الجزائري الاجتماعي 

فبينما كان املعلم في املدرسة هو ألاب الثاني الذي يؤمن ألاولياء عليه باعتباره يقدم رسالة سامية لألبناء فقد كان يعتبر 

ع مع املرشد واملوجه والناصح، لكن لألسف الشديد نجد أن هذه املهمة قد تالشت في وقتنا الحاضر والدليل على هذا ما وق

 .سلمى

 .حيث أن ثقافة عدم التبليغ كان لها دور كبير في تفاقم هذه املشكلة الاجتماعية داخل املدارس الاجتماعية
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 :الحالة الخامسة

سنوات تدرس السنة خامسة ابتدائي، هذه الحالة حسب تصريح أختها أنها تعرضت للتحرش  13ندى طفلة تبلغ من العمر 

رس املدرسة، بالنسبة لنوع التحرش فقد شمل اللفظي وحتى محاولة الاعتداء الجنس ي، تعود وإلاساءة الجنسية من طرف حا

اللفظي ليتحول بعد فترة إلى املالمسات ي بادئ ألامر كانت تتعرض للتحرش حيثيات هذه القضية إلى أن ندى ف

ض من طرف هذا الحارس، لكن من حسن ينتهي ألامر الى محاولة الاعتداء عليها جنسيا وهي في طريقها إلى املرحاو  الجسدية

 .حظها استطاعت الهروب منه

 .عند سؤال أختها حول تقديم شكوى ضد هذا الحارس أجابت ال فقط توجيه توبي  وانذار من طرف والد الضحية

 :الخامسة  والتعليق على الحالةالسوسيولوجي التحليل 

ا كان مجرد تحرش لفظي تحول إلى تحرش عن طريق املالمسة إن هذه الحالة  تعرضت ألبشع أنواع التحرش الجنس ي، فبعدم

ليصل في ألاخير إلى محاولة الاعتداء الفعلي على الضحية، وهنا نعود إلى ذكاء الجاني في استدراج ضحيته وذلك من خالل  

حال إلى غياب تنفيذ خطته الدنيئة التي بدأت بالش يء اللفظي ثم السطحي ثم املحاولة الفعلية، وهذا يرجع بطبيعة ال

باإلضافة إلى غياب ثقافة عدم التبليغ التي دائما تسبب هاجسا . العقاب الرادع واملراقبة الفعلية داخل املؤسسات التعليمية

كبيرا بالنسبة لألسر الجزائرية وبالخصوص ما يتعلق بالجنس، حيث نجد أن معظم ألاسر الجزائرية تخاف من هذا ألامر 

الفتاة نفسها ففي نظرهم إفشاء هذه الجريمة يبقى وصمة عار تالحقها وتدينها أينما كانت وأينما وخاصة إذا تعلق ألامر ب

 .وجدت

 :النتائج العامة للدراسة -2

استغلوا ضحاياهم، وذلك من خالل اغتنام عدم اكتمالهم ونضجهم العقلي ( املتحرشين جنسيا) إن جميع الجناة -

 .والجسدي

م إلى حد كبير في تفش ي ظاهرة التحرش الجنس ي وسط املؤسسات التعليمية، حيث أن الجناة غياب التربية الجنسية ساه -

 .يستغلون هذا الجانب من أجل تنفيذ مخططاتهم الجنسية الدنيئة

إن التحوالت والتغيرات الاجتماعية العميقة التي عرفها املجتمع الجزائري، أدت إلى تغير القيم والعادات والتقاليد، هذه  -

خيرة التي أثرت على السلم القيمي وأتاحت الفرصة لظهور العديد من املشكالت الاجتماعية بما في ذلك ظاهرة التحرش ألا 

 .الجنس ي بالتالميذ في املؤسسات التعليمية

تي غياب ثقافة عدم التبليغ حيال هذا النوع من الجرائم، املرتبطة في مجتمعنا الجزائري بالحشمة والعار والفضيحة، وال - 

تبقى في طي الكتمان  والسرية، حيث نجد أن معظم ألاسر الجزائرية تخاف من هذا ألامر وخاصة إذا تعلق ألامر بالفتاة 

نفسها ففي نظرهم إفشاء هذه الجريمة يبقى وصمة عار تالحقها وتدينها أينما كانت وأينما وجدت، لكن هذا لألسف الشديد 

 .سكوت عنه يتحول مع مرور الوقت إلى اعتداء جنس يما يزيد الطين بله فالتحرش الجنس ي امل
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يجعل ( التحرش الجنس ي ضد ألاطفال القصر في املؤسسات التعليمية) غياب العقاب الرادع حيال هذا النوع من الجرائم 

 .هذه الجريمة تتحول إلى اعتداء جنس ي

 :التوصيات -1

 :بناء على نتائج هذه الورقة البحثية فإننا نوص ي بمايلي 

 .تقديم حصص تربوية وتوعوية  داخل املدارس لتوعية التالميذ بمخاطر وآثار التحرش الجنس ي -

تفعيل موضوع التربية الجنسية داخل املدارس الجزائرية، وملا ال إدراجها كمادة تدرس في املؤسسات التعليمية حتى يتسنى  -

 .ية بصفة عامة والتحرش الجنس ي بصفة خاصةللتالميذ كسب ثقافة جنسية تجعلهم على وعي بمخاطر الجرائم الجنس

تفعيل دور الطب املدرس ي واستحداث منصب ألاخصائي النفس ي والاجتماعي في املدارس الابتدائية لتوجيه الطفل ومتابعته  -

 .وبالخصوص املتعرضين للتحرش الجنس ي نفسيا واجتماعيا

العنف الجنس ي التي يتعرض لها الطفل في جميع تفعيل دور الخطاب املسجدي من خالل التكلم عن مختلف أشكال  -

 .مؤسسات التنشئة الاجتماعية حتى يتسنى لألولياء معرفة مدى خطورة ذلك على أبنائهم نفسيا واجتماعيا

على ألاولياء الذين تعرض أبناءهم للتحرش الجنس ي التبليغ عن الجاني حتى يتلقى العقاب الرادع ويكون عبرة ملن يفكر  -

 .طفال بصفة عامة وداخل املؤسسات التعليمية بصفة خاصةالتحرش باأل 

ضرورة التواصل الدوري مع أولياء التالميذ وجميع القائمين على املدرسة حتى يتسنى لهم معرفة أهم املشكالت التي يعاني  -

 .منها أبنائهم ويسهل حلها

عنوية على الطفل املادية و املوتأثيراتها السلبية  فالالتحرش الجنس ي ضد ألاطتفعيل دور وسائل إلاعالم في التنبيه لخطورة   -

 .وألاسرة واملجتمع 

 :الخاتمة 

املؤسسات التربوية بكل أطوارها بما بل اخترق أسوار  ،لم يقتصر التحرش الجنس ي على الشارع وأماكن العمل وألاسواق          

أهم العوامل التي ساهمت في وقوع تلميذات املدارس  فيها املدارس الابتدائية، ومن خالل دراستنا هذه فقد توصلنا إلى

وغالبا ما ( حارس في املدرسة )الابتدائية ضحايا للتحرش  الجنس ي وقد استغل املتحرش الذي يكون أحيانا عامال بسيطا 

الضحية  يكون أستاذا تخلى عن دوره في التربية والتعليم عندما فقد ضميره  ليصبح مجرما في حق البراءة مستغال قصور 

تارة وجهلها  بكل ما يتعلق بالتربية الجنسية تارة أخرى  إضافة إلى غياب ثقافة عدم التبليغ من أولياء الضحية خوفا من 

الوصم الاجتماعي البنتهم مما يؤكد أن جريمة التحرش الجنس ي ال تزال من الجرائم الطابو واملسكوت عنها وقد جاءت نتائج 

لية فإننا نؤكد بوجوب تضافر جهود جميع الجهات ملزيد من الدراسات التي تبحث في الظاهرة وع.هذه الدراسة لتؤكد ذلك 

 . بغية الوقوف على أسبابها والعوامل املؤدية لها للحد من انتشارها وحماية أبنائنا من آثارها النفسية واملجتمعية
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تحرش الجنس ي على ألاطفال أثاره النفسية والانفعالية والاجتماعيةال  

                          -سنوات 9لطفل يبلغ من العمر  حالةدراسة   -

Sexualharassment of children, itspsychological, emotional and social effects 

- Case study of a 9 yearsoldchild - 

 سمية دريسيي                                                                                                                               ب حنانطال

       البة دكتوراهطأستاذ التعليم العالي                                                                                          

 النفس العياديعلم                                                                                                                        علم النفس العيادي 

 الجزائر ورقلة–جامعة قاصدي مرباح  -

ة لبناء شخصية الفرد، فقد اجمع الباحثون على ضرورة الاهتمام تمثل مرحلة الطفولة القاعدة ألاساسي:ملخص الدراسة

بالطفل وحمايته، فأي تجربة مؤملة قد تنعكس سلبا علىسيرورة نموه مما ينتج أثارا وخيمة على الطفل، ما لوحظ في آلاونة  

ى ألاطفال  خطورة هذه ألاخيرة الانتشار الرهيب لظاهرة التحرش الجنس ي بكل أنواعه وعلى جميع فئات املجتمع خاصة عل

والانفعالية والاجتماعية الناجمة  الظاهرة وحساسية الفئة املستهدفة دفعتنا للقيام بهذه الدراسة، و ملعرفة آلاثار النفسية

عن التحرش الجنس ي على ألاطفال وانعكاساتها، وضرورة التكفل النفس ي املبكر لهؤالء ألاطفال للتخفيف من أالمهم و للحد 

 :وللبحث في املوضوع أكثر قمنا بطرح التساؤل التالي .حالتهممن تفاقم 

 ماهي آلاثار النفسية والانفعالية والاجتماعية للطفل املتعرض للتحرش الجتس ي؟ 

  شخصية الطفل؟وماهي انعكاسات هذه الظاهرة على سالمة نمو وبناء 

 :  وافترضنا

  ض للتحرش الجنس ينتوقع وجود أثار نفسية وانفعالية واجتماعية للطفل املتعر. 

 نتوقع انعكاس هذه الظاهرة على سالمة نمو وبناء شخصية الطفل. 

العائلة  واختبار رسم الشخص ورسم استخدمنا في دراستنا املنهج العيادي ملالئمته لطبيعة املوضوع واستعملنا املقابلة

 .سنوات 9العمر كأدوات مناسبة للتشخيص وجمع املعلومات، تمثل  عينة الدراسة في طفل يبلغ من 

  أسفرت نتائج الدراسة على وجود اثأر نفسية وانفعالية واجتماعية على الطفل املتحرش به جنسيا مما ينعكس

 .سلبا على سيرورة نموه وتكوين شخصيته
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 .انفعالية،أثار اجتماعية ر النفسية، أثا أثارباألطفال، التحرش الجنس ي، التحرش الجنس ي  :الكلمات املفتاحية

Abstract 

Childhood is the basic foundation for building an individual’s personality. Researchers have 

agreed on the need to take care of and protect the child, hence any traumatic experience may have a 

negative impact on his development process, which results in severe consequences for the child. It 

has recently been observed that the phenomenon of sexual harassment of all kinds and on all social 

groups, especially children, is spreading significantly. The seriousness of this phenomenon and the 

sensitivity of the target group have prompted us to carry out this study, as well as to learn about the 

psychological, emotional and social effects of sexual harassment on children and its implictions, in 

addition to show the need for early psychological care of these children in order to alleviate their 

pain and reduce the ircondition. To look into the subject further, we asked the following question: 

What are the psychological, emotional and social effects of a child subjected to sexual 

harassment?  

What are the implications of this phenomenon for the healthy development and building of 

the child's personality? 

We assumed:  

 -We expect psychological, emotional and social effects for sexually harassed children. 

 We expect that the phenomena will have an impact on the child’s safety and development of 

character. 

In our study, we used the clinical approach because it is appropriate to the nature of the subject, 

as we used the interview, observation, person drawing test, family drawing as appropriate tools for 

diagnosis and information collection. The sample of the study is 9 years old child.  

o The study concluded the existence of psychological, emotional and social effects on the 

sexually harassed child, which reflects negatively on the course of his development and 

personality building.  

Keywords: sexual harassment, sexual harassment on children, psychological effects, emotional 

effects, social effects.  
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 مقدمة 

لكن التناول العلمي  لها يعتبر حديثا خاصة في مجتمعاتنا ا، قديماملتواجدة  تعتبر ظاهرة التحرش الجنس ي من  الظواهر 

 ومخلفاتها الرهيب تشار ها وعاداتها وتقاليدها ومنظورها لهذه الظاهرة،انات املجتمع هذه العربية وذلك بسبب ثقافة

، جعلتها تصنف من اخطر املشاكل التي ....(،ثقافيةةاقتصادي،اجتماعية)نواحيه واملجتمع من كل على الفرد الوخيمة 

فهذه الظاهرة لها عدة أشكال، فهناك التحرش ،تستوجب البحث في أسبابها، ودوافعها وأثارها من اجل الحد من تفاقمها

ذي تربطهما صلة قرابة أو دم قد الجنس ي باملحارم، وهو ذلك الشكل الذي يظهر داخل ألاسرة ويكون طرفاه من ألاشخاص ال

تحرم الزواج بينهما، أو درجة من القرابة قد ال تحرم الزواج بينهما، وهناك التحرش الجنس ي العام، وهو التحرش الجنس ي 

الذي يتعرض له الطفل في عديد من السياقات سواء في الشارع ووسائل التواصل الاجتماعي أو حتى في املنزل  من قبل 

 (1331ايمان، ).فهم ويعرفونهأشخاص اليعر 

فالتحرش الجنس ي ليس شرطا أن يكون سلوكا جنسيا معلنا أو واضحا، بل قد يشمل تعليقات ومجامالت غير مرغوب فيها 

مثل الحملقة، الصفير، والعروض الجنسية، وألاسئلة الجنسية الشخصية، إضافة لبعض إلايماءات الجنسية، والرسوم 

كلها أشكال من إلايذاء والتحرش الجنس ي التي تمارس بها مجموعات قوية هيمنتها على . رغوب فيهاالجنسية واللمسات الغير م

 (1331الشعيب،).املجموعات الضعيفة وعادة ما يستهدف ألاطفال

، فقد أكد الباحثون على ضرورة حماية ألاطفال من الفرد لدى النموعملية  فياملهمة املراحل  منتعد مرحلة الطفولة 

 املرحلةر والاهتمام بهم من اجل سالمة نموهم مما ينعكس على توازن شخصيتهم وتوازن املجتمع كذلك، مرور هذه املخاط

الخبرات املؤملة والصادمة التي يمر بها ألاطفال،وتعد من أخطرها كذلك ملا لها من من  تعتبر التي و الجنس ي كالتحرش بتجربة 

ة خاصة إذا تكرر الفعل عدة مرات، حيث أن خطورتها ال تقل عن الاعتداء تأثيرات وتداعيات مستقبلية خطيرة على الضحي

 (1336عبد الرحمن، )الجنس ي املباشر 

سنا من املتحرش به  أكبر و طفل أ عبارة على ممارسة ذو طابع جنس ي من قبل شخص بالغ" فالتحرش الجنس ي باألطفال هو

استخدام  أو على الطفل  إلاباحية أوألافالمعرض الصور  أو غير املباشر ال أو الاحتكاك املباشر  أو ويكون التحرش أما باملالمسة 

 .(1311، الغامدي). الضحيةعندما يمارس الجنس بشكل املالمسة واملداعبة على  أخطر الطفل ويكون الطفل  ملغة جنسية أما

حرش وإجراءات  توعوية تزايد أطفال ضحايا هذه الظاهرة جعلت العديد من الدول تتخذ إجراءات قانونية في حق املت

طفل يعانون من التحرش الجنس ي مليون 400العاملية حوالي ووقائية في حق الضحية وألاهل، فقد سجلت منظمة الصحة 

باملئة من الوفيات ناجمة  21سنوات ونجد  1-0سنوات وأكثرهم ضررا تتراوح أعمارهم بين  7-1حيث تتراوح أعمارهم بين 

مليون طفل يعانون من إصابات خطيرة وضحايا ال تعد وال تح  ى من اضطرابات  71، عن انتهاكات وسوء املعاملة 

،بينما بلغ عدد الاختطافات رقص أطفالضحية كان اغلبها 1161لت سج 1336 إلى1333أما في الجزائر في عام ، النفسية

 أطفالضحاياها علن عليها حالة تحرش جنس ي م 1110من  أكثر  1336،في ضحية 76من  أكثر االعتداء الجنس ي املتبوعة ب

 (1312.غويل).حالة اعتداء وتحرش جنس ي1126تسجيل  1337سنوات وفي سنة  13  -1أعمارهمتتراوح 

تفاقم هذه الظاهرة وخطورتها جعلت الكثير من الباحثين قاموا بدراسات مختلفة تمس كل جوانب معاناة الضحايا  وكذا 

هدفت إلى دراسة التحرش الجنس ي ( 1331الشعيبي،)دراسةبه  تا ما جاءالتعرف أكثر على التحرش الجنس ي وأنواعه وهذ

وإلايماءات أو مركبا من الثالثة متن صور التحرش الجنس ي  توعقوبته وتوصلت إلى أن التحرش بالفعل أو بالقول أو باإلشارا

 . من الناحية الشرعية
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إيذاءألاطفال جنسيا، شخصية والاجتماعية املتربة على تناولت آلاثار السلوكية و النفسية وال(:  Aussiker ,1993)دراسة 

عف العالقات باآلخرين، إضافة إلى نقص تقدير وض، توصل نتائج الدراسة إلى انه ظهر لديهم قدرا كبيرا من القلق،الاكتئاب

 .الذات،  ونقص الدافعية، والتمركز حول الذات

الاعتداء الجنس ي على ألاطفال والقدرة على تكوين عالقات بين هدفت إلى معرفة طبيعة العالقة بين (: ROCH ,2000)دراسة

ألاشخاص والتكيف النفس ي، من ابرز النتائج اعتبار الاعتداء الجنس ي على ألاطفال مؤشر  للتعرف على القدرة في تكوين 

 .العالقات مع املجتمع وتكيف النفس ي

اضطرابات أو سوء الهضم لدى ألاطفال، وتوصلت  هدفت الربط بين التحرش الجنس ي حدوث( : (Stiller,2001دراسة  

الدراسة إلى أن هناك عالقة وطيدة بين التحرش الجنس ي وبين وبعض املتغيرات الفيزيولوجية والنفسية كسوء الهضم 

 .على الذات بالخجل والعار الشديد والانطواء  ،إلاحساس

فسية والاجتماعية املترتبة على التعرض ألاطفال لالعتداء هدفت إلى الكشف عن آلاثار البدنية والن(: Walsh, 2004)دراسة 

 .أن خبرات العنف في الطفولة يمكن أن تكشف خبرات الاعتداء الجنس ي لدى ألاطفال الجنس ي، و أوضحت نتائج الدراسة إلى

ومخلفات  ألاطفال ىتبحث في ظاهرة التحرش الجنس ي املمارس عل نالحظ بعد استعراض بعض من الدراسات السابقة أنها

هذه الظاهرة نفسيا وانفعاليا واجتماعيا وانعكاساتها على سيرورة نمو الطفل، وهذا ما يتفق مع هدف دراستنا وهو معرفة 

الطفل، لكن آلاثار النفسية والانفعالية والاجتماعية الناجمة عن التحرش الجنس ي باألطفال، وانعكاساتها على سالمة نمو 

السابقة في تطبيق أدوات بحث مختلفة فقد طبقنا اختبارات اسقاطية كرسم الشخص تختلف دراستنا عن الدراسات 

والعائلة وذلك من اجل معرفة وتحديد ألاعراض التي يعاني منها الطفل نتيجة التحرش الجنس ي وكذلك تساعدنا في عملية 

 .التشخيص 

 :التاليتساؤل للأهمية هذه الظاهرة دفعنا 

 الية والاجتماعية للطفل املتعرض للتحرش الجتس ي ؟وما هي انعكاسات هذه الظاهرة على ماهي آلاثار النفسية والانفع

 .سالمة نمو وبناء شخصية الطفل؟

 :وافترضنا في دراستنا

 نتوقع وجود أثار نفسية وانفعالية واجتماعية للطفل املتعرض للتحرش الجنس ي . 

 لنتوقع انعكاس هذه الظاهرة على سالمة نمو وبناء شخصية الطف. 

 :الدراسة أهمية -1

فاالهتمام بمستقبل  ألاطفالمتفش ي في مجتمعاتنا خاصة مساسه لفئة  موضوع حساس ومهمالدراسة في تناول  أهميةتكمن 

وآلاثار مخلفات  وأيضا معرفة ومن اجل إلاسهام في تحقيق حماية ووقاية لألطفال ،لطفل ضمان ملستقبل املجتمع بأكملها

 .ألاخيرة في آلاونةاملشاكل  أهمعي في املجتمع وتسليط الضوء على مشكلة تعتبر من و ادة الوزي عن التحرش الجنس ي الناجمة
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 :الدراسة أهداف -2

باألطفال، ومعرفة النفسية والانفعالية والاجتماعية الناجمة عن التحرش الجنس ي  آلاثار معرفة  الهدف من الدراسة هو

 .ة الطفلانعكاسات هذه الظاهرة على سالمة نمو وبناء شخصي

 اعتمدنا على منهج دراسة الحالة: الدراسة منهج -1

 .سنوات 1يبلغ من العمر  طفل: الدراسة عينة -4

 .والية بسكرةمشونشفي دائرة1313-1311الدراسة في املوسم الدراس ي ت جريأ:للدراسة الزمنكانية الحدود -2

 .العائلةاختبار رسم  –رسم الشخص  اختبار – املقابلة-:الدراسة أدوات -7

 :املفاهيم تحديد -2

 لعورات من قبل إلى ا كل مايثير الشهوة من ملس أو مسح أو حدة نظر: "بأنه(1333الثويني، ) عرفه: الجنس ي التحرش

 (1317الجبيلية، )"الجنسين أو حتى الكالم الوصفي املخل 

 طريق املشاهدة بأنه كل إثارة يتعرض لها الطفل أو الطفلة عن ( :"1333السيد،)عرفه :التحرش الجنس ي على ألاطفال

أو حثه على ملس ةالفاضحة آو الصور الجنسية أو العارية، أو غير ذلك من مثيرات كتعمد مالمسة أعضائهالتناسلي

هو التحرش (  نفس املرجع السابق.) "أعضاء شخص أخرأو تعليمه عادات سيئة، فضال عن الاعتداء الجنس ي املباشر

فهمونش يء في الحياة وال يفكرون إال في أمرين اللعب والحلوى وقد يأخذ هذين باألطفال الذين ال يزالون فيربع العمر ال ي

 ( 1311الغامدي، ).ألامرين كسبيل لتحرش بهم

 كتئاب، نقص الثقة،احتقار الذاتاإلحباطكاإل هياألعراض التي تظهر نتيجة التحرش الجنس ي:أثار نفسية 

  مبالغ فيها،خوف، توتركالقلق، العدوانية،برود عاطفي أو عاطفة :نفعاليةإ أثار 

  كاإلنطواء والانعزال عن املجتمع، الهروب من املنزل، قد يمارس الضحية نفس العمل الذي مورس :جتماعيةإ أثار

 .عليه

 :التطبيقي لجانبا

 :الحالةتقديم 

 ع:الاسم 

 س:  اللقب 

 ذكر:الجنس 

 ببسكرة 1311-31-31 :تاري  امليالد 

  ثالثة : إلاخوةعدد 

o ألاول  : هترتيب 

 ابتدائي 0:ستوى التعليميامل 

  مرض أياليعاني من :الحالة الصحية 
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  ا : ألاباسم 

  سنة   01:العمر 

 بطال : ملهنةا 

  ابتدائي: املستوى التعليمي 

  س ،ي: ألام اسم 

 سنة 01:السن 

 موظفة: املهنة 

 ثانوي : املستوى التعليمي 

 مرض  أي اليعانيان من : الحالة الصحية للوالدين 

 متوسط:املستوى الاقتصادي 

 :قابالتامل ملخص

تمت في هذه ،بسبب تعرضه للتحرش الجنس يمن اجل التكفل بحالته ، 1311سبتمبر  11 ت الحالة رفقة والدته  يوم جاء

، حيث تبين من خالل املقابالت املقابلة التعرف على الحالة وجمع املعلومات عليها ومعرفة طبيعة املشكل الذي يعاني منه

بكل سهولة،يحب لعب  أطفاالآلخرينومع  أصدقاءهاجتماعي يتفاعل مع ، كان طفل خلوق عألامأنمن قبل  وبتصريحاملتتالية  

 أختيهيحب أبيهمن  أكثر ،يميل المه أوألاكلكرة القدممطيع،تحصيله الدراس ي الباس به،ال يعاني من اضطرابات في النوم 

كل ش يء انقلب بعد  أنوتقول  ألاموتضيف  .جميععض املستلزمات، محبوب لدى الفي شراء ب أمهكثيرا،يقوم بمساعدة 

 11 من العمر مراهق يبلغ)  ةمنزليلكهرو ألادواتاتعرض ابنها للتحرش من قبل ابن احد معارفهم يملك محل لتصليح 

على الساعة الثالثة مساءا،حيث كان الطفل مع صديقه، وتمت مناداته من قبل  1311 أوت 11،الحادثة جرت يوم (سنة

بدوره اغتنم غياب الذي املتحرش  إلىاملتجر لشراء علبة تدخين،الطفل ع استجاب للنداء وذهب  إرسالهإلىحجة املتحرش ب

على القيام  ، ملسه و إجبارهجرده من مالبسه كليابتصرفات مخلة مثل  والده ووجوده بمفرده ليختلس بالطفل ويقوم 

املنزل انه كان  ت ابنهاإلىبعد عودوتضيف ألام جاب للمتحرش بمالمسته مع ضربه في حالة رفضه وتهديده كذلك، الطفل است

التي غرست  ألاسئلةبعض  أمهفي الليل لم يستطع عبد الحي النوم وبدا يسال ،عادي أمر ذلك  أنخائفا وصامتا واعتقدت 

،وبعد سؤال ..(..في حلقه وفي منطقة الشرج باأللمعن العضو الذكوري، وعن شعوره )ألاسئلةالشك في نفسها ومن بين هذه 

ابنها تغير جذريا  ألامأنشكوى ضد املتحرش،تشير  ألامبإيداعانهمر بالبكاء وروى لها ماحدث،لتقوم  ألاسئلةعن سبب هذه  ألام

،عدواني مع الالإراديمن التبول يعانيقليل النوم،كثير الخوف،انطوائي، اليحب تغيير مالبسه كليا، أصبحبعد الحادث فقد 

 وغياباته جعلتوعندما تم الدخول املدرس ي قام بااللتحاق باملدرسة لكن تصرفاته .خ، يتجنب والده كثيرا،كثير الصراأخواته

 .النفساني املتواجد في املستشفى إلىاألخصائياملعلمة تقوم بتوجيهه 

كثير من  يظهر نوع من املقاومة في الحديث والالتزام بالصمت في كان الطفل في املقابلة جد هادئ وكتوم بعض الش يء،

وبعد تحفيز من ألاخصائية بادرت الحالة  في سرد ما حصل لهبكل تفصيل،  بصوت خافت متردد، بعضهايجيب على ألاسئلة، 

حيث كان يتخلل نوبات من البكاء والغضب خالل سرده  ملا حصل له،يذكر الحالة انهلم يتعرض ألي اعتداء من قبل وان 

،وكان يتألم كثيرا لتعرضه يضيف انه كان جد خائف من املتحرشثل هذا الاعتداء، و ملالتي يتعرض له  هذه هي املرة ألاولى

كان يطلب مني نفتح فمي ..مفهمتشعالش يطلب مني نحي قش ي .... كنت خايف ياسر:" للضرب والسبوبعض مالمسات، ويقول 
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اليستطيع نسيانها وانه يعاني من  ،يذكر الحالة أن تلك الحادثة.."كان يضربني ويهددني كنقولو ال كنت خايف ياسر .... 

، و أيضاأصبح قليل الخروج و ال يحب اللعب مع أصدقاءه، أو مة مما يجعله يعاني من تبول الالإراديكوابيس ليلية دائ

يناديه، ويضيف أن شعوره بالخوف الدائم أو الاختالط بهم، وانه يشعر بالخوف عند رؤية أو سماع أي شخص ينظر إليه

، وكثير النسيان للواجبات التي تطلب منه مما جة انه كثير الغيابات في املدرسةرا لدر يلحادثة جعلته يعاني كثوعدم نسيانه ل

 .يجعل املعلمة تقوم بمعاقبته بشكل يومي

مناطق على إظهار  بتطبيق بعض الاختبارات عليه كاختبار رسم الشخص الذي يساعد ألاخصائيةقامت 

والالشعورية والصراعات التي  ألافكار الشعوريةهوامات وورغباتو للكشف عن امليوالت ورسم العائلة،(1999.عادل)الصراع

كم كبير من املعلومات املتعلقة حول مفهوم الذات وكذا  إعطاءتممن بين نتائج رسم الشخص والعائلة ، يعيشها الطفل

 :منهامجموعة من الدالالت  األخصائيةمعلومات عن نمط الشخصية وتوجهاتها وسجلت

 :الشخصسم ر 

رسم الحالة رسم الشخص في املنطقة العلوية من الورقة داللة علو وجود مشكل في الحيوية وحدوث  :املستوى الخطي

تثبيطاتللميوالت العقلية مع خلل في الانبساط والاستبعاد عن الواقع، رسمه للشخص من جنس ذكر داللة على خضوعه 

داللة على وجود تراجع وضعف في الشخصية مع خوف كبير،وعدم الثقة صغير  ملبدأالواقع إضافةإلى رسم الشخص بحجم

مفتوحة مايدل على قلق  أيديأما الجذع كان مربع مع  ألامانبالنفس،أما بالتحويل النظر دل على خوف وقلق ورعب وغياب 

 .ألامانوالبحث عن 

 .النقص والخجل والانقباضكان الرسم دليل عل مشاعر عدم الكفاءة أو امليل إلى الشعور ب:من حيث النسب

من خالل  نالرأس في وضع جانبي داللة على الهروب، والشعور الحالة بالشك في نفسها وعدم ألاما رسم :من حيث املنظور 

 . وألاصابع على شكل عصا رسم ألاذرع

 :العائلةختبار رسم ا

 إلىالرجوع  إلىة على النكوص ورغبة اليسار عالم إلىبداية الرسم من اليمين :على املستوى الخطي ألاخصائيةالحظت 

وضئيلة السمك داللة على سهولة الكشف عن امليوالت وتثبيط الامتداد الحيوي  ، الخطوط مرسومة بشكل واضحاملاض ي

بحجم صغير ويشغلون حيز صغير من  ألاشخاص العاطفي، رسم إلى املنطقة العلوية وسط داللة على انعدام ألامان إضافة

 .رسم الطفل نفسه داللة على اهانة نفسه واحتقارها مبالنفس، عدعلى نقص الثقة الورقة مما يدل 

بالذنب، والعين مفتوحة مع توجيه النظر داللة  رسم الفم بأسنان داللة على عدوانية مع إلاحساس:على املستوى الشكلي

 يدي مفتوحة داللة على الحاجة لألمنباألمان، أما الجدع كان مربع داللة على القلق وألا  على الخوف ورعب وعدم إلاحساس

 . والحماية وصعوبة للتواصل مع آلاخرين وعدم الثقة بالنفس

عدم رسم الطفل نفسه داللة على معاناة الحالة من القلق والذنب أماماألناألاعلى، واهانة نفسها :على املستوى املحتوى 

على العدوانية والعنف ونقص التحكم الانفعالي مع عدم التكيف واحتقارها، واستعمالها لأللوان ألاحمر وألازرق والبني داللة 

 .الاجتماعي مع الحزن وعدم الارتياح

 .رسم الوالد بشكل صغير في العائلة الخيالية دالة على إنقاص قيمة ألاب
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ى معاناة خال ل املقابالت العيادية مع الحالة واختباري رسم العائلة ورسم الشخص تبين لنا مد من :الاستنتاج العام

 : الحالة من أعراض الصدمة النفسية الناتجة عن التحرش الجنس ي الذي تعرض له، مما نتجت عنه

 بالذنبالعدوانية، إعاقة  سفقدان الثقة بالنفس، ألارق والكوابيس،قلة النوم، إلاحباط، الخجل، وإلاحسا :أثارنفسية

والتيتوصلت لبعض التغيرات املصاحبةللتحرش ( 1331ستيلر،)النمو النفس ي للطفلوتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

 .كالخجل وإلاحساسبالعار

  كتئاب، العدوانية،القلق، التوتركاإل:نفعاليةإلا آلاثار 

  تتمثل في صعوبة تقبل آلاخرين او الخوف منهم، سوء التوافق الاجتماعي، العجز عن تكوين صداقات :جتماعيةإلا  آلاثار

بتعاد عن املشاركة في ألانشطة الجماعية، الرهاب الاجتماعي، احتمال وقوع ضحية مع آلاخرين، العزلة الاجتماعية، الا 

 مرات 

حظنا أن هذهاآلثار التي تعاني منها الحالة تنعكس سلبا على نموه الطبيعي وسالمة شخصيته فاالنطواء والعزلة وعدم ال       

عملية نموه و هذا ما لوحظ في عملية تعليمه في املدرسة   الثقة بالنفس والخجل والعدوانية وغيرها من آلاثار التي تجعل من

أو  متقطع،وكذلك  تفاعله و تكيفه في املجتمع أمر  صعب  فتعرضه لهذا الاعتداء سيجعل منه عرضة للتحرش مرات أخرى 

تحرش الجنس ي تعيق سيصبح هو املتحرش على ألاطفال في املستقبل بهدف الانتقام من املجتمع ، كل هذه آلاثار املترتبة على ال

 .  في املستقبل من عملية النمو السليم للطفل وتكيفه داخل املجتمع مما ينتج لنا خلل في بناء شخصية الطفل

 :لخاتمةا

يبقى التحرش الجنس ي على ألاطفال من الظواهر التي تستدعي تكاثف الجهود من جميع النواحي الدينية، القانونية، 

والحد من تفاقمها وأثارها السلبية على ألاطفال ومخلفاتها الوخيمة على  محاربة هذه الظاهرةالاجتماعية، النفسية من اجل 

العلمية الدقيقة في شتى املجاالت تساعدنا في بناء برامج عقابية  املجتمع، تكاثف هذه الجهود وتكامل ألابحاث والدراسات

 .حيةوإصالحية في حق املتحرش وتوعوية ووقائية، وعالجية من اجل الض

 :قتراحاتوإلا التوصيات

 الحاالت عمل برامج توعوية وإرشادية للوالدين من اجل التكفل الصحيح ملثل هذه 

 التنشئة الاجتماعية الصحيحة لألبناء منذ الصغر. 

  لألطفالالتربية الجنسية والتوعية. 

  الحوار معه أسلوبوفتح  إهمالهالاهتمام بطفل وعدم. 

  املبادئ والقيم إلاسالمية املبنية على الحب واملودةتنمية الرقابة الذاتية بغرس. 

 تشديد العقوبات على املعتدين للحد مثل هذه الجرائم . 

 من انتشارها للحد وعدم التستر في مثل هذه الجرائم إلابالغ. 

  يتم مشاهدتها من قبل ألاطفال مراقبة البرامج 

  ألاخربعقدة نفسية اتجاه الجنس  إصابتهضرورة التكفل النفس ي للطفل املتحرش جنسيا لتفادي 
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 :امللخص 

لجريمة الاتجار بالبشر يضاف إلى قائمة الجرائم التي نهشت كيان املجتمعات، حتى النفوس البريئة أصبحت تستغل وجه آخر 

 .ألغراض مادية دنيئة وأهداف شنيعة ارتفعت مؤشراتها في بعض الدول دون ألاخرى 

بد من كسر القيود أحيانا  حقيقة أن هذا املوضوع قد تمت أرشفته في قائمة طابوهات املواضيع نظرا لحساسيته لكن ال 

 .لتحرير سجناء هذه الجريمة وتطويقهم بغطاء القانون والحماية

وحتى تتضح الصورة أكثر فإن مفهوم هذه الجريمة أنه عنف نفس ي وجسدي يرتكب على أجساد ألاطفال الضعيفة  من 

أو لشخص ثالث حيث يعامل الطفل  خالل اعتداء أشخاص بالغين مقابل وعود مالية أو تعويضات عينية تدفع لذلك الطفل

 .في هذه العملية على أنه كائن جنس ي وكائن تجاري دون أدنى اعتبار إلنسانيته

إن هذا النوع من الاستغالل الذي يكون الطفل املمثل الرئيس ي فيه ، يحدث من خالل العديد من ألاساليب ، فقد تنطوي 

ا قد يمتد إلى خدمات املرافقة والحفالت الخاصة وحتى الدعارة املنظمة من تحت قناع البغاء أو املواد واملواقع إلاباحية، كم

هذا ألاسلوب . قبل عصابات وتبقى ألاشكال عديدة حتى أنها وصلت إلى ما يسمى السياحة الجنسية لألطفال في بعض الدول 

 .ةاملاضي 11استقطب اهتمام وسائل إلاعالم والخوض في البحث عن أسبابها على مدى السنوات 

واملالحظ أن نتائج ومؤشرات هذه آلافة أصبحنا نلمسها في مجتمعنا خاصة واملجعتمات ألاخرى من خالل انحراف السلوك 

 .ألاخالقي للشباب واختيار انتساب جنسهم إلى الخانة الثالثة من غير الجنسين الذي فطر هللا خلقه عليه

فال بد لنا أن نتقبل إمكانية انتشار هذه الجائحة في مجتمعنا أيضا  وحتى ال نحصر انتماء هذه الجريمة إلى دولة دون أخرى ،

 .نطاق عالمي قد يتحول إلى وطني   واعتبارها ذات

من الحّد من استخصال  -سواء الوطنية أو الدولية–لكن إلاشكالية التي طرحت وستبقى مطروحة، هل تمكنت التشريعات 

 مر كذلك فكيف وإلى أي حّد؟ أم أن املكتوب فاق املضمون وتنفيذه؟ هذه الجريمة في جذور مجتمعاتها وإذا كان ألا 

 :الكلمات املفتاحية

 .الطفل، السياحة، الجريمة ، املواقع إلاباحية، البغاء
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Abstract: 

Another aspect of the crime of trafficking in human beings is added to the list of crimes that have decimated 

societies. Even children have become exploited for despicable material purposes and outrageous targets whose 

indicators have risen in some states but not in others. 

The fact that this subject has been archived because of its sensitivity, but restrictions must sometimes be broken 

to free victims of this crime and to surround and cover them by the law protection. 

In order to explain this act, the concept of this crime is psychological and physical violence committed on 

vulnerable children's bodies by assaulting adult persons in exchange for financial promises or in-kind 

compensation paid to that child or to a third person, in which the child is treated as a sexual and commercial 

object without regard to his or her humanity. 

This type of exploitation, in which the child is the main actor, occurs through a variety of methods. It may involve 

the mask of prostitution or pornography, as well as the services of escorts, private parties and even gang-

organized prostitution. This method has attracted media attention and has been researching its causes over the 

past 15 years. 

It is to be noted that the results and indicators of this scourge have come to be seen in our society in particular, as 

well as in other areas, through the perversion of the moral behaviour of young people. 

In order not to restrict this crime to one state and not to another, we must accept that the children sex tourism 

pandemic can also spread in our society and be considered as having a global scope that may become national. 

But the problem that has been raised, what does this crime mean? And has legislation - whether national or 

international - been able to reduce the root causes of this crime in its societies and, if so, how and to what extent?  

Keywords: children, tourism, crime, pornography, prostitution. 

 

 :مقدمة

لم يكتف الكائن البشري ببسط وحشيته على الطبيعة التي أفسدها أكثر ما أنقذها أو على بني جنسه من البشر حيث 

بلغت وحشية إلانسان ما بلغته من بطش و تعذيب واستغالل ألخيه إلانسان منذ أقدم العهود، فاستغل واقع الحروب 

منها شبيهتها، بل أّن يد بطشه امتدت حتى إلى جثث املتوفين منهم وتعدى  للتنكيل بأرواح الشعوب، وتالعب باألجنة واستنسخ

 .على حرمتها
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لكن ألادهى أن ّأقبح تصرف وصل إليه العقل  .العاديقد يبدو ألامر إلى هنا بشعا ال يتقبله العقل البشري والرجل  

 .عنى أوسع وأصحالبشري هو استغالل الطفل البريء سواء جسده أو عقله أو حياته  ومستقبله بم

لقد تمادى مفهوم الاستغالل ووصل إلى املساس بأرواح ألاطفال وأجسادهم واستعمالها ألغراض تجارية محضة عن 

هذا التجاوز الذي أصبح يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الطفل التي طاملا نادت بها . طريق ما يسمى الاستغالل الجنس ي لألطفال

 .ويزيد ألالم أملا ر الذي أصبح يشكل هجوما شرسا على الكرامة املجتمعيةوكرستها املنظمات العاملية ألام

وقد يأخذ هذا الاستغالل أوجها مختلفة تنعكس كلها سلبا على واقع الطفل ومستقبله وقد تكون السياحة الجنسية 

 .منأى عنهالألطفال وجها من هذه الوجوه رغم أّن هذه آلافة لم تمّس مجتمعنا الجزائري إال أننا لسنا في 

امتداد هذه الفاقة وتغلغلها في  لذلك قد تقوم هذه إلاشكالية على تساؤالت متسلسلة تصل كلها إلى البحث عن مدى

ن الهيئات الدولية والتشريعات الوطنية وجدية وصولها إلى تجسيد املعنى الفعلي  املجتمعات العربية والغربية وعن أثر 
ّ
تمك

 .الاستغالل الجنس ي بمختلف صوره والعملي لحماية الطفل من جريمة

 : وقوفا أمام هذه التساؤالت ستتم محاولة إلاجابة عنها من خالل خطة عمل بسيطة تتمثل في آلاتي

 التأصيل املرجعي واملفاهيمي لجريمة استغالل ألاطفال جنسيا: املحور ألاول 

 ألاوجه املختلفة لالستغالل التجاري الجنس ي لألطفال: أوال

 ييف القانوني لظاهرة استغالل الطفل في أغراض سياحيةالتك: ثانيا

 

 تفش ي فيروس استغالل ألاطفال في السياحة املعتدين والضحايا  في  دوافع: املحور الثاني

  املؤدية النتشار فاقة استغالل ألاطفال العوامل : أوال

 من هم املعتدون ومن هم الضحايا ؟: ثانيا

 املفاهيمي لجريمة استغالل ألاطفال جنسياالتأصيل املرجعي و : املحور ألاول 

وقد . لكرامتنا الجماعية ا أكبر لحقوق ألاطفال وانتهاك اخطير  االاستغالل الجنس ي لألطفال ألغراض تجارية انتهاك يعتبر 

 la déclaration et » 17عّرف الاستغالل الجنس ي لألطفال من قبل إلاعالن وخطة العمل ملكافحة الاستغالل الجنس ي لألطفال

le plan d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales(ESEC) »  على أنه إساءة املعاملة

من قبل شخص بالغ مقابل تعويض عيني أو نقدي يدفع للطفل أو لطرف ثالث أو أكثر وأنها عملية يعامل فيها الطفل ككائن 

 .جنس ي وش يء تجاري ال غير

ستغالل الجنس ي لألطفال شكال من أشكال القهر والعنف ضد ألاطفال وهو ما يعادل العمل القسري حتى أنه يمثل الا 

وقد اعتبرت هذه القضية جائحة عاملية وأنها تتطلب تدخالت دولية وتعاونا خاصا . أعتبر شكال معاصرا من أشكال الرّق 

 .ومستمرا من املجتمع الدولي

أو محصنة  الاستغالل في أي مكان في العالم وال توجد أي بلد أو وجهة سياحية آمنة ويمكن أن يحدث هذا النوع من

 .ضد أشكال الاستغالل الجنس ي لألطفال لكن درجة الاستجابات قد تختلف
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 1116دولة خالل املؤتمر العالمي ألاول ملكافحة الاستغالل الجنس ي لألطفال الذي أبرم في ستوكهولم سنة  111اعتمدته  لإلاعالن وخطة العم - 

 .دولة عبر العالم  161تبنته  1336و في سنة 
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وفي بعض الحاالت، قد يكون لتكنولوجيا برامج الحاسوب تأثير قوي على إحدى الوجهات قبل الانتقال إلى وجهة أخرى  

 .خاصة بذلك السلطات الحكومية وصناع السياحة والوكاالت العاملة في مجال حماية الطفل تدابير  عندما تتخذ

يتخذ الاستغالل التجاري الجنس ي لألطفال عدة أوجه وأشكال تنعكس سلبا على ألاطفال واملجتمعات املعنية، فقد 

( استغالل ألاطفال في إنتاج املواد إلاباحية)فال ، التصوير إلاباحي لألط la prostitutionينطوي تحت جريمة بغاء ألاطفال 

 .وحتى الاتجار الجنس ي لألطفال كما قد  يعّد الزواج املبكر شكال خاصا من جريمة بغاء ألاطفال

وقد ترجع ألاسباب ألاساسية الستغالل ألاطفال في هذه ألاعمال الشنيعة إلى عدم املساواة الاقتصادية، والطلب على 

 . ة مع ألاطفال، التفاوت بين الجنسين، التجاوزات الاجتماعيةالعالقات الجنسي

ومن بين أهم صور الاستغالل الجنس ي لألطفال والتي جذبت اهتمام وسائل إلاعالم على مدى السنوات القليلة 

 .املاضية هي السياحة الجنسية لألطفال

 ألاوجه املختلفة لالستغالل التجاري الجنس ي لألطفال: أوال

ة الجنسية لألطفال في العديد من الوجهات السياحية بما في ذلك ألاماكن التي ال توجد بها بنية تحتية تتم السياح

صناعة  ونماؤه بشكل تدريجي وأين تبقى يتزايد تكامله اللسياحة الحقيقية وهذا يشكل أحد أعظم التحديات التي تواجه عامل

 . تناميةمالسياحة والسفر 

الاستغالل الجنس ي التجاري لألطفال من قبل شخص أو أكثر يسافرون  إلىة لألطفال السياحة الجنسييرجع مفهوم 

وكثيرا ما . وقد يكون السياح من مواطني نفس البلد أو من مواطني بلد أجنبي. خارج إقليمهم أو منطقتهم الجغرافية أو بلدهم

 باألطفالالسياحية التي تيسر الاتصال  تنطوي السياحة الجنسية على استخدام السكن أو النقل أو غيرها من الخدمات

 .18وتسمح للمعتدي بأن يظل مجهوال في البيئة والسكان املحليين

موال أو املالبس أو الطعام أو أي اعتبار آخر مع ألا تبادل  معنى مادي أكثر من خاللالاستغالل الجنس ي لألطفال  يأخذ

لجنس ي لألطفال في مجموعة متنوعة من البيئات، من بيوت ستغالل االا ويتم . طفل أو طرف ثالث في العالقات الجنسية

. في املناطق الحضرية والريفية والساحلية ،الدعارة في املناطق الساخنة إلى الشواطئ، إلى الفنادق من فئة خمس نجوم

 قلد املعتديحيث ي" إلاعداد"على سبيل املثال، في حالة فترة طويلة من . ويمكن أن يحدث على مدى فترة طويلة من الزمن

رضة للخطر لطفل يكون  دور الشخص الحامي   حيث يكتسب هذا ألاخير ثقته عأ
ً
وفي حاالت أخرى، . به قبل أن يستغله جنسيا

 .يشتري سائح الجنس خدمات جنسية مباشرة من طرف ثالث يبقي الطفل في وضع استغاللي ويجعله متاحا للسياح

التخفي خلف ستار  فبإمكانهم وبخلفيات متعددة، والاقتصادية الاجتماعية الطبقاتيأتي سياح الجنس من جميع 

املسافرين ذوي امليزانية حتى ، أو بذمم مالية معتبرةأو نساء، أو السياح الذين يتمتعون  رجاال  سواء كانواالزواج،  طلب

وفي الواقع، . ر السنكل سياح الجنس من الرجال في منتصف العمر أو كبا وهناك مفهوم خاطئ متكرر مفاده أّن . املنخفضة

 . تفيد التقارير بأن السياح الشباب يسافرون خصيصا لغرض إساءة معاملة ألاطفال

وكما سبقت إلاشارة فإن الطفل يصبح عرضة النتهاك طفولته وبراءته من قبل أشخاص بالغين وألغراض تجارية 

 .و خيال البالغين من ابتكارهاومادية محضة ، غير أن أشكال هذا الاستغالل تتخذ وجوها متحورة وال يخل
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 السياحة املستقلة أو الرحالتتنظيم العمليات  -1

قد يبدو ألامر عاديا من خالل قراءة عنوان الفقرة قراءة مجردة حيث يدخل تنظيم العمليات السياحية بشكل قانوني 

 لغرض استغالل خصيص يكون  الرحالت هذه يتم تنظيمورسمي إذا كانت احتفظت الرحالت بمعناها املحض، لكن 
ً
ا

  ويبقى ألامر هناألاطفال، 
ً
 ما يسافر سياح الجنس مع مجموعةمن خالل هذا التنظيم ،. هذا غير عادي نسبيا

ً
من  نادرا

برفقة مرشدين، أو باستخدام الخدمات السياحية بنفس الطريقة التي تسافر بها مجموعات أخرى من أو ، السياح

 .املسافرين

شكل من أشكال التنظيم، خاصة عندما يتعلق ألامر بالسياح من  بهذا ياحة الجنسيةومع ذلك، يمكن أن تتم الس

البعض بإعداد رحلة إلى وجهة معينة على  تماما كما إذا قام. الجنس التفضيلي الذين يتواصلون مع بعضهم البعض

 .ين يسعون إلى إلاساءة لألطفالإلانترنت، أو إنشاء أو استخدام فندق في وجهة يتردد عليها الزوار الستقبال السياح الذ

، فإنه يشارك في جوالت تكون في الواقع دوائر جنسية املستقبل وفي حاالت أخرى، عندما يصل السائح إلى البلد

 .إلساءة معاملة ألاطفال متخفية بالكاد

. سيةاكتشفت حالة استغالل جنس ي منظمة خالل بحث قام به مواطنون هولنديون في غامبيا عن السياحة الجن

. وقالت سائحة إنها شاهدت صبية وفتيات يدخلن إلى غرف السياح الهولنديين ويغادرون منها في الفندق الذي تقيم فيه

 .19ويبدو أن الفندق نفسه هو الذي يّسر الاستغالل الجنس ي لألطفال

من ويكون  واضحة، وكثيرا ما تكون هناك روابط أخرى تجارية أشكاال  ألغراض لألطفالويتخذ الاستغالل الجنس ي 

 .الصعب فصل بعض ألاشكال عن ألاشكال ألاخرى 

 السياحة الجنسية لألطفال والاتجار بالبشر -2

 باألشخاص، :"31مكرر 031عرف قانون العقوبات الجزائري جريمة الاتجار باألشخاص في نص املادة 
ً
يعد اتجارا

لتهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة ا

إلاكراه، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغالل حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ 

 .مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بقصد الاستغالل

ارة الغير أو سائر أشكال الاستغالل الجنس ي أو استغالل الغير في التسول أو السخرة ويشمل الاستغالل استغالل دع

 أو الاسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع ألاعضاء
ً
 20"أو الخدمة كرها

العقوبات من قانون  31مكرر  030أن املشرع الجزائري استمد التعريف الوارد في نص املادة  من خالل ذلك نالحظ

من مضمون املادة الثالثة من البروتوكول إلاضافي املكمل التفاقية ألامم املتحدة للجريمة املنظمة العابرة للحدود الوطنية 

 31املؤرخ في  11-31م، وذلك بعد مصادقة الجزائر على أحكام هذا البروتوكول بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 1333لعام 

اتفاقية : م إلى هذه الاتفاقية فقط وإنما صادقت على العديد من الاتفاقيات العاملية منهاض، فالجزائر لم تن1331فيفري 

م، والبروتوكوالت املكملة لها، كما صادقت على اتفاقية 1333ألامم املتحدة للجريمة املنظمة العابرة للحدود الوطنية لسنة 

نوفمبر  17املؤرخ في  36-11ملرسوم التشريعي قم م، و التي صادقت عليها الجزائر بموجب ا1121حقوق الطفل لسنة 
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املؤرخ في  31/31ضمن القانون  1331ت املضافة بموجب تعديل املتضمن قانون العقوبا 66/116من ألامر  31مكرر  030املادة  - 

الصادرة في  07، ج ر العدد 11/36/1316املؤرخ في / 16/31املعدل واملتمم بالقانون  32/30/1331، الصادرة في 11ج ر عدد  11/31/1331

11/36/1316. 
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م، املصادق عليها 1111 فيم، باإلضافة إلى اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل ألاطفال و إلاجراءات الفورية للقضاء عليها 1111

ختياري م، وإلى جانب ذلك صادقت الجزائر على البروتوكول الا 1333نوفمبر 12املؤرخ في  027-1333باملرسوم الرئاس ي رقم

 111-36م، طبقا ملرسوم الرئاس ي رقم1333بشأن بيع واستغالل ألاطفال في البغاء وفي املواد إلاباحية الصادر بنيويورك سنة 

، وعليه وتبعا لذلك كله كان ال بد على الجزائر أن تهتم بتعديل أحكام القانون الجزائي الوطني، 1336سبتمبر  31املؤرخ في 

جديدة أدرجت ضمن املنظومة القانونية في الجزائر و التي نخص هنا بالذكر جريمة الاتجار  حيث تم استحداث جرائم

فيفري  31الصادر في  31-11مكرر من قانون  011باألشخاص، كذلك املشرع الجزائري تعرض لجريمة بيع ألاطفال في املادة

 .21، املعدل و املتمم لقانون العقوبات1311

ألاطفال املستغلون في ألاماكن استغالل ألاطفال في السياحة حيث غالبا ما يكون  كما هو عليه الحال في جريمة

يتم  ولكن في بعض ألاحيان يتم الاتجار باألطفال داخل البالد أو يتم الاتجار بهم عبر الحدود لكي. السياحية أطفال محليون 

 .السياح استغاللهم من قبل

تتعلق بالبغاء، وعلى إتاحتها للسياح  ألسبابتجار بهم من بلد إلى آخر وهناك أمثلة كثيرة على القاصرين الذين يتم الا

كمبوديا ظلت تكافح منذ وقت طويل مشكلة الاتجار  فإذا أخذنا دولة على سبيل املثال فإن. من السكان املحليين ألاغنى

 .ين وأجانبإلى كمبوديا الستغاللهن جنسيا من جانب زبائن كمبودي باتبالفتيات الفييتناميات املهر 

، مما (السلفادور، نيكاراغوا، كوستاريكا، بليز)في البلدان املجاورة  22وفي غواتيماال، اكتشفت فتيات في بيوت الدعارة 

وكشفت البحوث التي أجريت مؤخرا في كينيا عن . يدل على أن السياحة الجنسية ليست مشكلة لألطفال املحليين فحسب

 .23ألاطفال القصرهم أساسا من  هاطق الساحلية من البلد، وأكدت أن ضحايااملنا هذه الظاهرة في مدى انتشار 

 

 لألطفالباحي والتصوير إلا  لألطفالالسياحة الجنسية  -1

 ، تواتر والبيدوفيليينذوي التفضيل الجنس ي،  سائحو الجنس، وال سيما لسائحي الجنسمن الجوانب الالفتة للنظر 

 .وجمعها وتبادلها لألطفالالجنس ي  إلايذاءإنتاج صور  وسرعة

 وإساءة ، يقوم املعتدي الجنس ي بتصوير أفالم أو تسجيل إيذاءالسياحة الجنسية لألطفالوفي حاالت كثيرة من 

 .ألاطفالعن  إلاباحيةإنتاج املواد ب هذا التصرف الشنيع يربط و في الوجهة السياحية،  ألاطفال

 استخدام . شاركتها مع أفراد آخرينيمكن للمهاجم الاحتفا  بهذه الصور ملتعة خاصة به أو م
ً
ومن املمكن أيضا

السائح الذي ينشئها، أو يشاركها أو يضعها على شبكة ، ألاطفال لتوليد مكاسب ماليةالتي يكون موضوعها إلاباحية  الصور 

لى اجتذاب سياح وبالتالي فإن استغالل ألاطفال في املواد إلاباحية قد يؤدي إ. إلانترنت في مقابل املال أو أي مكسب آخر

 .سياحيةالوجهة تلك ال جنسيين آخرين إلى 
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 .27،ص 1312، املجلد ألاول، ديسمبر 11راث العدد شي  ناجية، املرجعية القانونية لجريمة الاتجار باألشخاص، مجلة الت - 
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 - UNICEF and the Government of Kenya/Sara Jones. The Extent and Effect of Sex Tourism and Sexual 

Exploitation of Children on the Kenyan Coast.: Pre-publication Edition. Décembre2006. 
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 السياحة الجنسية لألطفال والزواج املبكر -4

  12زواج ألاشخاص دون سن )يمكن اعتبار زواج ألاطفال أو الزواج املبكر 
ً
 من أشكال الاستغالل الجنس ي ( عاما

ً
شكال

 .ة الجنسية مقابل املال أو أي مدفوعات أخرى لألطفال ألغراض تجارية حيث يستخدم الطفل الضحية في الترضي

 وسيلة مكشوفة ملمارسة السياحة الجنسية مع ألاطفال
ً
وهناك أمثلة على . وهذا يعني أن الزواج قد يكون أيضا

أشخاص من بلد ما ينتقلون إلى بلد آخر للزواج من قاصر مقابل املال أو أي نوع آخر من التعويض، يقضون أسبوعا مع 

 .أسرتها مرة أخرى  تخلى عنها وتعود إلى بلدها دون أن ترى الفتاةي الفتاة، ثم

 .وقد لوحظ هذا النوع من الاستغالل في الشرق ألاوسط وجنوب آسيا حيث ال يزال الزواج املبكر ممارسة شائعة

 أن يصل سائح إلى بلد، أو يتزوج أو َيِعد بالزواج من قاصر، ثم  كما قد
ً
والنتيجة . صليإلى بلده ألا  يعوديحدث أيضا

عزل عن بلده بمهي استمرار الاستغالل الجنس ي واعتماد الضحية اعتمادا كامال على مرتكب الجريمة ألن الضحية شاب و 

 .وأسرته

وألن السياحة الجنسية قد تتخذ هيئة زواج ألاطفال، فمن الضروري أن تستهدف التدخالت واملشاريع التي تسعى إلى 

 عن صناعة السياحة املجتمعات في حماية ألاطفال
ً
 .املحلية املعرضة ملثل هذه املمارسات فضال

 لظاهرة استغالل الطفل في أغراض سياحية الدوليالتكييف : ثانيا

 

بين الجمعيات التي تعمل ضد السياحة الجنسية حول صحة كلمة السياحة  -إن لم نقل عقيم –عميق  جدال قام

وتفضل . تعني أن الشخص يمر لفترة وجيزة فقط" سائح"خارج ألن كلمة الجنسية عندما يتعلق ألامر بشخص يقيم في ال

، " إنهاء بغاء ألاطفال في أوروبا"منظمة 
ً
 واقتصاديا

ً
 اجتماعيا

ً
 تغييرا

ً
ضم املقيمين املغتربين إلى التعريف ألن النزوح يعني ضمنا

 يعمل على الحد من املثبطات النفسية للفرد، كما 
ً
، بل وحتى سياسيا

ً
 .يساعد في الاستغالل الجنس ي لألطفالوثقافيا

، السياحة الجنسية لألطفال نشاط غير قانوني، فإن معظمها مخفي أو ناجم عن جماعات إجرامية منظمة لكون نظرا 

 للقضاء على  باعتبارها( ECPAT)منظمة إنهاء بغاء ألاطفال  في هذا إلاطار تعمل
ً
شبكة من املنظمات وألافراد العاملين معا

ببث تقوم  حاليا والجماعات الوطنية املعنيةإليها املنظمات املنتسبة  ، فإنل الجنس ي لألطفال ألغراض تجارية الاستغال

 زيادة الوعيب مطالبة، الاستغالل التجاري الجنس ي لألطفال ضد  إلاجراءاتبلدا باتخاذ مختلف أنواع  73في أكثر من  نشاطها

؛ وضع سياسات فعالة بالتعاون مع الوكاالت الوطنية والدولية، لألطفال الاستغالل التجاري الجنس ي مختلف أشكال  حول 

وتشجع . وخدمات الرعاية والحماية لضحايا الاستغالل الجنس ي، وزيادة الوعي بين ألاطفال واملجتمعات املعرضة للخطر

تمع الدولي على العمل لضمان بوصفها شبكة موحدة، املج السياحة،منظمة إنهاء بغاء ألاطفال للقضاء على بغاء ألاطفال في 

وكانت مشكلة السياحة  .تمتع ألاطفال في جميع أنحاء العالم بحقوقهم ألاساسية، بعيدا عن جميع أشكال الاستغالل الجنس ي

 .1113إنهاء بغاء ألاطفال منذ إنشائها في عام "الجنسية محور تركيز شبكة 

نشر  من خاللبسيطة ضد السياحة الجنسية  حمالت توعية تشنمنظمة إنهاء بغاء ألاطفال في بداية ظهورها، كانت 

وفي اجتماع عقد في شيانج ماي في شمال . وسري النكا والفلبين افي السياحة في تايلند ألاطفالالبحوث في آسيا بشأن بغاء 

غاء ألاطفال في إنهاء ب"تايالند، قام أفراد ومنظمات مهتمون باألمر بتقييم خطورة املوقف وقرروا إطالق حملة بعنوان 

 ." السياحة آلاسيوية
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، اتسع نطاق نظام إنهاء بغاء ألاطفال في السياحة ألاوروبية ليشمل بلدانا أخرى في آسيا وأوروبا 1116وفي عام 

وضع حد لبغاء ألاطفال منظمة كما هو على الرغم من أن الاسم الكامل هو آلان 24(ECPAT) وظل هذا املختصر . وألامريكتين

ثم اكتسبت حملة الانتخابات ألاوروبية ضد . ألاطفال في املطبوعات الخليعة والاتجار باألطفال ألغراض جنسية واستغالل 

 وتمكنت من حشد اهتمام الرأي العام
ً
 قويا

ً
 .بغاء ألاطفال في السياحة ألاوروبية زخما

وقد نما زخم الحركة إلى النقطة . بدأت الحكومات تهتم بهذه القضية وشاركت املنظمات غير الحكومية في هذا الكفاح

التي تقرر فيها تنظيم املؤتمر العالمي ألاول املعني باالستغالل الجنس ي لألطفال ألغراض تجارية في ستوكهولم، بالتعاون مع 

 111ولقد شهد هذا الحدث الحاسم التزام . اليونيسيف ومجموعة املنظمات غير الحكومية املعنية باتفاقية حقوق الطفل

 .ملعالجة املشكلة في بلدانها" وضع خطة عمل وطنية"و" شراكة عاملية ضد الاستغالل الجنس ي لألطفال"بتشكيل  حكومة

وتقرر تحويل حملة إنهاء بغاء ألاطفال في السياحة في . هذا الالتزام الجماعي معروف آلان باإلعالن وبرنامج العمل

 .تايلند إلى منظمة لها أمانة دولية في بانكوك

أكبر حتى ( 101)وكان عدد الحكومات املمثلة . مس سنوات، عقد املؤتمر العالمي الثاني في يوكوهاما، اليابانوبعد خ

ضعف عدد املشاركين في مؤتمر ستوكهولم ( 0333أكثر من )وكان عدد املشاركين ( 111)من عدد حكومات املؤتمر ألاول 

في الجهود املبذولة ملكافحة الاستغالل الجنس ي، تمكن املؤتمر  طفالوألا وبالتركيز الشديد على تمثيل ومشاركة الشباب . تقريبا

: العالمي الثاني من تعبئة الجهات الفاعلة من مختلف القطاعات والشروع في شراكات بين مختلف أصحاب املصلحة

 .ثلي املجتمع املدنيالحكومات واملنظمات غير الحكومية والشرطة والسياحة وصناعة السفر، ومنظمات التنمية الدولية، ومم

واليوم، تواصل ألامانة الدولية ملنظمة إنهاء بغاء ألاطفال في السياحة في آسيا وشبكة إنهاء بغاء ألاطفال في السياحة 

في حين أن جزءا كبيرا من الشبكة يهتم بمنع السياحة الجنسية . استغالل ألاطفالفي آسيا، العمل بنشاط ضد جميع أشكال 

استغالل العديد من مجموعات مكافحة  علما أنتوعية والبحوث وإلابالغ والتعاون مع قطاع السياحة، من خالل حمالت ال

، بما في ذلك الاتجار بالجنس، واستغالل أشكال الاستغاللألاطفال في البغاء وفي املواد إلاباحية تركز على أشكال أخرى من 

ويعمل أعضاء الشبكة مع الوكاالت واملنظمات ذات الصلة في . املحلي ألاطفال في املواد إلاباحية، وبغاء ألاطفال على الصعيد

 .جميع أنحاء العالم لضمان حماية فعالة ومستمرة لألطفال من جميع أشكال الاستغالل الجنس ي التجاري 

إن إعالن وخطة عمل استكهولم تدعوان جميع الدول، وجميع قطاعات املجتمع، وجميع املنظمات إلاقليمية 

وهي تدعو بوجه خاص إلى اتخاذ إجراءات . والوطنية إلى التعبئة ضد الاستغالل الجنس ي لألطفال ألغراض تجارية والدولية

 .بشأن التعاون والتنسيق، والوقاية، والحماية، وإعادة التأهيل، وإعادة إلادماج، ومشاركة الشباب

في كثير من أنحاء العالم، تنكر الجهات ف طابوهات املواضيعيعتبر من  إلاساءة الجنسية للطفل ال يزال موضوع 

الفاعلة الرئيسية املعنية وجود املشكلة أو تقلل من أهميتها، خشية أن تخلق صورة سلبية عن وجهة السفر وتعوق تنمية 

باإلضافة إلى ذلك، فإن املوضوع غير مفهوم بشكل عام ومربك بالنسبة ألصحاب املصلحة . السياحة، وذلك بكشفها

خطأ  لألطفالويصنف العديد من حاالت السياحة الجنسية . ي الشرطة والحكومة ووسائط إلاعالم واملجتمع ككلالرئيسيين ف

 . ألاطفالعلى أنها حوادث اعتداء جنس ي على 

 تفش ي فيروس استغالل ألاطفال في السياحة املعتدين والضحايا في دوافع: املحور الثاني

                                                           
24 - Le sigle ECPAT signifie End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual 

Purposes. 
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  غالل ألاطفال املؤدية النتشار فاقة استالعوامل : أوال

 

لألطفال من كافة أوجه الاستغالل أثناء العمل خاصة  خاصة املشرع الجزائري حماية قانونية كرس :ألاطفالعمالة  -1

جسد هذه الحماية من  131625والتدابير الصارمة، حيث نجد دستور  إلاجراءاتالقصر منهم، وذلك باتخاذ مجموعة من 

سنة ممارسة أي عمل باستثناء عقود التمهين التي تتم وفق  16أقل من البالغ  ل منه حيث يمنع على الطف 61خالل املادة 

 .26التشريعية املعمول بها ألاحكام

يكونون أكثر  ألنهمفي سن مبكر أحد أهم أسباب انتشار ظاهرة الاستغالل التجاري الجنس ي لهم  ألاطفاليعتبر عمل 

ون في املستودعات وغسيل السيارات والباعة املتجولين، نظرا الذين يعمل ألاطفالعرضة لالعتداء والاستغالل خاصة 

 .27لضعف بنيتهم الجسدية وعدم قدرتهم على املقاومة زيادة على الخوف ممن هم أكبر منهم سنا

 -واضطرارا -اتخذت ظاهرة التسول باألطفال منحى خطيرا، وألاخطر من ذلك أن بعض العائالت :التسول باألطفال -1

 .ها في التسول نظرا لوضعها وظروفها الاجتماعية التي أجبرتها على ذلكأصبحت تستغل أبناء

ورغم ما نادى به القانون من حماية لهذه الفئة الهشة من املجتمع، فيما يتعلق بظاهرة التسول واستغالل ألاطفال، 

ر املناخ . إال أّن سكوت املواطن والجهات املعنية أصبح يشجع تفاقم الظاهرة
ّ
املناسب لتشّعب الشبكات ألامر الذي سخ

وغالبا ما يكون هؤالء ألاطفال يتامى أو مهملين من . إلاجرامية التي تستغل ألاطفال سواء من خالل استعارتهم أو اختطافهم

 .28طرف ذويهم

ظاهرة التسول عند املعنى املطلق لهذا املصطلح وإنما أصبحت تتخذ معاني أخطر وأعمق خاصة بالنسبة  لم تتوقف

للفتيات اللواتي هّن في سّن الطفولة أو املراهقة واللواتي يجبرن على التسول فإنهن يجبرن أيضا على ممارسة الدعارة من قبل 

 .شبكات وعصابات إجرامية

 .ألطفال بعيد جّدا عن مفهوم تجسيده واقعيا وقانونياويبقى تجريم فعل التسول با

 

تغيرا ملحوظا عندما يتعلق ألامر بالنظام  يشهد العالم منذ سنواتهل تعزز العوملة مسألة استغالل ألاطفال؟  -1

ابية ال يمكن إنكار الجوانب إلايج. املعلوماتي حتى أن الشخص أصبح سجين هذه آلاالت الصغيرة وأصبح من املدمنين عليها

التي حققتها هذه النهضة التكنولوجية والتغييرات التي وردت على عدة مجاالت سواء بالنسبة للحياة الاقتصادية، أو 

 .السياسية، أو الاجتماعية بما تنطوي عليه من تنشئة أسرية

قول أطفالها، كمن أصبحت ألاسر العربية والغربية تعيش تحديا خطيرا  أمام مواجهة السموم التي تزرعها العوملة في ع

هذا التحدي في مراقبة طريقة استعمال الطفل لهذه آلاالت إلالكترونية وكيفية تعايشه مع ما يستقبله عقله من معلومات 

                                                           
لكل مواطن الحق في : "ص على أن، تن1316املتضمن التعديل الدستوري لسنة  36/30/1316املؤرخ في  31-16القانون رقم من  61املادة  -25

 ".سمة يعاقب عليه القانون  16تشغيل ألاطفال دون سن ....العمل
 .، املتضمن قانون العمل الجزائري 11/31/1113املؤرخ في  11-13من القانون رقم  11املادة  -26

.20،، ص31، العدد 31لسياسية، املجلد ، املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم ا"جريمة الاستغالل الجنس ي لألطفال"بن دريس سمية،  - 27
 

28
باألشخاص وانسجامها مع القوانين الوطنية، مذكرة ماجستير، في القانون الدولي العام،  الاتجار عبد النور حطاب، املعايير الدولية ملكافحة  - 

 .11، ص 1311-1313معة ابن خلدون، تيارت، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جا
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ألن العوملة عّسرت دور ألاسرة في تربية وتنشئة الطفل وترسي  الثقافة ألاخالقية املحضة التي تشكل الشخصية . سبريانية

 .29املرجعية لوجوده

ن مطارق العوملة أصبحت خطرا يهدد ألاسرة بوجه عام والطفل بصفة خاصة ، قد يبدو ألامر مبهما في بدايته لكن إ

املقصود من ذلك أن العوملة هي مفتاح للحدود الوطنية وامتدادها إلى الحدود الدولية، ألامر الذي يساهم بشكل بسيط في 

 . 30م املعلوماتية العابرة للحدودضخ ألاموال واليد العاملة البخسة لتنظيم الجرائ

تمكنت العوملة من كسر و محق الحدود سواء السياسية أو الاقتصادية وحتى الاجتماعية بين سائر بلدان العالم  ألامر 

 .31الذي سهل النشاط إلاجرامي بشتى صوره وتمركز العصابات على رأس هذه الجرائم والتي من بينها الاتجار باألطفال

قد يكون هذا العدو الصامت أخطر عامل في تفش ي ظاهرة استغالل ألاطفال كون أن الفقر وارتفاع : الفقر والعوز  -1

نسبته في املجتمعات دفع ببعض ألاسر املعوزة إلى بيع أطفالها ودفعهم إلى مصير مجهول فقط من أجل الحصول على مبلغ 

بل أكثر من ذلك فقد أصبحت بعض ألاسر تجد  32ولةزهيد يسد رمق شهر أو أقل معتقدين أن بيع الطفل قد يحل أزمة السي

 .رزقها في بيع أطفالها إذ يكفيها أن تنجب طفال كلما تمكنت ألام من ذلك بهدف بيعه واكتساب املال من وراء ذلك

 .قد ال تتسع الدراسة لسدر جميع ألاسباب التي تساهم في تفاقم جريمة استغالل ألاطفال ولكن حاولنا ذكر أهمها

 من هم املعتدون ومن هم الضحايا؟ :ثانيا

ولكن معظمهم )أو نساء  متزوجين، رجاال غير الذين يبحثون عن أطفال متزوجين أو  يمكن أن يكون سائحو الجنس

. غنياء أو من ذوي امليزانيات املنخفضة، من خلفيات اجتماعية غنّية أو محرومةأ،  أجانب أو مواطنين،  سياح (من الرجال

الجنس إلى ثالث  سائحل يفصت، فمن املمكن تمييزهمدم وجود خصائص مادية أو سلوك اجتماعي أو طرق وعلى الرغم من ع

 :فئات

 على طفل  املؤقتسائح الجنس  يعتدي :املؤق  أو العرض يسائح الجنس  (1
ً
 بقصد تجربة هذا التصرفجنسيا

وهو ال يفضل .  هم بهذه الجريمةقد يقع عليه إن اتمن العقاب الذي  يفضل كتم هويته وإسمه حتى يفلتالتجربة و 

 على نحو حصري 
ً
عرض فيها احتمال ممارسة الجنس . ألاطفال جنسيا وغالبا ما يستفيد املعتدي العرض ي من حالة يأ

 .الجنس هم من السياح الذين يمارسون الجنس في غير العادة سائحيومعظم . مع قاصر

 

لديه القدرة على تجربة  وتكون . ذبية خاصة لألطفالالتفضيلي جا لسائح الجنس :التفضيليةالسياحة الجنسية  (1

وعادة ما تستهدف السياحة . ويفضل أن يكون ذلك ألاطفال إلى استغاللالرغبة الجنسية لدى البالغين لكنه يسعى 

 . القصرالجنسية التفضيلية املراهقين أو ألاطفال 

التي تفشت في املجتمع في آلاونة  الجرائمطر ن أخإن التحرش باألطفال جنسيا يعدم: ( (Pédophile ملتحرش جنسياا (0

وهو اتصال جنس ي بين طفل وشخص بالغ من أجل إرضاء رغبات ، وهو نوع من أنواع الاستغالل الجنس ي. ألاخيرة

                                                           
 .11التعامل معها، دار إلاعالم، مصر، بدون طبعة، ص  -تحدياتها -وسائلها -طبيعتها: عبد الكريم بكار، العوملة  - 29
30

 .10، ص1311 ،الجديدة، بدون طبعة، إلاسكندريةبالبشر وآليات مكافحتها، دراسة مقارنة، دار الجامعة  الاتجار عمليات محمد علي العريان،  - 
31

الجريمة املنظمة الواقعة على ألاطفال، مذكرة ماجستير، تخصص القانون ألامني والسلم والديمقراطية، قسم  أحمد مسعود فاطمة، - 

 .02، ص  1311القانون العام، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، جوان 
32

 .11محمد علي العريان، المرجع السابق، ص  - 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
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ويعتبر اضطرابا نفسيا في شخص املتحرش يتميز باالنجذاب ،  السيطرة عليهجنسية عن ألاخير مستخدًما القوة و 

 تفضيال للصبية أو الفتيات و يعتبر  ألاطفالامليل الجنس ي إلى  املتحرش من املمكن أال يظهر . وامليول جنسيا لألطفال

مثلهم في ذلك مثل باألطفال،  فاملتحرشون جنسيا. عالقات عادية ومشروعة ألاطفالالعالقات الجنسية مع  أّن 

 .33املعتدين ألافضلّيين، يشكلون أقلية بين سياح الجنس

 وغالبا ما يكونون 
ً
من خلفيات اجتماعية  ويبقى مختصر الكالم أّن ضحايا جرائم الاستغالل التجاري الجنس ي كثيرا

عرقية أو من السكان املشردين  يأتي من أقلية مفالكثير منه هذا ليس الش يء الوحيد الذي يميز هذه البلدان بيد أّن . محرومة

املعاملة أو  إلساءةوالضحايا من الصبيان والبنات على السواء، وبعضهم كان ضحية . أو من فئات اجتماعية أخرى مهمشة

فاألطفال الذين يعملون، وخاصة في صناعة السياحة، وأولئك الذين يعتمدون على العمل املوسمي، من . العائلي إلاهمال

وفي بعض ألاحيان قد يؤدي مجرد والدة الطفل في مكان حيث توجد . حوا بسهولة ضحايا للسياحة الجنسيةاملمكن أن يصب

 .34إلى الاستغالل الجنس ي للطفل  عرضة تفاوتات اقتصادية أكثر 

 : الخاتمة

 بالرغم من أّن طبيعة املوضوع تعتبر حساسة وواردة ضمن قائمة املواضيع التي يخجل املجتمع الخوض والحديث

 .عنها، إال أنه موضوع يستحق أن يؤخذ بعين الاعتبار وأن يقاس على قدر أهميته و تداعياته

قد ال يكون موضوع السياحة الجنسية لألطفال من بين املواضيع التي تشغل الرأي العام والخاص في الجزائر حاليا،  

آفاقا جديدة بدول العالم والسائرة منها في طريق لكن ال يخفى علينا أّن الحدود قد كسرتها عجلة التكنولوجيا التي فتحت 

 . النمو خاصة بسبب سوء توظيف آلياتها

هذه الحدود التي أتاحت للعصابات باملتاجرة بأرواح وأجساد ألاطفال واستغاللهم . إّن الخطر يحاذي بالدنا ويحيط بها

 .وإلاساءة إليهم وتحطيم شخصياتهم

ى خلق بيئة سياسية وقانونية تدعم وتكرس حماية خاصة لحقوق الطفل إضافة لذلك يبدو أّن املبادرة في العمل عل

إلى ما هو وارد  في الدستور وفي القوانين الخاصة املتعلقة بالطفل وافتراض وقوع جرائم  كتلك الواقعة في باقي الدول املهددة 

 .بهذا الخطر أو غيره والذي من شأنه أن يمس كرامة الطفل

قاعدة أخالقية وفرض رهانات على إصالح وتنقية العقول وتوضيح ألافكار بين طبقات املجتمع  الدعوة إلى فرض خلق

 الحّس املدني على لعب دور إيجابي في هيكلة املجتمع
ّ

 .و حث

والسلطات العمومية وأخذ املبادرة  -باعتبارها إلاطار السياس ي والقانوني الذي يحمي ألافراد -العمل على دعم الدولة

 .ضحية لها-خاصة -عن أي وضع مشبوه أو غير طبيعي يكون الطفل  باإلبالغ

تعزيز مكانة الطفل من خالل محاولة خلق دور فعال له عن طريق إدماجه في النشاطات التثقيفية منذ صغر سنه 

 .لغرسه في مجتمع سليم وإبعاده عن مخاطر الاستغالل بكل صوره

                                                           
33

 - http://www.lexpress/ 
34- Luc Ferran et Giorgio Berardi, le tourisme sexuel impliquant des enfants Questions-Réponses, ECPAT international, 

Thaïlande, 2008, p 15. 
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من عواقب  يعانون كلهمألاطفال ضحايا السياحة الجنسية،  اف أّن ختاما لهذه الدراسة ال بد من إلاقرار والاعتر 

، وألاذى الجسيم، يخلق في نفسه رهبة الشعور بالخوف الطفلفاالعتداء البدني على . عاطفية ونفسية وجسدية خطيرة

 . وألالم البدني

. وحتى الانتحار في بعض ألاحياناملعاناة النفسية من الاستغالل الجنس ي تؤدي إلى الشعور بالذنب والاكتئاب بل أّما 

وألاطفال أكثر عرضة من البالغين لإلصابة باألمراض املنقولة باالتصال الجنس ي، بما في ذلك فيروس نقص املناعة 

 .ألامر الذي يحطم كيانهم ووجودهم في املجتمع ونبذه لهم  إلايدز /البشرية

وصم ألاطفال ضحايا   ما يأ
ً
من الصعب عليهم الالتحاق  يصبحجنسية في مجتمعاتهم و السياحة الالاستغالل في وكثيرا

بدعم املجتمع، وال تقيم عالقات  الفئةهذه ى تحظ نول. واندماجهم في املجتمع باملدارس أو الحصول على تدريب منهي

 .كباقي ألاطفال من سنهم  اجتماعية طبيعية

 

 :قائمة املراجع

 .1316التعديل الدستوري لسنة  املتضمن 36/30/1316املؤرخ في  31-16القانون رقم  -1

 .، املتضمن قانون العمل الجزائري 11/31/1113املؤرخ في  11-13القانون رقم   -1

املؤرخ في  31/31ضمن القانون  1331بموجب تعديل  املعدلاملتضمن قانون العقوبات  66/116ألامر  -0

، ج 11/36/1316املؤرخ في / 16/31 املعدل واملتمم بالقانون  32/30/1331، الصادرة في 11ج ر عدد  11/31/1331

 .11/36/1316الصادرة في  07ر العدد 

 

 .التعامل معها، دار إلاعالم، مصر، بدون طبعة -تحدياتها -وسائلها -طبيعتها: عبد الكريم بكار، العوملة   -1

، بدون طبعة، حمد علي العريان، عمليات الاتجار بالبشر وآليات مكافحتها، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدةم -1

 ، 1311إلاسكندرية، 

أحمد مسعود فاطمة، الجريمة املنظمة الواقعة على ألاطفال، مذكرة ماجستير، تخصص القانون ألامني والسلم  -6

 .1311والديمقراطية، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، جوان 

جار باألشخاص وانسجامها مع القوانين الوطنية، مذكرة ماجستير، عبد النور حطاب، املعايير الدولية ملكافحة الات -7
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 Child Sexual Abuse إلاساءة الجنسية للطفل

                                                                                                                       نس عليانأ. أ                                                                                                   محمد ريش.د

 1جامعة بن يوسف بن خدة؛ الجزائر                        1جامعة بن يوسف بن خدة؛ الجزائر 

A.elyane@univ-alger.dz                                                                                                      riche-med@hotmail.com 

 :ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على إلاساءة الجنسية للطفل، وأهم ألاسباب املؤدية لذلك، والعوامل املؤثرة فيها، وكذلك 

العالجية لألطفال املساء إليهم جنسيا، وسبل الوقاية منها، ملا له من أهمية بالغة في إثراء التراث السيكولوجي أهم التدخالت 

الخاص بهذا امليدان، ورفع مستوى الوعي لدى أولياء ألامور، واملعلمين، واملهتمين بمجال حماية الطفل ولفت انتباههم لهذه 

ما املقصود باإلساءة الجنسية للطفل؟ وكيف يتم التعامل معها؟ : سية تتمثل فيالظاهرة، حيث يطرح املوضوع إشكالية رئي  

لنصل في ألاخير إلى خاتمة تكتنف عدة نتائج أهمها أن تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الطفولة وتقديم 

لحد من انتشار هذه الظاهرة، وعدة املساعدة النفسية والاجتماعية الالزمة لحاالت إلاساءة والعنف املختلفة يساعد في ا

.توصيات أهمها تطوير استراتيجيات التدخل العالجي الفعال، والاهتمام ببحوث وبرامج وقائية خاصة بسوء معاملة الطفل  

 .العنف الجنس ي  -التحرش الجنس ي  -التوعية -إلاساءة الجنسية :الكلمات املفتاحية

Abstract: 

  This research study aims to identify the problem of child sexual abuse, its causes and factors and to investigate 

the most advantageous therapeutic interventions dedicated to sexually abused children and ways to prevent this 

issue from happening as a way to enrich the psychological sources of this domain. We also aim at raising the 

level of awareness among parents, teachers and those interested in the topic of child protection by drawing their 

attention to the implications of this phenomenon. Hence, the following problematic is to be drawn: 

What is meant by child sexual abuse? How do we deal with it? 

This scientific paper reached several results, namely the importance of issuing laws and legislations that 

guarantee children protection and providing the necessary psychosocial assistance for abuse and violence cases 

to help eliminating this dangerous phenomenon, as well as a group of recommendations that insist on 

developing effective therapeutic intervention strategies and paying more attention to research works and 

preventive programs related to child abuse. 

Key words: Sexual abuse, Awareness-raising, Sexual harassment, Sexual violence. 
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 مقدمة

لقد لوحظ على مر العقود ألاخيرة، اهتمام عالمي متزايد بمسألة مواجهة قضية سوء معاملة الطفال بشكل عام، وإلاساءة 

دراسات العديدة التي تناولت العواقب السلوكية والاجتماعية والنفسية الجنسية للطفل بشكل خاص، وما ألابحاث وال

 .لإلساءة الجنسية للطفل إال لتؤكد على مدى حجم هذه املشكلة وخطورة عواقبها على الطفل واملجتمع ككل

عد أي ضرر أو سوء معاملة متعمد لطفل دون سن  ملة عاًما إساءة معاملة للطفل، حيث تتخذ إساءة معا 12لذلك يأ

 كثيرة  يصاحبها عدد من الصعوبات والتي تشمل التغير في املعايير التي تستخدم لتحديد تلك الاشكال 
ً

ألاطفال أشكاال

ألاساسية إلاساءة معاملة ألاطفال، وأيضا اختالف التعريفات القانونية والحكومية والبحثية لإلساءة، إال أن هناك أربعة 

ز عليها البحوث، وهي إلاساءة البدنية أو الجسمية وإلاساءة النفسية أو العاطفية وإلاساءة أنماط رئيسة لإلساءة غالبا ما ترك

الجنسية وإلاهمال وهذه ألانماط تختلف عن بعضها البعض وإن كانت تتداخل معا، فكثيرا ما تحدث مع بعضها البعض 

 .وقد يكون أحد ألانماط بداية لحدوث نمط آخر من أنماط إلاساءة

 :اسةأهمية الدر 

تستمد هذه الدراسة أهميتها من الشريحة العمرية التي تتناولها وهي مرحلة الطفولة ملا لها من أهمية في بناء وتكوين 

 .الشخصية ونمو الصحة النفسية للفرد والذي سيؤثر بالتالي على املجتمع ككل

املهتمين بمجال حماية الطفل ولفت انتباههم كذلك إثراء الجانب املعرفي ورفع مستوى الوعي لدى أولياء ألامور واملعلمين و 

 لهذه الظاهرة، 

 . كما تساهم في إثراء التراث السيكولوجي الخاص بهذا امليدان، نظرا لحداثة هذا املوضوع

 :أهداف الدراسة

طفال الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على إلاساءة الجنسية للطفل وأسبابها والتعرف على أهم التدخالت العالجية لأل 

 .املساء إليهم جنسيا وسبل الوقاية منها

 :اشكالية الدراسة

 ما ملقصود باإلساءة الجنسية للطفل؟ وكيف نتعامل معها؟  

 :ألاسئلة الفرعية

 ما معنى الاساءة الجنسية؟   

 ماهي أهم الاسباب املؤدية لإلساءة الجنسية لألطفال والعوامل املؤثرة فيها؟

ساء اليه جنسيا؟ كيف يتم التدخل عالجيا ل 
أ
 حماية الطفل امل
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أهم التعريفات لإلساءة الجنسية للطفل من خالل التعريف باملس يء  املحور الاول قسمنا الدراسة الى ثالث محاور يتضمن 

ها، التطرق ألهم ألاسباب املؤدية إلى إلاساءة الجنسية للطفل والعوامل املؤثرة فيواملحور الثاني والطفل املساء اليه جنسيا، 

 .التعرف على أهم التدخالت العالجية لألطفال املساء إليهم جنسيا وسبل الوقاية منها أما املحور الثالث

 

 خطة البحث

 مقدمة

 .إلاطار املفاهيمي لإلساءة الجنسية للطفل :املحور الاول 

 .تعريف الاساءة لغة واصطالحا :اوال

 .تعريف الطفل :ثانيا

 .تعريف الاساءة الجنسية :ثالثا

 .الاسباب املؤدية لإلساءة الجنسية لألطفال والعوامل املؤثرة فيها :املحور الثاني

 .أسباب إلاساءة الجنسية: أوال

 .العوامل املؤثرة في الاساءة الجنسية: ثانيا

 .أهم التدخالت العالجية لألطفال املساء إليهم جنسيا وسبل الوقاية منها :املحور الثالث

 .طفال املساء اليهم جنسياالطرق العالجية لأل : أوال

 .سبل الوقاية من الاساءة الجنسية: ثانيا

 الخاتمة

 املفاهيمي لإلساءة الجنسية للطفلإلاطار : املحور الاول 

 تعريف الاساءة: أوال

 :لغة

 .  35تعني إلحاق الضرر، والقباحة والكراهية، وهي في الجملة خالف الاحسان 

، الس  آت: وجاء في املعجم الوسيط أساء فالن لم يحسن عمله وألحق به ما يشينه ويضر، وفالنا، وله، واليه، وعليه، : ي بسي أ

 .36أخطأت فخطئني: وبه ساءة الحق بهم اي شینه ويقبحه وعليه قوله أو فعله عابه عليه وقال أسأت يقال

                                                           
35 .1102 ص ،0املجلد  لسان العرب،، (ت. ب)ابن املنظور    
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 :اصطالحا

ر طارئ من العنف العاطفي أو الجسدي أو كل نمط غي: عرفتها دائرة ألاطباء السرية إلساءة معاملة ألاطفال وإلاهمال بأنها

 . 37إلاهمال، يتعرض له ألاطفال من الوالدين أو ألاوصياء، والذي يهدد بأحداث ضرر عاطفي أو جسدي بالطفل

 تعريف الطفل: ثانيا

 ، وتعترف الاتفاقية بتحرر ألاطفال من العنف في عدد12يعرف الطفل في اتفاقية حقوق الطفل على أنه شخ  ي دون سن 

بشأن التحرر من كافة أشكال العنف أو الضرر أو إلايذاء البدني أو العقلي وإلاهمال أو  11من أحكامها، ال سيما في املادة 

املعاملة املنطوية على إهمال، وإساءة املعاملة أو الاستغالل، بما في ذلك إلايذاء الجنس ي، وهو في رعاية أحد الوالدين أو 

 . 38، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته (ألاوصياء القانونين) أو الوص ي القانوني( كليهما)

 تعريف إلاساءة الجنسية للطفل: ثالثا

تعتبر إلاساءة الجنسية من املشاكل أو املصائب املأساوية التي تؤثر على ألاطفال مهما اختلفت أعمارهم وطرق حياتهم وغالبا 

وإلاساءة الجنسية عادة ال . رة كاألقارب والجيران وألاصدقاء وحتى ألاهلما تكون هذه إلاساءة من قبل أشخاص تثق بهم ألاس

تكون تصرف أو سلوك يصاحبه عنف، ولكن تحدث بحيث يكون الطفل مشترك في لعبة خالل فترة زمنية، وتعتبر إلاساءة 

بالخجل الشديد وإنهم  الجنسية مشكلة سرية ال يخبر عنها الطفل وذلك بسبب عدم رغبة ألاطفال بإزعاج ذويهم ولشعورهم

 .39وتستمر إلاساءة لفترات طويلة من الزمن السبب في حصول إلاساءة من شخص معروف للطفل،

أي فعل جنس ي موجه لطفل بواسطة شخص بالغ، أو طفل أكبر، ذلك الفعل قد : تعرف إلاساءة الجنسية للطفل على أنها

 . 40عضاء الجنسية لرجل بالغ، او امرأة بالغة يكون تحسس ألاعضاء الجنسية للطفل، أو جعل الطفل يلمس ألا 

كذلك هنالك العديد من ألاشكال ألاخرى لإلساءة الجنسية مثل اجبار الطفل على رؤية ألاعضاء الجنسية، أو صور جنسية، 

 .أو شرائط فيديو، او تصويره في اوضاع اباحية، أو الاختراق الجنس ي الكامل

                                                                                                                                                                                                 
36  المرحلة ئلميذات من عينة لدى تكئاا واال النفسية والطمأنينة الوالدي واالهمال البدنية المعاملة اساءة، (9002)مي،  باقري 

.11ص القرى، أم جامعة ماجستير، رسالة ،المتكرمة متكة بمدينة االبئدااية  
37  الرابع العدد األول، المجلد االجئماعية، العلوم ئطوير مجلة للطفل، الجنسية اإلساءة ،(9012) حمزة، فاطمة فتيحة، قزو 

.102 ص عشر،  
38 رر الخاص المعني بمسالة بيع األطفال وبغاء األطفال واسئغالل األطفال في المواد اإلباحية للمق الئقرير المشئرك ،(ن.د) 

، 12، الدورة المئحدة، مجلس حقوق االنسان لألممضد االطفال، الجمعية العامة والممثل الخاص لألمين العام المعني بالعنف 

A/HRC/16/56وثيقة رقم  ، 02، ص7/3/9011،  https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/HRC/16/56   تاريخ

.12:11:، على الساعة19/02/9091:االطالع  

 

 
 
39  ،االتكئاا  بأعراض وعالقئها الجامعة طالبات ئدرتكها تكما الطفولة مرحلة في المعاملة اساءة لمسحر، حسن أحمد ماجدة 

.11ص ،(9007) سعود، الملك جامعة التربية، كلية النفس، علم سمق ماجستير، رسالة  
40  ،31العدد  النفسية، العلوم لشبتكة االلتكئروني التكئا  مجئمعية، ضرورة النفسي الدعم، (9013) شعبان، حسن مرسيلينا 

.122،170ص  

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/HRC/16/56
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ية من إلاساءة الجنسية للطفل ومعالجة ضحاياه، على أنها كل استغالل أو استخدام او كما عرفها القانون الفيدرالي للوقا

اقناع أو إغراء أو استمالة أو إكراه ألي طفل على املشاركة أو مساعدة أي شخص آخر على املشاركة في أي سلوك جنس ي 

بغاء أو أي شكل أخر من أشكال صريح أو التظاهر بسلوك من هذا النوع لهدف تصويره والاغتصاب أو التحرش أو ال

 .41" الاستغالل الجنس ي للطفل أو ممارسة سفاح القربي مع ألاطفال

كذلك تعرفها منظمة الصحة العاملية بأنها توريط الطفل في أنشطة جنسية ال يستوعبها كليا، وغير مهيأ لها، وغير قادر على 

ومرفوضة ثقافيا واجتماعيا، وتحدث إلاساءة الجنسية من  التعبير عن رفضها أو قبولها، هذه ألانشطة مخالفة للقوانين

 . 42خالل نشاطات جنسية من البالغ على الطفل أو من طفل آخر أكبر منه سنا أو تطورا 

 أسباب إلاساءة الجنسية والعوامل املؤثرة فيها: املحور الثاني

 أسباب إلاساءة الجنسية: أوال

 :يمكن تلخيصها في النقاط التالية

 .فات الوالدين السلوكية وتعاطي الكحول واملخدراتانحرا -

 .انعدام الحوار في ألاسرة ووجود مسافة بين الطفل ووالديه -

 .نقص التوعية الجنسية املطلوب توفيرها لألطفال في مختلف ألاعمار -

 .حب الاستطالع الذي يتميز به بعض الاطفال -

 .ل إلاعالمعدم مراقبة الوالدين ملا يشاهده ألاطفال عبر وسائ  -

 . 43الانحرافات أو املشكالت النفسية للمعتدي  -

 العوامل املؤثرة في الاساءة الجنسية: ثانيا

ألاصدقاء، غياب أو عدم توفر ألاهل، وجود  ومن العوامل ألاولى لزيادة خطر التعرض لإلساءة الجنسية لدى الفتيات هي قلة

 .زوج ألام، ووجود نزاعات بين ألابوين

                                                           
41  المجلس واستغالل عنف كفى منظمة ،لبنان في الوضع لألطفال الجنسية االساءة وآخرون، محفوظ،. ر زياد األسطا،. أ جنان 

:االلكتروني الموقع على منشور مقال. 19 ص ،9001االجتماعية، لبنان،  الشؤون وزارة/ للطفولة االعلى  
http://arablegislation.smarthostonline.com/Lists/Asset/Attachments/6752/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%
A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B7
%D9%81%D9%84-
%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%8
6.pdf 

.11:31 الساعة على 01/02/9091:االطالع تاريخ  
42 .110 ص سابق، جعحمزة، مر فاطمة فتيحة، قزو   
43 .112مرجع سابق، صفاطمة حمزة،  ،قزو فتيحة   

http://arablegislation.smarthostonline.com/Lists/Asset/Attachments/6752/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86.pdf
http://arablegislation.smarthostonline.com/Lists/Asset/Attachments/6752/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86.pdf
http://arablegislation.smarthostonline.com/Lists/Asset/Attachments/6752/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86.pdf
http://arablegislation.smarthostonline.com/Lists/Asset/Attachments/6752/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86.pdf
http://arablegislation.smarthostonline.com/Lists/Asset/Attachments/6752/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86.pdf
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عقلي، ادمان مخدرات  عقلية، انفصال عن كال ألابوين الطبيعيين، مرضالجسدية أو العاقة كاإل عوامل ألاخرى باإلضافة الى 

طفولته، أشكال من سوء املعاملة أو البغاء داخل املنزل، إقامة  أو الكحول، تعرض أحد ألابوين إلساءة جسدية أو جنسية في

 .44في املنزل  قصيرة لضيوف بالغين

الطفل عند وقوع إلاساءة والعالقة بين املس يء والطفل وشدة وطبيعة إلاساءة وتكرارها وكذا استخدام  أضف إلى ذلك عمر 

العنف والتهديد وتعدد املسيئين للطفل واتجاهات ألاسرة نحو الطفل ودوره في إلاساءة وتعمد إهانة الطفل كذلك مدى 

 .إشباع الحاجة للحب لدى الطفل

 .العالجية للطفل املساء إليه جنسيا وسبل الوقاية منهاأهم التدخالت : املحور الثالث

 العالجية للطفل املساء اليه جنسيا الطرق : أوال

يوجد العديد من العالجات النفسية التي تستخدم في التعامل مع حاالت ألاطفال املساء إليهم جنسيا نذكر منها العالج املعرفي 

 ى الصدمة، عالج املعالجة املعرفية، العالج باللعب املتمركز على الصدمة، العالجالسلوكي، العالج املعرفي السلوكي املتمركز عل

باللعب الدينامي والعالج السلوكي املعرفي، النموذج النمائي التفككي لعالج ألاعراض التفككية، عالج تحصين حركة العين 

لسيكودينامي املختصر وسنحاول التطرق ألكثرها تعلق، العالج الجماعي لألطفال، العالج ا -وإعادة املعالجة، عالج الصدمة 

 :استعماال وهي

 :العالج النفس ي الدينامي الفردي -1

الدينامي الفردي من إعداد بينوس وایت  تقدم جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس استراتيجية متخصصة في التدخل النفس ي

، (غتصاب وجرائم العنف والقتل والاختطافالا )من العنف الشديد مثل  لعالج ألاطفال الذين شاهدوا أحداثا( 1110)

 سنة، 16و 0الاستراتيجية إلى أسلوب املقابلة مع ألاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  وتستند هذه

على جمع املعلومات عن الخلفية ألاسرية،  دقيقة، ويحرص الاختصاص ي إلاكلينيكي قبل إجراء املقابلة 13وتستغرق املقابلة 

 استجابة الطفل له، وكذلك املعلومات التي تتوافر من مصادر أخرى كاملدرسة، وتتم دمي، وأسلوبوظروف الحدث الص

 :عملية املقابلة واجراءاتها في ثالث مراحل كما يلي

  OPENIN:الافتتاحية  - أ

وأن يحكي  يتم تحديد الهدف من اللقاء وبناء العالقة بين املعالج والطفل، ويطلب منه في هذه الجلسة أن يرسم ما يريد،

قصة، أو رواية ملا رسم، ومن املؤكد هنا أن الطفل إذا ندعه يرسم وحده يكون أكثر اقباال على أن يعكس ذاته في الرسم، 

ويعبر عن خبراته فيما يتضمنه الرسم من رموز واشارات يرويها، وفي هذه املرحلة ينب ي أن يسعی املعالج الى أن يجد في رسم 

 .ث الصدمي وما يتصل بهالطفل ما يشير الى الحد

 

 

                                                           
44 .13أسطا جنان واخرون، مرجع سابق، ص   
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 : TRAUMAالصدمة  - ب

اصدار الانفعاالت او التفريغ الانفعالي حاملا يتبين مصدر الصدمة عن طريق ربط ما يتضمنه الرسم أو القصة من  -

تعبيرات تتعلق بالصدمة وقد تصدر عن الطفل انفعاالت عميقة، فيحاول املعالج حمايته من ان ينغمر في هذه 

 .تمر لفترة طويلةالعملية، او ان تس

تساعد هذه الخطوة الطفل على أن يتلفظ بكلمات عن خبرته الصدمية، ويصفها بعبارات أو صفات : إعادة البناء -

تعكس مشاعره، وتتغير وجهة املقابلة عندئذ من الوصف ألاكثر عمومية إلى الوصف ألاكثر خصوصية للصدمة وهنا 

ن حينما يتكلم ويفصح عن خبرته الصدمية، وفي هذه املرحلة يتعرف يراعى أن يخبر الطفل إحساسا بالسالمة وألاما

 : الطفل بمساعدة املعالج الجوانب التالية للصدمة

 الفعل الرئيس ي الذي شهده الطفل حينما تعرض لالعتداء وألاذى 

 الخيرة الادراكية للطفل، وما تشمله من مناظر وأصوات وروائح كان الطفل واعيا. 

  يكشف عن أسوأ لحظة في خبرته، وقد تكون هذه اللحظة مختلفة تماما عما توقعه الكباريطلب إلى الطفل أن. 

 :إلانهاء -ج

يتم التوضيح للطفل بان ردود فعله إزاء تلك الخبرات الصدمية هي استجابات مفهومة وواقعية وشائعة، وأن مخاوفه أمر  

 . 45اج إلى مساندة ودعم خاصة من قبل الاهلطبيعي ملثل هذه املواقف املؤملة، والطفل في هذه املرحلة يحت

 : العالج السلوكي املعرفي -2

لضحايا الاساءة الجنسية من خالل  ، PTSDإن العالج املعرفي السلوكي هو من أفضل الاساليب العالجية فعالية في عالج ال 

، والتحكم في 46ض لالعتداء مساعد الضحايا على التخلص من طرق التفكير السلبية املسيطرة على دماغهم بعد التعرّ 

 . الاضطرابات النفسية من خالل تعديل أسلوب تفكير املريض وادراكاته لنفسه وبيئته

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

ية للتغلب على الصدمة ذات الصلة بتعرضهم ملثل هذه الاساءة، والعالج والتخفيف منها املساعدة ألاطفال، ومقدمي الرعا

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

، وغالبا ما يعاني  داث الصادمةوهي فعالة في معالجة آثار ألاح وألامهات بشكل فعال على تطوير املهارات التي تدعم أطفالهم

 :هؤالء ألاطفال من

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

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

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

 .وصعوبة في النوم وفي التركيز، وفرط التوتر الجسدي والعاطفي، وسرعة الغضب والبكاء، وتجنب تذكر الصدمة

                                                           
45 .193،191، صسابق مرجع حمزة، فاطمة فتيحة، قزو   
46 https://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=403190  

11:12 الساعة على 11/02/9091: االطالع تاريخ  
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ر على السلوك، وألاداء املدرس ي، والانتباه وإلادراك الذاتي، هذه ألاعراض يمكن أن تؤثر على الحياة اليومية للطفل، وتؤث

 .47والتنظيم العاطفي، وقد أثبتت الدراسات فعالية هذا ألاسلوب لألطفال وآلاباء، وفي دعم الوالدين في عملية إنعاش الطفل

 . 48جلسة  11-1تتراوح عدد جلسات العالج السلوكي املعرفي في معظم الحاالت بين 

 :حركة العين واعادة املعالجةين تحصعالج  -1

والتي تؤكد فيه، على أن الذكريات " فرانسين شابيرو"، هو العالج النفس ي الذي وضعته EMDR49إن املعالجة النفسية وفق 

 املزعجة هي السبب الرئيس لالضطراب النفس ي التالي للصدمة،

ن أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، ووفقا وبالتالي هدف هذا ألاسلوب العالجي بصورة أساسية يتمثل بالتخفيف م

لشابيرو، عند حدوث تجربة قاسية أو مؤملة، قد تط ي آليات املواجهة املعرفية والعصبية العادية، ثم تتم معالجة الذاكرة 

 .واملحفزات الكافية املرتبطة، واملخزنة في الذاكرة في شبكة منعزلة

لذكريات املؤملة، والحد من آلاثار املتبقية، اذ هذه املنهجية العالجية هو معالجة هذه ا EMDRوالهدف من العالج وفق ال 

 .تسمح للمنتفعين من هذا العالج النفس ي بتطوير آليات املواجهة

النفسية العالجية في ألاصل لعالج البالغين الذين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة،  EMDRكما وضعت منهجية ال 

 .50حاالت لدى ألاطفال من مشاكل نفسية كبيرةكما انها تستخدم لعالج ال

 السبل الوقائية: ثانيا

تبدأ الوقاية من خالل نشر التوعية بدء من مرحلة ما قبل املدرسة، وفيما يلي خطة وقائية ملنع إلاساءة الجنسية حسب  

 :عمر الطفل

 .علم طفلك أسماء أجزاء الجسد: سنة ونصف -1

الجسد، والصراخ إذا حاول أحد ملس أجزاء الجسم الخاصة الطفل الخصوصية ألجزاء الحرص على تعليم : سنوات( 0-1) -1

والسيما بصورة مفاجئة، ويجب تقديم إجابات مباشرة عن أي سؤال يتعلق بالجسد أو الجنس، في حال اعتداء جنس ي على 

 .ألاطفال

صوصية الجسد ومعلومات نشر الثقافة مناقشة السالمة الشخصية بعيدا عن البيت، وفتح مناقشة خ: سنوات( 2 - 1) -0

 .الجنسية امليسرة للشباب، مما يشجعهم على التكلم عن تجاربهم املخيفة

                                                           
47  عينة لدى الصدمة بعد ما تكر  اضطرابات بعض خفض في سلوتكي -معرفي برنامج فعالية ،(9011) محمد، أحمد نبيل سماح 

.129 ص، 1دد الع، 2 المجلد واالرشادي، االكلينيكي النفس لعلم المصرية المجلة ،الجنسي للئحرش ئعرضو الذين االطفال من  
48 .191فتيحة قزو، مرجع سابق، ص    
49 EMDR .حركة العينين السريعة لمعالجة اضطرابات ما بعد الصدمة   
50 دراسة )حرتكة العينين السريعة والمئئابعة واعادة المعالجة في االضطرابات الئالية للصدمة ، (9017)مرسيلينا شعبان حسن،  

،1،9ص  دات العربية في علوم وطب النفس، سوريا،، مجلة المستج"(األمدر" أربع حاالت وفق   
http://arabpsynet.com/Documents/DocMarcelinaEMDR.pdf .11:01على الساعة  17/02/9091: تاريخ االطالع   

http://arabpsynet.com/Documents/DocMarcelinaEMDR.pdf
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التوعية الهامة في تحقيق السالمة الشخصية، من خالل الاشارة إلى ألاماكن التي قد تحدث فيها مشاكل : سنة( 11 - 2) -1

ومناقشة آلاداب العامة والسالمة الجنسية التي تتفق مع قيم .. نعزلةمثل غرف تغيير املالبس، أماكن التسوق، ألاماكن امل

 .العائلة واملجتمع

من املهم التأكيد على السالمة الشخصية، وألاماكن التي قد تحدث فيها مشاكل، من خالل مناقشة قضية : سنة( 12 - 10) -1

الحالل والحرام، وغض البصر، وعدم الخلوة، الاغتصاب، والعالقة بين الشاب والفتاة والتجاوزات التي قد تحدث، و 

 51والحدود التي ال يجب أن يعبرها أي شخص مع آخر

 الخاتمة

في ألاخير نصل الى انه يصعب الحد من مثل هذه املمارسات خاصة أن أغلبها تظل طي الكتمان كونها تقع في الوسط العائلي، 

أوضاع عائلية او اجتماعية او اقتصادية، وبالتالي يصعب الكشف أو او نتيجة إصابات مرضية نفسية ملرتكبيها أو تكون نتيجة 

 :التعبير عنها، الا انه يمكن تجنبها او التخفيف منها على ألاقل وعليه نقترح ما يلي

عاِته، اتبع أسلوب  - تعرَّف على جميع القائمين على رعاية طفلك، اسأل عن التاري  السابق لجليسات طفلك ورأ

عة ملعرفة ما يحدث في غيابك، ال تسمح بقضاء طفلك الوقَت مع راعذ بديل إذا لم تكن الزيارات املفاِجئ
َّ
ة غير املتوق

 .تعرفه جيًدا

 .تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الطفولة -

 .العمل على اعداد برامج وقائية خاصة بسوء معاملة الطفل من خالل تطوير استراتيجيات التدخل العالجي الفعال -

 .رسي  أهمية تربية الطفل على أسس التفهم والحماية الذاتية وليس الخوفت -

 .التوعية على وجود مؤسسات ومنظمات تعالج مسألة إلاساءة الجنسية للطفل -

 قائمة املراجع  

 .0، لسان العرب، املجلد (ت. ب)ابن املنظور  -

أنينة النفسية والاكتئاب لدى عينة من اساءة املعاملة البدنية والاهمال الوالدي والطم، (1331)باقري مي،   -

 .، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى تلميذات املرحلة الابتدائية بمدينة مكة املكرمة

الاساءة الجنسية لألطفال الوضع في لبنان، منظمة كفى  ، (1332)، محفو ، وآخرون. ألاسطا، زياد ر. جنان أ -

: مقال منشور على املوقع الالكتروني، ، لبنانشؤون الاجتماعيةوزارة ال/ عنف واستغالل املجلس الاعلى للطفولة

http://arablegislation.smarthostonline.com/Lists/Asset/Attachments/6752/%D8%A7%D9%84%D8%A5

%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%

-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84D8%A9%20

%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%84%D8%A8%D

9%86%D8%A7%D9%86.pdf 

                                                           
51   .111مرسيلينا حسن شعبان، مرجع سابق، ص 

http://arablegislation.smarthostonline.com/Lists/Asset/Attachments/6752/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86.pdf
http://arablegislation.smarthostonline.com/Lists/Asset/Attachments/6752/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86.pdf
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Résumé 

   L’agression sexuelle est un événement traumatique qui en survenant dans la vie d’un 

enfant, peut engendrer des dégâts sur le plan émotionnel, cognitif et relationnel.  

 Depuis le début des années 80, plusieurs modèles théoriques ont tenté d’apporter des explications 

quant aux liens de causalités, ainsi que les mécanismes impliqués dans l’apparition des répercussions 

psychologiques, survenant suite à une agression sexuelle commise à l’encontre des enfants . 

Nous avons tenté de répertorier les modèles conceptuels de base, et nous avons abouti à cinq modèles, que nous 

développerons à travers cette contribution. 

Ces modèles sont les suivants : les modèles des dynamiques multiples ; le modèle du traitement de l’information ; 

le modèle du trouble de stress post-traumatique ; les modèles développementaux ; ainsi que les modèles basés 

sur la théorie de l’apprentissage.   

 Nous avons remarqué que bien que ces modèles théoriques ont évoluées dans le temps, ils restent 

complémentaires, et plusieurs d’entre eux, même les plus anciens, restent d’actualité.   

Mots clés : agression sexuelle ; enfant ; répercussions psychologiques ; modèles théoriques ; répertoriage  

 :امللخص

 .وعالئقي ومعرفي عاطفي ضرر  الطفل في حياة في حدث إذا يتسبب أن يمكن صادم حدث هو الجنس ي الاعتداء

 ظهور  عليها ينطوي  التي وآلاليات لألسباب تفسيرات تقديم النظرية النماذج من عديدال حاولت الثمانينيات، أوائل منذ

 بنا وانتهى ألاساسية، املفاهيمية النماذج سردحاولنا  ألاطفال ضد املرتكب الجنس ي الاعتداء عن النفسية الناشئة التداعيات

 .املساهمة هذه خالل من بتقديمها سنقوم نماذجخمسة  إلى املطاف

 تنموية نماذج. الصدمة بعد ما اضطراب نموذج املعلومات؛ معالجة نموذج املتعددة؛ الديناميات نماذج: هي لنماذجا هذه

 .التعلم نظرية على القائمة النماذج إلى باإلضافة

 البعض، لبعضها مكملة تظل أنها إال الوقت، بمرور تطورت قد النظرية النماذج هذه أن من الرغم على أنه الحظنا لقد

 .منها ألاقدم حتى تستعمل منها الكثير يزال وال

 نظرية؛ قائمة نماذج النفسية؛ التداعيات الطفل؛ الجنس ي؛ عتداءالا  :الكلمات املفتاحية
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Abstract: 

 Sexual assault is a traumatic event that can cause emotional, cognitive and relational damage to a child's 

life.  

 Since the beginning of the 1980s, several theoretical models have attempted to explain the causal links 

and mechanisms involved in the appearance of psychological repercussions following a sexual assault 

committed against children.  

We have attempted to identify the basic conceptual models and have come up with five models, which we will 

develop in this paper. 

These models are:  the multiple dynamics models; the information processing model; the post-traumatic stress 

disorder model; the developmental models; and the learning theory models.   

 We have noted that although these theoretical models have evolved over time, they remain 

complementary, and many of them, even the older ones, remain relevant today.  

Keywords: sexual abuse; child; psychological impact; theoretical models; indexing. 

: introduction  

  Lorsqu’un événement traumatique telle que l’agression sexuelle survient dans la vie d’un 

enfant, il engendre des dégâts sur plusieurs sphères : émotionnelle, comportementale, cognitive, relationnelle, 

etc. 

Depuis le début des années 80, plusieurs auteurs ont proposé des modèles théoriques afin d’expliquer les liens 

de causalité, ainsi que les mécanismes impliqués dans l’apparition des différents effets survenant suite à une 

agression sexuelle. 

Quels sont donc les modèles conceptuels de base existant, pouvant expliquer ces mécanismes, et sur quoi ils 

reposent ?   

 1.  Modèles des dynamiques multiples 

 Ces modèles sont appelés « dynamiques multiples » car ils tentent d’expliquer l’influence des multiples 

facteurs liés à la situation de violence, et pas seulement ceux des actes abusifs (Freeman & Morris, 2001).  

Le syndrome d’accommodation pour l’abus sexuel d’enfants          1.1 

 En se basant sur les expériences cliniques, Summit en 1983 a rendu compte des effets de l’inceste sur des 

femmes victimes, selon lui, l’ensemble des réponses observées chez elles sont mieux décrit comme un syndrome, 

qui permet la survie de l’enfant au sein de la famille, mais qui l’isole d’une éventuelle acceptation, et d’empathie 

au sein de la société large.  
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Le syndrome d’accommodation de Summit représente des dynamiques ou des caractéristiques communes 

de comportements fréquents observés chez les victimes.  

Ce syndrome inclut cinq catégories décrivant des situations qui résultent d’impacts négatifs, à savoir : 1) le 

secret, 2) l’impuissance, 3) le piégeage et l’accommodation, 4) la divulgation retardée, contradictoire et peu 

convaincante, 5) la rétraction.  

Les deux premières catégories : le secret et l’impuissance, décrivent des situations ou des environnements 

qui augmentent la probabilité que les abus soient inaperçus ou ignorés par les adultes. Étant exposé à une telle 

situation, l’enfant estime que ce qu’il a subit est « honteux » et « mauvais », et qu’il est à blâmer parce qu’il 

n’arrive pas à l’arrêter.  

La troisième catégorie qui est le piégeage et l’accommodation, survient lorsque l’enfant ne cherche pas, ou 

ne reçoit pas une protection immédiate contre les abus, ce qui l’oblige à développer une sorte d’adaptation à la 

situation de violence qu’il subit. Ses compétences de survies sont souvent pathologiques : dépendance, 

autopunition, automutilation, restriction sélective de la réalité, assumer le rôle des parents et prendre soin du 

reste de la famille. Ces mécanismes d’adaptation permettent à l’enfant de fonctionner et de faire face à 

l’environnement violent (Freeman & Morris, 2001).  

 La divulgation qui est la quatrième catégorie de ce modèle apparaît lorsqu’il y a une détérioration des 

mécanismes d’adaptation, ce qui a comme conséquence que l’enfant ne parvient plus à fonctionner dans 

l’environnement de violence, l’enfant se retrouve dans l’obligation de divulguer ce qu’il subit en dehors de la 

famille, et comme il est peu probable que celui-ci soit cru, il se replie sur lui-même. Summit parle alors de la 

rétraction, qui est la cinquième catégorie de ce modèle, à ce niveau l’enfant ne se plaint plus des abus qu’il subit, 

puisque le mensonge est plus facilement accepté que la réalité qu’il vit (Freeman & Morris, 2001).  

Les dynamiques traumagéniques 1.2 

 Le modèle des dynamiques traumagéniques est un modèle à quatre facteurs qui suggère que l'agression 

sexuelle modifie l'orientation cognitive et émotionnelle de l’enfant victime envers le monde et provoque un 

traumatisme en déformant son concept de soi et ses capacités affectives, ainsi que des problèmes de confiance et 

d'intimité qui sont particulièrement prononcés chez les victimes d’agression sexuelle (Collin-Vézina et al., 2013).  

Pour Finkelhor et Browne (1985) qui sont les concepteurs de ce modèle, il existe quatre dynamiques 

principales qui expliqueraient l’apparition des symptômes suite à une agression sexuelle, à savoir : la 
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sexualisation traumatique, la stigmatisation, la trahison et l’impuissance. La sexualisation traumatique résulte de 

contacts et de relations sexuelles inappropriées ; les effets que les victimes peuvent ressentir comprennent 

l’évitement des relations sexuelles, le dégoût de tout ce qui est sexuel, un intérêt dévorant pour le sexe ou des 

problèmes d’identité sexuelle. La stigmatisation résulte du fait que les enfants se rendent compte que la violence 

sexuelle est un comportement socialement et moralement inacceptable et croient qu'ils sont responsables de la 

violence ou se sentent coupables parce qu’ils ont été maltraités ; en conséquence, les enfants peuvent s’isoler de 

leurs amis et des membres de leur famille. Le sentiment de trahison apparaît lorsque les enfants réalisent que 

l'adulte en qui ils avaient confiance leur a fait du mal ; et à partir de là, ils peuvent avoir du mal à faire confiance 

aux autres adultes. Des sentiments d'impuissance peuvent survenir lorsque les enfants se rendent compte qu'ils 

ne peuvent pas mettre fin à la maltraitance ou peuvent survenir plus tard, si et quand ils révèlent la maltraitance, 

lorsque le processus d'intervention commence et qu'ils sont submergés par tout ce qui leur arrive [traduction 

libre] (Cité dans Kinnear, 2007).  

Le modèle du traitement de l’information 2. 

 Burgess et al (1987) ont développé un modèle conceptuel qui repose sur la théorie du traitement de 

l’information comme moyen d’expliquer les effets des agressions sexuelles.  Ce modèle est basé sur l’hypothèse 

que la résolution de l’événement traumatisant, ne se produit que si ce dernier a été transféré de la mémoire à 

court terme à la mémoire à long terme, et ce dans le cas où un bon traitement de l’information a été fait, dans le 

cas contraire, soit il reste en mémoire à court terme ou il est défendu par des mécanismes cognitifs.  

Selon les auteurs, dans les deux cas, la personne vit continuellement l’événement soit de façon consciente 

ou à différents niveaux d’inconscience, et dans ce dernier cas, il a plus de risque de développer un trouble de 

stress post-traumatique.  

Ils ont également cité un certain nombre de mécanismes de défense qui sont mis en jeux, à savoir : « la 

dissociation », qui apparaît lorsque l’esprit fragmente l’intégrité psychique dans le but de survivre, il en résulte 

que l’enfant détourne son attention des violences sexuelles qu’il subit. Un autre mécanisme, celui de la 

« fragmentation » de l’égo, qui peut se produire lorsqu’il y a une perturbation de l’intégration des différentes 

fonctions de la personnalité (ex : sens de soi, mémoire, apprentissage), provoquant une division entre ces 

fonctions. « La dysharmonie », qui entraîne des perturbations du fonctionnement des mécanismes d’excitation 

du corps, provoquant soit des réponses d’évitement, des niveaux d’activités excessifs, ou des plaintes somatiques 

fréquentes. « La répression » est un mécanisme qui entraîne un blocage de l’événement traumatisant et son 

effacement de la mémoire, l’individu n’est donc pas en mesure de se rappeler de l’événement même lorsqu’il est 
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confronté à des rappels. Le «fractionnement » quant à lui, implique un conflit entre les exigences instinctives 

d’une personne et celles de son environnement. Un autre mécanisme cité par les auteurs, est celui de « la 

suppression » qui permet à l’enfant de se souvenir de certains aspects de l’événement traumatisant uniquement 

lorsque des indices sont fournis. Enfin, un dernier mécanisme qui est celui de la « compartimentation » qui se 

développe lorsque le souvenir de l’événement n’est accessible que par projection ou confrontation directe 

(Freeman & Morris, 2001).  

Le modèle du Trouble de Stress Post-Traumatique 3.  

 Au milieu des années 80, certains chercheurs et cliniciens ont exploré l’application du cadre du Trouble 

de Stress Post-traumatique (TSPT), tels que Briére 1992, Herman 1992, Kiser et al, 1988, Linberg et Distad 1985, 

Wolf et al., 1989). 

La conceptualisation des effets de l’agression sexuelle autant que TSPT a commencé en partie à cause de 

l’absence d’un cadre unificateur pour comprendre les différentes réponses de l’agression sexuelle. Selon 

l’Association Américaine de Psychiatrie (1994) dans son Manuel Statistique et Diagnostique des Troubles 

Mentaux (DSM IV), le TSPT peut survenir lorsqu’une personne est exposée à un événement considéré comme 

une menace pour lui et pour autrui. Ce trouble est caractérisé par la reviviscence (p.ex. pensées et/ou rêves 

récurrents et pénibles de l’événement), un évitement chronique des stimuli associés au traumatisme et des 

symptômes d’hypervigilance [traduction libre] (Freeman & Morris, 2001).  

L’application du cadre conceptuel du TSPT aux effets de l’agression sexuelle semble être appropriée pour 

ceux qui soutiennent cette position pour trois raisons : premièrement, les actes de violence semblent répondre à 

la définition du traumatisme. Par exemple, les agresseurs font souvent subir aux enfants des actes qui peuvent 

entraîner des douleurs et des blessures physiques (p.ex. rapports vaginaux ou anaux). Deuxièmement, la 

recherche démontre que certaines personnes qui ont eu une expérience d’agression sexuelle présentent des 

symptômes définissant le TSPT. Troisièmement, selon Wolf et al, les trois variables supposées affecter l’impact de 

l’agression sexuelle, à savoir : la gravité du traumatisme ; la disponibilité du soutien social ; ainsi que le style 

d’attribution concernant la cause des événements négatifs, influencent également la réaction d’une personne à 

des événements traumatisants, qui conduisent souvent au développement du TSPT] (Freeman & Morris, 2001).  

4. Les modèles développementaux 

 Contrairement aux adultes, les enfants connaissent des niveaux de changements relativement rapides à 

la fois physiques et psychologiques. Des théoriciens en développement tels que Alexander 1992, Cole et Putnam 
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1992, Spaccarelli, 1994, Putnam, 1990, ont proposé des modèles développementaux pour expliquer l’impact de 

l’agression sexuelle sur les enfants. (Freeman & Morris, 2001).       

Alexander (1992), postule que la diversité des symptômes interpersonnels, affectifs et cognitifs manifestés 

par les survivants de violence sexuelle est médiée par les expériences d’attachement des survivants. Il applique la 

théorie de l’attachement aux problèmes des agressions sexuelles de deux manières, la première explique à quel 

point les relations abusives peuvent se développer au sein de la structure familiale, la deuxième démontre 

comment les abus peuvent provoquer des séquelles à long terme pour les survivants adultes d’agression 

sexuelle. 

 L’auteur explique de quelle manière les relations abusives apparaissent en milieu familial par trois 

aspects principaux se trouvant dans l’attachement précaire : le rejet, l’inversion des rôles/ parentification, et enfin 

la peur/ les traumatismes non résolus.  

Alexander explique que l’enfant qui développe un attachement évitant en raison du rejet qu’il a subi de la 

part de ses parents, se sent mal aimé, et il est moins capable que la plupart des enfants de se défendre ou de 

demander de l’aide à l’extérieur ou à l’intérieur de la maison, le rejet peut également être une cause principale de 

l’inceste entre frère et sœur lorsque ce ne sont pas les parents qui sont agresseurs.  

L’inversion des rôles/ parentification est considérée comme un thème souvent évident dans les familles 

incestuelles, qui a été associé principalement au modèle résistant de l’attachement. L’enfant joue le rôle parental 

pour plusieurs raisons, et se retrouve face à un parent qui demande à ce que ses besoins émotionnels et sexuels 

soient assouvis par lui.  

Pour ce qui est de la peur et des traumatismes non résolus, qui est le dernier thème de l’attachement 

précaire, il est associé au modèle de l’attachement désorganisé. Dans ce cas, le parent peut être lui-même été 

agressé sexuellement durant son enfance, ou a pu ressentir une peur de l’abandon généralisée. Le parent 

agresseur avec des antécédents d’attachement désorganisé peut tenter de supprimer ou de réprimer son propre 

traumatisme, ou son expérience d’abandon par la toxicomanie ou la dissociation, réduisant ainsi le contrôle de 

ses pulsions. Le parent non agresseur quant à lui, se trouve impuissant d’avoir à reconnaitre les circonstances 

d’expériences déjà trop familières, il peut ne pas voir les preuves évidentes des abus, et ne pas entendre les 

demandes d’aide de son enfant.  

 Alexander (1992), pense que les effets à long terme de l’agression sexuelle peuvent être expliqués par la 

théorie de l’attachement de Bowlby, selon laquelle les interactions qui se font très tôt dans la vie de l’enfant, 
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entre lui et le donneur de soins, se traduisent par le développement de modèles cognitifs et affectifs qui 

détermineront la qualité des relations sociales futures et qui guideront plus tard le comportement social de 

l'enfant. 

 De plus, en se référant à celle-ci, il a constaté que les sous types de l’attachement insécure (résistant, 

évitant, et désorganisé), pouvant se développer à partir de l’exposition à l’abus sexuel donneraient des réactions 

négatives différentes.  

Un attachement résistant peut être considéré comme une prédisposition à une revictimisation d’un adulte 

survivant, des difficultés interpersonnelles, hypervigilance, des symptômes d’anxiété et de peur, ainsi qu’au 

trouble de personnalité limite. Un attachement désorganisé peut conduire à un style d’adaptation dissociatif et 

un risque plus élevé de symptômes de TSPT, le trouble de personnalité limite et le trouble de la personnalité 

multiple. Enfin, l’attachement évitant peut prédisposer la personne à des stratégies d’adaptation basées sur le 

déni, l’évitement des souvenirs de la violence, ainsi que la diminution de la capacité d’exprimer ses émotions aux 

autres.  

 Le modèle de Putnam quant à lui, est spécifique aux effets de l’inceste sur le développement, il se base 

sur le fait que « la coordination d’un sens de soi sécure et intègre, et des relations interpersonnelles significatives, 

représente le noyau du fonctionnement de la maturité ». Autrement dit, les événements d’abus sont susceptibles 

de perturber la capacité de l’enfant à maîtriser des tâches cruciales de chaque période de son développement, ou 

les jalons qui conduisent à un sens de soi intégral, ce qui pourrait entraver le développement des capacités 

d’adaptation efficaces. L’enfant pourrait donc utiliser des stratégies de coping inefficaces voir nuisibles.   

Les mauvaises adaptations des stratégies de coping utilisées varieront selon l’âge auquel la violence sexuelle 

a commencé, et de sa durée. Chez l’enfant d’âge préscolaire par exemple, les stratégies de coping peuvent être 

limitées au déni et à la dissociation, parce que le refus actif et l’évitement peuvent êtres opprimés par l’agresseur. 

Inversement, les enfants d’âge scolaire sont dotés de capacités de coping introspectives, ce qui augmente la 

probabilité qu’ils présentent des réactions de culpabilité et de honte durant cette période (1992, cité dans 

Freeman & Morris, 2001).   

 Spaccarelli (1994), s’est inspiré de la théorie transactionnelle du développement pour comprendre les 

effets des agressions sexuelles commises envers les enfants, cette théorie stipule que le développement passe par 

une série de transactions personne-environnement qui déterminent un cours ou une trajectoire prédisant des 

résultats sains ou psychopathologiques (Sameroff & Fiese, 1990, cité dans Spaccarelli, 1994). L’environnement 
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d’un enfant n’est pas un intrant statique mais soumis à des changements organisationnels majeurs qui 

affecteront les ressources et les compétences individuelles et influenceront la direction des trajectoires de 

développement (Sameroff, 1990, cité dans Spaccarelli, 1994). De plus les ressources internes de l’enfant peuvent 

avoir une influence significative sur l’organisation de l’environnement.  

Spaccarelli explique que la violence sexuelle ne devrait pas être conceptualisée uniquement en fonction des 

caractéristiques qui décrivent les épisodes de violence (par exemple : la gravité, la fréquence, la durée, etc.), mais 

en terme de l’étendue de l’impact de la violence sur la famille et l’environnement de l’enfant. 

Comme Cicchetti et Rizley l’ont mentionné, la maltraitance à tendance à impliquer de multiples facteurs qui 

potentialisent les mauvais résultats développementaux (1981, cité dans Spaccarelli, 1994). En conséquent, un 

ensemble de stresseurs influe sur l’adaptation de l’enfant à savoir : l’agression sexuelle elle-même, avec ses 

caractéristiques (durée, présence de force ou de menaces), les événements associés à l’agression (changement 

dans la structure familiale, conflits, dysfonctionnement familial, isolement), ainsi que les événements associés au 

dévoilement (réaction des parents et de l’entourage, enquêtes, procédures judiciaires). L’enfant risque d’éprouver 

des problèmes d’adaptation en fonction du nombre d’éléments stressants qu’il subit.  

Spaccarelli stipule également que des facteurs personnels tels que l’évaluation cognitive et les attributions 

(blâme, perte de confiance, perception de menaces à l’intégrité psychologique), ainsi que les stratégies 

d’adaptation de l’enfant (évitement, pensées magiques) sont considérés comme des médiateurs entre les 

événements associés à l’agression sexuelle et ses conséquences.  

D’autres variables tels que les caractéristiques de l’enfant victime (personnalité, niveau de développement), 

ainsi que les sources de soutiens disponibles, sont modératrices de la force d’influence des variables médiatrices 

(Hébert 2011 ; Paradis 2017).   

 Enfin, Putnam a combiné les perspectives : dynamique, développementale et biologique pour décrire 

comment l’agression sexuelle incestuelle peut perturber le développement de la représentation de soi. Selon ce 

modèle, ces perturbations se développent en raison d’un état altéré de conscience résultant de l’abus. Selon 

l’auteur, ce sont les perturbations dans ses représentations de soi, plutôt que les abus en soi, qui expliqueraient 

les problèmes rencontrés à la suite des agressions sexuelles.  

Il explique que la perte des souvenirs d’enfance due à des états dissociatifs peut entraîner un sentiment 

fragmenté de soi, qui peut conduire au développement d’une pathologie comme un trouble de personnalité 

limite ou un trouble de personnalité multiple. De même, certains états tels que les flashbacks, et les attaques de 
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panique déclenchés par l’environnement entraînent une inquiétude excessive concernant le contrôle. De plus, 

des perturbations dans les domaines de l’identité sexuelle ou le développement d’une identité en tant que 

victime peuvent conduire à des relations de revictimisation à l’âge adulte.   

Putnam suggère également que les troubles de l’image corporelle peuvent expliquer certains problèmes tels 

que la régression, la mutilation et les réactions de conversion. Enfin, la faible estime de soi observée chez les 

personnes qui ont souffert d’une agression sexuelle durant leur enfance peut résulter comme un point culminant 

de perturbations citées précédemment (1990 ; Freeman & Morris, 2001)  

 Les modèles basés sur la théorie de l’apprentissage 5. 

Le modèle Cognitivo-Comportemental            5.1 

 C’est un modèle conceptuel basé sur la théorie cognitivo-comportementale, il a été développé par Hoeir 

et al. Le modèle propose de comprendre les effets de l’agression sexuelle commise envers les enfants lorsque les 

expériences sont perçues comme se produisant le long d’un continuum allant de difficile (regarder de la 

pornographie), stressant (être témoin d’un viol) au traumatique (subir une relation sexuelle, un viol), les effets 

négatifs augmentent en fonction des expériences vécues, en passant de difficiles à traumatisantes.  

Pour expliquer le développement et le maintien de ces effets, Hoeir et ses collaborateurs se sont basés sur 

des processus comportementaux et cognitifs. Ils suggèrent que le conditionnement classique peut les expliquer, 

dans la mesure où des stimuli neutres (exemples : pensées, lit, salle de bain) sont associés à des stimuli 

inconditionnels (exemples : bruits forts, agression physique) de l’événement de violence qui suscitent une 

réponse de manière automatique (exemples : Augmentation du rythme cardiaque, peur). Grâce à cette 

association, les stimuli neutres deviennent des stimuli conditionnés qui provoquent ces réponses identiques ou 

similaires. Les auteurs pensent également que le conditionnement classique peut expliquer la reviviscence de 

l’expérience traumatique (cauchemars, flashbacks), la reconstitution (exemple : recréer de façon motrice les 

épisodes traumatiques), ainsi que la peur et l’anxiété généralisées.  

 Hoier et ses collaborateurs affirment en se basant sur les traditions opérantes du behaviorisme que les 

processus de renforcement et de punition pourraient également expliquer certains effets de l’agression sexuelle à 

l’encontre des enfants. Le renforcement négatif (c'est-à-dire la suppression d’un stimulus à la suite d’une réponse 

qui augmente sa probabilité future) peut expliquer les réponses d’évitement, telles que les phobies et les stimuli 

spécifiques aux traumatismes, tels que les problèmes d’ordre sexuel ; le retrait social ; les fugues, la 
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consommation de drogue et d’alcool ; le suicide ; le processus de dissociation ; ainsi que l’agressivité et d’autres 

problèmes extériorisés qui peuvent fonctionner pour éliminer les stimuli aversifs.  

Pour ce qui est du renforcement positif (c'est-à-dire la présence d’un stimulus suite à une réponse qui 

augmente sa probabilité future) il peut rendre compte de la probabilité que l’enfant ait des comportements 

sexualisés, tels que la masturbation et des contacts inappropriés avec autrui.  

Enfin, la punition (c'est-à-dire la suppression ou la présence d’un stimulus suite à une réponse qui diminue 

sa probabilité à l’avenir) peut expliquer la diminution des réponses d’adaptation active, telles que les tentatives 

d’empêcher des éventuelles situations d’abus sexuel, souvent observée chez les victimes.  

 Pour ce qui est du maintien à long terme des réponses chez les victimes d’agression sexuelle, Hoier et ses 

collègues proposent plusieurs mécanismes, tels que la généralisation des stimuli conditionnés, ainsi que les 

processus cognitifs (les cognitions construites pour décrire les relations : antécédent- comportement-

conséquence conduisent les victimes à réagir différemment aux abus) [traduction libre] (1992, cité dans 

Freeman & Morris, 2001).  

Le modèle comportemental  5.2 

 Élaboré par Polusny et Follette (1995), ce modèle explique les répercussions négatives à long terme, 

souvent observées chez les adultes ayant vécu une agression sexuelle durant leur enfance. Il se base non 

seulement sur l’évaluation des caractéristiques individuelles, mais également sur le système avec lequel l’enfant 

interagit, tel que la famille et l’école, et le contexte socioculturel, et ce dans une approche uniquement 

comportementale, sans tenir compte des aspects cognitifs.  

 Les auteurs expliquent le comportement d’évitement des victimes d’abus sexuels en se référant à la 

théorie de l’évitement émotionnel de Hayes, qui stipule que cette stratégie est utilisée pour éviter ou atténuer 

temporairement les répercussions internes causées par les expériences d’abus sexuel, telles que les pensées, les 

souvenirs, et les états affectifs associés à celles-ci, ainsi que les auto-évaluations négatives [traduction libre] 

(1987, cité dans Polusny & Follette, 1995).  

Ce modèle théorique suggère que les comportements d’évitement émotionnel tels que la toxicomanie par 

exemple, sont renforcés négativement par la suppression des réponses affectives intenses associées aux 

expériences de violence sexuelle, ce qui peut mener les personnes à se mettre dans des situations dangereuses 

qui peuvent augmenter le risque de revictimisation (Polusny & Follette, 1995).    
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Rodriguez et al ont même constaté une corrélation significative entre l’utilisation des comportements 

réducteurs de tensions et le niveau des symptômes post-traumatiques chez les survivants d’agression sexuelle 

[Traduction libre] (1992, cité dans Polusny & Follette, 1995). 

Le modèle analytique du comportement  5.3 

 Afin de développer une compréhension sur les effets indésirables observés chez les victimes d’agression 

sexuelle, Freeman et Morris se sont appuyés sur les modèles comportementaux cités précédemment. L’analyse 

analytique du comportement postule que pour rendre compte des effets consécutifs à une agression sexuelle, il 

faudrait analyser le contexte dans lequel ils se produisent.   

Les auteurs ont examiné comment les processus de renforcement positif et négatif peuvent maintenir les 

effets indésirables persistants, ils ont également décrit le rôle du langage (le comportement verbal), en fonction 

d’un autre comportement qui est l’équivalent d’un stimulus, et comment les stimuli environnementaux non 

présents pendant la situation de violence pourraient occasionner des effets indésirables sans historique 

d’apprentissage direct. Ils ont aussi exposé dans ce modèle les processus par lesquels certaines situations de 

violence peuvent conduire les victimes à ressentir certaines réactions émotionnelles (culpabilité, désespoir).  

Pour ce qui est des effets à long terme de l’agression sexuelle, Freeman et Morris ont fourni un compte 

rendu sur la façon dont les expériences d’apprentissage précoce peuvent mener à des modèles de 

comportements particuliers plus tard dans la vie (revictimisation, prostitution…etc.) [Traduction libre] (1999, cité 

dans Freeman & Morris, 2001).  

 Comme nous le constatons dans la littérature citée ci-dessus, plusieurs chercheurs ont tenté d’expliquer 

la manière avec laquelle apparaissent les effets négatifs après une agression sexuelle, et comment ils se 

maintiennent à long terme, et ce, soit en se basant sur des théories psychologiques préexistantes ou sur leurs 

expériences cliniques.   

Freeman et Morris (2001) abordent les limites de chaque modèle, ils commencent par les modèles des 

dynamiques multiples, et expliquent que ceux-ci manquent de toute base empirique ou expérimentale, ils sont 

issus principalement d’expériences cliniques, ce qui limite leur fiabilité et généralité.  

 Dans le modèle du traitement de l’information, les auteurs ont utilisé des constructions hypothétiques 

pour expliquer les comportements observés chez les personnes ayant subi une agression sexuelle, ce qui peut 

nuire à la recherche de variables causales observables et vérifiables.  
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Pour ce qui est du modèle du Trouble de Stress post-Traumatique, Freeman et son collègue disent qu’il se 

focalise uniquement sur les événements des actes abusifs, sans tenir compte des autres facteurs situationnels, 

qui peuvent être tout aussi importants.  

Concernant les modèles développementaux, ils pensent que la plupart des auteurs se sont intéressés aux 

abus sexuels incestueux, et nous ne pouvons pas savoir si ces modèles sont applicables pour expliquer d’autres 

relations abusives.   

Contrairement aux autres modèles, les théories de l’apprentissage comportemental sont celles qui 

expliquent les effets des agressions sexuelles en faisant appel principalement à des causes environnementales 

objectives et observables. Cependant, pour démontrer empiriquement les éventuelles relations existantes entre 

les variables, celles-ci doivent être manipulées, ce qui peut dans certaines situations enfreindre l’éthique.    

Conclusion : 

 Pour conclure, nous pouvons dire que vu la complexité et la diversité des répercussions pouvons 

parvenir suite à une agression sexuelle à l’encontre des enfants, ces modèles théoriques ont touché plusieurs 

sphères du fonctionnement psychologique, à savoir l’aspect cognitif, affectif, relationnel, etc. certain modèles ont 

même abordé l’aspect environnemental, plus précisément la dynamique familial, qui peut également avoir un 

impact sur les réactions suite à ce type de violence.  

Par conséquent nous pouvons dire qu’il existe une complémentarité non négligeable entre les différents 

modèles théoriques présentés.  
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 الاستغالل  الجنس ي  لألطفال  عبر شبكة الانترن   في ظل جائحة كورونا

Sexual exploitation of children via the Internet in light of the Corona pandemic 

      حافظي سعادد  

وبكر بلقا يد تلمسان كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أب أمحاضرة أستاذة   

 الملخص

 :لذلك املتوقعة التداعيات وشهدنا .أبوابها البالد أنحاء جميع في املدارس أغلقت كورونا، فيروس انتشار  ملنع الجهود إطار 

ا، متأخرين طالًبا   .ألاطفال ضوضاء بسبب أعمالهم إنجاز  من يتمكنون  ال  وآباءً  دراسيع

 ومستغلو  إلانترنت، شبكة على يدخلون  البيت، في ألاطفال يوجد فعندما .هنا دورها تؤدي رعًبا أكثر  مشكلة هناك لكن

 املعروفة ،ألاوروبي لالتحاد التابعة القانون  إنفاذ وكالة نشرته حديث تقرير  أشار  فلقد .الفرصة هذه يفوتوا لن ألاطفال

ا ألاطفال استغالل يحاولون  الذين أولئك عند الرقمي النشاط في زيادة هناك أن إلى «يوروبول »بالـ اختصاًرا  شبكة عبر  جنسيع

  ألاكثر  السن صغار  فيها يكون  أن يتوقعون  التي املنتديات على منشورات ألاطفال مستغلو  ينشر  .إلانترنت
ً
 لالستغالل عرضة

 أصدر  املاض ي، مارس شهر  نهاية وفي .الكمبيوتر أجهزة على الوقت من الكثير  وقضاء الرقابة، وقلة الاجتماعية العزلة بسبب

 ا .البالد أنحاء جميع في ل باء الخطر هذا من تحذيًرا الفيدرالي التحقيقات مكتب

  كورونا جائحة – الاستغالل – الطفل حماية – الدولية الجهود – الجنس ي الاستغالل  املفتاحية لكلمات

As part of efforts to prevent the spread of the coronavirus, schools across the country have closed. We've seen 

the expected repercussions: students are behind in school, and parents can't get their work done because of the 

children's noise. 

But there is an even more terrifying problem at play here. When children are at home, they go online, and child 

predators will not miss this opportunity. A recent report published by the European Union's law enforcement 

agency, Europol, indicated that there is an increase in digital activity among those trying to sexually exploit 

children online. Child predators post on forums where they expect young people to be most vulnerable to 

exploitation due to social isolation, lack of censorship, and spending a lot of time on computers. And at the end 

of March, the FBI issued a warning of this danger to parents across the country. 

pandemic corona exploitation, protection child efforts, international exploitation, sexual Keywords: 

 

  مقدمة

 :لذلك املتوقعة التداعيات وشهدنا .أبوابها البالد حاءأن جميع في املدارس أغلقت كورونا، فيروس انتشار  ملنع الجهود إطار 

ا، متأخرين طالًبا   .ألاطفال ضوضاء بسبب أعمالهم إنجاز  من يتمكنون  ال  وآباءً  دراسيع

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/pandemic-profiteering-how-criminals-exploit-covid-19-crisis
https://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/school-closings-due-to-covid-19-present-potential-for-increased-risk-of-child-exploitation
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 ومستغلو  إلانترنت، شبكة على يدخلون  البيت، في ألاطفال يوجد فعندما .هنا دورها تؤدي رعًبا أكثر  مشكلة هناك لكن

 املعروفة ،ألاوروبي لالتحاد التابعة القانون  إنفاذ وكالة نشرته حديث تقرير  أشار  فلقد .الفرصة هذه يفوتوا لن ألاطفال

ا ألاطفال استغالل يحاولون  الذين أولئك عند الرقمي النشاط في زيادة هناك أن إلى «يوروبول »بالـ اختصاًرا  شبكة عبر  جنسيع

  ألاكثر  السن صغار  فيها يكون  أن يتوقعون  التي املنتديات على منشورات ألاطفال مستغلو  ينشر  .إلانترنت
ً
 لالستغالل عرضة

 أصدر  املاض ي، مارس شهر  نهاية وفي .الكمبيوتر جهزةأ على الوقت من الكثير  وقضاء الرقابة، وقلة الاجتماعية العزلة بسبب

 البالد أنحاء جميع يف ل باء الخطر هذا من تحذيًرا الفيدرالي التحقيقات مكتب

 

 ،Times York New «تايمز نيويورك» صحيفة نشرت فقد .إلانترنت عبر  الجنس ي الاعتداء مخاطر  آلاباء من الكثير  يدرك ال 

  Fortnite «فورتنايت»و ،MineCraft «ماينكرافت» لعبتي يلعب ابنها تترك كانت تيال ألامهات إحدى قضية عن مؤخًرا
ً

 من بدال

 وجود في البهيمية ملمارسة فيديو  مقطَع  الحق وقت في اكتشفت ثم ،Auto Theft Grand «أوتو ثيفت جراند» عنًفا ألاكثر  اللعبة

 أفادت 1312 عام في .متزايد نحوذ  على ألاخبار  هذه مثل تشيع .آخرين العبين مع إلانترنت على ابنها محادثات في ألاطفال، أحد

 .منصاتها في ألاطفال على جنس ي اعتداء مواد تتضمن واقعة مليون  11 من أكثر  باكتشافها التكنولوجيا شركات

ّصر، بأنهم يتظاهرون ما وغالًبا الفيديو، ألعاب وجلسات الدردشة غرف إلى ألاطفال مستغلو  ويدخل
أ
 محادثات ويبدأون  ق

 بعض في) فاضحة جنسية فيديوهات أو  بصور  إليهم يرسلوا كي ألاطفال على البالغين ضغط إلى الاتصاالت تلك وتتطور  .بريئة

 يستخدم والحًقا (.بأنفسهم ثقتهم حول  الضعف نقاط استغالل بواسطة أخرى  وأحياًنا املالية، الرشاوى  بواسطة ألاحيان

   الصور  تلك املستغلون 
ً
 على والحفا  الفاضح الجنس ي املحتوى  من املزيد إرسال على ضحاياهم إجبار  أجل من بتزاز لال  وسيلة

 .ومتزايد مستمر  نحوذ  على بالصور  يمدوهم لم إذا ألاطفال آباء إلى الصور  بإرسال يهددون  وقد .الجنس ي الاستغالل سرية

 

  كورونا، فيروس انتشار  ملنع الجهود إطار فماهي طبيعة 

  دوليا الاستغالل من طفلال حماية  أوال 

وهو يسبق  إلاعالن العالمي  لحقوق إلانسان  بأكثر  من عشرين عاما ،لقد دعا  إلاعالن    1111إن   إعالن حقوق الطفل 

يجب أن يوضع :  إلى  أن يقوم  إلانسان   بأفضل  مالديه للطفل ، وامتد  هذه الفكرة  من خمسة  مبادئ  أساسية  وهي 

يمكنه من النمو  الطبيعي  املادي والروحي  توفير الغذاء  للطفل الجانح  والغاية الصحية للطفل   املريض  الطفل  في وضع 

 .وإعادة الطفل املنحرف  إلى جادة الصواب  ومساعدة الطفل 

ربية الطفل  املهم أن  يتلقى الطفل الحماية في أوقات الكوارث والشدة  حماية الطفل من كافة مظاهر  الاستغالل  ووجوب ت 

يبقى صكا مهما  في  1111وتوعيته  باستثمار مواهبه  وتوظيف  قدراته  لخدمة  البشرية  رغم هذه  املالحظة  فان إعالن    

 .مجال حماية الطفل  وتناول كذلك  حقوق سياسية واقتصادية  واجتماعية وثقافية 

وجاء إلاعالن مكونا     من ديباجة  1/11/1111تحدة  اعتمدت الجمعية العامة  لألمم امل:  1111إعالن حقوق  الطفل  

 .وعشر مواد 

إلى جانب الصكوك العاملية  الخاصة بحقوق إلانسان  هناك  عدد من الصكوك  إلاقليمية  في ايطار : الحماية إلاقليمية 

لقد  كانت  جامعة الدول   1120جامعة   الدول العربية    ومجلس أوروبا والاتحاد  إلافريقي ميثاق  حقوق الطفل  العربي 

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/pandemic-profiteering-how-criminals-exploit-covid-19-crisis
https://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/school-closings-due-to-covid-19-present-potential-for-increased-risk-of-child-exploitation
https://www.nytimes.com/interactive/2019/12/07/us/video-games-child-sex-abuse.html
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العربية  سباقة في مجال  حقوق الطفل    فقد اعتمد مجلس  الجامعة ميثاق  حقوق الطفل العربي    على  عاتق الدول  

ولإلشارة إلى مكانته  الخاصة   في   1111وقد اختير لفظ إلاعالن     كأهم  لهذا الصك للتذكير  من جهة بصلته  بإعالن عام 

فقد أكد امليثاق  على عدد من املبادئ ألاساسية أهمها تنمية الطفولة    على وجه التحديد،  كما أكد امليثاق  على  عالقته 

  52عدة مبادئ أساسية أهمها حق الطفل  على وجه التحديد  كما أكد امليثاق   على عدة مبادئ أساسية أهمها حق الطفل

تماعية  وحق الطفل  في اسم وجنسية  وحق في التعليم  واللهو وحقه  في  في إشباع حاجاته البيولوجية  والروحية والاج

سنة   وهو تعريف  11الانفتاح  من حوله ، ويالحظ أن امليثاق  عرف  الطفل أنه كل طفل عربي  من  يوم مولده   إلى بلوغه 

عاما  وهو  بذلك  يضيق من   12شد ال يتفق  مع الاتجاه  السائد  قفي القانون الدولي الوضعي  الذي يقول   إن سن الر 

نطاق  الشخ  ي للحماية  املقررة  بمقتضاه  وقد عالج  هذا الايطار  أهم التحديات  التي تواجه  حقوق  الطفل  في الدول 

 53. العربية     وحدد أهداف    الواجب تحقيقها  في  مجال  حماية الطفل 

                                                           
؛ رضا خماخم ،  حقوق إلانسان  11.ص 11مصطفى بن جعفر ،  حماية الطفل من الاستغالل الجنس ي ،  مجلة التشريع والقضاء ،  أنظر ،52

؛  محمد الحبيب شريف ، أجيال حقوق إلانسان  ، مجلة التشريع  11.ص  12واملجتمع املدني ،  جدور املفهومين  وألانموذج التونس ي ،  ديسمبر 

  11.،ص  11؛  حميدة العريق ، حماية الطفل من الاستغالل الاقتصادي ،  مجلة التشريع والقضاء  جانفي  61.ص 12ر والقضاء ، ديسمب

؛  محمود كعباش ،  دور  77.ص  11نجيبة  الشريف ،  دور قاض ي ألاسرة في حماية الطفل  املهدد ،  مجلة التشريع  والقضاء تونس   جانفي 

؛  جمال شهلول    ، اسناد لقب   عائلي للطفل   10.ص 11فولة الجانحة  ، مجلة التشريع والقضاء ،  جانفي قاض ي ألاطفال  في حماية الط

؛جمال شهلول ،  إسناد لقب عائلي  لألطفال املهملين ،  مجلة التشريع والقضاء  جانفي  10.ص  11املهملين  مجلة التشريع والقضاء  جانفي 

 11تنفيذ القرارات   وألاحكام الصادرة  في شأن  ألاطفال  الجانحين  مجلة التشريع والقضاء  جانفي ؛ جالل الدين بوكتيف ،   160.ص11

؛ طه جبارال  صابر  النظرية    111.ص  11؛ فاطمة عباس ، الحماية  القانونية للطفل املهدد ،  مجلة التشريع  والقضاء ،  جانفي  110.ص

؛ ، العزاوي لحى  عبد البافي  محمود  القيمة القانونية لقرارات   1331لقانون  منشورات  الحلبي ؟، العامة لحقوق إلانسان  بين الشريعة  وا

؛  الطيب اللومي ،  رعاية  الطفولة  في املجتمع املتوازن  1331مجلس ألامن الدولي  في مجال حماية حقوق إلانسان  منشورات الحلبي الحقوقية 

وألاسرة  في إلاسالم والقانون الوضعي   بتونس ؛ خليل  بوهالل  ، حماية  الطفل  وقاية  للمستقبل  ، مجلة   ااكتوبر ؛ محمد  املنجي ،  الطفل

؛  الهادي تريكي ،    11؛ سامي ملبادرة  حقوق الطفل  في القانون  التونس ي ،  مجلة التشريع والقضاء أكتوبر   11.ص   11التشريع  والقضاء  ،

نجيمة الشريف ،  دور التشريع  والقضاء بتونس  في   111.ص  111اية  الطفل  مجلة البحوث والدراسات  جانفي دور املحامي  في  في حم

؛  عمر الشابي ، حماية  ألاطفال  الجانحين  مجلة  البحوث  والدراسات   11.ص  1111تجسيم  حقوق الطفل  مجلة التشريع  والقضاء  نوفمبر 

؛  محمد  الحبيب  الشريف ، حماية   01.ص  1331،  الحق في العطل ، مجلة التشريع والقضاء  ، ديسمبر   ؛  نجوى  امللوي   1333ألكتوبر 

؛  نهلة  الجلولي  ،  حماية ألاسرة  والطفولة  في قانون تونس ي   10.ص  1330ألاطفال  في النزاعات املسلحة  مجلة  البحوث و الدراسات  جويلية 

   Adnene  LASSOUED , L’état  de la législation  tunisienne  contre  la discrimination؛  121.ص  1331بر مجلة البحوث والدراسات أكتو 

rev  législateur decembre 2005 ; Leila KHALFALLAH , Le mauvais  traitement  des enfants  a travers  le droit  tunisienn  rev  

législateur  97  p.43 ;  ؛  11.نجي  ألاخضر ، ألاطفال  بين  الو قاية  وإلاصالح  ،  مجلة البحوث والدراسات  نوفمبر  صامل 
كانون   11-10من  الجدير بالذكر   أن منظمة  املؤتمر إلاسالمي  تبنته  من خالل مؤتمر  القمة  الاسالمي      املنعقد بدار البيضاء   في الفترة  53

الطفل     ورعاية    في إلاسالم  وقد أقر الاعالن  تضمن  حياةة أسرية سوية  للطفل وحقوق الطفل      وهو جنين  إعالن حقوق   1111ألاول    

مثل الحق في الحياة  وحق التملك  والارث  واعترف كذلك  بعدد  من الحقوق  بعد والدته  مثل  حقه فاالسم  والنسب  وحقه في الحضانة  

الرعاية الاجتماعية  وصحة نفسية       وأشار الاعالن الى  حقوق الطفل الالجئ   و املعوقة  وغيرهم من ألاطفال        وحقه في التعليم   وحقه في 

 12يمرون في ظروف استثنائية  تستدعي حماية خاصة  بهم  باإلضافة   إلى هذا امليثاق صادقت         مجلس  جامعة  الدول العربية   في 

على الايطار  12/0/1331ر العربي لحقوق إلانسان  إضافة  إلى  هذا امليثاق  صادق  مجلس  جامعة  الدول العربية  في على الايطا  0/1331/

في مجال  العربي  لحقوق  وقد عالج  هذا الايطار أهم  التحديات  التي تواجه  حقوق الطفل  في الدول العربية  وحدد أهداف  الواجب  إتباعها    

 والاعتراف  بحقوقه .حماية الط فل 
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أكد امليثاق  إلافريقي  لحقوق  الطفل،     ورفاهيته  أنه  ينطلق  من   1113امليثاق  إلافريقي  لحقوق الطفل  ورفاهيته     

امليثاق إلافريقي  لحقوق  إلانسان  والشعوب   واتفاقية  ألامم  املتحدة    لحقوق  الطفل  وإلاعالن  الخاص  لحقوق  

 . 1173ورفاهية  الطفل  إلافريقي  الصادر  عام 

وحماية الطفل من مظاهر  55أو عقليا  54إلى وجوب حماية     الطفل   املعاق بدنيا  وفضال عن ذلك أشار امليثاق    

الاستغالل  الاقتصادي  كما ألزم امليثاق  بضرورة   احترام  قواعد      القانون الدولي إلانساني،  واجب التطبيق    وباتخاذ 

ي أعمال العنف  والامتناع عن تجنيد  ألاطفال    ولم  يقتصر ما تراه  الزما أو ضروريا  ملنع اشتراك  ألاطفال  بدور  مباشر  ف

امليثاق  على تنظيم الجوانب  املوضوعية  فقد أنشأ لجنة مراقبة  وإلاشراف على تنفيذه  وهي اللجنة الخاصة  بحقوق 

 56. ورفاهية

بتاري   1116س أوروبا   عام دخلت حيز النفاذ  بعد إقرارها  من طرف مجل 1116الاتفاقية  ألاوروبية  لحقوق الطفل   

 . إلى تعزيز  وتدعيم  وتحقيق  الحقوق املعترف  بها  في اتفاقية  ألامم املتحدة  لحقوق الطفل  1333

  16بشأن  حق ألاطفال في الرعاية  ومساعدة  خاصيتين  واملادة   11ثانيا  الصكوك الدولية العامة  فقد  نصت  املادة 

من العهد  التي  تستثني  من علنية املحاكمات    املسائل املتعلقة    11يم  وكذلك  نصت املادة املتعلقة  بالحق في التعل

الدول ألاطراف في العهد  على  أن تراعي  في حالة ألاحداث،    أن تكون إجراءات املحاكمة   11بأحداث  وتستلزم  املادة 

الحكم  بعقوبة  على جرائم ارتكبها  6يل رسوم  العهد في  املادة مناسبة لسنهم  ومتواتية  لضرورات  العمل  على إعادة  تأج

من  العهد  الدولي  ضرورة  فصل املتهمين أم  مدنيين  واعترف   13أشخاص دون السن  الثامنة عشرة     وألزمت املادة  

لتربية  أوالدهم الدينية  واتخاذ بالعهد      كأساس  للمجتمع  وألزم  العهد  باحترام حرية الوالدين  في تأمين  الرعاية وا

  57.   تدابير حماية الطفل 

بحق ألاطفال   في التسجيل فور والدتهم  ومنحهم أسماء  يعرفون بها    11واعترفت  الفقرتان  الثانية والثالثة  من املادة   

من خطر تعرضهم    لالختطاف أو وحقهم في الجنسية  فالهدف في ذلك،    هو اعتراف لهم  بالشخصية  القانونية والتقليل  

جنسية  إلى تجنب حصوله   البيع  أو الاتجار  غير املشروع، أو والية  معاملة  بينما يهدف   التأكيد  الطفل على حصوله  على

على درجة من الحماية  من جانب الدولة    واملجتمع  بسبب  وضعه كعديم جنسية  وال يتعين أن يجري   تغيير هذا الحكم 

ولكنه  يلزم    هذه الدول  . قانوني  بأنه يلزم  الدول ألاطراف    في العهد في منح جنسيتها  لألطفال املولودين   في أراضيها ال

باعتماد  تدابير مناسبة  داخليا ودوليا  لضمان أن يكون  لكل طفل جنسية  وقت والدته   وفي هذا الصدد  فان الدول 

  58.تمييز  في تشريعاتها     الوطنية بالنسبة الكتساب   الجنسيةألاطراف ملزمة  بعدم إبقاء أي 

                                                           

70.، ص 1331أنظر ،  عروبة جبار  الخزرجي ، حقوق الطفل  بين  النظرية والتطبيق ،  دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  54  

 

من امليثاق  إلافريقي  لحقوق  ورفاهية الطفل   11إلى   01أنظر ،  بخصوص  اللجنة  واختصاصها  املواد من  56  

ع د ح م س  من  12و 10أنظر ، املادة  57  

، دار الثقافة لنشر والتوزيع ، ألاردن  1.أنظر ،  محمد يوسف علوان ، محمد خليل موس ى ، القانون الدولي  لحقوق إلانسان  الحقوق املحمية ،ج

101.،ص 1336،،1.،ط 58  
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من  الاتفاقية  ذاتها  التي لم  تذكر،   أن حق   6كما ذكرنا   بحماية الطفولة منذ الوالدة  وهو عين ما أكدته  املادة   

خاص  باتفاقية حقوق الطفل  منذ الحمل  واكتفت  باالعتراف  له  بهذا  الحق ألاصيل  من ضمن الايطار ال  12الطفل 

     59  .لغايات تفسير نصوصها 

ترتبط فكرة بقاء الطفل ونموه  التي وضعتها    لجنة حقوق الطفل  بأنها  من املبادئ ألاساسية ألاربعة   :  بقاء الطفل ونموه 

من  6نصوص عليها   في املادة التفاقية حقوق الطفل    بحق الطفل في الحياة       بالتزام الدول    الدول ألاطراف  امل

بأن تكفل  إلى أق  ى حد    ممكن  بقاء الطفل  ونموه   وقد أعلنت   لجنة حقوق الطفل أن فكرة  نمو  الطفل   60الاتفاقية

يجب أن تجري  تفسيرها  باملعنى  ألاوسع  لتشمل النمو العقلي   والبدني  والروحي ، وألاخالقي     والنفس ي والاجتماعي 

ل  وهكذا  يبدوا  هذا املبدأ  داعما ومقررا  ملبدأ املصالح  الفضلى  للطفل   وهو يرتبط بالجهة ا أنه يستدعي إعطاء للطف

ألاولوية   لفكرة تزويد  الطفل  بالتعليم والحفا    على صحة الطفل  وتقديم   الرعاية  الخاصة  وتوفير الدعم العائلي،  

والخدمات املتاحة للطفل  منسجمة  لحاجات الطفل  جميعهم  ال ريب أن بقاء الطفل  وضمان   أن تكون  كافة التدابير  

  6ونموه  يرتبط بالحقوق  الاقتصادية والاجتماعية  والثقافية  وال يقف عند   الحقوق املدنية  والسياسية ولم تحدد  املادة 

  .غية    وضعها     موضع التنفيذمن الاتفاقية  إلاجراءات  املناسبة   إلاجراءات الواجب  اتخاذها ب

وقامت بتحريم أنماط  الاستغالل الاقتصادي  والجنس ي  وبيع ألاطفال  والاتجار بهم  كما تناولت  البروتوكول  الاختياري  

قتصادي الثاني لالتفاقية  بيع ألاطفال  أو أتجاربهم  أو استغاللهم  في البغاء  واملواد  الداعرة  فيما يتعلق باالستغالل الا

من الاتفاقية على الدول     ألاطراف تعترف     بحق الطفل  وحمايته من الاستغالل الاقتصادي    ومن   01أكدت املادة 

أداء    أي عمل     يرجح أن يكون خطيرا أو يمثل إعاقة   لتعليم  الطفل  وأن يكون ضارا   بصحة الطفل،   أو بنموه  

املعنوي أو الاجتماعي    والتزمت  الدول ألاطراف  بموجب الفقرة الثانية  من هذه املادة    البدني أو العقلي أو الروحي أو 

باتخاذ التدابير التشريعية  وإلادارية  والاجتماعية  والتربوية   التي تكفل تنفيذ هذه املادة  والتزمت الدول ألاطراف    بأن 

الصكوك الدولية   ألاخرى ذات الصلة   تحديد عمر أدنى  أو أعمار دنيا  تقوم بوجه     خاص باالتي  مع مراعاة    ما جاء في 

فرض عقوبات     أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان  إنفاذ  هذه املادة بفاعلية  يشمل . وضع نظام  مناسب لساعات العمل 

الة  ألاطفال   في ظروف   مهينة    الهدف ألاساس ي وراء  حماية القانون الدولي  لألطفال من الاستغالل  الاقتصادي بمنع  عم

خاصة  وأن أرباب  العمل  يفضلون   ألاطفال العاملين  على غيرهم من ألاطفال   ال يلجؤون  إلى إلاضراب  وألن  الاستغناء  

ل عنهم يكون أسير من الاستغناء  على الراشدين  كا أنهم يرضون  بأجور أقل  من سواهم  السن ألادنى  اللتحاق  ألاطفا

                                                           
59 Cf.Robert BADINTER , Comment  la mondialisation agi telle  sur  les droits  de l'homme au travail,  les droits  de l'homme  et de 

l'enfant  face  a la mondialisation ,  les éditions  de Bercy ,paris 2000 ,p.19; Jan Erik SORENSEN ,Normes sociales et commerce 

international ,op.cit.,p.37;Sylvie  BRUNEL , L'exploitation  de la main  d'œuvre  enfantine  ,op.cit.,p.57; Patrick MESSERLIN ,Les 

actions  engagées par les acteurs privées , op.cit.,p.101 ; Jacques MAIRE , Quelle  réponses  des pouvoirs  publics ,op.cit.,p.131 
60 Cf.Robert BADINTER Comment  la mondialisation Robert BADINTER , Comment  la mondialisation agi telle  sur  les droits  de 

l'homme au travail,  les droits  de l'homme  et de l'enfant  face  a la mondialisation ,  les éditions  de Bercy ,paris 2000 ,p.19; Jan Erik 

SORENSEN ,Normes sociales et agi telle  sur  les droits  de l'homme au travail,  les droits  de l'homme  et de l'enfant  face  a la 

mondialisation ,  les éditions  de Bercy ,paris 2000 ,p.19; Jan Erik SORENSEN ,Normes sociales et commerce international 

,op.cit.,p.37;Sylvie  BRUNEL , L'exploitation  de la main  d'œuvre  enfantine  ,op.cit.,p.57; Patrick MESSERLIN ,Les actions  engagées 

par les acteurs privées , op.cit.,p.101 ; Jacques MAIRE , Quelle  réponses  des pouvoirs  publics ,op.cit.,p.131 
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توصية  تتعلق  كلها باستخدام  وحماية  11اتفاقية عمل دولية  و 17بالعمل ،   في ايطار منظمة العمل الدولية   هناك 

التي اعتمدها  املؤتمر العام ملنظمة  العمل  102اتفاقية  عمل  دولية  رقم  11ألاطفال  ومن هذه  الصكوك الدولية  هناك 

ألادنى للعمل ، وحلت هذه الاتفاقية محل     اتفاقية منظمة العمل الدولية املوجودة بشأن السن   1170الدولية  في عام 

التي تعالج هذه املسألة  فاملادة ألاولى منه تلزم   الدول ألاطراف   بإتباع سياسة وطنية   تهدف إلى القضاء فعليا  على عمل  

 .يتفق مع  نمو  الطفل البدني والعقلي   ألاطفال ورفع السن ألادنى  لعمالة ألاطفال  تدريسات  إلى حد 

من الاتفاقية  الدول ألاطراف بأن تحدد  حدا أدنى   لسن استخدام    بإعالن تصدره   وترفقه بوثيقة  1وألزمت املادة     

نتهاء التصديق  على الاتفاقية وال يجوز  أن يكون ألادنى  السن الذي تحدده  الدولة بموجب هذا    إلاعالن أدنى سن  ا

سنة  ويجوز ألية دولة  طرف  يصل اقتصادها،     وتسهيالتها    11الدراسة إلالزامية وال يجوز أن يقل بأي حال  عن 

 .عاما  11التعليمية إلى درجة كافية من التطور أن تقر في بداية  حد السن  يبلغ 

 62مر حديث نسبيا  في  القانون الدوليذات الصلة      بقضاء ألاحداث  هو أ   61الاعتراف بعدد  من حقوق الطفل 

الخاصين بحقوق الطفل  أي نص يتناول      حماية حقوق  1111وال في إعالن  1111فلم يتضمن أي نص ذلك  ال في  إعالن 

  الطفل  في املحاكمات الجزائية ، أو ما يعرف    قانونا بقضاء ألاحداث    بدأت  إلارهاصات  ألاولى لالعتراف  بحقوق الطفل

تتعلق  بإدارة قضاء ألاحداث  من خالل العهد الدولي بالحقوق املدنية   والسياسية  ،  فقد تضمن  هذا العهد    نصوصا 

كذلك  على أن يؤخذ  في إجراءات   11محد دة بفصل املتهمين  عن ألاحداث   عن املتهمين  من الراشدين  ونصت املادة 

تبنت الجمعية العامة  لألمم املتحدة  1121والحاجة إلى إعادة تأهيله  وفي عام  املحاكمة  ألاحداث  بالحسبان سن الحدث 

القواعد الدنيا النموذجية  إلدارة قضاء  ألاحداث  قواعد بكين وأصبح  جزء من القواعد املدرجة  ضمن قواعد بكين  جزءا  

 .631121لحقوق الطفل من القانون  الدولي الوضعي  من جراء  ادماجة  في اتفاقية ألامم املتحدة 

  ألاطفال استغالل  و  كورونا  جائحة ثانيا

ا، متأخرين طالًبا :لذلك املتوقعة التداعيات وشهدنا .أبوابها البالد أنحاء جميع في املدارس أغلقت  من يتمكنون  ال  وآباءً  دراسيع

  .ألاطفال ضوضاء بسبب أعمالهم إنجاز 

 ومستغلو  إلانترنت، شبكة على يدخلون  البيت، في ألاطفال يوجد فعندما .هنا دورها تؤدي رعًبا أكثر  مشكلة هناك لكن

 املعروفة ،ألاوروبي لالتحاد التابعة القانون  نفاذإ وكالة نشرته حديث تقرير  أشار  فلقد .الفرصة هذه يفوتوا لن ألاطفال

ا ألاطفال استغالل يحاولون  الذين أولئك عند الرقمي النشاط في زيادة هناك أن إلى «يوروبول »بالـ اختصاًرا  شبكة عبر  جنسيع

                                                           

عمل ألاطفال   الداخلة  في مفهوم الاتفاقية          بشأن  حظر  أسوأ أشكال   120من الجدير بالذكر أن اتفاقية  منظمة العمل الدولية  رقم   

باري  كافة أشكال الرق    واملمارسات الشبيهة    بالرق كبيع  ألاطفال والاتجار بهم   وعبودية    الدين  والقناعة  والعمل القسري أو إلاج: كاألتي  

ي نزاعات مسلحة  استخدام الطفل أو تشغيله        أو عرضه ألغراض  بما في ذلك التجنيد القسري أو إلاجباري  لألطفال  الستخدامهم  ف   

املخدرات   الدعارة  أو إلنتاج  أعمال إباحية أو أداء    عروض ايجابية  الطفل أو تشغيله  أو عرضه ملزاولة أنشطة غير مشروعة وال سيما    إنتاج

التي يرجح أن تضر باألطفال وسلوكهم ألاخالقي  ولكنها في املقابل  لم تتضمن  بالشكل الذي حددته  املعاهدة  الدولية ذات الصلة  باالتجار 

  61تجديدا  لألعمال الضارة   بصحة  الطفل أو سالمته   أو بأخالقه 
62 Cf. Mohammed ELYAAGOUBI, Réflexions sur  les droits de l'homme et  les libertés publiques au Maroc  1986-2012 p.14 

حمد نظر ،  غالية رياض  النبشة ،  حقوق الطفل  بين القوانين الداخلية  والاتفاقيات الدولية  منشورات الحلبي  الحقوقية  بيروت ؛ خيري أأ 63

  11663.ص 1336الكباش ، أصول الحماية القانونية  لحقوق إلانسان ، دراسة مقارنة ، دار الكتب  املصرية 

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/pandemic-profiteering-how-criminals-exploit-covid-19-crisis
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  ثر ألاك السن صغار  فيها يكون  أن يتوقعون  التي املنتديات على منشورات ألاطفال مستغلو  ينشر  .إلانترنت
ً
 لالستغالل عرضة

 أصدر  املاض ي، مارس شهر  نهاية وفي .الكمبيوتر أجهزة على الوقت من الكثير  وقضاء الرقابة، وقلة الاجتماعية العزلة بسبب

  .البالد أنحاء جميع في ل باء الخطر هذا من تحذيًرا الفيدرالي التحقيقات مكتب

 ،Times York New «تايمز نيويورك» صحيفة نشرت فقد .إلانترنت عبر  الجنس ي الاعتداء مخاطر  آلاباء من الكثير  يدرك ال 

  Fortnite «فورتنايت»و ،MineCraft «ماينكرافت» لعبتي يلعب ابنها تترك كانت التي ألامهات إحدى قضية عن مؤخًرا
ً

 من بدال

 وجود في البهيمية ملمارسة فيديو  مقطَع  الحق وقت في اكتشفت ثم ،Auto Theft Grand «أوتو ثيفت جراند» عنًفا ألاكثر  اللعبة

 أفادت64 1312 عام في .متزايد نحوذ  على ألاخبار  هذه مثل تشيع .آخرين العبين مع إلانترنت على ابنها محادثات في ألاطفال، أحد

 .منصاتها في ألاطفال على جنس ي اعتداء مواد تتضمن واقعة مليون  11 من أكثر  باكتشافها التكنولوجيا شركات

ّصر، بأنهم يتظاهرون ما وغالًبا الفيديو، ألعاب وجلسات الدردشة غرف إلى طفالألا  مستغلو  ويدخل
أ
 محادثات ويبدأون  ق

 بعض في) فاضحة جنسية فيديوهات أو  بصور  إليهم يرسلوا كي ألاطفال على البالغين ضغط إلى الاتصاالت تلك وتتطور  .بريئة

 يستخدم والحًقا (.بأنفسهم ثقتهم حول  الضعف نقاط استغالل بواسطة أخرى  وأحياًنا املالية، الرشاوى  بواسطة ألاحيان

   الصور  تلك املستغلون 
ً
 على والحفا  الفاضح الجنس ي املحتوى  من املزيد إرسال على ضحاياهم إجبار  أجل من لالبتزاز  وسيلة

 .65ومتزايد مستمر  حوذ ن على بالصور  يمدوهم لم إذا ألاطفال آباء إلى الصور  بإرسال يهددون  وقد .الجنس ي الاستغالل سرية

ا كثيًرا عدًدا قابلت فقد .ألاوان فوات بعد الحاالت هذه نرى  ما غالًبا النفسية، الصحة مجال في أخصائيين وبوصفنا  من جدع

 البعض على وظهرت .الجنس ي لالستغالل تعرهضهم بسبب الانتحار  حاولوا أو  أزمة في كانوا ممن الطوارئ  غرف في ألاطفال

 .والحميمية باآلخرين الثقة في مزمنة صعوبات من آخرون عانى حين في الصدمة، بعد ما كرب اضطراب أعراض

 تلك تظل أن على ألاطفال يحافظ ما غالًبا ضحاياهم، إلى املستغلون  منه ينفذ والذي بالجنس، املرتبط الخجل وبسبب

  مستغليهم مع الاتصاالت
ً
نظر  ما غالًبا جتمعم في نعيش نحن .السيطرة عن ألامور  تخرج حتى سرية  باعتباره الجنس إلى فيه يأ

 فمن للطفل، جنسية صور  على املعتدي حصل ما وإذا .آبائهم مع عنه الحديث في يرغبون  ال  فاألطفال .مخزًيا أو  سيًئا شيًئا

 نس يالج الخزي  من بالخوف الشعور  هذا يكون  وقد .املادة هذه سيريان أبويه أن من بالخوف الضحية يشعر  أن املحتمل

  ويمثل مدمًرا،
ً
  ألاطفال يدرك وال  .الاستغالل هذا عن إلابالغ أمام عقبة

ً
 وحتى .املواقف هذه مثل في الضحايا هم أنهم عادة

 يلتزمون  ثم ومن جنس ي، فعل في تورطهم بسبب عنهم سي  أو  مختلف رأي ل خرين يكون  أن من فسيخشون  ذلك، أدركوا وإن

 .الصمت

  ثر ألاك الفعل إن القول  ويمكن
ً
 على والتغلب املخاطر  تلك عن بصراحة أطفالهم مع التحدث هو  فعله ل باء يمكن الذي أهمية

 فهــــم .الانتبــــاه ومشــــتتي مشــــغولين يكونــــون  فــــإنهم كورونــــا، جائحــــة أثنــــاء فــــي البيــــت فــــي آلابــــاء وجــــود حقيقــــة ورغــــم .الخجــــل هــــذا

                                                           

1. 64 ^ Schwartz, Casey (2011-12-07). "What Science Reveals About Pedophilia" . The Daily Beast (باللغة إلانجليزية .)

مؤرشف من ألاصل في 11 مايو 1317  اطلع عليه بتاري  11 نوفمبر 1312 . . 

2. ^ Singal, Jesse. "How Should Society Handle Pedophiles Who Haven't Hurt Anyone? ". The Cut (باللغة إلانجليزية .)

مؤرشف من ألاصل في 11 مارس 1311  اطلع عليه بتاري  11 نوفمبر 1312 . . 

 
65 ^ "Dr. James Cantor - University of Toronto Faculty of Medicine" . individual.utoronto.ca. في 2  مؤرشف من األصل

2102مارس  210نوفمبر  02اطلع عليه بتاريخ  .  

https://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/school-closings-due-to-covid-19-present-potential-for-increased-risk-of-child-exploitation
https://www.nytimes.com/interactive/2019/12/07/us/video-games-child-sex-abuse.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84#cite_ref-12
https://web.archive.org/web/20170511113307/http:/www.thedailybeast.com/articles/2011/12/06/what-science-reveals-about-pedophilia
https://www.thedailybeast.com/articles/2011/12/06/what-science-reveals-about-pedophilia
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84#cite_ref-13
https://web.archive.org/web/20190319144943/https:/www.thecut.com/2016/04/how-should-society-handle-pedophiles-who-haven-t-hurt-anyone.html
https://www.thecut.com/2016/04/how-should-society-handle-pedophiles-who-haven-t-hurt-anyone.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84#cite_ref-7
https://web.archive.org/web/20190302184310/http:/individual.utoronto.ca/james_cantor/blog2.html
http://individual.utoronto.ca/james_cantor/blog2.html
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 طرق  توجد الحظ ولحسن .أوالدهم ودعم النفسية صحتهم إلدارة املتباينة الاحتياجات بين التوازن  تحقيق أجل من يكافحون 

نهم بسيطة ِ
ّ
 .حقيقي تأثيرٌ  لها يكون  أن يمكن واحدة محادثة وحتى .أطفالهم حماية من تمك

جــري  أن ينب ــي   محادثــاتذ  آلابـــاء يأ
ً
 خطيـــر  عامــل فـــالخزي  .علــيهم أحكــام إصـــدار  علــى ينطــوي  ال  نهـــجذ  واتبــاع أطفــالهم، مـــع صــريحة

 علــى الخــزي  يتغــذى كمــا .تطورهــا أثنــاء فــي إلانترنــت علــى باملخــاطر  محفوفــة اتصــاالت إخفــاء إلــى ألاطفــال دفعيــ أن ويمكــن هنــا،

 عنهم سيًئا أو  مختلًفا رأًيا نكّون  لن وأننا الجنس، حول  معنا الحديث بإمكانهم أن أطفالنا نخبر  أن علينا يجب ولذلك .الصمت

ر  أن علينـــا .النقـــاش هـــذا بســـبب
ّ
 بـــالغ شـــخص اســـتغلهم إذا أنـــه لهـــم نشـــرح وأن .حـــدث مهمـــا نحـــبهم ســـنبقى نـــابأن أطفالنـــا نـــذك

 
ً

ا استغالال  .بذلك إخبارنا عليهم ينب ي وأنه خطأهم، ليس ذلك فإن مض ى، وقت أي في جنسيع

 مـنهم يطلبـوا أن أو  معهـم، العالقـات سـرية علـى الحفـا  الغربـاء مـنهم يطلـب أن :للشـكوك املثيـرة السـلوكيات عـن معهم تحدث

  أقـل منصـات إلى معهم املحادثات نقل يطلبوا أن أو  الشخصية، معلوماتهم على لحصول ا
ً
 ،SnapChat «سنابشـات» مثـل رقابـة

Helpline Child  «الطفـل ملسـاعدة الـدولي الخـط» أنشـأ لقـد .الرقميــة ألالعـاب داخـل أرصـدة مثـل هـدايا علـيهم يعرضـوا أن أو 

International، مخــاوف ســاورتهم مــا حالــة فــي بهــا، الاتصــال ل بــاء يمكــن التــي املباشــرة تصــالالا لخطــوط دوليــة بيانــات قاعــدة 

Against Violence End  «ألاطفـال ضـد العنـف إنهـاء» مؤسسـة ونظمـت .جنسـ ي اسـتغالل أو  اعتداء ألي أطفالهم تعرهض بشأن

Children  مــن متنوعــة مجموعــة علــى دخــولهم أثنــاء فــي أطفــالهم ســالمة علــى ليحــافظوا ل بــاء أتاحتهــا مــوارد للــربح، الهادفــة غيــر 

  إلالكترونية، املنصات
ً
 .Xbox «بوكس إكس» وحتى «سنابشات» من بداية

 أطفالنـا تحمـي أن يمكـن الصـغيرة املحادثات لكن .انتباهنا ويشغل تفكيرنا على يط ى صحتنا على فالخوف .مخيًفا وقًتا نعيش

 علـى وحـافظ .والخجـل والخـزي  املخـاطر  بشـأن معهـم مفتوحـة نقاشـات أجـرِ  .أطفالك إلى تحدث .إلانترنت على وجودهم أثناء في

 .سالمتهم

 جهود دولية وداخلية ملواجهة  جريمة استغالل ألاطفالأثالثا  

 هذا الاستغالل  ماهي جهود دولية وداخلية ملواجهة  جريمة استغالل ألاطفال ؟

أســـتاذة إلاعـــالم -" فـــاتن عبـــد الـــرحمن الطنبـــاري "لـــدكتورة تشـــير أول دراســـة عـــن حـــوادث التحـــرش باألطفـــال فـــي مصـــر أعـــدتها ا

مـن إجمـالي % 12إلـى أن الاعتـداء الجنسـ ي علـى ألاطفـال يمثـل -املساعد في معهد الدراسات العليا للطفولة بجامعـة عـين شـمس

مـن % 01هـي  الحوادث املتعلقة بالطفل، وفيما يتعلق بصلة مرتكب الحادث بالطفل الضـحية أشـارت الدراسـة إلـى أن النسـبة

وبالنظر إلى القصص . من الحاالت ال توجد بينهم صلة قرابة% 61الحوادث يكون الجاني له صلة قرابة بالطفل الضحية، وفي 

عامــــا وفــــي دراســــة أجرتهــــا  03و ال 11املــــذكورة عــــن أنــــاس تعرضــــوا للتحــــرش وهــــم صــــغار وجــــد أن متوســــط ألاعمــــار يتــــراوح بــــين 

مــن الاعتــداءات جنســية حصــلت فــي % 21و, مــن الاعتــداءات جســدية % 13بــين لهــا أن ت 1331الــدكتورة فضــيلة محــروس عــام 

مـــن املعتـــدين أشـــخاص يفتـــرض أن % 77وقالـــت . أمـــاكن يفتـــرض أن تكـــون آمنـــة للطفـــل وحصـــلت مـــن أنـــاس الطفـــل يثـــق فـــيهم

مـن املعتـدين % 23أن  مركز الرعاية الاجتماعية بالرياض وأكدت دراسة أجرتها أخصائية في. يكونوا في موضع الثقة من الطفل

 على ألاطفال من ألاقارب

 الاعتــداء الجنســ ي إذن يتعــرض ألاوالد والفتيــات إلــى التحـــرش أو  
ً
 مــنهم ويكونــون غالبـــا

ً
 أكبــر ســـننا

ً
بواســـطة بــالغين أو أطفــاال

 .مقربين منهم ويمكنهم استخدام القوة أو النفوذ معهم

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
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 مــا يكــون املعتــدي 13مــن كــل  2فــي 
ً
يثــق فيــه الطفــل أو يحبــه، فيســتغل  شــخص حــاالت يكــون الضــحية يعــرف املعتــدي، وغالبــا

وهــو اتصــال جنســ ي بــين طفــل : وهــو نــوع مــن أنــواع الاســتغالل الجنســ ي. املعتــدي هــذه التــي تفشــت فــي املجتمــع فــي آلاونــة الاخيــرة

  .والســيطرة عليــه وشــخص بــالغ مــن أجــل إرضــاء رغبــات جنســية عــن ألاخيــر مســتخدًما القــوة
ً
هــو تقــديم  :الّتحــّرش الجنســ ّي لغــة

ة ومالحظات تمييزّية
ّ
  .مفاتحات جنسّية مهينة وغير مرغوبة ومنحط

  لأ فه
ّ
ٌل  -الِط ًصا :ِطفه

ه
اِعًما َرخ

َ
ودأ ما داَم ن

أ
ل ـال》 1آيـة  سـورة الحـج وفي القرآن في. املوه مه ِطفه

أ
ك ـِرجأ

ه
خ

أ
ـمَّ ن

أ
ـلأ . 《ث فه

ّ
الولـدأ حتـى  والِط

وغ، وهو للمفرد املذكر وفي القرآن في
أ
ل َساء》 01آية  سورة النور  البأ

ّ
راِت الِن ى َعوه

َ
وا َعل َهرأ

ه
مه َيظ

َ
ِذيَن ل

َّ
ِل ال فه

ّ
 《أو الِط

يعـــــود تــــــاري  الغلمانيـــــة إلــــــى زمــــــن بعيـــــد، ووجــــــدت العديــــــد مـــــن الرســــــوم والنقـــــوش فــــــي آلاثــــــار الاغريقيـــــة والفرعونيــــــة والرومانيــــــة 

 من املمارساتوالفارسية والصينية القديمة تدل داللة قاطعة على وجود هذا النوع 

 آلية الاضطراب

 والنتائج التي تتعلق بالبيدوفيليا غير حاسمة بـاملطلق ومـن هـذه ألابحـاث مـا توصـل لـه 
ً
الجدل في الوسط العلمي مازال مستمرا

الــدكتور جــيمس كــانتور، أحــد البــاحثين الــذين يدرســون الولــع الجنســ ي تجــاه ألاطفــال مــن منظــور بيولــوجي، فــي إحــدى مؤلفاتــه 

ألاولى رجال لديهم بيدوفيليا، : باستخدام تقنية الرنين املغناطيس ي للدماغ ملجموعتين 1332في دراسة أجريت في عام  املنشورة

ومـــن خـــالل مقارنـــة بيانـــات املســـح للمجمـــوعتين، أشـــارت النتـــائج إلـــى . واملجموعـــة الثانيـــة أشـــخاص ارتكبـــوا جـــرائم غيـــر جنســـية

ال مقابل البالغين ليس سببه الاختالف في أي منطقة من مناطق الدماغ، ولكـن احتمال أن يكون الانجذاب الجنس ي إلى ألاطف

، ويعتقد علماء ألاعصاب انها 
ً
ويعتقـد أيًضـا أن هـذه " متالزمة الانفصال الجزئـي"في الطريقة التي تعمل بها مناطق متعددة معا

 آخـــــــر علـــــــى أن حالـــــــة امليـــــــل الجنســـــــ ي لألطفــــــــال قـــــــد تكـــــــون ناتجـــــــة
ً
ـــل  النتيجـــــــة تمثـــــــل دلـــــــيال ــ ـــــدأ قبـــ ــــة تبــ ــ ـــية بيولوجيـ ــ ـــن حساســ ــ عــ

هــو توجــه جنســ ي " لألطفــال الجنســ ي  امليــل "أن  1313اتجــاه آخــر ذكــرت رســالة هارفــارد للصــحة العقليــة فــي يوليــو  وفــي .الــوالدة

 ومن غير املرجح أن يتغير

 ألاعراض

ألاطبـاء تشـخيص أي فـرد  هنالك العديد من ألاعـراض التـي تـرتبط باالنجـذاب الجنسـ ي لألطفـال ويجـب تحديـدها قبـل أن يقـرر 

رغبـات جنسـية متكـررة ومكثفـة تحـث الشـخص علـى القيـام بممارسـات جنسـية مـع طفـل  :بإصابته بهذا الاضـطراب أم ال ومنهـا

 ملدة ستة أشهر على ألاقل( سنة أو أقل 10)قبل سن املراهقة 

 تماعيــــة أو مهنيــــة أو غيرهــــا مــــن هــــذه الحالــــة غيــــر املســــتقرة تــــؤدي لضــــعف أداء الشــــخص ملهامــــه أو القيــــام بمســــؤوليات اج

 .جوانب الحياة

  سنة على ألاقل والفارق بينه وبين الطفل املنجذب له ال يقل عن خمس سنوات  16أن يكون عمر الشخص 

  يجـــب أن يحــــدد مـــا إذا كــــان انجــــذاب الشـــخص لألطفــــال فقــــط أم ال، ومـــا هــــو الجـــنس الــــذي ينجــــذب إليـــه، وهــــل دوافعــــه

 .ن ألاقارب أم الالجنسية تقتصر على ألاطفال م

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1
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 للمجلـة ألامريكيـة املختصـة ولكـن رغـم 
ً
 وجـود هـذه املعـايير فهنـاك صـعوبات عـدة فـي تشـخيص الولـع الجنسـ ي باألطفـال، وتبعـا

(Psychology Today)  لـــذا عـــادة مـــا يكـــون تقـــديم ،
ً
 مـــا يطلـــب ألاشـــخاص الـــذين لـــديهم هـــذا الحالـــة املســـاعدة طوعيـــا

ً
فنـــادرا

 املشـــورة أو العـــالج نتيجـــة 
ً
ألمـــر مـــن املحكمــــة، لكـــن يمكـــن أن تكـــون املقـــابالت أو املراقبــــة أو بيانـــات البحـــث علـــى إلانترنـــت دلــــيال

 فــي تشــخيص هــذا الاضــطراب، إضــافة لكــون الاســتخدام املكثــف للمــواد إلاباحيــة لألطفــال مؤشــر تشخي ــ ي مفيــد، كمــا 
ً
مفيــدا

ل املحفــزات الجنســية التــي تســتند إلــى التغييــر النســبي فــي يمكــن قيــاس الاســتثارة الجنســية التناســلية فــي بيئــة مختبريــة مــن خــال

  .استجابة القضيب عند الذكور 

 العالقة بين الاعتداء الجنس ي على ألاطفال والانجذاب الجنس ي إليهم

 ب Child Sexual Offending يعـرف الاعتـداء الجنسـ ي علـى ألاطفـال
ً
، وهـو الاتصـال الجنسـ ي بـين بـالغ وقاصـر (CSO) اختصـارا

 قبـــل ســـن البلـــوغ وهـــذه ألامـــور تعـــد وهـــو أ
ً
، حيـــث أنـــه يعتبـــر محاولـــة لتحـــريض ألاطفـــال جنســـيا

ً
 وأخالقيـــا

ً
مـــر مرفـــوض مجتمعيـــا

جــرائم تعاقــب عليهــا قــوانين جميــع الــدول، ولكــن مــا نريــد توضــيحه هنــا هــو أنــه ال يجــب الخلــط بــين املعتــدي علــى ألاطفــال وبــين 

 لهــم
ً
املســجلة فقــد بينـت دراســة بــين عــدة أقســام طبيــة فــي عــدة جامعــات أملانيــة ومــن حيــث الواقــع والحــاالت  .مـن يميــل جنســيا

ممـــن تمـــت علـــيهم الدراســـة % 13مـــن املعتـــدين علـــى ألاطفـــال تـــم تشخيصـــهم بالبيـــدوفيليا، وباملقابـــل فـــإن % 13أن   1317عـــام 

ا هــــذه ألارقــــام تشــــرح ببســــاطة أن الاع
ً
ـــا ومصــــابون بالبيــــدوفيليا قــــاموا باعتــــداءات علــــى ألاطفــــال، إذ تــــداء الجنســــ ي جريمــــة بينمـ

 بــين املصــابين بالبيــدوفيليا .البيــدوفيليا فهــو اضــطراب
ً
لألطفــال إمــا مــن خــالل محاولــة ملــس  املســيئين بالتــالي علينــا أن نميــز فعــال

الــذين يكتفــون  غيــر املســيئين ألاعضــاء الجنســية لألطفــال أو محاولــة إرغــامهم وتحريضــهم علــى أي ســلوك جنســ ي وبــين املصــابين

  .إلى الصور والفيديوهات على إلانترنت بالنظر 

 تفكير وشعور املصابين بالبيدوفيليا

ال يجــد مصــابو البيــدوفيليا الرضـــا فــي العالقــة الجنســـية مــع البــالغين وقـــد يكــون لــديهم تقـــدير مــنخفض لــذاتهم ألن الانجـــذاب "

ألاسـتاذ  (James Cantor) ر جـيمس كـانتور ، هـذا مـا قالـه الـدكتو “الجنسـ ي تجـاه ألاطفـال يهـيمن علـى حيـاتهم بطريقـة أو بـأخرى 

 مـا يتسـبب التقـدير املـنخفض للـذات بـأن يعـيش الفـرد 
ً
املشارك في قسم الطب النفس ي بجامعـة تورنتـو الكنديـة، وبالتـالي غالبـا

 ولكي ندرك الحالة علينا أن نأخذ بعين الاعتبار عدة أمور منها. في خوف من الانخراط مع املجتمع

 أن كثير من ألاشخا 
ً
 .ص املصابين بالبيدوفيليا يكرهون رغباتهم الجنسية ويحاولون كبتها دوما

  ألسـباب أخالقيـة 
ً
 مـن تشـويه سـمعتهم أو وصـمهم)ال يتصرفون كمـا يحلـو لهـم تبعـا

ً
( ولـذلك يجـب أن يـتم إلاشـادة بهـم بـدال

 .يليا بإرادتهموهذا إن كان هدفنا مساعدة كل فرد من أفراد املجتمع فبالنهاية هم لم يختاروا البيدوف

  مـن نظـرة املجتمـع والوصـمة والتمييـز إضـافة ألن معظـم النـاس ال 
ً
في كثير من ألاحيـان ال يطلبـون املسـاعدة أو العـالج خوفـا

 .(CSO)يفرقون بين البيدوفيليا و

 وهم عرضة بشكل كبير للقلق والاكتئاب وتقلبات املزاج. 

 ما نسمع شائعات مثل أن من تعرضوا العتداءات
ً
جنسية في صـغرهم فهـم بالضـرورة سـيكبرون ليقومـوا هـم باعتـداءات  كثيرا

علـــى أشـــخاص أو أطفـــال، لكـــن العلـــم يـــأتي ليـــدحض هـــذه ألاقـــوال وفيمـــا يخـــص قضـــيتنا هـــذه فقـــد بينـــت دراســـة أجريـــت عـــام 
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مـن هـذه  كان الهـدف. بالشراكة بين أساتذة وأطباء من جامعة ريغنسبورغ، وأساتذة من قسم الطب النفس ي في فنلندا 1317

 
ً
الدراسـة هـو معرفــة مـدى تـأثير الاعتــداء الجنسـ ي أو سـوء معاملــة ألاطفـال فـي الصــغر علـى ميـولهم واهتمــامهم الجنسـ ي مســتقبال

ســنة، وكانــت النتيجــة عــدم اكتشــاف وجــود رابــط واضــح بينهمــا، أي ال يمكننــا الحكــم علــى  16باألطفــال أو اليــافعين تحــت ســن 

  .رضوا لتجارب سيئة في طفولتهماملصابين بالبيدوفيليا بأنهم تع

 العالج

ألاشـــخاص الـــذين يعـــانون مـــن : " يقـــول فريـــد بـــرلين وهـــو طبيـــب نفســـ ي ومـــدير وحـــدة الســـلوك الجنســـ ي فـــي جامعـــة جـــونز هـــوبكنز

 ما يكونون في حالـة إنكـار 
ً
، وبالتـالي أولـى خطـوات العـالج هـي أن يـدرك الشـخص أن "لوجـود مشـكلة مـا لـديهم  البيدوفيليا غالبا

نالـــك مشـــكلة وهـــو يحتـــاج ملســـاعدة مـــا كـــي يســـتطيع الســـيطرة علـــى دوافعـــه ورغباتـــه الجنســـية ويعـــيش حياتـــه بأقـــل تقـــديرات ه

 للمجلة الطبية ألامريكية املتخصصة
ً
 .تتضمن طرق العالج عدة جوانب منها (Psychology Today) خطرة،و وتبعا

 استخدام ألادوية

لنفســ ي والســلوكي حتــى تكــون النتــائج فعالــة ومــن هــذه ألادويــة اســتخدام مضــادات يجــب أن يقتــرن العــالج الــدوائي مــع العــالج ا

التـي  (Medroxyprogesterone) وذلـك لخفـض الـدوافع الجنسـية كمـا تسـتخدم هرمونـات مثـل (Anti-androgen) ألانـدروجين

فـــي الســـلوك الجنســـ ي تـــؤدي لخفـــض نســـبة هرمـــون التستوســـتيرون وتقلـــل مـــن تكـــرار الانتصـــاب والتخـــيالت الجنســـية والشـــروع 

فـي خفـض الرغبـة الجنسـية ولكـن تبقـى  )fluoxetine (مثـل  كمـا نجحـت بعـض مضـادات الاكتئـاب كالعـادة السـرية أو الجمـاع، 

 ألاوهام الجنسية صعب
ً
 .ة العالج دوائيا

 العالج السلوكي املعرفي

هنالك الكثير من النماذج السـلوكية املعرفيـة الفعالـة فـي عـالج ألاشـخاص املصـابين بالبيـدوفيليا وال سـيما تلـك التـي تعمـل علـى 

عواقـــب التشـــوهات املعرفيـــة املوجـــودة لـــديهم ملواجهتهـــا والتعـــاطف مـــع ألاطفـــال مـــن خـــالل تـــدريبات خاصـــة تجعلهـــم يـــدركون ال

وكيفيــة التفاعـــل مــع آلاخــرين بطـــرق إيجابيــة مـــن   الســلبية التــي تلحـــق باألطفــال، كمــا أنـــه مــن املهــم تـــدريبهم علــى تقـــدير الــذات

تواصــل وإدارة عــدة، كمــا يجــب منــع انتكــاس الحالــة مــن خــالل تحديــد املواقــف عاليــة الخطــورة وكيفيــة تعطيــل  خــالل مهــارات

م مراقبة الحالة ومتابعتها من خالل الشركاء وهم عائلة الشخص واملقربون منه وتقييم السوابق السلوكية ولعل ألاهم هو نظ

 
ً
 .الخط الباني للحالة دوريا

ومحاولــــة ليعــــيش الشــــخص املصــــاب بالبيــــدوفيليا حيــــاة آمنــــة  تخفيــــف الرغبــــات الجنســــية لكــــن تبقــــى هــــذه العالجــــات فــــي إطــــار

 ال يوجد عالج للشفاء منه نه ومتوازنة لكن حتى آلان
ً
 .ائيا

عــــالج نفســـ ي يــــتم عـــن طريــــق جلســـات الكهربــــاء، بعـــد تنشـــيط الــــذاكرة وتوصـــيل املــــريض إلـــى اللــــذة ليظـــل اثــــر  العـــالج الكهربـــائي

 دور املجتمع الكهرباء وأملها مرتبطا بالتفكير في السلوك

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86
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ن ألاهـم هـو مـا يسـتطيع الكثيـر هناك أدلة كثيرة تشـير إلـى أن املتحرشـين باألطفـال ال يمكـنهم الـتحكم فـي انجـذابهم لألطفـال، لكـ

 هنالـك اتجـاه هـام للتمييـز 
ً
منهم السيطرة عليه وهو عدم إظهار هذه الرغبات أو القيام باملمارسة الجنسية مـع ألاطفـال، وعامليـا

 بــين املصــابين بالبيــدوفيليا الــذين يعتــدون علــى ألاطفــال ومــن ال يفعلــون وحتــى املصــابون أنفســهم بــدأوا يفهمــون هــذا ويكّونــون 

وربمـا كانـت املجموعـة ألاكثـر شـهرة . مجموعات للدعم للمساعدة في معرفة كيفية العيش مع حالتهم دون إلاضرار بـأي شـخص

التـي تضـم آالف املصـابين وهـدف هـذه املجموعـة   "الفضـوليين املـولعين باألطفـال"  (Virtuous Pedophiles) مـن هـذا النـوع هـي

عن طريق السماح للناس بمعرفـة أن عـددا كبيـًرا مـن مصـابي البيـدوفيليا يتحرشـون  هو الحد من وصمة املرتبطة بالبيدوفيليا

باألطفال، وأن يقدموا دعًما من ألاقران وويوفروا معلومات عن املوارد املتاحة ملساعدتهم كي يلتزموا بالقانون، ويعيشوا حياة 

مصــابي البيـدوفيليا كــل يـوم ومســؤولية املجتمــع  سـعيدة ومنتجــة، كمـا أن الكثيــر مـن املــدونات تنشــر لتشـرح تفاصــيل عـن حيــاة

  .أن يشجعهم لطلب املساعدة والسيطرة على رغباتهم

 إحصائيات

 إحصائيات منظمة الصحة العاملية

ـــــة ــ ــ ــ ـــحة العامليـــ ــ ــ ــ ــ ــــة الصـــ ــ ــ ــ ــ ــــوالي  )WHO (منظمـ ــ ــ ــ ــ ـــدر حــ ــ ــ ــ ــ مليــــــــــــــون طفـــــــــــــل يعــــــــــــــانون مــــــــــــــن العنــــــــــــــف ضــــــــــــــد ألاطفــــــــــــــال، فــــــــــــــي  13تقـــ

غالبيــة القصــر الــذين يعــانون مــن الاعتــداء البــدني  .العنــف وهــذا يشــمل جميــع أنــواع البحــر الكــاريبي ومنطقــة ألامــريكتين منطقــة

%( 21)ونجد خمسة وثمانون في املئة . 1و  0، وأكثر املتضررين بشدة هم الذين تتراوح أعمارهم بين 7و  1راوح أعمارهم بين تت

مليـون طفـل يعـانون مـن إصـابات خطيـرة  71املـوت، أن . من الوفيات ناجمة عن انتهاكات وسوء معاملة أو اعراض غير محددة

 النفسية وضحايا ال تعد وال تح  ى مع الاضطرابات

 إحصائيات عربية

قــد  1112تؤكـد عيـادة الطبيـب الشـرعي فــي وحـدة حمايـة ألاسـرة بــاألردن أن عـدد الحـاالت التـي تمــت معاينتهـا خـالل عـام ]ألاردن

 .حالة 107بلغ 

  حالة 12حالة إساءة جنسية، كان املعتدي فيها من داخل العائلة في  171شملت. 

  حالة 71في ( قريب  –ار ج)وكان املعتدي معروفا للطفل الضحية. 

  حالة كان املعتدي غير معروف للطفل أو غريبا عنه 17وفي. 

عاًما، وأن  10 - 7أن املتحرش ذكر في جميع الحاالت، ويبلغ من العمر " لوريان لوجور "أظهرت دراسة صادرة عن جريدة  لبنان

ـــار املـــــؤتمر اللبنـــــاني الرابـــــع لحمايـــــة  17: أوالد تتـــــراوح أعمـــــارهم مـــــا بـــــين ســـــنة ونصـــــف 13فتـــــاة،  12الضـــــحية شـــــملت  ـــنة، وأشــ ســ

ألاحداث إلى ارتفاع عدد الاعتداءات الجنسية على القاصرين خاصة الذكور منهم علـى يـد أقربـاء لهـم أو معتـدين قاصـرينالثقة 

 أو الحب ويغري الطفل لالنخراط في ممارسات ال يعرف الطفل حقيقتها وينخدع بها في البداية

 :من استغالل جنس ي  في ظل قانون حماية الطفل  ثانيا حماية الطفل 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%81
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ـــدر املرســـــوم التنفيـــــذي  املتعلـــــق بإحـــــداث مؤسســـــات التربيـــــة والتعلـــــيم  لألطفـــــال  املعـــــاقين   وكـــــذلك مرســـــوم   031-11وقـــــد صــ

 111-13، كما صدر  مرسوم الرئاس ي  iيتضمن  إنشاء مراكز نفسية بيداغوجية  لألطفال املعوقين ذهنيا   032-10التنفيذي 

 ii.  حول  إنشاء املركز الوطني  لدراسات ولإلعالم  والتوثيق  حول  ألاسرة واملرأة والطفولة

ــــوم التنفيـــــذي  ـــدر املرسـ ــــة املســـــعفة    012-10وصــ ـــق  بإنشـــــاء مؤسســـــات الطفولـ إضـــــافة إلـــــى حمايـــــة  املقـــــررة فـــــي قـــــانون iiiاملتعلــ

  31-11كمــا صــدر املرســوم التنفيــذي .وقــانون الجنســية  العقوبــات  الحمايــة مــن التحــرش الجنســ ي  وحمايــة  فــي قــانون ألاســرة 

ـــق  بمؤسســـــات  التربيـــــة    31-11املتعلــــق بقـــــانون ألاساســــ ي النمـــــوذجي ملؤسســــات الطفولـــــة املســـــعفة و مرســــوم التنفيـــــذي  املتعلـ

 .املتعلق بحماية املعوقين  2/1/1331املؤرخ في  31-31والتعليم لألطفال املعوقين  وتكملة  لقانون 

خاص بعدم التمييز  واملبدأ الثالث  خاص باسم والجنسية   1111مستمدة  من املبدأ ألاول  إلعالن حقوق الطفل  ألاحكام

واملبدأ الرابع خاص بضمان الاجتماعي  واملبدأ الخامس خاص بالطفل املعوق  واملبدأ السابع  خاص بالحق في التعليم  وهي 

وهي تجسيد أيضا  لقواعد  ألامم املتحدة    11و  1املادة   1121الطفل  أحكام مستمدة من الاتفاقيات الدولية  لحقوق 

ال يجوز  1في القاعدة لثانية  كما نصت املادة   1121النموذجية  الدنيا  إلدارة  شؤون ألاحداث  املعروفة بقواعد  بكين 

وهي أيضا  مستمدة  من إعالن   فصل أي  طفل عن والدية إلاقرار من السلطة القضائية  وتعد ألاسرة الوسط الطبيعي 

من قواعد ألامم املتحدة  النموذجية  ومبدأ  12من اتفاقية حقوق الطفل  والقاعدة  1حقوق الطفل املبدأ السادس  واملادة 

وكذلك  في عهد  حقوق الطفل    1113ديسمبر  11الرياض التوجيهية  مبدأ ألامم املتحدة  ملنع جنوح ألاحداث  ونشرت  في  

جوان  03إلى  12سالم املعتمد  من قبل املؤتمر إلاسالمي  الثاني والثالثون  لوزراء الخارجية  املنعقد   في اليمن  من في إلا 

السالف الذكر   تقع على الوالدين مسؤولية رعاية الطفل  وتأمين الظروف   11-11من القانون  1ونصت  املادة   1331

املادية  له  وللجماعات املحلية أيضا دور في ذلك  وتضمن الدولة للطفل املحروم  من  املعيشية  له وتقدم  الدولة املساعدة 

العائلة  حقه في الرعاية البديلة  وتحدد شروط تطبيق هذه املادة  عن طريق التنظيم  وهذا أيضا ما شدد عليه قانون 

iv. 11-11العقوبات   

 13.333أشهر  إلى سنتين  وبغرامة  من  6كر  يعاقب بالحبس من من القانون السالف الذ 003وهذا ما نص عليه في املادة 

دج أحد الوالدين  الذي يترك مقر أسرته  ملدة  تتجاوز شهرين  ويتخلى عن كافة  التزاماته  ألادبية واملادية  133.333دج  إلى 

مدة شهرين ، إال بالعودة  إلى مقر  املترتبة عن السلطة  ألابوية أو الوصاية  القانونية  وذلك بغير سبب جدي  وال تنقطع 

ألاسرة  على وضع ينب   من لرغبة  في استئناف  الحياة العائلية  بصفة نهائية  الزوج الذي يتخلى عمدا  وملدة تتجاوز شهرين  
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  011و 13و 07عن زوجته وذلك لغير سبب جدي  دون إخالل بتطبيق أحكام قواعد قانون  إلاجراءات  الجزائية وهي مواد 

 .من قانون إلاجراءات الجزائية 

علـــى حمايـــة  الطفـــل مـــن  الضـــرر إلاهمـــال  العنـــف ســـوء املعاملـــة الاســـتغالل  وكـــذلك فـــي حالـــة  6إضـــافة إلـــى أنـــه نصـــت املـــادة 

الحــرب  والطــوارئ وأال تضــر املعلومــة التــي توجــه إليــه بتوازنــه الفكــري  والبــدني وهــذه أحكــام  مســتمدة  مــن املبــدأ التســع  مــن 

 .v1121من اتفاقية  الدولية لحقوق الطفل  11واملادة  1111حقوق الطفل  إعالن

أنــه عنــد اتخــاذ أي قــرار ال بــد مــن مراعــاة املصــلحة الفضــلى للطفــل       واملبــدأ معــروف  ومعمــول بــه  فــي  7كمــا نصــت املــادة  

مـه   فـي بـاب الحضـانة  علـى أنـه  يجـب  فـي الفقه إلاسالمي  وفي قانون ألاسرة  الجزائري املسـتمد  منـه والـذي أكـد  فـي كـل أحكا

جميــع الحــاالت  مراعــاة مصــلحة املحضــون  غيــر أنــه بــالنظر  للصــراع الحضــاري  القــائم حاليــا  فــان قاعــدة  املصــلحة الفضــلى  

للطفل  تبقـى مصـطلحا  قائمـا  للتفسـير  والتأويـل  حسـب وجهـة نظـر  كـل طـرف  ويجـب التعامـل  مـع هـذه الفكـرة  بحـذر وفقـا 

واملبــــدأ الثــــاني    1121منظــــور الــــوطني  والحضــــاري لكــــل مجتمــــع  وهــــي مســــتمدة  مــــن اتفاقيــــة الدوليــــة  لحقــــوق الطفــــل لعــــام لل

مـــن اتفاقيـــة  11وهـــي مســـتمدة  مـــن املـــادة   2كـــذلك نصـــت علـــى أحـــق الطفـــل فـــي التعبيـــر  املـــادة.  1111إلعـــالن حقـــوق الطفـــل 

فـــل  بوجـــه خـــاص فرصـــة الاســـتماع  لـــه فـــي كافـــة إلاجـــراءات القضـــائية ولهـــذا الغـــرض تتـــاح للط 1121الدوليـــة  لحقـــوق الطفـــل 

 . viمن قواعد ألامم املتحدة النموذجية 11وإلادارية  وهي تجسيد  ملا جاء في قاعدة 

من   13كما أنه للطفل املتهم  بارتكاب أو محاولة ارتكاب  جريمة الحق في املحاكمة العادلة  وهذه ألاحكام مستمدة  من املادة 

ـــــد  .من قواعد  ألامم  املتحدة  النموذجية  الدنيا  إلدارة شؤون ألاحداث   11فاقية الدولية لحقوق الطفل  والقاعدة ات قــ

نــص القــانون علــى حمايــة الطفــل  فــي خطــر  الحمايــة الاجتماعيــة مــن  طــرف الهيئــة الوطنيــة  لحمايــة وترقيــة الطفولــة  تحــدث 

يــة  الطفولــة  يرأســها املفــوض الــوطني  لحمايــة الطفولــة تتكلــف بالســهر علــى ترقيــة لــدى الــوزير ألاول هيئــة وطنيــة لترقيــة وحما

وحماية الطفولة  ويعين بموجب مرسوم رئاس ي  من بـين الشخصـيات الوطنيـة      ذات الخبـرة  واملعروفـة باالهتمـام    ويتـولى 

ـــ ــــع مختلـــ ـــيق مــ ـــع بــــــرامج وطنيــــــة  ومحليــــــة لحمايــــــة  وترقيــــــة  بالتنســـ ــــوطني  وضـــ ــــوض الــ ــــة املفــ ــــات  العموميــ ف  املؤسســــــات والهيئــ

وإلادارات متابعة ألاعمال ميدانيا في مجال حماية الطفولة  تشجيع البحث والتعليم  في مجال حقوق  الطفل  إبداء الرأي في 

التشريع الوطني  ترقية  مشاركة  هيئات املجتمع املدني  وضع نظام معلوماتي وطني     حول  وضعية الطفل  ويخطر املفوض 

الــــذي يعطــــي لهــــا طــــابع جزائــــي   viiالــــوطني أمــــا إلاخطــــارات التــــي تتســــم بالطــــابع الجزائــــي فترســــل إلــــى وزيــــر العــــدل حــــافظ ألاختــــام

فقــد  يتعــرض  الطفــل  ألخطــار تهــدد  حياتــه أو صــحته  البدنيــة أو النفســية   ، أو تهــدد عرضــه  و  ويخطر النيابة العامة بذلك

أعـــاله  وقـــد عـــالج املشـــرع  موضـــوع  حمايـــة الطفـــل مـــن زاويتـــي  الحمايـــة   1فـــي املـــادة   أخالقـــه أو تربيتـــه  كمـــا ورد تحديـــد  ذلـــك
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الاجتماعيــــة  عــــن طريــــق هيئــــات وطنيــــة  ومحليــــة  وزارة التضــــامن  الــــوطني  والحمايــــة  القضــــائية عــــن طريــــق قضــــاة  ألاحــــداث  

 .ومحاكم ألاحداث  وزارة العدل 

تدابير  لحماية الطفـل مـن انحـراف  فـي السـلوك  قـد يـؤدي بـه الـى انتهـاك القـوانين  التدابير الوقائية  هي ما يتخذه املجتمع  من 

التي تحكم املجتمع أو العود الجريمة من جديد  بفعل العوامل     املختلفة شخصية الحدث أسـرته  أقرانـه  مدرسـته وسـائل  

حمايــة اجتماعيــة وقضـــائية  كمــا هـــي محــددة فـــي إلاعــالم  التــي قـــد تــؤدي الـــى جنوحــه  والحمايــة  التـــي يقصــد  بهـــا عنــد املشـــرع  

الباب الثاني  من القانون        إنما معيار  قيامها  هو العمل على مواجهة الخطر  الذي يهدد  نشأة الطفل ونموه  وهو املعيار  

 . برعاية الطفولة  الذي  لم يحدده املشرع  بدقة وتركه  للسلطة التقديرية       للمصالح الاجتماعية  والقضائية املكلفة

إضافة إلى أنه يضع تقارير  ترفع إلى هيئات الدولية والجهوية  وتقرير إلى رئيس الجمهورية ونص القانون  علـى معاقبـة كـل مـن 

   يمنـــع  املفـــوض الـــوطني أو مصـــالح الوســـط املفتـــوح  مـــن القيـــام بمهـــامهم أو يعرقـــل حســـن ســـير العدالـــة  بعقوبـــة ماليـــة تفتقـــد

ألــف   63أشــهر  والغرامــة مــن  6ألــق دينــار  وفــي حالــة العــود  تكــون عقوبــة الحــبس  مــن شــهرين  إلــى  63لــف إلــى أ 03تقــدر  مــن 

 .ألف دينار 113إلى 

إضـــــافة إلـــــى الحمايـــــة الاجتماعيـــــة املقـــــررة مـــــن الوســـــط املفتـــــوح  املـــــربين اجتمـــــاعيين  مـــــوظفين مختصـــــين  وأخصـــــاء نفســـــانيين  

مـربين معلمـين  ألاطبـاء أو كـل شـخص طبيعـي أو معنـوي  وهـذه املصـالح هـي حجـر     وتخطر من طرف الطفل أو ممثله الشـرعي

الزاويــة   واملحــور  الرئيســ ي لكــل نشــاط  متعلــق بالحــدث  ســواء فــي خطــر معنــوي   أو فــي حــال الجنــاح  ويمكــن تســمية  موظــف  

 .يته في بعض القوانين مصالح الوسط املفتوح  باملراقب التربوي  أو مندوب حماية  الطفولة  على غرار تسم

 . viiiوفي بعض ألانظمة  والدراسات  يسمى العون التابع  ملصالح الوسط املفتوح  باملراقب التربوي أو مندوب حماية الطفل

معالجــة حالــة الطفــل فــي خطــر  معنــوي ال تســمح  ملصــالح الوســط املفتــوح  إال بالبحــث  عــن اتفــاق رضــائي  مــع ممثلــه الشــرعي  

ابير  يخــــدم مصــــلحة الطفــــل  وفــــي حالــــة عــــدم التفافــــأو مخالفــــة    ولــــي الطفــــل  ملــــا تفــــق  عليــــه أو فــــي حالــــة التخــــاذ أفضــــل التــــد

الاستعجال  يتعين على تلك املصالح أن تطلر ح ألامر إلى قاض ي ألاحـداث  وفـي حالـة  الخطـر الحـال  ال تسـمح  ملصـالح الوسـط  

خافــة تفـــاقم  الضـــرر بـــل يجــب عليهـــا  اســـتباق ألاحـــداث  والاتصـــال املفتــوح  بمحاولـــة البحـــث عـــن اتفــاق  مـــع أوليـــاء الطفـــل  م

 ix.فورا بقاض ي ألاحداث  الذي يمكنه اتخاذ تدابير ملزمة لرعاية مصالح الحدث 

إضـافة إلـى الحمايـة القضـائية  مـن طـرف قاضـ ي ألاحـداث بعــد إخطـاره مـن طـرف الجهـات السـالفة الـذكر  كمـا يمكـن  لقاضــ ي  

فل في أحد  مركز متخصص في حماية الطفل  مصل حة مكلفـة  بمسـاعدة الطفـل  مركـز أو مؤسسـة  ألاحداث ألامر بوضع الط
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استشفائي اذا كان الطفل  في حاجة إلى تكفل صحي ونفس ي  إضافة  إلى آيات ومركز متخصصة لحماية الطفل في حالة خطـر 

لوســــط املفتــــوح  تخصــــص داخــــل املراكــــز أجنحــــة والطفــــل الجــــانح  واملركــــز املتعــــددة  لخــــدمات  الوقايــــة الشــــباب      مصــــالح ا

لألطفـــال  املعـــوقين  إضـــافة إلـــى أنـــه يـــتم إيـــداع  الطفـــل  املحكـــوم عليـــه بعقوبـــة ســـالبة للحريـــة  فـــي مراكـــز إعـــادة  تربيـــة وإدمـــاج  

              x. ألاحداث  وعند اللزوم  في ألاجنحة املخصصة لألحداث

ـــ ود  فـــــي خطـــــر معنـــــوي  ليســـــت الغايـــــة منهـــــا  الفصـــــل فـــــي النـــــزاع  مـــــا أو تحديـــــد  تـــــدخل قاضـــــ ي ألاحـــــداث  لحمايـــــة الحـــــدث  املوجــ

مســــؤولية شـــــخص  أو جهـــــة وإنمــــا  غايـــــة  التصـــــدي   لحالــــة الخطـــــر  التـــــي تهــــدد  الطفـــــل  والعمـــــل علــــى إصـــــالح أوضـــــاعه  قـــــدر 

خل  ينــــدرج ضــــمن  نشــــاط املســــتطاع  والتــــدابير املتخــــذة  ســــواء بموافقــــة العائلــــة  وهــــو ألافضــــل أو دون موافقتهــــا فهــــو اذن تــــد

القضاء املدني  وليس القضاء الجزائـي  والتـدابير مـن  املمكـن أن  يتخـذها  تعتبـر تـدابير  تربويـة تهـدف إلـى حمايـة  الطفـل  وقـد 

 .110نص قانون املسطرة  الجنائية املغربي  الطفل املعرض للخطر  بالحدث املوجود في حالة صعبة في املادة 

هذه املرحلة أقوى  من حيث  الصالحيات من تدخل  مصالح الوسـط املفتـوح  ألن  بإمكانـه أن يـأمر  تدخل قاض ي ألاحداث في

باتخـــاذ التـــدابير الضـــرورية  املناســـبة ملعالجـــة  ألامـــر دون التقيـــد  بموافقـــة  ممثـــل  الطفـــل بـــل حتـــى  رغـــم معارضـــته  هـــذا وان 

لــــم تصـــل إلـــى درجــــة  التـــدابير إلاصـــالحية  التــــي تتطلـــب الوضـــع  فــــي كلهــــا تـــدابير حمايـــة  و  01التـــدابير املنصـــوص عليهــــا فـــي املـــادة 

مؤسســــة إصــــالحية ، وألافضــــل دائمــــا  الحـــــرص علــــى إبقــــاء الطفــــل  فــــي وســـــطه العــــائلي ألاصــــلي،  إال إذا كانــــت  هنــــاك ظـــــروف 

للنظـر الطفـل من ذات القانون أنه إذا دعت مقتضيات التحقيق يمكن توقيـف   11ونصت املادة  استثنائية  تحول دون ذلك 

ســنة ويشــتبه أنــه ارتكــب أو حــاول ارتكــاب جريمــة  عليــه أن يطلــع  فــورا وكيــل الجمهوريــة،  ويقــدم تقريــرا عـــن   10الــذي يبلــغ 

دواعــي التوقيـــف للنظـــر كمـــا يمكـــن نشـــر صـــور وبيانـــات  املختطـــف مـــن دون الحصـــول علـــى إذن مـــن العائلـــة أنـــه مـــن حـــق وكيـــل  

طف  إن اقتضت مصلحة الطفل ذلك أن يقوم  بنشر إشارات وأوصاف وبيانات  تخص الجمهورية املتابع لقضية  طفل مخت

املختطـــف  قصـــد تلقـــي  معلومـــات أو شـــهادات  مـــن شـــأنها املســـاعدة فـــي التحريـــات  والبحـــث  مـــن دون مســـاس بكرامـــة  الطفـــل  

. علـى موافقـة املمثـل الشـرعي ويكون العكس  في حالة  لم تقتض  القضية ذلك  حيث تلزم  املادة وكيل الجمهورية الحصـول 

وقـد نـص القــانون علـى عقوبــات صـارمة فــي حـق مــن يسـتغل الطفـل  عبــر وسـائل الاتصــال  مهمـا كــان شـكلها  فــي مسـائل منافيــة 

مــن ذات القــانون  111الــف دينــار  حســب املــادة 033ألــف دينــار إلــى  113ســنوات وبغرامــة مــن ة 0لــ داب  بحــبس مــن ســنة إلــى 

الل  ألاطفــال الجنســ ي  واســتعماله فــي البغــاء  وألاعمــال إلاباحيــة  والتســول واختطــاف ألاطفــال  حســب كمــا يعاقــب علــى اســتغ

كمــا حمــى القــانون كرامــة الطفــل  ومنــع اســتعمال الطفــل فــي ومطــات اشــهارية، أو أفــالم أو تســجيالت إال بتــرخيص   110املــادة 
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 13ادة كمــا نــص  علــى آليــة جديــدة فــي الجــرائم الجنســية مــن ممثــل الشــرعي  وخــارج فتــرات التمــدرس  وهــذا مــا نصــت عليــه املــ

 .التي سمحت باستعمال  التسجيل  السمعي البصري لسماع أقوال الطفل ضحية الجرائم الجنسية  16ونصت املادة 

ويـتم كتابــة  مضـمون التسـجيل  الـذي يرفـق بملـف  وال يــتم سـماعه إال  بـأمر مـن قاضـ ي التحقيــق  .ويوضـع فـي أحـراز  مختومـة 

بالنســـــبة  لألطــــــراف واملحـــــامين  ويــــــتم إتالفــــــه مباشـــــرة  وبتــــــاري  انقضـــــاء الــــــدعوى القضــــــائية     ويعاقـــــب كــــــل  مـــــن يقــــــوم ببــــــث  

سنوات  وغرامة ماليـة  تـل   0التسجيل السمعي البصري  لسماع الطفل  ضحية الاعتداءات الجنسية  بالحبس من سنة إلى 

مـن يقـوم بتسـريب  مـا يـدور  فـي جلسـات الجهـات القضـائية    للصـحافة  الى خمسة ماليين  سنتيم  ونفـس إلاجـراء  بخصـوص

دج  كـــل 133.333دج  إلــى 133.333يعاقــب  مــن   113فــي مادتــه   31-1311ونــص قــانون إلاعــالم رقـــم .  xiأو عــن طريــق الانترنــت

الجهات القضـائية  التـي   من نشر أو بث  بإحدى وسائل إلاعالم  املنصوص  عليها في هذا  القانون العضوي فحوى املناقشات

جـاء ناقصـا  ألنهـا لـم تتنـاول املوضـوع  بصـفة شـاملة   16واملالحظ أنه  ما ورد في املادة .تصدر  الحكم اذا كانت جلساته سرية 

لكــل أطفـــال ضــحايا الجـــرائم  واكتفـــت بــالتطرق     إلـــى كيفيـــة ســماع الطفـــل  ضــحية الاعتـــداءات الجنســـية  بينمــا كـــان قـــانون 

ـــــراءات ــ ــ ــ ــ ــ ــــيهم   إلاجـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل  املجنـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الطفـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــام  حمايــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى أحكـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــنص علــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة  يـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــواد  111و110الجزائيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن ق اج  واملــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  111مـــ

  6من ق ع  قتل الطفل والضرب وهذه تكريس لحـق الطفـل فـي الحيـاة املنصـوص عليهـا فـي  املـادة   171و171و173و161161و

  xii.املنصوص عليها في قانون العقوبات إضافة إلى عقوبات ترك الطفل وإلاهمال. 1121من اتفاقية حقوق الطفل  لعام 

هـذا ويميــز  القـانون الجزائــري بـين ثــالث  مراحــل فـي عمــر الحـدث  مــا دون العاشـرة  يعتبــر طفــل غيـر مميــز  غيـر مســؤول جزائيــا ، 

مـــام مـــن تمـــام العاشـــرة  إلـــى ثالثـــة عشـــرة  يكـــون الحـــدث قـــابال للمســـائلة الجزائيـــة  ويكـــون محـــال لتـــدابير الحمايـــة فقـــط ، ومـــن ت

العاشرة  إلى  الثامنة عشرة  يمكن توقيف الحدث  للنظر من طرف الضبطية  ويخضع الحدث  الجانح في هذا السن  لتدابير 

الحمايــــة وتهــــذيب  وتطبــــق  القواعــــد الخاصــــة  باألطفــــال الجــــانحين  علــــى الطفــــل، عنــــدما ينســــب  لــــه ارتكــــاب  فعــــل أو امتنــــاع  

 .الزجرية  كقوانين املرور والجمارك  والتهريب واملخدرات  يشكل خرقا  لقانون العقوبات أو النصوص

وينـادي علـم الجريمـة  التقـدمي بتفضـيل  العـالج غيـر  املؤسسـ ي  علـى إلايـداع فـي املؤسسـات إلاصـالحية  وقـد تبـين أنـه ال فـارق  

والعـالج  خـارج املؤسســات    يسـتحق    الـذكر بـل  ال فـارق علـى إطـالق  مـن حيـث  نجــاح  الوسـيلة  بـين إلايـداع  فـي  املؤسسـات

ومــن  الجلــي أن الجهــود  العالجيــة التــي تبــذل فــي املؤسســة  ال تســتطيع أبــدا أن تكــون أرجــح وزنــا  مــن املــؤثرات الضــارة  الكثيــرة 

التــي يخضــع لهــا  الفــرد ، والتــي تبــدوا  مــن املســتحيل تفاديهــا  هــذا وان الوضــع  تحــت نظــام  الحريــة املراقبــة  هــو إجــراء تربــوي  

البد أن يكون مرافقا إلجراء تربوي  ال يحكم بها  بصفة مستقلة،  بل يجب أن يكون مرافقـا إلجـراء تربـوي  كـان مـن املفيـد  لـو 

-11مــن ألامــر   11أن  الــنص حــدد  كيفيــة الشــروع  فــي تنفيــذ التــدبير  املــأمور بــه  فــورا مثلمــا فعــل املشــرع الفرنســ ي  فــي املــادة 
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نحــة  بــأن يــتم عنــد النطــق بــالحكم  بتكليــف حــدث  وممثلــه  بــاملثول  فــي تــاري  محــدد أمــام الجهــة  املتعلــق بالطفولــة الجا  171

لعقوبـــة  العمـــل للنفـــع العـــام   املنصـــوص عليهـــا فـــي   1311هـــذا ولـــم يتطـــرق  قـــانون حمايـــة الطفـــل . املســند إليهـــا تنفيـــذ التـــدبير 

تـنص علـى إمكانيـة   1مكـرر  1العقوبـات  خصوصـا  وأن املـادة  من قـانون   6مكرر  1إلى   1مكرر  1قانون العقوبات  املواد من 

 13ســنة  وقــت ارتكــاب الوقــائع  املجرمــة بينمــا  نــص عليهــا التشــريع الفرنســ ي مــن خــالل املــادة  16تطبيقهــا  علــى الحــدث البــالغ 

كاالت التنفيــذ  بخــالف لــم يتطــرق  إلــى إشــ 1311كمــا أن قــانون حمايــة الطفــل . املتعلــق بالطفولــة الجانحــة  171- 11مــن ألامــر 

املتعلــق بالطفولــة الجانحــة  ووضــع قــانون حمايــة الطفــل  171-11مــن ألامــر  01التشــريع الفرنســ ي  الــذي نــص  عليهــا فــي املــادة 

أحكـام الوسـاطة  كطريـق بـديل  عـن املتابعـة  القضـائية ملعالجـة  الجـنح واملخالفـات  التـي تنسـب لألحـداث  دون قيــد أو  1311

 .ر  كلـــه بيـــد  وكيـــل الجمهوريـــة  وفقـــا لســـلطته التقديريـــة  شـــريطة موافقـــة  ألاطـــراف وهـــم املـــتهم  والضـــحية شـــرط  وتـــرك ألامـــ

وحــده فــي حــاالت أخــرى  وأمــام تنــوع  القضــايا التــي تطــرح  فــي الواقــع  وتفــاوت خطورتهــا  فــان املرجــع أن النيابــة  ســوف تحجــم  

لعمـــل تســـتدعي  لـــبال  ريـــب وضـــع  مـــذكرة وزاريـــة  موجهـــة ألعضــــاء  عـــن اللجـــوء إلـــى الوســـاطة  فـــي الجـــنح الخطيـــرة  وضـــرورات ا

 31-11النيابة  لوضع معالم  لضبط  املوضوع  بينما أحكام الوساطة  بالنسبة للبالغين  املستحدثة  في ق ا ج  بموجب ألامر 

املـؤرخ  فـي  171-11الجانحة  والقانون الفرنس ي  املتعلق  بالطفولة.  1مكرر  07فان مجالها مقيد  بجنح محددة حسب املادة 

يتضمن إجـراءات مماثلـة  ويسـمح بـاللجوء إليهـا  قبـل  وخـالل  مراحـل املتابعـة  سـواء مـن طـرف  جهـة التحقيـق  31/31/1111

-11مــن  ألامــر  11مــن قــا ج  واملــادة  11مــن ألامــر املــذكور التــي تحيــل  إلــى املــادة  7أو املحاكمــة  وقــد ورد الــنص عليهــا  فــي املــادة 

171xiii. إضـــافة الـــى أن  القـــانون  قـــد نـــص علـــى حمايـــة  الطفولـــة  داخـــل مراكـــز متخصصـــة  إمـــا لحمايـــة ألاطفـــال فـــي خطـــر ، او

الجانحين  واملراكز  املتعددة الخدمات  لوقاية الشباب  ، ومصالح الوسط املفتوح  وتخصص داخل املراكـز أجنحـة  لألطفـال 

ـــها لجنــــــة تربويــــــة ــــوقين  وترأســـ ـــم . xivاملعــ ـــا أن لهـــ ــــوين  11الحــــــق فــــــي العطــــــل  وزيــــــارة أقــــــارب ملــــــدة كمـــ ــــب بغرامــــــة  . يومــــــا  وتكــ ويعاقــ

دج  كل من يمنع  املفوض الوطني أو مصالح الوسط املفتوح  مـن القيـام بمهـامهم أو يعرقـل  حسـن سـير 63333الى 03333من

أشــــهر  والغرامــــة  مــــن 6الــــى ألابحــــاث  والتحقيقــــات  التــــي يقومــــون بهــــا  فــــي حالــــة العــــود  تكــــون العقوبــــة  الحــــبس  مــــن شــــهرين  

دج  تعتبــر هــده الاحكــام  القانونيــة مــن صــور  الحمايــة  الجزائيــة  للطفــل مــن خــالل  القيــام بمهــامهم  113333دج  الــى 63333

وتجريم نشر  ألاخبار املتعلقة  بجلسات  محاكم الاحداث أو نشرها  من شأنه النيل  من الحياة الخاصة للطفل  ونصت املادة 

دج أو باحدى هاتين العقـوبتين  113333دج  الى 13333بالحبس  من شهر          الى ستة أشهر  وبغرامة      من  يعاقب 101

مـــن هـــدا القـــانون  ويعاقـــب  11و11فقـــط كـــل مـــن يكشـــف    عمـــدا هويســـة القـــائم     باالخطـــار املنصـــوص      عليـــه فـــي املـــواد 

دج أو باحدى هاتين العقوبتين  فقط  كل من يكشف  113333دج الى 13333بالحبس  من شهر الى  ستة أشهر  وبغرامة  من 

ا  القــانون   ويعاقــب  بــالحبس مــن شــهر  الــى ســتة <مــن    11و 11عمــدا هويــة  القــائم باالخطــار  املنصــوص  عليــه فــي املــادتين 
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املعلومـات السـرية      دج أو باحدى هاتين العقـوبتين  فقـط  كـل مـن يفشـ ي عمـدا 113333دج الى 13333أشهر  وبغرامة  من 

كــــل مــــن يقـــوم  ببــــث التســــجيل الســــمعي   106املتحصـــل عليهــــا  مــــن ألاشـــخاص املقيــــدين بالســــر املنهـــي  ويعاقــــب حســــب  املـــادة 

ســــنوات  وبغرامــــة مــــن  0الــــى  6البصــــري   لســــماع  الطفــــل الضــــحية       الاعتــــداءات  الجنســــية أو نســــخه  عنــــه بــــالحبس مــــن 

دج أو باحــــدى 133333دج  الــــى 13333أشــــهلر الــــى  ســــنتين  وبغرامــــة مــــن 6قــــب  بــــالحبس  مــــن دج  ويعا13333دج  الـــى 11333

هــاتين  العقــوبتين  فقــط كــل مــن ينشــر  أو يبــث  مــا يــدور فــي جلســات  الجهــات القضــائية  لالحــداث أو ملخصــا  عــن املرافعــات  

 داعة أو السينما أو عن طريق وألاوامر  وألاحكام  والقرارات الصادرة        عنها في الصحف  والكتب والا 

 الخاتمة   

حقيقة أن قانون حماية الطفل قد قرر  تعزيز حماية الطفل  إال أننا ننتظر من مراسيم التنفيذية الصدور لتطبيق أحكام 

ية املتعلق بحماية الطفل  الذي جاء بتنظيم  وترتيب ألاحكام املتعلقة بقضاء ألاحداث  بكيف  11-11هذا القانون بقانون 

منهجية  ومنظمة  استبعدت ألاخطاء والتناقضات  التي كانت تطبع  النصوص القديمة  وفي الوقت ذاته  حافظت على 

املبادئ  وألاحكام  التي تضبط  سير هذا الفرع  الهام  من القضاء  بحيث يتم الانتقال  من تطبيق النصوص القديمة  إلى 

القواعد املوضوعية  وإلاجرائية  ما عدا ماتم استحداثه  في القانون   النصوص الجديدة  دون أن يحدث أي تغيير  في

الجديد  ولم يكن معروفا  في ظل القانون  القديم  وهو أساسا أحكام الوساطة  التي تعتبر ثورة حقيقية  في باب قضاء 

البين وتهذيب  سلوك  ألاطفال   ألاحداث  وسيثبت التطبيق إنشاء هللا  في رأينا صواب هذا املسلك  الرامي إلى إصالح ذات

عوض الزجر  والعقاب  التي هي سالح  ذو حدين  ألنهما  تعالج الجريمة  عند وقوعها  بصفة مؤقتة  ولكن أثرها على  املدى  

البعيد يكون سلبيا  بالنسبة  للفرد والجماعة  بفعل تكون ألاحقاد  بين الناس من جهة أولى  وكون أماكن الحبس  أصبحت 

لتكوين املجرمين  بفعل الاختالط  بين املحبوسين  وتأثير أصحاب النفوس  الشريرة من املحكوم  عليهم  على املتهمين      رسمدا

أبواب   6مادة  تضمنت  113العاديين  الذين ساقهم  الحظ  السي   إلى غابات السجون  وقد تضمن قانون حماية الطفل 

ب ألاول أحكاما  في عشرة  مواد تبين الهدف من هذا القانون   وهو تحديد قواعد تضمن البا:  كانت مضامينها  كالتالي 

 واليات   حماية الطفل

فــي ألاســـرة الوســط املفتـــوح  و الحمايـــة الاجتماعيــة علـــى املســـتوى  الــوطني  وتتمثـــل فــي  هيئـــة وطنيـــة  لحمايــة وترقيـــة  الطفولـــة  

إلـــى قاضـــ ي ألاحـــداث  املوجـــود علـــى مســـتوى املحكمـــة ، إضـــافة إلــــى  تحـــت رئاســـة مفـــوض وطنـــي  والحمايـــة القضـــائية  املســـندة

حمايـــة الطفـــل ضـــحية بعـــض الجـــرائم  وقـــد جـــاءت معالجـــة حمايـــة  الطفـــل لهـــذه املســـألة ناقصـــة  ألنهـــا  لـــم تتنـــاول  املوضـــوع  

اءات الجنســية بصــفة شــاملة  لكــل أطفــال  ضــحايا أيــة  جريمــة  واكتفــت  بــالتطرق إلــى كيفيــة  ســماع الطفــل الضــحية  الاعتــد

 فقط
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11أنر   ر العدد
1
  

32أنظر   ر العدد
1
  

11أنظر   ر العدد
1
  

71المتضمن قانون العقوبات   ر  العدد   9011ديسمبر  30الموافق ل 1137ربيع األول  12المؤرخ  في   12-11أنظر القانون 
1
  

223.أنطر ، محمد يوسف علوان ، محمد خليل موسى ، المرجع السابق ، ص
1
  

 

223.نطر ، محمد يوسف علوان ، محمد خليل موسى ، المرجع السابق ، صأ
1
  

 

1السالف الذكر ، 19-11، من القانون 12الى 11أنظر ، المادة
  

1
دار هومة   9011يوليو   11المؤرخ في  19-11جمال  نجيمي ، قانون حماية الطفل  في الجزائر تحليل وتأصيل  مادة بمادة  القانون رقم  

 ومابعدها  91.،ص9012،الجزائر 

 
1السالف  الذكر  19-11من قانون   31الى  91أنظر المواد  من 

  
1
السالف الذكر؛ جمال  نجيمي ، قانون حماية الطفل  في الجزائر تحليل وتأصيل  مادة   19-11من قانون   192إلى   39أنظر  المواد من  

 ومابعدها  91.،ص9012ار هومة  الجزائر ،د 9011يوليو   11المؤرخ في  19-11بمادة  القانون رقم 

223.أنطر ، محمد يوسف علوان ، محمد خليل موسى ، المرجع السابق ، ص
1
  

 

1 911.أنطلر ، نجيمي جمال ، المرجع السابق ،ص
  

111.أنظر ، نجيمي جمال ، المرجع السابق ،ص
1
  

  990.نفس المرجع ،ص جمال  نجيمي ، 

 املراجع  العربية 

 ؛  11.ص 11فر ،  حماية الطفل من الاستغالل الجنس ي ،  مجلة التشريع والقضاء ،مصطفى بن جع

 ؛ 11.ص  12رضا خماخم ،  حقوق إلانسان واملجتمع املدني ،  جدور املفهومين  وألانموذج التونس ي ،  ديسمبر 

 ؛ 61.ص 12محمد الحبيب شريف ، أجيال حقوق إلانسان  ، مجلة التشريع والقضاء ، ديسمبر   

   11.،ص  11حميدة العريق ، حماية الطفل من الاستغالل الاقتصادي ،  مجلة التشريع والقضاء  جانفي   

 ؛ 77.ص  11نجيبة  الشريف ،  دور قاض ي ألاسرة في حماية الطفل  املهدد ،  مجلة التشريع  والقضاء تونس   جانفي 

 ؛   10.ص 11انحة  ، مجلة التشريع والقضاء ،  جانفي محمود كعباش ،  دور قاض ي ألاطفال  في حماية الطفولة الج  

 ؛ج 10.ص  11جمال شهلول    ، اسناد لقب   عائلي للطفل  املهملين  مجلة التشريع والقضاء  جانفي 

 ؛  160.ص11مال شهلول ،  إسناد لقب عائلي  لألطفال املهملين ،  مجلة التشريع والقضاء  جانفي 

 11القرارات   وألاحكام الصادرة  في شأن  ألاطفال  الجانحين  مجلة التشريع والقضاء  جانفي  جالل الدين بوكتيف ،  تنفيذ

 .ص

  111.ص  11؛ فاطمة عباس ، الحماية  القانونية للطفل املهدد ،  مجلة التشريع  والقضاء ،  جانفي  110

 ؛  1331نون  منشورات  الحلبي ؟، ؛ طه جبارال  صابر  النظرية  العامة لحقوق إلانسان  بين الشريعة  والقا 

، العزاوي لحى  عبد البافي  محمود  القيمة القانونية لقرارات  مجلس ألامن الدولي  في مجال حماية حقوق إلانسان  

 ؛  1331منشورات الحلبي الحقوقية 

 الطيب اللومي ،  رعاية  الطفولة  في املجتمع املتوازن ااكتوبر ؛  

 وألاسرة  في إلاسالم والقانون الوضعي   بتونس ؛ محمد  املنجي ،  الطفل

   11.ص   11خليل  بوهالل  ، حماية  الطفل  وقاية  للمستقبل  ، مجلة  التشريع  والقضاء  ، 
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   11؛ سامي ملبادرة  حقوق الطفل  في القانون  التونس ي ،  مجلة التشريع والقضاء أكتوبر 

  111.ص  111حماية  الطفل  مجلة البحوث والدراسات  جانفي  ؛  الهادي تريكي ،  دور املحامي  في  في

  1111نجيمة الشريف ،  دور التشريع  والقضاء بتونس  في تجسيم  حقوق الطفل  مجلة التشريع  والقضاء  نوفمبر  

  11.ص

  1333؛  عمر الشابي ، حماية  ألاطفال  الجانحين  مجلة  البحوث  والدراسات ألكتوبر  

  01.ص  1331امللوي ،  الحق في العطل ، مجلة التشريع والقضاء  ، ديسمبر  ؛  نجوى   

  10.ص  1330؛  محمد  الحبيب  الشريف ، حماية  ألاطفال  في النزاعات املسلحة  مجلة  البحوث و الدراسات  جويلية 

  121.ص  1331سات أكتوبر ؛  نهلة  الجلولي  ،  حماية ألاسرة  والطفولة  في قانون تونس ي  مجلة البحوث والدرا

 ؛  11.املنجي  ألاخضر ، ألاطفال  بين  الو قاية  وإلاصالح  ،  مجلة البحوث والدراسات  نوفمبر  ص  ; ؛
من  الجدير بالذكر   أن منظمة  املؤتمر إلاسالمي  تبنته  من خالل مؤتمر  القمة  الاسالمي      املنعقد بدار البيضاء   في  1

إعالن حقوق الطفل     ورعاية    في إلاسالم  وقد أقر الاعالن  تضمن  حياةة أسرية   1111انون ألاول    ك  11-10الفترة 

سوية  للطفل وحقوق الطفل      وهو جنين  مثل الحق في الحياة  وحق التملك  والارث  واعترف كذلك  بعدد  من الحقوق  

انة  وحقه في التعليم   وحقه في الرعاية الاجتماعية  وصحة نفسية       بعد والدته  مثل  حقه فاالسم  والنسب  وحقه في الحض

وأشار الاعالن الى  حقوق الطفل الالجئ   و املعوقة  وغيرهم من ألاطفال        يمرون في ظروف استثنائية  تستدعي حماية 

على الايطار العربي   0/1331/ 12بية   في خاصة  بهم  باإلضافة   إلى هذا امليثاق صادقت         مجلس  جامعة  الدول العر 

على الايطار العربي   12/0/1331لحقوق إلانسان  إضافة  إلى  هذا امليثاق  صادق  مجلس  جامعة  الدول العربية  في 

لحقوق  وقد عالج  هذا الايطار أهم  التحديات  التي تواجه  حقوق الطفل  في الدول العربية  وحدد أهداف  الواجب  

 والاعتراف  بحقوقه. اعها    في مجال  حماية الط فل إتب

  701.، ص 1331أنظر ،  عروبة جبار  الخزرجي ، حقوق الطفل  بين  النظرية والتطبيق ،  دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 

 

  11طفل من امليثاق  إلافريقي  لحقوق  ورفاهية ال  11إلى   01أنظر ،  بخصوص  اللجنة  واختصاصها  املواد من 

، دار الثقافة  1.أنظر ،  محمد يوسف علوان ، محمد خليل موس ى ، القانون الدولي  لحقوق إلانسان  الحقوق املحمية ،ج

 .،ص 1336،،1.لنشر والتوزيع ، ألاردن ،ط

بيروت ؛   غالية رياض  النبشة ،  حقوق الطفل  بين القوانين الداخلية  والاتفاقيات الدولية  منشورات الحلبي  الحقوقية

  1161.ص 1336خيري أحمد الكباش ، أصول الحماية القانونية  لحقوق إلانسان ، دراسة مقارنة ، دار الكتب  املصرية 

Cf.Robert BADINTER , Comment  la mondialisation agi telle  sur  les droits  de l'homme au travail,  les droits  de 

l'homme  et de l'enfant  face  a la mondialisation ,  les éditions  de Bercy ,paris 2000 ,p.19 

; Jan Erik SORENSEN ,Normes sociales et commerce international ,op.cit.,p.37 

;Sylvie  BRUNEL , L'exploitation  de la main  d'œuvre  enfantine  ,op.cit.,p.57; Patrick MESSERLIN ,Les actions  

engagées par les acteurs privées , op.cit.,p.101 ;  

Adnene  LASSOUED , L’état  de la législation  tunisienne  contre  la discrimination   rev  législateur decembre 

2005 

 ; Leila KHALFALLAH , Le mauvais  traitement  des enfants  a travers  le droit  tunisienn  rev  législateur  97  p.43 ;   

Jacques MAIRE , Quelle  réponses  des pouvoirs  publics ,op.cit.,p.131 

Cf.Robert BADINTER Comment  la mondialisation Robert BADINTER , Comment  la mondialisation agi telle  sur  

les droits  de l'homme au travail,  les droits  de l'homme  et de l'enfant  face  a la mondialisation ,  les éditions  de 

Bercy ,paris 2000 ,p.19 
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; Jan Erik SORENSEN ,Normes sociales et agi telle  sur  les droits  de l'homme au travail,  les droits  de l'homme  et 

de l'enfant  face  a la mondialisation ,  les éditions  de Bercy ,paris 2000 ,p.19 

Adnene  LASSOUED , L’état  de la législation  tunisienne  contre  la discrimination   rev  législateur decembre 

2005 ; Leila KHALFALLAH , Le mauvais  traitement  des enfants  a travers  le droit  tunisienn  rev  législateur  97  

p.43 ;   

; Jan Erik SORENSEN ,Normes sociales et commerce international ,op.cit.,p.37; 

Sylvie  BRUNEL , L'exploitation  de la main  d'œuvre  enfantine  ,op.cit.,p.57; Patrick MESSERLIN ,Les actions  

engagées par les acteurs privées , op.cit.,p.101 ; Jacques MAIRE , Quelle  réponses  des pouvoirs  publics 

,op.cit.,p.131 
1 Cf. Mohammed ELYAAGOUBI, Réflexions sur  les droits de l'homme et  les libertés publiques au Maroc  1986-

2012  

p.14 املراجع الواردة  في انترنت 

 The Daily Beast ."What Science Reveals About Pedophilia" 07).-12-Schwartz, Casey (2011 ^ ا 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84#cite_ref-7
http://individual.utoronto.ca/james_cantor/blog2.html
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 ية في حماية ألاطفال من إلاساءة الجنسيةجهود اململكة املغرب

Efforts of the Kingdom of Morocco to protect children from sexual abuse 

 معاذ املؤذن. د/   أمين انقيـرة . د

 جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء املغرب

 :امللخص  

هدى والنور لخير أمة أخرجت للناس، وعلى آله وصحبه الحمد   ذي املنن والعطايا، والصالة والسالم على من أرسل بال

 .والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم املآب

فال يخفى ما تبذله اململكة املغربية من جهود في حماية الطفل من كل أنواع إلاساءة، وعلى سبيل الخصوص ما : وبعدأ 

 .طفالسنتناوله في هذا البحث بإذن هللا حول قضية إلاساءة الجنسية لأل 

 

تتجلى إشكالية البحث في التحقق من مدى عناية الدولة املغربية بحقوق الطفل وحمايته من كل أنواع إلاساءة والعنف، 

 .خصوصا ظاهرة التحرش الجنس ي

 :أهداف البحث

 :تتجلى أهداف البحث من خالل العناصر آلاتية

 .ترام كرامته وعرضهإبراز قيمة إلانسان عموما والطفل على سبيل الخصوص في اح: أوال

 .الوقوف على جهود اململكة املغربية في حماية الطفل من أنواع إلاساءات، وخصوصا التحرش الجنس ي: ثانيا

 .داللة التحرش الجنس ي وأسبابها: ثالثا

 :خطة البحث املقترحة

 .يمكن تقسيم خطة البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة، ثم فهرس للمصادر واملراجع

 .فعرجنا فيها على عنوان البحث وأهميته، ثم إشكالية البحث وأهدافه، ثم خطة البحث ومنهجه: أما املقدمة

 :فخصصناه لداللة التحرش الجنس ي وأسبابه: وأما املبحث ألاول 

 .ألاول حول مفهوم التحرش الجنس ي:وتحته مطلبان

 .حول أسبابه: والثاني

 :ية في حماية الطفل من إلاساءة الجنسية، وفق املطالب آلاتيةفخصصناه لجهود اململكة املغرب: وأما املبحث الثاني

 .من الناحية القانوية: املطلب ألاول 

 .من الناحية الشرعية: واملطلب الثاني
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 .فضمناها أهم نتائج البحث والتوصيات: وأما الخاتمة

 .وقد اعتمدنا على املنهج الاستقرائي، وكذا املنهج التحليلي واملقارن 

 .لم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وال حول وال قوة إال با  العلي العظيم، والحمد   رب العاملينوصلى هللا وس

Research Summary: 

This research aims to reveal the efforts of the Kingdom of Morocco in protecting the child from 

sexual abuse. The research plan can be divided initially into an introduction، two chapters and a 

conclusion، then an index of sources and references. 

As for the introduction: we reviewed the title of the research and its importance، then the research 

problem and its objectives، then the research plan and methodology. 

As for the first topic: we devoted it to the significance of sexual harassment and its causes: 

Under it are two demands: the first is about the concept of sexual harassment. 

The second is about its causes. 

As for the second topic: we devoted it to the efforts of the Kingdom of Morocco to protect the 

child from sexual abuse، according to the following demands: 

The first requirement: from the legal point of view: represented in the laws... 

The second requirement: from a legal point of view: represented in the efforts of the Ministry of 

Awqaf and Islamic Affairs in this regard. 

As for the conclusion: it included the most important results of the research and 

recommendations. 
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 :داللة التحرش الجنس ي وأسبابه: املبحث ألاول 

 :تحرش الجنس ي لغة واصطالحامفهوم ال: املطلب ألاول 

 :التحرش في اللغة: أوال

 . الحاء والراء والشين أصل واحد يرجع إليه فروع الباب

 . وهو ألاثر والتحزيز، فالحرش ألاثر، ومنه سمي الرجل حراشا؛ ولـذلك يـسمون الدينار أحرش؛ ألن فيه خشونة

 .ويسمون الضب أحرش؛ ألن في جلده خشونةوتحزيزا 

 . حرشت بينهم، إذا أغريت وألقيت العداوة، فهو مـن البـاب؛ ألن ذلـك كتحزيز يقع في الصدور والقلوب: فأما قولهم

 . جامعها مستلقية على قفاها: وحرش املرأة حرشا

 . تعرض له ليهيجه: قاتله، وتحرش به :وحارشه

إغراؤك الانسان وألاسد : )يقصد به، و 66والتحرش أو الحرش أو التحريش، هي كلمة مـشتقة مـن الفعـل الثالثـي حـرش

 .67(أفـسد وأغرى بعضهم ببعض: ليقع بقرنه، وحرش بيـنهم

إن الـشيطان قد أيس أن يعبده : "صلى هللا عليه وسلم يقـول هللا سمعت رسول : قالهللا ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد 

 .68"املصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم

 69(ينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن وغيرهايسعى في التحريش ب: أي)

 . والتحرش الجنس ي من الفتن التي يسعى الشيطان بها بين الناس

 . فالتحرش بالش يء يعني التعرض له بغرض تهييجه :وعليه

و في بيتها عن وراودته التي ه: إلاغواء وإلاثارة والاحتكاك واملراودة عن النفس، قال تعالى: والتحرش في أبسط صورة يعني

 ".نفسه

 الجنس في اللغة: ثانيا

 . الجيم والنون والسين أصل واحد، وهو الضرب من الش يء

                                                           
66 ، والقـاموس املحـيط، محمـد الفيروزآبادي، (٢/٣٣)عبدالـسالم هـارون : ن فـارس، تحقيـقمعجم مقاييس اللغة، أحمد ب

؛ وتاج (١/١١١)إبـراهيم أنيس وآخرون /؛ واملعجـم الوسـيط، قـام بإخراجـه د(٨٥٣)مكتب التراث في مؤسسة الرسالة : تحقيق

.حرش: ، مادة(٣/٥٨)ـيري عـلي ش: العروس من جواهر القاموس، محمد الزبيـدي، دراسـة وتحقيـق  
67 .حرش: ، مادة(١/٢٧٣)لسان العرب، ابن منظور   

 .٢١١١/٤))، (٢٥١٢)محمـد بـن فـؤاد عبـد الباقي ، حـديث رقـم : صحيح مسلم ، مسلم بن الحجـاج النيـسابوري ، تحقيـق68

69 (١٧/١٨١)املنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، يحيى بن شرف النووي ،   
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 . 70وكل ضرب جنس، وهو من الناس والطير وألاشياء جملة، والجمع أجناس

 .71يشاكله، وفالن يجانس البهائم وال يجـانس النـاس إذا لم يكن له تمييز وال عقل: هذا يجانس هذا أي: ويقال

 :تعريف التحرش الجنس ي مركبا: ثالثا

 :عّرف التحرش الجنس ي بتعريفات كثيرة، فمن بينها

إيذاء إلانسان على املستوى النفس ي والجسدي من خالل العالقـات الجنسية أو الكلمات الجنسية ) :التعريف ألاول -

 .72....(ويكون بعدم إرادة إلانسان أو بإرادته تحت الضغط

 :عريفويؤخذ على هذا الت

أنه اقتصر في تمثيله على التحرش على ألانثى فقط، مما يوحي بأن التحرش ال يقـع إال على ألانثى دون الذكر، مع العلم 

 .بأن التحرش كما يقع على ألانثى فهو يقع عـلى الذكر

ثارة الجنسية بأي السلوك القولي أو الفعلي الصادر من الذكر ضد ألانثى أو العكـس وينطوي على إلا):التعريف الثاني

شكل من ألاشكال دون رغبة آلاخر الذي يقبل أو يرفض ذلك التصرف أو السلوك والذي يشكل في ذات الوقت خرقا لألخالق 

 73(.العامة وآلاداب

 :ويؤخذ على هذا التعريف

 .أنه خال من ذكر تحرش الذكر بالذكر، أو ألانثى باألنثى

كل فعل يعود بالضرر على الفرد واملجتمع، ويعاقب عليه : "لجريمة هيوالتحرش الجنس ي يعد جريمة من الجرائم، وا

 .74"القانون، بعقوبة بدنية شائنة

 

 

 

                                                           
70 ، وكتاب ( ٨٣٧)، والقـاموس املحـيط ( ١/٤٥١)عبد الـسالم هـارون : للغة، أحمد بن فارس، تحقيـقمعجم مقاييس ا

. جنس: ، مـادة(٧٥)التعريفـات، عـلي الجرجـاني   
71 : ، مادة(٥/٢٣١)علي شيري : ، وتاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، محمـد الزبيـدي، دراسـة وتحقيق(١/٤٣)لسان العرب 

. جنس  

 
72 .هاشم بحري : تداء الصامت على املرأة، دالاع  
73 .محمد علي قطب: التحرش الجنس ي، د  
74 .71: أحمد بن زكي بدوي، ص: معجم املصطلحات القانونية، د  
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 :أسباب التحرش الجنس ي: املطلب الثاني

هناك أسباب قديمة وحديثة للتحرش الجنس ي، فهناك أسباب منذ القـدم وال زالـت موجودة حتى يومنا هذا، وال أدل من 

في ذكـر حكـم التحرش الجنس ي من أدلة الكتاب والسنة، وهناك أسباب استجدت مـع  –تعـالى هللا مـشيئة اب –ذلك مما سيأتي 

 :بعض ألاسباب على سبيل إلاجمال، ومن تلك ألاسباب –هللابمشيئة ا –العـصر الحـديث، والتقنية الحديثة، وسوف نذكر 

التحرش الجنـس ي، والزنـا، : فشو الجرائم ومنهافـال يردعه دين، وال تردعه عقوبة، فت: ضعف الوازع الديني: أوال

 .والاغتـصاب، واللواط وغيرها

وهو " وكان هللا على كل ش يء رقيبا، وقول هللا : " إذن فمن أهم ألاسباب ضعف إلايمان، فمن استحضر قول هللا تعالى

عليه ظاهرا وباطنا، أنتج له  -نه وتعالىسبحا–، إلى غير ذلك من آلايات، وراقب هللا ، وتيقن باطالع الحق "معكم أين ما كنتم

 .خشية هللا تعالى، وامتناعا عن املعاص ي

وغياب الرقابة على ألابناء والبنات، فغياب رب ألاسرة أبا أو أماأو غيرهم، وعدم املتابعة لألبناء،  :التفكك ألاسري : ثانيا

 .75توى إلاناثمرتع خـصب لحـدوث حـاالت التحرش، سواء على مستوى الذكور، أو على مس

 . ودون مراعـاة لألخـالق إلاسالمية  والقيم الاجتماعية: محاولة إشباع الرغبـات الجنـسية بـأي وسـيلة كانـ : ثالثا

وعدم إيجاد الوسائل املناسبة للشباب ملـلء وقـت الفـراغ بـما يعود عليهم بالنفع، يكون له أثـره  :أوقات الفراغ: رابعا

 .املجتمـع، فيـدفعهم إلى الانحراف والوقوع في الجرائم الجنسية وغيرهاالـسي  عـلى الفـرد و 

ممـا يـضعف مـن التواصل بين الولد وبين والديه  :القسوة الشديدة من قبل الوالدين أو أحدهما عـلى ألابنـاء: خامسا

مـن الخـروج مـن املنــزل ممـا وهنا يبحث الابن عن وسيلة مناسبة للفرار من هذه القسوة، فال يجد أفـضل ... أو أحدهما

يـساهم في تلقـف ذوي النفـوس الضعيفة ملثل هذا املسكين ومن ثم توجيهه حيثما أرادوا؛ بل يزداد ألامر سوءا حينما يتعرض 

، أو الولد للتحرش من قبل أحد أقربائه أو زمالئه أو جيرانه، فال يخبر والده أو والدته خوفا من حرمانه من الخروج من املنـزل 

فبدال من احتضانه والاستماع له، وحل املوضوع، تجد أن ولي الطفل يقسو عليه قسوة ال تطاق وال ... خوفا من القسوة

 . 76تحتمل

ش يء منها بحجة أنه ما زال ٍ، أو إخـراج العـورة أو تعري الوالدين أو أحدهما أمام الولد ذكرا كان أو أنثى: سادسا

ي غرفـة والديـه، وممارسة الجنس الشرعي املباح بين الوالدين، وقد يستيقظ الطفل وهما في صغيرا، أو جعـل الولـد ينـام ف

" وإذا بلغ ألاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم:" يقـول  _جـل وعـال_هللاحالة انكشاف للعورات، وا

.77كليف ملعظم ألاحكام الشرعيةوالحلم يعني الاحتالم، والاحتالم دليل البلوغ، والبلوغ هو سن الت

                                                           
75 (. ٢١٤)زينب بنت محمد زين العايش /رشاد علي موس ى، د/د.سيكولوجية العنف ضد ألاطفال،أ  

 
76 (.٢١٤)زينب بنت محمد زين العايش /موس ى، درشاد علي /د.سيكولوجية العنف ضد ألاطفال،أ: ينظر  
77 .116: نفس املصدر، ص  
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 :جهود اململكة املغربية في حماية الطفل من إلاساءة الجنسية :املبحث الثاني 

 : من الناحية القانوية: املطلب ألاول 

 .لقد وضعت اململكة املغربية مجموعة من القوانين من أجل حماية الطفل من كل أشكال العنف وضمان حقوقه

 :ى الشكل آلاتيوقد توزعت هذه الحقوق عل

 .لطفل في مدونة ألاسرةا

 .الطفل في قانون الالتزامات والعقود 

 .الطفل في قانون املسطرة املدنية 

 .الطفل في قانون كفالة ألاطفال املهملين 

 .الطفل في قانون التحفيظ العقاري  

 .الطفل في قانون الجنسية املغربية 

 .الطفل في قانون الحالة املدنية 

 .الطفل في قانون متعلق بالفنان 

 .الطفل في قانون املسطرة الجنائية 

 .الطفل في القانون الجنائي مع آخر التعديالت 

 .الطفل في تنظيم وتسيير املؤسسات السجنية 

 .الطفل في املرسوم املحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية 

 .الطفل في قانون حوادث السير 

 .الطفل في مدونة التجارة 

 .الطفل في قانون الصحافة 

 .الطفل في مدونة الشغل 

 .إجبارية تلقيح ألاطفال ضد بعض ألامراض 

 .اختصاصات وتنظيم وزارة العدل 

 .الطفل في قانون التصريح باملمتلكات العقارية والقيم املنقولة 

 .الاختصاص في طب وجراحة ألاطفال 

 .التنظيم القانوني لعقد عمل الطفل في القطاع الفالحي 

 .الطفل في النصوص املتعلقة بالتعليم 

 .الطفل في التشريع والتنظيم املتعلقين بالشغل وحوادث الشغل 

 .الطفل في قانون التأمين 

 .ن الاجباري على الصحةالطفل في منظومة الـتأمي 

 .الطفل في قانون الحوادث الطارئة لتالميذ املدارس العمومية 

 .الاستثناءات الواردة على استخدام النساء وألاطفال ليال 

 .ألاعمال الخطرة التي يمنع على ألاطفال والنساء القيام بها 

 .الطفل في النصوص املتعلقة بالتكوين املنهي 

 .واملنجمية وإجراءات الانتخابات  تمثيلية ألاجراء داخل املؤسسات الصناعية والتجارية والفالحية 

 .العطل إلاضافية املرتبطة بالطفل 
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 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية   

 .الطفل في قانون النقابات املهنية 

 .الطفل في قانون حوادث الشغل 

 .القانون املتعلق بمكفولي ألامــة 

 .الطفل في القانون املتعلق بالضريبة العامة على الدخل 

 .الطفل في قانون صندوق التوفير الوطني 

 .الطفل في مجلس العائلة 

 .وقاية العملة املشتغلين في البيوت الباردة 

 .النظام ألاساس ي ملستخدمي املؤسسات املنجمية 

 .الطفل في بعض النصوص الخاصة املتعلقة بالشغل 

 .شروط تشغيل املأجورين الفالحين 

 ."البريد املحفو "منع تسليم املراسالت املوجهة إلى بعض القاصرين عن طريق  

 .الطفل في مشروع القانون املتعلق بدخول وإقامة ألاجانب باململكة 

 .الطفل في قانون النظام ألاساس ي لدور الحضانة الخاصة 

 .الئحة ألاشغال املمنوعة على ألاحداث دون الثامنة عشرة والنساء وألاجراء املعاقين 

كمشخصين أو ممثلين في العروض العمومية ، دون إذن الئحة املقاوالت التي يمنع فيها تشغيل ألاحداث دون الثامنة عشرة  

 .مكتوب

، الذي «املرصد الوطني لحقوق الطفل»ومما يجسد العناية بحماية الطفل من كل أنواع العنف وإلاساءة ما أطلقه قبل 

الاعتداءات الجنسية التي تترأسه ألاميرة لال مريم، شقيقة موالنا أمير املومنين امللك محمد السادس أعزه هللا، مبادرة ملناهضة 

 .يتعّرض لها ألاطفال، وذلك بعد تزايد حاالت الاعتداء الجنس ي على القاصرين

 املجتمع على التبليغ والتصدي لهذه الظاهرة 
ّ

 .وتهدف املبادرة إلى حث

 .وتسعى الحكومة املغربية من خالل مقترحاتها لوضع قوانين زجرية وعقوبات، من أجل حماية الطفل

 :الفصول التي وقفنا عليها ومن بين

 1178-1الفصل 

في حالة إلادانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغالل الجنس ي أو سوء املعاملة أو العنف ضد املرأة أو 

 :القاصرين، أيا كانت طبيعة الفعل أو مرتكبه، يمكن للمحكمة الحكم بما يلي

قتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة، منع املحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الا  -1

ملدة ال تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاري  انتهاء العقوبة املحكوم بها عليه أو من تاري  صدور املقرر القضائي، 

 .إذا كانت العقوبة السالبة للحرية املحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط أو عقوبة بديلة

 ملبرم بين الزوجين حدا التنفيذ املنع من الاتصال بالضحية؛يضع الصلح ا

أعاله أو أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، ( 1)خضوع املحكوم عليه، خالل املدة املشار إليها في البند  -1

 .لعالج نفس ي مالئم

                                                           
-78 .نقال عن موقع وزارة العدل  
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 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية   

استعمال أي طريق من طرق يمكن أن يتضمن املقرر القضائي باملؤاخذة ألامر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، بالرغم من 

 .الطعن

يجوز للمحكمة أن تحكم بمنع املحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها 

 .بصفة نهائية، على أن تعلل قرارها بهذا الشأن

ونصه : حول تطبيق القانون املتعلق بكفالة ألاطفال املهملين:  1331نيو يو  7وقد وقفنا أيضا على مرسوم مؤرخ بتاري  

 :كما ورد في صفحة موقع وزارة ألاوقاف

 1311يونيو  11الثالثاء 

املتعلق  11.31من القانون رقم  16بتطبيق املادة (  1331يونيو  7) 1111ربيع آلاخر  12صادر فـي  1.30.633مرسوم رقم 

املتعلق بكفالة  11.31وعلى القانون رقم : منه  60الوزير ألاول، بناء على الدستور والسيما الفصل . لين بكفالة ألاطفال املهم

والسيما ( 1331يونيو  10) 1110بتاري  فاتح ربيع آلاخر  1.31.171ألاطفال املهملين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

ون الاجتماعية والتضامن ؛ وبعد دراسة املشروع في املجلس الوزاري املنعقد وباقتراح من وزير التشغيل والشؤ : منه  16املادة 

 : ، رسم ما يلي(1331يونيو 0) 1111من ربيع آلاخر 11بتاري  

 املادة ألاولى

 :املشار إليه أعاله كما يلي 11.31من القانون رقم  16تتكون اللجنة املكلفة بالبحث املنصوص عليها في املادة  

لدى الـمحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها القاض ي الـمكلف بشؤون القاصرين املختص أو من يعينه من وكيل امللك -

  نوابه لهذه الغاية بصفته رئيسا؛

ممثل  -ناظر ألاوقاف والشؤون إلاسالمية املوجود بدائرة نفوذ نظارته مقر إقامة الطفل املهمل أو من ينوب عنه؛ -

 بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل املهمل أو من ينوب عنه ؛ السلطة املحلية املوجود

مساعدة اجتماعية معينة من السلطة الحكومية املكلفة بالطفولة، تقترحها السلطة الحكومية املكلفة بالصحة، أو من  -

 . يعين أعضاء اللجنة املذكورة بقرارات للسلطات الحكومية التابعين لها. ينوب عنها

 املادة الثانية 

يسند تنفيذ هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل من السلطات الحكومية املكلفة بالتشغيـل والشـؤون 

 .الاجتمـاعية والتضـامن والداخلـية والـعدل وألاوقـاف والشـؤون إلاسـالمية والصحة كل واحدة فيما يخصها

  ادريس جطو: إلامضاء (1331يونيو  7) 1111من ربيع آلاخر 12وحرر بالرباط في 

 .مصطفى املنصوري: وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن، إلامضاء: وقعه بالعطف

  .املصطفى ساهل: وزير الداخلية، إلامضاء 

 .محمد بوزوبع: وزير العدل، إلامضاء

 .أحمد التوفيق: وزير ألاوقاف والشؤون إلاسالمية، إلامضاء

http://www.habous.gov.ma/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9/1208-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/803-7-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-2004-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86.html
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 .لشي  بيد هللامحمد ا: وزير الصحة، إلامضاء

 :من الناحية الشرعية: املطلب الثاني

ونقصد الوقوف على بعض جهود وزارة ألاوقاف والشؤون إلاسالمية في شأن ذلك، وقد وقفنا عليها من خالل إعالنات 

 :املجالس العلمية في ربوع اململكة، والتي تم أيضا نشرها بموقع الوزارة، وفيما يلي بعضها

س العلمي املحلي لسيدي بنور بتنسيق مع املندوبية إلاقليمية للشؤون إلاسالمية، عن تنظيم أعلن املجلس املجل-1

للتوعية والتحسيس بحماية الطفل من ( الواتساب واليوتوب)محاضرات ودروس وعظية عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

ل،  .1311مارس  03و 10و 11و 31وذلك أيام   الاستغالل والتسوه

ظاهرة التسول تعريفه وأسبابه وحكمه في إلاسالم، وتسول ألاطفال بين الحاجة والاستغالل، والتكافل  تتناول الدروس

الاجتماعي وأثره في حماية الطفل، واختطاف ألاطفال وتنامي ظاهرة التسول، وحقوق الطفل في إلاسالم والهدي النبوي، 

 .وحقوق ألابناء على آلاباء، وتربية ألابناء في إلاسالم

املندوبية إلاقليمة للشؤون إلاسالمية، عن تنظيم ندوة لفائدة القيمين  املجلس العلمي املحلي بتازة، بتنسيق مع علنأ-1

فبراير  31)   1113جمادى ألاولى  12وذلك يوم إلاثنين  "حقوق الطفل في إلاسالم" الدينيين وعموم املواطنين في موضوع

1311. ) 

ندوبية إلاقليمية للشؤون إلاسالمية بشفشاون، وبتنسيق مع جمعية أباء وأولياء تالميذ أعلن املجلس العلمي املحلي وامل-0

مؤسستي يوسف بن تاشفين والوحدة إلافريقية بباب تازة، عن تنظيم ندوة علمية حول موضوع حقوق الطفل وواجباته في 

 .ء من الساعة العاشرة صباحام بالقاعة املغطاة بباب تازة، ابتدا1317مارس  16إلاسالم، وذلك يوم الخميس 

 حقوق الطفل الاجتماعية والتربوية في إلاسالم مديونة: ندوة علمية في موضوع-1

إجماع على ضرورة استحضار القيم ألاخالقية في معالجة :ندوة للمجلس العلمي للدار البيضاء حول ألاسرة املغربية-1

 .القضايا ألاسرية

باملركب الثقافي موالي رشيد شاركت  1331ماي  11لي حول ألاسرة يوم ألاربعاء ندوة من تنظيم املجلس العلمي املح-6

فيها كل من الباحثة السوسيولوجية زينب معادي أستاذة بكلية آلاداب والعلوم إلانسانية ابن امسيك، والباحثة زهور الحر، 

وأستاذة باملعهد العالي بالقضاء، وألاستاذة جميلة مصدر، عضو املجلس العلمي  البيضاء الدار رئيسة محكمة قضاء ألاسرة

 .املحلي

ة استحضار أهمية القيم في املجتمع ببناء ألاسرة، مشددة القول وقد دعت الباحثة السوسيولوجية زينب معادي إلى ضرور 

على ضرورة التركيز على النظر املوضوعي في معرض الحديث، وإنجاز الدراسات التي تتعلق بأحوال ألاسرة، مبينة في السياق ذاته 

 .ما طرأ على ألاسرة املغربية من تغييرات اجتماعية

صوصيات العلمية لنماذج ألاسر، مبرزة ألهم مميزات املشروع البحثي الاجتماعي في ونبهت معادي إلى ضرورة استحضار الخ

واعتمدت الباحثة . أي دراسة شمولية علمية كش يء مهم وضروري في نظرها للتعرف على نقط الالتقاء والاختالف

ربية من قبل مديرية إلاحصاء السوسيولوجية في إطار عرضها على الدراسة الوطنية إلاحصائية التي أنجزت حول ألاسرة املغ

واملركز الديموغرافي لألبحاث، والتي حددت من خاللها مظاهر التغير التي طالت وظيفة ألاسرة ولم تعد في نظر معادي وحدة 

 -الجمعيات )إنتاجية وإنما اتجهت نحو الاستهالك، وأصبحت ألاسرة تتقاسم دورها التربوي مع مجموعة من مؤسسات املجتمع 

 .(النقابات -ألاحزاب  املدارس

https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
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وأشارت املتحدثة إلى التغيرات العمرانية وخروج النساء وارتباطهن بالعمل املأجور، مؤكدة على عدم تحميل ألاسرة فوق ما 

 .تحتمل عند الحديث عن مظاهر الفشل

ائل الحماية والتضامن وانتقدت الباحثة واقع الظواهر املرضية التي أصبحت تتهدد ألاسرة من تراجع وتراخي مجموعة من وس

القيمي، وهو ما أدى حسب رأي زينب معادي إلى تفاقم مجموعة من الظواهر السلبية في املجتمع من قبيل البغاء والاغتصاب 

والاستغالل الجنس ي وظاهرة ألامهات العازبات، والتي تستدعي نقاشا واسعا لوجود حلول عملية واضحة، داعية في ألاخير إلى 

 .ورصد املعطيات السوسيولوجية الضرورية في ابتعاد تام عن إلايديولوجية والتي تبقى في نظرها مجرد تحفيزضرورة اعتماد 

 .ندوة حماية الطفولة بين الشرع والقانون من تنظيم املجلس العلمي بطنجة-7

: ولة ألاسرة بعنوانندوة املجلس العلمي املحلي بطنجة بتنسيق مع املركز املغربي لألبحاث والدراسات وتوجيه الطف-2

قال رسول هللا صلى هللا عليه : عن سهل بن سعد قال: امللتقى الرابع لألسرة والطفولة انطالقا من قوله صلى هللا عليه وسلم

 (.من أجل ملسة دفئ لألطفال املتخلى عنهم: )، وتحت شعار"أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا: "وسلم

: انطالقا من قوله صلى هللا عليه وسلم المية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، نظمتاملندوبية الجهوية للشؤون إلاس -1
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جميعا :"، بطنجة امللتقى الثاني لألسرة والطفولة في موضوع1311مارس  11و 12،16م الثالثاء، الخميس والجمعة ينظم أيا

 .، وذلك باملركب إلاداري والثقافي لوزارة ألاوقاف والشؤون إلاسالمية بطنجة"من أجل حماية الطفولة في وضعية صعبة

نشطة الثقافية بطنجة التابع للمندوبية الجهوية للشؤون وقد أشرف على تنظيم هذا امللتقى مركز التوثيق وألا

إلاسالمية لجهة طنجة تطوان الحسيمة وخلية املرأة وألاسرة التابعة للمجلس العلمي املحلي بطنجة ومؤسسة محمد 

ز إلادماج السادس للنهوض باألعمال الاجتماعية للقيمين الدنيين بطنجة واملنسقية الجهوية للتعاون الوطني بتنسيق مع مرك

 .الاجتماعي بوخالف

 16الثالثاء في  "جميعا من أجل حماية الطفولة في وضعية صعبة"برنامج امللتقى الثاني لألسرة والطفولة في موضوع -13 

 .بمقر املجلس العلمي املحلي عمالة طنجة أصيلة 1311مارس 

 أمسية فنية ترفيهية ثقافية 1311مارس  12في الخميس  -11

 :وتضمنت

 ة الطفولة والنهوض بحقوقها وتعزيز الوعي باآلثار السلبية للعنف عليهاحماي. 

  تحسيس املواطنين وبأهمية الاهتمام بالطفولة في وضعية صعبة وتشجيعهم على املبادرات إلايجابية

 .نحوهم

 إبراز أهمية رعاية الطفولة غير املستقرة في التراث الاجتماعي إلاسالمي. 

املقاربة الشرعية والقانونية والاجتماعية لألطفال في وضعية "في موضوع :ندوة علمية 1311مارس  11وفي الجمعة  -11

 .بقاعة املحاضرات التابعة ملركز التوثيق وألانشطة الثقافية بطنجة" صعبة

 أعلن املجلس العلمي املحلي بتاوريرت بتنسيق مع املندوبية إلاقليمية للشؤون إلاسالمية بتاوريرت، أنه تنظيم-11

باملسجد املحمدي  1312مارس  11و 11و 11مجموعة من الندوات في إطار أهمية التحسيس بحماية الطفولة، وذلك أيام 

 .بتاوريرت ومسجد الخلفاء ومدرسة املسيرة الخضراء بتاوريرت وقاعة املحاضرات التابعة للمجلس العلمي املحلي بتاوريرت 
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حماية : "مية بالفقيه بن صالح عن تنظيم لقاء تحسيس ي تحت عنوانأعلنت املندوبية إلاقليمية للشؤون إلاسال -10

في إطار تفعيل البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية املندمجة لحماية الطفولة " الطفولة باملغرب والنهوض بحقوقها

السلبية للعنف عليها، وذلك يوم  الذي انخرطت به الوزارة لحماية الطفولة باملغرب والنهوض بحقوقها، وتعزيز الوعي باألثار 

 .على الساعة الخامسة مساءا، باملركب الثقافي بالفقيه بن صالح 1312ماي  30 الخميس

 : وقد تضمن برنامج الندوة

  صالح تبيع .من تأطير ذ" التحسيس بحماية الطفولة باملغرب والنهوض بحقوقها"مداخلة حول موضوع

 (.لرياضة بالفقيه بن صالحإطار باملديرية إلاقليمية للشباب وا)

 

 :الخاتمة

 

 :خلصنا في هذا البحث إلى ما يلي

السلوك القولي أو الفعلي الصادر من الذكر ضد ألانثى أو العكـس وينطوي على : تعددت تعاريف التحرش الجنس ي، ومن بينها-

أو السلوك والذي يشكل في ذات  إلاثارة الجنسية بأي شكل من ألاشكال دون رغبة آلاخر الذي يقبل أو يرفض ذلك التصرف

 .الوقت خرقا لألخالق العامة وآلاداب

 :للتحرش الجنس ي أسباب متعددة، نذكر من بينها-

 .ضعف الوازع الديني: أوال

 .التفكك ألاسري : ثانيا

 .محاولة إشباع الرغبـات الجنـسية بـأي وسـيلة كانـ : ثالثا

 .اسبة للشباب ملـلء وقـت الفـراغ بـما يعود عليهم بالنفعوعدم إيجاد الوسائل املن :أوقات الفراغ: رابعا

 .القسوة الشديدة من قبل الوالدين أو أحدهما عـلى ألابنـاء: خامسا

ش يء منها بحجة أنه ما زال صغيرا، أو ٍ، أو إخـراج العـورة أو تعري الوالدين أو أحدهما أمام الولد ذكرا كان أو أنثى: سادسا

 .غرفـة والديـه، وممارسة الجنس الشرعي املباح بين الوالدينجعـل الولـد ينـام في 

أن اململكة تعددت جهودها في حماية الطفل من إلاساءة الجنسية سواء من جانب القانون أو من ألانشطة الدينية -

 .والتوعوية والتحسيسية لوزارة ألاوقاف

وإيجاد حلول وعالجات نفسية وتربوية للحد من هذه فتتجلى في دعوة الباحثين للبحث في هذا املوضوع، : أما التوصيات

 .الظاهرة الخطيرة والشنيعة

 .وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، وال حول وال قوة إال با  العلي العظيم، والحمد   رب العاملين
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 :الئحة املصادر واملراجع

 ملركز املصري لحقوق املرأةهاشم بحري، ا: الاعتداء الصامت على املرأة، د. 

 1132عـلي شـيري، الطبعة الثانية، : تاج العروس من جواهر القاموس، محمد الزبيـدي، دراسـة وتحقيـق . 

 م، إيتراك للطباعة والنشر1332: محمد علي قطب، الطبعة ألاولى: التحرش الجنس ي، د. 

 محمد زين العايش، عالم الكتب، زينب بنت /رشاد علي موس ى، د/د.سيكولوجية العنف ضد ألاطفال،أ

 . 1111الطبعة ألاولى، 

 مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، الطبعة السادسة، : القـاموس املحـيط، محمـد الفيروزآبادي، تحقيق

1111 . 

  ،1116كتاب التعريفـات، عـلي بن محمد الجرجـاني، دار الكتب العلمية . 

  1111الثالثة، لسان العرب البن منظور، دار صادر، الطبعة . 
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 املسجد في الحد من ظاهرة الاساءة الجنسية للطفل دور 
The role of the mosque in confronting the phenomenon of child sexual abuse 

 بوغانمي آمال -بركان أنفال

Berkane anfal- Boughanemi Amal 

 تونس/ تونس، الزيتونة-املعهد العالي للحضارة الاسالمية، طالبة دكتوراة

EL-Zeytouna, Tunisia / Tunisia 

 

 :امللخص

خاصة فيما يتعلق بقضايا , فهو بمثابة منارة تشريعية لجميع قضايا الحياة, سجد أعلى مؤسسة قائمة في الاسالميعتبر امل        

حيث يقدم املسجد منهجا تربويا متفردا في رعاية ألاسرة بصفتها النواة املسؤولة عن صالحية وسالمة , ألاسرة والطفل 

طفل من خالل سن تشريعات تضمن حقوقه خاصة حق الطفل في وهو سالمة ال, ويغور إلى أعمق من ذلك, املجتمعات

ما يجعلها في حاجة إلى , السيما مع تصاعد هذه الظاهرة وراهنيتها, الحماية من إلاساءة الجنسية  و الاستغالل الجنس ي 

ية التاليةوبهذا سأحاول الاجابة على الاشكال, والتي  كان املسجد هو الداعم لها أصالة, إحاطة تربوية من ألاساس : 

 إلى أي مدى يمتّد أثر املسجد في معالجته  ظاهرة الاساءة الجنسية للطفل؟          

حيث يدرس املبحث ألاول عّدة دالالت لغوية , وملعالجة هذا املوضوع اتبعت خطة مكونة من مقدمة ومبحثين وخاتمة         

حيث , ل تقديم مفهومي املسجد الالزم واملسجد املتعدي تنطلق باملسجد خارج مجال جدرانه إلى مجاالت الحياة من خال

بينما ينطلق املبحث الثاني من أركان ;  اعتمدت في تصنيفي هذا على ألاثر املتراكم  واملتجسد بين منابر الصالة ومنابر الحياة 

ملتخذة على مستوى خط ليصب في منحى الاجراءات ا,  املسجد املتعدي متناوال شمولية املسجد كل عملية تربوية سليمة

 و على مستوى خط الردع لهذه املمارسات املنحرفة, الوقاية  من الاساءة الجنسية والاستغالل الجنس ي

 .الردع, العالج, الوقاية, التربية, الطفل, الاساءة الجنسية, املسجد :الكلمات املفتاحية.

Abstract: 

The mosque is considered the highest institution in Islam, as it serves as a legislative beacon for all life issues, 

especially with regard to family and child issues. During the enactment of legislation that guarantees his rights, 

especially the right of the child to protection from sexual abuse and exploitation, especially with the escalation of 

this phenomenon and its currentness, which makes it in need of educational briefing from the ground up, which 

the mosque was the original supporter of, and with this I will try to answer the following problem: 

          To what extent does the impact of the mosque extend in dealing with the phenomenon of child sexual 

abuse? 

 To address this issue, I followed a plan consisting of an introduction, two chapters and a conclusion, where the 

first topic studies several linguistic connotations that take the mosque outside the domain of its walls to the fields 

of life by presenting the concepts of the necessary mosque and the transgressive mosque. While the second topic 

starts from the pillars of the infringing mosque, addressing the comprehensiveness of the mosque, every sound 

educational process, in order to guide the measures taken at the level of the line of prevention of sexual abuse 

and sexual exploitation, and at the level of the line of deterrence of these deviant practices. 

Key words:The mosque, Child, Sexual Abuse, Education, Potection, Treatment, Deterrence. 
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 :مقدمة

لما تربويا أنجح الحلول ال وذلك من خالل عالقته الثابتة وتفاعالته , قد تطرأ على املجتمعتي يقدم املسجد باعتباره  معه

فاإلسالم اهتم منذ بداياته بالتربية , ضايا التي تكون ألاسرة والطفل أبرز محاورهاخاصة تلك الق, املستمرة مع قضايا الناس

إذ انهما يشكالن امتدادا  ,وذلك من خالل رؤيته الاستشرافية تجاههما, والتنشئة الصحيحة لألسرة والطفل, السليمة

 .مجتمعيا تحركه سلوكات التنشئة الاولى

سة لباقي املشاريع التربوية حين قّدم منهجا متفردا في رعاية ألاسرةيعتبر املسجد مؤسسة تربوية ناجعة ومؤ   والحرص , ّسِ

 .على سالمة الطفل عن طريق سّن تشريعات تصون حقوقه السيما حقه في الحماية من التحرش والاساءة الجنسية

وستحاول , حلة باملجتمعتسعى الباحثة من خالل هذا البحث إلى إبراز دور املسجد وسط هاته القضية الطارئة واملستف

  :الاجابة على الاشكالية التالية

 إلى أي مدى يمتّد أثر املسجد في معالجة ظاهرة الاساءة الجنسية للطفل؟

وملعالجة هذا املوضوع  اتبعت خطة مكونة من   مقدمة ومبحثين وخاتمة تضمنت اهم النتائج التي خلصت إليها من 

قدم عدة دالالت لغوية احاول من خاللها تصحيح مفهوم املسجد من خالل ألاثر اما املبحث الاول في, خالل بحثي هذا

بينما يتناول املبحث الثاني العملية التربوية الشمولية التي يمتاز بها , املتراكم واملتجسد بين جدران املسجد إلى العالم خارجه

بيين منهج املسجد في التعامل مع الظاهرة عن طريق بت , ويقدم الاجراءات املتخذة للحد من ظاهرة التحرش الجنس ي, املسجد 

 .ي الجريمة من جهة أخرى بوردع هاته املمارسات املنحرفة ومرتك, الوقاية من الاساءة من جهة

وتوضيح أن  املسجد  له منهجه املتفرد والسابق  , يهدف البحث  إلى تبيين أن كل مؤسسة تربوية هي امتداد للمسجد

  .الجنسية للطفل خاصةفي الحد من الاساءة  

والتذكير بقضية السبق العالجي  ,وتكمن اهمية البحث في ابراز دور املسجد التفاعلي من خالل آنية العالج الذي يقرره

 .على خطي الوقاية والردع

 مفهوم املسجد الالزم واملسجد املتعدي :  املبحث الاول 

بينما يمثل املسجد ,  زم اللتزامه موضع الصالة والسجوديمثل املسجد الالزم هيكل املسجد ومعبد الصلوات وهو ال 

وهما يرتكزان في التسمية على  ألاثر الناجم , املتعدي الانتقال الحقيقي إلى منابر الحياة عبر التراكمات التربوية باملسجد الالزم

 .عن كليهما

 :تعريف املسجد لغة واصطالحا

وسجد بمعنى , جيم والدال أصل واحد مطرد يدل على تطامن وذلوالسين وال, مأخوذ من الفعل سجد  :املسجد لغة

وكل ما ذّل فقد سجد , ويقال سجد إذا تطامن, وفيه, املسجد اسم جامع حيث يسجد عليه: وقال الليث, طأطأ رأسه وانحنى

 (.100ص, 0ج, 1171, الرازي )

فدّل . محراب البيوت ومصلى الجماعات مسجد بفتح الجيم: جاء في تهذيب اللغة انه روى ابو العباس قال :املسَجد 

 (.031ص,13ج, 1331, الهروي)املسَجد من ألارض موضع السجود نفسه: ويضيف الليث, على مكان السجود والصالة
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 .وآلاراب السبعة مساجد, وقيل املسَجد الجبهة

واليدان والركبتان  الجبهة والانف) وهي آلاراب السبعة ,وقيل مواضع السجود من إلانسان ,جمع مسجد :املساجد

 (.127ص,1331,الفيروزآبادي( )والرجالن

ويتخذ للصالة والعبادة  ,مكان يسجد فيه طوعا على مواضع مخصوصة من بدن الانسان :اصطالحاتعريف املسجد 

 (.13ص, 1317, اسراء سليمان)وذكر هللا

ود فعال من ألافعال املخصوصة وحيث كان السج, مما سبق يتضح ان السجود يدّل على التطامن والذل و الخضوع

 .فقد دّل على العبادة والطاعة, لعبادة الصالة 

إلى املسجد , وهذا الخضوع للمعبود يجعل منه العابد العاقل جسرا ليعبر به من اركان املسجد حيث مواضع سجوده

 .الرحب خارجه حيث مواضع عبادته

 :املسجد الالزم

باعتبار  ,وهو بهذا مسجد هيكل والزم , وتميزه مواضع السجود , خصوصةلعبادة م , يتبين ان املسجد مكان مخصوص

 .فاملسجد الالزم هو املسجد الذي يلتزم حدود املوضع وإطار التعبد, أثره

  :املسجد املتعدي

وينطلق من املسجد الالزم حيث موضع العبادة , يتمحور مفهومه حول الاثر الذي ينجم عنه إلى خارج زواياه وجدرانه

  .إشارات لغوية مؤسسة له ضمن

 التربية/ العبادة/ الناصية: مفاهيم مؤسسة للمسجد املتعدي

  :الناصية

وهي بهذا تكون في مقدمة سائر املساجد ومواضع , وهي املسَجد والجبهة, (171ص ,11ج,1171, الرازي )مقدمة الرأس

لم إليها دور القيادة, السجود  .ك لبقية املواضع إلى خير أو إلى شرفهي بهذا محر , وملا كانت في املقدمة سأ

حيث يتم , هو أهم جزء منه -ما يصطلح عليه بالناصية أصالة–تثبت الدراسات العلمية أن الجزء ألامامي من الدماغ 

كما تثبت أيضا أن ألاصل في منطقة  ,(ann  arbor,2006)فيه توجيه الانسان واتخاذ القرارات والتخطيط للخير والشر

 Carl)لصدق والخير لكونها أقل عبئا على خاليا الدماغ بعكس أي سلوك سلبي حيث يشكل عمال شاقا عليهالناصية هو ا

T.Hall ,2001). 

لعل الناصية بصفتها مركز القيادة واتخاذ القرارات كانت مقدمة املساجد بالصالة لتعيد ترتيب املكان وتذكر بوضعها 

 .الافتراض ي لتنهى عن الفحشاء واملنكر

تعبد بها في الصالة والحياةيتضح م  .ما سبق أن املساجد معالم من البدن يأ
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  :العبادة

سجد عليه وفيه: بالعودة إلى تعريف الليث للمسجد ت , (031ص,13ج,1171,الرازي ) اسم جامع يأ
ّ
على جميع ( فيه)فدل

بل هو أوسع , املخصوصة من الصالةفهو ال يقتصر على ألافعال  , وملا تقرر أن السجود عبادة, ألارض ال على املسجد قصرا

قصد به نيل رضا هللا تعالى مثل الصالة التي تمثل عبادة من عبادات كثيرة, وأشمل وأرحب  .فالعبادة عمل يأ

تعبد فيه فهو مسجد: يعّرف الزجاج املسجد علت لي ألارض : أال ترى أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال, كل موضع يأ جأ

 (.131ص,0ج, 1111, ر ابن منظو )مسجدا وطهورا

  .وأن كل ألارض مسجد, يمكن القول بعد هذا أن كل عبادة هي صالة

  :التربية

 (.011ص,1ج, ابن منظور )رّباه تربية وترّباه أحسن القيام عليه ووليه حتى يفارق الطفولة كان ابنه أم لم يكن

واملالزمة والسيادة والحفظ والرعاية  الجمع والتنمية: والراء والباء حرفان مطردان لهما دالالت لغوية عديدة

 (.131-133ص,1ج, ابن منظور )والتربية

ويدّل أيضا انه طفل , وإنما كل مترّبِ هو ابن ملن يقوم بتربيته, يدّل التعريف اللغوي أن التربية ال تكون بين ابن وأب

 .مادام في مقام املتعلم امام معلمه املربي

 .ء جميعها إلى وظائف من عمل املسجد املربيتشير الدالالت اللغوية للراء والبا

  :املسجد املربي

وصار املسجد بعدها مقامه بين , قدم الرسول صلى هللا عليه وسلم املدينة فكان أول ما قام به هو بناء مسجد 

لم على التفكير كما دل موقف الرسول صلى هللا عليه وس. املسلمين كمقام الامام بين املصلين له سلطة القيادة الروحية أبدا

 .وبعد هذا يكاد ال يخلو حّي من مسجد لدوره املمتد بامتداد دعوة الاسالم. التربوي والعقلية القيادية

حتمى به من الشهوات والاهواء والفتن وباعتباره موضعا للصالة فإنه داع للمعروف وناِه عن , يزكي املسجد النفوس ويأ

عبد العزيز بن سعدون عبد )شتى أنواعه وصوره منكر فوجب نهي الناس عنهوالتحرش الجنس ي ب, املنكر من باب ألاولى

 (.102ص,  1100,املنعم

فهم سواسية أمام , تتجسد في املسجد الالزم قيم العدل واملساواة حين يصطف املصلون خطا وادا متحدا ال فرق بينهم

مثاال ال  -فأحكام الاسالم ممثال في املسجد, لغريزيةعدالة الاسالم في تشريعاته حتى فيما يخص عالقاتهم الجنسية وحياتهم ا

 .نافذة على كل مسلم دون اعتبار ألي سلطة قد تعتريه -حصرا

 .يعد املسجد املربي بعد هذا حلقة الوصل بين املسجد الالزم واملسجد املتعدي
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لما تربويا–يشمل املسجد  سسة تربوية وافقت منهجه في وهو بهذا يقرر ان أي مؤ , كل عملية تربوية سليمة -بدوره معه

ويصبح الجميع ...والشارع مرّبِ  ,والنادي مرّبِ  ,واملدرسة مربية ,هذا ألاسرة مربيةعد وتكون ب, التربية السليمة تعتبر مسجدا

 .ومساجد متعدية ممتدة ,معابد مفتوحة

 :عالقة املسجد بظاهرة الاساءة الجنسية للطفل

" إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر" : وظيفتها النهي عن املنكر قال تعالى ,  تعتبر الصالة أهم عبادة تقام باملسجد

 ,وينهج املسجد منهجها. إن الصالة كانت على املؤمنين كتابا موقوتا : يقول هللا تعالى, وتتسم باآلنية في ألاداء,  (11,العنكبوت)

ت العالج بما تقتضيه  أساليب التربية السليمة
ّ
, حيث تتسارع الاحداث وتتراكم املسائل ,وظروف القضايا الراهنة ,في آنية وتوق

 .ومن بين هاته املسائل الطارئة قضايا الاساءةالجنسية لألطفال

اجبار الطفل على املشاركة في انشطة جنسية سواء كان الطفل مدركا أو غير  :يعّرف كوبي الاساءة الجنسية للطفل

, أو ألافعال غير الايالجية, اتصاال جسميا متضمنا إما الايالج كاالغتصاب واللواطيةوقد تشمل تلك ألانشطة , مدرك ملا يحدث

وقد تشمل انشطة غير اتصالية مثل اشراك الطفل في مشاهدة أو انتاج مواد اباحية أو مشاهدة انشطة جنسية او تشجيع 

 (.113ص,1312, سعاد أحمد)ألاطفال على التصرف بطرق جنسية غير الئقة

  :ساءة الجنسية للطفلبدايات الا 

ومن أهم تلك الجذور , يبحث الاسالم في اصول الاساءة قبل ان يكون الطفل طفال وقبل ان يوجد في هذا العالم 

 :املسيئة للطفل قبل والدته

ويصبح مصير الجنين ضمن هاته العالقة بين , العالقات غير الشرعية خارج إطار الزواج والتي قد ينتج عنها حمل

والتي جاء ( العرض والنسل والنفس)وعلى هذا الحال فقد انتهكت اغلب مقاصد الشريعة  , إما الاجهاض والقتل ,جحيمين

, او أن يكون مصيره الثاني ان يأتي إلى هاته الدنيا دون هوية وبال كرامة يحتمى بها مدى حياته. الاسالم من اجل الحفا  عليها

 . م لهوبهذا فقد اجتثت حقوقه التي قررها الاسال 

 . بدل معيار الدين, سواء كان ألجل املال أو الجمال, اختيار الزوجة أو الزوج على أساس دنيوي عارض وزائل

 .بينما حث الاسالم في الزواج على قصد  الاستعفاف, اختيار على أساس بهيمي ملخصه الجنس والتكاثر

 .ن الاسالم قرر أن الغاية من الزواج التناسلالغاية من الارتباط مجرد املمارسة الحميمية واملتعة في حين  ا

يترتب عليه من تجاهل للحاالت املرضية الناتجة عن الاتصال غير السليم حيث  اهمال الفحص الطبي قبل الزواج وما

وبالتالي فالفحص الطبي يحمي املرأة والرجل , يكون أحد الزوجين مصابا بمرض يحول دون اقامة عالقة حميمية صحيحة

والاسالم بدوره شدد على ضرورة حفظ النسل بما يوافق مقاصد (. 17ص,1313,فاروق بخيت)على حد سواء والطفل

 .الشريعة

 .أبويه التعاليم الاسالمية التربوية الدقيقة خاصة من جانب التربية الجنسية بإهمالالتنشئة العبثية للطفل 
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 : اشكال الاساءة الجنسية

إال أن نسب الاساءة ترتفع أكثر في أوساط , م معرضون للتحرش والاساءة الجنسيةيمكن القول ان جميع أطفال العال

حيث يتعرض الاطفال الذين يعيشون وسط  بيئة عائلية تشهد مشاحنات وحوادث عنف , معينة وفق الدراسات امليدانية

يحيط خطر الاساءة بالطفل اكثر في إذ , منزلي إلى الاساءة الجنسية بنسبة اكبر من هؤالء الذين يعيشون  بين عائالت مرتبه

 (.11ص,1332,أسطا.جنان أ)حاالت انعدام ألامن او الانفصال الاسري 

ولذلك كان الاسالم سباقا في مسألة حقوق الطفل ورعايته حين قرر ان الاسرة قائمة على السكينة و املودة والرحمة 

ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم ازواجا لتسكنوا إليها :  " قال هللا تعالى, آية للذين يعملون فكرهم  -اي الاسرة–وجعلها 

 –وان كان اضطرارا --وجاء الاثر أن خيار الانفصال , (11,الروم"  )وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون 

 . فهو أكره الخيارات وأن أبغض الحالل عند هللا الطالق

سواء أكان احدا من بين , املسيئة للطفل تكون في الاغلب من املقربين من حولهتتفق الدراسات أن الشريحة الطاغية 

حيث يتحّصن املتحرش غالبا بدرعي الثقة والسلطة في تحرشه .. أفراد الاسرة أو العائلة أو الجيران أو املدرسة أو النادي 

شطات في قضايا التحرش الجنس ي بـ وهو ما اصطلحت عليه ماري احد ابرز النا ,NANCY WHITTIER,2009,P104))بالطفل

 . سفاح القربى والذي يعني ألاسرة املمتدة وهو ما يختلف عن مفهوم زنا املحارم

لكن املتفق عليه ان نسبة الاعتداء تكون أكبر من طرف الذكور حيث , يحوم خطر الاساءة الجنسية على كال الجنسين 

 .(6ص,1313,يونيسيف)طفال الاصغر سنا هم الاكثر عرضة لالساءةويكون الا , من بين مرتكبي الجريمة 13يشكلون نسبة 

ويعود هذا , لكن بيت الطفل أو مرتكب الجريمة هي أبرز الاماكن شيوعا, ترتكب الاساءة  على الطفل في جميع الاماكن 

 .بالدرجة الاولى إلى غياب ركن الرقابة وتهيئة املكان الصالح باعتبارهما مسؤولية أبويه

 دور املسجد في الحد من ظاهرة الاساءة الجنسية للطفل :ثانياملبحث ال

يقدم الاسالم متمثال في مؤسسة املسجد منهجا عالجيا متكامال قصد الحد من ظاهرة الاساءة الجنسية للطفل حيث 

 .ينفتح على اتجاهين رئيسين هما الوقاية والردع

 :اجراءات الوقاية من الاساءة الجنسية

ت وقائية ويعتمد ضوابط محددة  على مراحل عدة من اجل حماية الطفل من الانحراف أو يتخذ املسجد اجراءا

 .التحرش والاساءة الجنسية

 : مرحلة الاعداد /1

تجه الاسالم إلى الاسرة إولهذا , اهتم الاسالم بالطفل  وقرر له حقوقا تحفظ له كرامته بعد والدته وتكفل بحمايتها 

سّن آليات تضمن سالمتها وسالمة الطفل و , نها النواة واملؤسسة التربوية الاولى واملباشرة للطفل برؤيته الاستشرافية فيها لكو 

 .من ورائها
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فإن كان , فكل ش يء بعد الدين عارض وآفل, (01ص,1331,عدنان باحارث)اختيار الزوج و الزوجة على أساس الدين

وعلى هذا وجب ان , نها تمثل صفات تكميلية لضرورة الدينالاختيار  للرجل فله حرية انتقاء الحسب والنسب والجمال  لك

  .فإن هو جاءها متقدما من ترض ى دينه وخلقه فهو لها خير وأبقى, وان كان الاختيار للمرأة . يظفر بذات الدين اوال

عّد لنواة  والاسالم حين قرر الدين أولوية  لالرتباط بين الزوجين وجعله أسمى الخيارات كان يربأ بهما عن البهيمية ويأ

 .تربوية صالحة ممتدة

وهو ما , (11ص,1316,عبد الرحمن ضاحي)انتقاء النطف حيث حث الاسالم على التخّير للنطف إذ أن العرق دساس

قية الى الطفل
أ
قية والخل

ه
 .تقّره ابحاث الوراثة مؤخرا حول دور الجينات في نقل الصفات الخل

وهذا حرصا من الاسالم على سد حتى باب احتمالية الاذى بالنسبة  ,ة الابتعاد عن الزواج من ذي القرابة الشديد

أو , عل ابرزها حاالت الاعاقة الجسمية او الذهنية التي قد يعاني منها الطفل ,ولزواج القرابة الشديدة شواهد عديدة ,للطفل 

 .هور بين زوجين بعيدي القرابةظهور امراض وراثية تكون أقل احتماال للظربما 

الغاية من الزواج من استعفاف وتناسل وتربية جيل موحد بعيدا عن الالتقاء غير متضح املعالم حيث يصير وضوح 

 .الجو بهيميا وحيوانيا بامتياز

  :مرحلة التربية /2

يا أيها ءامنوا ليستأذنكم الذين ملكت : " حدد هللا سبحانه وتعالى مواقيت الاستئذان في كتابه حيث قال :الاسئذان

م والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثالث مرات من قبل صالة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صالة أيمانك

العشاء ثالث عورات لكم ليس عليكم وال عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم من بعض كذلك يبين هللا لكم آلايات 

 (.12,النور " )وهللا عليم حكيم 

من الاستئذان وهي ستر العورات ووجه خطابه في كتابه تعالى إلى الصبي خاصة حماية لحواسه  بين هللا عز وجل العلة

وجعل هللا حكم الاستئذان واجبا سواء أكان من طرف الاجانب او من , وحرصا ان تقع عينه على ما يثير شبهة أو شهوة لديه

وإنما يستأذن الفرد , لقية ليس حكرا على ألابوين والاستئذان كفضيلة خ, (01ص,1313,فاروق بخيت)بين أهل البيت الواحد

وتحصينا للبصر ان تقع على , إذ يغرس الاسالم قيمة الاستئذان  في نفوس أهله حفظا لخصوصية كل فرد, على جميع اهله

خصوصا أن هو شعر أنه مخصوص باالستئذان دون غيره , وسدا لباب الفضول الجنس ي  من طرف الطفل, عورات الناس

 .ده تساءل عن الغاية من الاستئذان على أبويهفيراو 

وعلى إثر ذلك وجب على ألابوين تعريف الطفل بمظاهر , تضّج الدنيا بأشكال الاثارة والتحرش الجنس ي :الرقابة واملتابعة

 . الفساد والتحرش والاساءة والواقع املريب عموما  من باب إلاعالم والحذر

فضل أن تعطى للطفل املعلومات الج وان ينتهج الوالدين منهج القران في ,  على قدر فضوله, نسية على تدرج وبأدبيأ

 (.113ص ,1331,موريس بوكاي)التربية الجنسية حيث الدقة في التوصيف والاحتشام في الطرح

عرض عليه بطرق مشبوهة خارج نظام 
أ
تحرص ألاسرة أن تكون املصدر ملعلومات الطفل واملرجع لتساؤالته حتى ال ت

تقول ماري وهي احدى الناشطات البارزات في مجال مكافحة ظاهرة الاساءة الجنسية  ان املعاملة الحسنة والالئقة , هأسرت

 .(NANCY  WHITTIER ,2009,P111)هي التي تجعل الطفل يأتي إليك متحدثا أو معترفا
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طريق حواسه وذلك من أجل  ينتظر الاسرة أيضا  مسؤولية ضبط املعلومة الجنسية لطفلها والتي قد تصل إليه عن

 سالمته النفسية

يعّرف الابوين الطفل التفاصيل الصغيرة حول ستر العورة وتطهيرها من باب التقرب الى هللا تعالى ومن باب  :ستر العورة

و يعلمانه  خلق الستر والاستتار وصون عورته عن أعين , الحذر من اي ايحاءات تحرش قد تحدق به من قريب او من بعيد

, لناس جميعا إلى على أبويه في مرحلة عمرية معينة حيث ال يستطيع فعل ذلك لوحده كالتطهر والنظافة بعد قضاء حاجتها

 .أو تغيير مالبسه

فال ينشأ جيل , تبعا( 111ص ,1331,عدنان باحارث)يحرص أهل البيت على الالتزام بفضيلة الستر والاحتشام والحياء

 .مائع يرى كل مشاع مباحا

حفظ للذكر حق , تراعي ألاسرة في الطفل تقيده بطبيعة جنسه خاصة في اسلوب اللعب واللبس :اللباسآداب  فيأ

فمسؤولية ألابوين تجاه الطفل تهيئته لطبيعة جنسه وتنفيره من صفات غير , الخشونة ولألنثى حق اللطافة والتزين

 (.132ص,1331,عدنان باحارث)جنسه

من غرفة نومهما الخاصة إلى غرفة أخرى بعد سنة من عمره مخافة أن تقع عينه أو ينقل ألابوين الطفل  :آداب النوم

كره من العالقة الطبيعية بين الزوجين  .ان تطرق مسامعه ما يأ

تقع على عاتق الوالدين مسؤولية التأس ي بسنة الحبيب صلى هللا عليه وسلم وبالتالي عليهما ان يبكرا بنوم الطفل 

ويعودانه على النوم على , بينهم في املضاجع ان كانوا اكثر من واحد سدا للذرائع واخذا باالحتياطوتجنب السهر وان يفرقا 

كما أنها في مرحلة , جنبه الايمن وتجنب النوم على البطن لكراهة ذلك وقوله صلى هللا عليه وسلم انها ضجعة ال يحبها هللا

 (.133-017ص,1331,عدنان باحارث)لتناسلية بالفراش عمرية معينة تصير وضعية مثيرة جنسيا الحتكاك الاعضاء ا

 :اجراءات ردع الاساءة الجنسية للطفل

 :العمل الشبكي /1

تؤكد ماري احدى الناجيات من التحرش الجنس ي أن العمل املتكامل واملتصل والاسلوب الشبكي هو ما يعمل على انجاح 

ويكون , أو بالنسبة ملرتكبي الجريمة, تعرضين لالساءة الجنسيةعملية العالج إما بالنسبة للمتضررين من سفاح القربى وامل

  NancyWhittier,2009,P101)) ذلك  من خالل متابعتهم عبر شهادات الضحايا أو تثقيف الافراد تجاه تصرفاتهم املشبوهة

 .فالعمل الشبكي الذي تقترحه ماري يمثل شفاء للمتضررين وردعا للمجرمين

ة ظاهرة الاساءة الجنسية امتثاال ملنهج املسجد في التصدي لهاته الظاهرة تجاه الطفل يمثل دور ماري في مواجه

ويقّر , فاملسجد املتعدي وبصفته مربيا أيضا فهو يشجع كل عملية تربوية سليمة من شأنها الاحاطة بهذه الظاهرة, الضحية

 .أنها تمثل امتدادا للغاية التي اسس من اجلها

من , وترابط املؤسسات التربوية  وتضافر جهودها سواء كانت اسرة أو مدرسة أو ناديا أو غيرها  وبالتالي فالعمل الشبكي

 .شأنه ان يخلق جيال نوعيا سليما فكريا ونفسيا وخلقيا

  :الزامية العقاب/2
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ة من الايمان وينظر الى مسألة الاكراه نظرة شديدة بداي, يرى الاسالم التحرش الجنس ي على انه اعتداء واساءة باإلكراه 

وال تكرهوا : " ويقول في موضع أخر(116,البقرة" )ال اكراه في الدين :  " يقول هللا تعالى, با  ونهاية الى اي قضية اخرى فيه

 (.00,النور " )فتياتكم على البغاء إن أردن تحّصنا 

لتحرش الجنس ي يعد من اشنع يصرح شوقي عالم مفتي الجمهورية املصرية في فتوى له حسب جريدة اليوم السابع ان ا

(. اليوم السابع, 1313,لؤي علي)الافعال التي تنأى عنها كل الفطر السوية وانه يعد انتهاكا صارخا للقيم الانسانية في املجتمع

وقد حرم الاسالم هذا الفعل الفاحش واعتبره اعتداء على الاعراض ورتب عليه عقوبات غير حدية بما يراه الحاكم أو الامام 

 .ناسبام

وأن الاسالم يحرص , يفصل عصام تليمة في مقال له على استفحال هذه الظاهرة  أن الاساءة الجنسية اكراه على الزنا

 .على تشريع احكام غير حدية في حق الافعال الفاحشة التي لها تأثير على الضحية واملجتمع

ناس وأمنهم وإيتاء ما نهى هللا تعالى عنه من الفحشاء يعتبر الاكراه على الزنا من الحرابة ألن فيه تعّدِ على أعراض ال

إنما جزاء الذين يحاربون هللا ورسوله :  " وبهذا فعقوبته أشد وطأ من عقوبة مرتكب الزنا  لقول هللا عز وجل, والرذيلة 

لك لهم خزي في ويسعون في ألارض فسادا أن يقتلوا او يصلبوا أو تقطع ايديهم و أرجلهم من خالف أو ينفوا من ألارض ذ

 (.00, املائدة" ) الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم 

تزيد حدة الحكم على الاكراه باالساءة الجنسية  إذا كان الضحية ضعيفا ال يملك حق الدفاع عن نفسه ثم تكون أشد 

اضة ووطأة من حد وبالتالي فالحكم على املتحرش تعزيري أشد فض(.  11عربي, 1312,عصام تليمة)إذا كان الضحية طفال

 .الزنا العتبار عنصري الاكراه واستغالل ضعف الضحية

تبقى عقوبة جريمة التحرش الجنس ي بالطفل تعزيرية يجتهد فيها القاض ي املسلم في تقرير العقوبة املناسبة لكل فعل من 

 .الافعال بحسب فداحته وتأثيره على الفرد واملجتمع

 :خاتمة

واملسجد املتعدي هو الذي ينطلق من منابر الصالة إلى , يلتزم حدود املوضع وإطار التعبد املسجد الالزم هو املسجد الذي

 .وتمثل العملية التربوية حلقة الوصل بين املسجدين, منابر الحياة

سة للمسجد املتعدي لتضمنها اشارات الامتداد والفاعلية  .الناصية والعبادة والتربية أهم املفاهيم املؤّسِ

 .بظاهرة الاساءة الجنسية للطفل عالقة تربوية تفاعلية عالقة املسجد

 .يمتاز املسجد في عالجه باآلنية والترشيد

 .وبالتالي فكل مؤسسة تربوية توافق منهجه هي مسجد مطلق ومتعدي, يعتبر املسجد أي عملية تربوية سليمة امتدادا له

, باشرة من خالل اهمال عنصر الدين واحتيار الحياة البهيميةيقرر الاسالم ان بدايات الاساءة الجنسية تحدث قبل الاساءة امل

 .أو اغفال الغاية من الزواج او تجاهل الصحية النفسية او الجسدية ألحد الزوجين
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يقدم املسجد اجراءات وقائية على مرحلتي الاعداد والتربية ويتخذ موقفا ردعيا شديدا من خالل العمل على ترابط 

مع إلزامية عقاب مرتكبي الجريمة وترك العقوبة تعزيرية يقررها القاض ي املسلم بما , عمل الشبكياملؤسسات التربوية وال

 .يتناسب مع تأثير الفعل الفاحش على الفرد واملجتمع

 :قائمة املراجع

 زهدي محمد أبو , دراسة موضوعية -املساجد ودورها في بناء الفرد واملجتمعات(: 1317) إسراء موس ى محمد سليمان

 .غزة, الجامعة الاسالمية, مةنع

 الوضع في لبنان: الاساءة الجنسية للطفل(: 1332)غيدا عناني, جيزيل أبي شاهين, محفوض.زياد ر, أسطا.جنان أ ,

 .لبنان, لورانس غرافيكس, 1ط, غادة حيدر روحانا

  كردار الف, (ط.د), عبد السالم محمد هارون, معجم مقاييس اللغة(: 1171)ابو الحسين الرازي. 
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  الذكاء الاصطنا ي والتحرش الجنس ي على ألاطفال
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 :امللخص

عرفت ظاهرة التحرش الجنس ي لألطفال انتشارا رهيبا في مختلف دول العالم، وما زاد في توسعها هو التطور السريع للتكنولوجيا، بحيث 

الحقيقية، وهو ألامر الذي  أصبحت إلاساءة الجنسية لألطفال متاحة عبر شبكة الانترنت وبسهولة وبأقل مجازفة نتيجة خاصية إخفاء الهوية

جعل ألاخصائيين في هذا املجال يدقون ناقوس الخطر، ويبحثون عن حلول ملواجهة هذه الظاهرة، وبذلك استعانوا بتقنيات الذكاء الاصطناعي 

(IA )ضحايا هذا الجرم أصبحوا  من أجل الكشف والتنبؤ بهذه إلاساءة الجنسية وبالتالي التدخل املبكر والحد من انتشارها، خصوصا أن ألاطفال

 .انتقل من العالم الواقعي إلى العالم الافتراض ي( CSA)يعانون على الصعيدين الجسمي والنفس ي، باعتبار أن الاعتداء الجنس ي  على ألاطفال 

 الاعتداء الجنس ي التكنولوجيا، إلاساءة الجنسية، الذكاء الاصطناعي، التحرش الجنس ي، :الكلمات املفتاحية

Abstract: 

The phenomenon of sexual harassment of children has known a terrible spread in various countries of the world, and what 

has increased its expansion is the rapid development of technology, so that sexual abuse of children has become available via the 

Internet, easily and with less risk as a result of the feature of concealing the real identity, which made specialists in this field sound 

the alarm. , and are looking for solutions to confront this phenomenon, and thus they used artificial intelligence techniques (IA) to 

detect and predict this sexual abuse and thus early intervention and limit its spread, especially that children victims of this crime 

have become suffering on both the physical and psychological levels, given that sexual abuse of children ( CSA) moved from the 

real world to the virtual world. 

Key words: Artificial Intelligence, Sexual harassment, Sexual abuse, Technology, Sexual Assault. 

 

 :مقدمة

قة يعتبر موضوع إلاساءة الجنسية لألطفال ظاهرة منتشرة بكثرة في شتى دول العالم، فهذا املوضوع هو في الحقي

ملتقى للعديد من التخصصات املتنوعة واملتشعبة فهو يجمع بذلك بين علم الجريمة وعلم الاجتماع وعلم النفس وغيرها من 

ومع التقدم التكنولوجي الهائل والسريع، . امليادين التي تشترك في الاهتمام بهذه املعضلة كل حسب توجهاته واهتماماته

ألطفال ذات محتوى يشير إلى التحرش الجنس ي، خصوصا تلك ألالعاب التي تعتمد انتشرت كذلك العاب الكترونية موجة ل

على شبكة الانترنت في عملية تشغيلها، وألامر تعدى كل هذا حيث لم يسلم حتى ألاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من هذه 

لغريبة عن املجتمعات، وكان الذكاء الظاهرة الغريبة، ما عجل في ظهور العديد من الجهود الرامية للحد من هذه الظاهرة ا

الاصطناعي أحد ألاساليب الذي صبغت تلك الجهود املتنوعة، وهو ما انتهجته كذلك الشركة العاملية الشهيرة جوجل 

(Google )فهذه التقنية تسمح . في توظيف مخرجات الذكاء الاصطناعي في عملية كشف التحرش الجنس ي ضد ألاطفال

 .(Amrit & all, 2017)  (machine learning) نسية لألطفال عن طريق ما يسمى التعلم آلاليبالكشف عن إلاساءة الج
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 إلاشكالية: أوال

تنوعت وتشعبت استخدامات الذكاء الاصطناعي في شتى العلوم، وفي العصر الحالي تستخدم هذه التقنية كذلك في 

لتقاط الصور باملوجات فوق الصوتية عبر الهاتف ، ال وبل أصبح الحديث كذلك عن ا11-تشخيص ومراقبة مرض ى كوفيد 

 ,Muse & Topol)املحمول الذكي،  والتطور الهائل لهذا املجال قد يتولد عنه مستقبال ما يعرف بصور السلفي الطبية 

 ويعرف هذا العصر بالعصر الرقمي، إذ أصبح الاحتيال فيه يعتمد كذلك على كل ما هو رقمي، ففي موضوع إلاساءة(. 2020

الجنسية لألطفال، يتم استخدام الصور والفيديوهات امللتقطة في عملية الابتزاز والاحتيال، وتعدى ألامر في ذلك باستخدام 

الذكاء الاصطناعي من اجل تحريف وتزييف الصور والفيديوهات، واستخدامها في التهديد ألغراض وأهداف مختلفة،  

(Henry & all, 2020 .)الاصطناعي هو انه يوازن بين كل مشكلة أو ضرر في املجتمع ومع آخر الابتكارات  فمن بين مزايا الذكاء

املتطورة على ضوء التكنولوجيا، من اجل التدخل وإعطاء برامج وتطبيقات ذكية تساعد في تقديم حلول ومخارج لتلك 

حا فتاكا يستعين به املجرمون في املشكالت، لكن وفي نفس السياق يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون سببا في الجرائم وسال 

 ,AIC( )King & all)جرائمهم البشعة، ويساهم بشكل كبير في ما يسمى بجرائم الذكاء الاصطناعي أو ما يعرف باختصار 

هل الذكاء الاصطناعي يلعب دورا ايجابيا أو دورا سلبيا في ظاهرة إلاساءة : ، وانطالقا مما سبق نطرح التساؤالت التالية(2020

 جنسية لألطفال؟ال

 :أهداف البحث: ثانيا

 .إبراز حجم خطورة هذه الظاهرة ومدى الاهتمام العلمي بها -

 .التطرق إلى ايجابيات استخدام الذكاء الاصطناعي في ظاهرة إلاساءة الجنسية لألطفال -

 .التطرق إلى سلبيات استخدام الذكاء الاصطناعي في ظاهرة إلاساءة الجنسية لألطفال -

 :أهمية البحث: ثالثا

 .توضيح استخدامات الذكاء الاصطناعي املتطورة في هذا امليدان -

 .باألطفال خاصة على شبكة الانترنت ةالجنسي وإلاساءة تسليط الضوء على ظاهرة التحرش -

 .يعتبر هذا البحث بمثابة توجيه للباحثين في هذا املجال من أجل توضيح الرؤية أكثر حول هذه الظاهرة -

 :مدخل مفاهيمي :ارابع

 (:AI)تعريف الذكاء الاصطنا ي  -1

أحد العلوم الحديثة واملبتكرة والتي على أنه ( AI)الذكاء الاصطناعي  ( 1311العتل وآخرون، )في ( 1331)الشرقاوي   ويعرف

واملحوسبة تعتمد على جهاز الحاسوب وبرامجه املختلفة بشكل رئيس ي وأساس ي، وهو حجر ألاساس في جعل آلاالت املبرمجة 

 .تقوم بمهام مماثلة للذكاء البشري التي تتمثل في التعلم والاستنباط واتخاذ القرار

 : تعريف التحرش الجنس ي على ألاطفال -2

ففي اتفاقية ألامم املتحدة لحقوق الطفل  هو الاستغالل الجسدي للطفل من طرف بالغ بهذه إشباع رغباته الجنسية،          

(UNCRC )سنة،  12لى أنه أي شخص لم يبلغ سن يعرف الطفل ع(Kloess &  all, 2019).  وتتعدد أشكال و أنماط التحرش

، لذلك يطلق التحرش الجنس ي على كل إثارة يتعرض لها الطفل عن عمد، كاملشاهد الفاضحة و الصور الجنسية ، و كذلك 

هو : " ا التحرش الجنس بالطفل كما يلي وتعرف موسوعة ويكيبيدي .(1311جمال بلبكاي، )مالمسة ألاعضاء التناسلية 

استخدام الطفل إلشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق، أو يكون بين قاصرين فارق العمر بينهما هو خمس سنوات، و 
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عشر يعتبر قاصر، و ما فوق هذا  12سنة، فكل شخص تحت السن  12السن الفاصل املعتبر لدى غالبية دول العالم هو 

 . (1311ويكيبيديا، )" و يشمل التحرش تعريض الطفل ألي نشاط أو سلوك جنس ي يعد مراهقا،

 :الجنسية على ألاطفال أشكال الاعتداءات: خامسا

 : في ما يلي نذكر أشكال الاعتداءات 

 ؛التصفير و الغمز -

 ؛النظرات و النكت الجنسية -

 املداعبة الكالمية و التعليقات و التلميحات ذات الطابع الجنس ي؛ -

 ؛املحرج الم الاباحيالك -

 ؛مكاملات هاتفية -

 ؛ملس املنطقة الحساسة لدى الطفل -

 ؛ة لدى املعتديتحريض الطفل على ملس املنطقة الحساس -

 تصوير املنطقة الحساسة لدى الطفل ؛ -

 حضن الطفل ألغراض جنسية ؛ -

 التقبيل املفرط للطفل ؛ -

 .(6، صفحة 1311جمال بلبكاي، )الاغتصاب  -

 :  إلاباحيةفي الترويج الستغالل ألاطفال في املواد  الانترن دور : سادسا

وغالبا ما تستخدم الشرطة املختصة في هذا املجال أدوات محجوزة من أجل التفتيش والكشف عن التحرش 

الجنس ي وإلاساءة الجنسية للطفل وهذا باعتبار أن هذا ألامر هو جريمة يعاقب عليها مرتكبها، والتي يكون من بينها جهاز 

بيوتر أو الهاتف النقال املحمول، لكن تبقى عملية الكشف والتفتيش مرهونة بما هو تقليدي ويدوي في الكثير من الكم

ألاحيان وهو ما يتطلب الكثير من الوقت الذي قد ال يكون في صالح الضحية بحد ذاته، لهذا تم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي 

ملهمة في أسرع وقت ممكن وباحترافية كبيرة، فما يصطلح عليه باسم مواد لتطوير تطبيقات وبرامج خاصة للقيام بهذه ا

من خالل إنتاج مختلف الفيديوهات والصور التي تلتقط خالل ( CSEM)الاستغالل الجنس ي لألطفال واملعروف باختصار 

نت، وبل تعدى ألامر إلى عملية إلاساءة الجنسية للطفل، ومن ثم ترويجها في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شبكة الانتر 

تداولها فيما يسمى باالنترنت املظلم، هذا ألاخير الذي يسمح لهم بممارسة جرمهم هذا دون الكشف عن هويتهم الحقيقية 

 .(Al-Nabki and all, 2020)وبالتالي إلافالت من املتابعة القانونية  

وفي الكثير من الدول في العالم، كما لها تداعيات  تعتبر ظاهرة منتشرة بكثرة( CSA)فاالعتداء الجنس ي على ألاطفال 

على الكثير من املجاالت ناهيك عن الخسائر التي تنجر عنها، وألامر الذي يصعب هذه الظاهرة أكثر على املختصين هو قضية 

صارمة لتجريم  انتهجت الكثير من الدول قوانينلهذا  .(Kissos &  all, 2020)إلافصاح عن الاعتداء لدى الجهات املختصة، 

والذي يعني الصور غير ( IIOC)كل من يكون بحيازته مواد إباحية لألطفال، بحيث يصطلح على هذا ألامر بما يعرف اختصارا 

الالئقة لألطفال، فهذه السلوكيات كانت منتشرة بكثرة قبل ظهور شبكة الانترنت، لكن مع ظهور هذه ألاخيرة صارت هذه 

ا سبق، وأصبحت أكثر تداوال وأسهل إنتاجا وبصيغ أكثر تنوعا، وبالتالي ومن جهة أخرى ساهم هذا السلوكيات أكثر انتشارا مم

في ظهور ما يسمى بالطب الشرعي الرقمي من أجل التحري في قضايا الاغتصاب في حق ألاطفال ومع أولئك الذين تبين 
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استغالل ألاطفال في املواد إلاباحية من خالل زيادة كمية تصعد الانترنت من و  .(Kloess & all, 2019)حيازتهم لهذه املواد،     

 : املواد إلاباحية وسهولة تحميلها، وكفاءة توزيعها، وسهولة الوصول إليها، فهي توفر ما يلي 

 تسمح بالوصول إلى كميات كبيرة من الصور إلاباحية من جميع أنحاء العالم؛ -

 وفي كل زمان؛ جمع املواد إلاباحية متاح على الفور في كل مكان -

 تسمح بالوصول إلى املحتوى الاباحي بشكل مجهول و سري؛ -

 تسهيل الاتصال املباشر وتبادل الصور بين املستخدمين؛ -

 توفير صور ذات جودة رقمية عالية، ال تتلف، ويمكن تخزينها بسهولة؛  -

على تجارب تفاعلية  ، وكذلك الحصول (الصور، مقاطع الفيديو، الصوت) يوفر مجموعة متنوعة من التنسيقات  -

 (. 117، صفحة Chawki ،1313)افتراضية في الوقت الفعلي 

 خطوات حماية الطفل من التحرش الجنس ي عبر الانترن : سابعا

 : فيما يلي بعض الخطوات التي تساعد على حماية الطفل من التحرش الجنس ي عبر الانترنت 

يه، وكذلك تحديد مكان مشاركتها، وكذلك التأكد من تحديد ألاشخاص الذين يمكنهم التقاط الصور من طرف ول -

 عدم إلاساءة باستخدامها؛ 

التحدث مع الطفل بصراحة عن الجنس حتى ال يسعى للحصول على نصائح و معلومات عبر الانترنت و من أشخاص  -

 مجهولين ؛ 

ير املعتدين عبر التحدث مع الطفل حول املشاركة آلامنة لصوره، و كذلك عن محتوى هذه الصور حتى ال تث -

 الانترنت؛

مراقبة نشاط الطفل عبر الانترنت، ومعرفة ما يفعله الطفل عبر فضاء الانترنت وعدم الاعتماد فقط على برامج  -

 التحكم فقد يمكن أن يتفوق عليها ؛

 بناء شخصية الطفل و تقوية ثقته بنفسه، حيث ألاطفال الذين يعانون من تدني احترام الذات هم ألاكثر عرضة -

 لالستمالة عبر الانترنت؛ 

ضمان أن يكون الطفل في بيئة هادئة مستقرة، حيث يهرب ألاطفال عادة للفضاء الافتراض ي في حال تعكر محيطهم  -

 ( .0، صفحة Haslam ،1313)، كطالق الوالدين ، مشاكل أسرية ، إهمال آلاباء مما يجعلهم فريسة سهلة 

 :رقامإلاساءة الجنسية لألطفال بلغة ألا  : ثامنا

تباينت إلاحصائيات التي تشير إلى هذه الظاهرة الغريبة بلغة ألارقام والتي في الغالب تبقى إحصائيات تقريبية فقط، نظرا       

الن التبليغ عن هذا الجرم وعن هذا السلوك الشاذ محتشم لدرجة كبيرة، والشكل املوالي يوضح ما هو الجنس ألاكثر عرضة 

 .طفالللتحرش الجنس ي على ألا 
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 (interpole, 2018, p. 05): املصدرإحصائيات حول الجنس ألاكثر عرضة للتحرش   (: 31)الشكل رقم 

                           

في الشكل السابق و الذي يقدم لنا بعض إلاحصائيات اعتمادا على مصادر مختلفة؛ وسائل إلاعالم و مواضيع منشورة ، تم 

 :إلاشارة إلى أن 

 من الضحايا إناث  % 61,2 -

 من الضحايا ذكور  % 01,1 -

  % 1,1بينما هناك مشاهد جمعت بين الجنسين معا  -

 :تبعا ملتغير عرق الضحايا  فيوضح إلاحصائيات( 22)وأما الشكل املوالي الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 (6، صفحة interpole ،1312): املصدرعرق الضحايا، يوضح ( : 22)الشكل رقم 

راجع للعرق ألابيض أو أصحاب البشرة البيضاء، تليها نسبة  % 76,6يبين لنا عرق الضحايا، حيث كان ( 31)الشكل رقم 

 . % 1,0و أعراق مختلفة ب  % 1,1و في ألاخير العرق ألاسود ب  باملائة 1,1ألمريكا التينية، ثم كل من آسيا بما يقارب   % 13,1
ت التي إلابالغ ألنه يحتوي محتوى أطفال اباحي عبر العالم، وهو كما يلي في فيما يلي إحصائيات حول عدد عناوين الانترنو 

  :الشكل املوالي 
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، Statista): املصدرإحصائيات حول عدد عناوين الانترنت التي إلابالغ الحتوائها محتوى اباحي لألطفال، ( : 21)الشكل رقم 

1311)  

ما يقارب  1312حيث بلغ في سنة  1312 – 1311ي الابالغات خالل الفترة ونالحظ من خالل هذا الشكل ارتفاع كبير ف

 .11.162إلى  1311جع بعدها في سنة ، ليترا 11.116

فيما يلي نتائج دراسة أمريكية باالعتماد على تقنية تعد أحد تقنيات الذكاء الاصطناعي ، والتي تقوم على الاعتماد و 

واستنادا إلى            على الانترنت بمختلف منصاته،   (CSAI)سية على ألاطفال على تقارير منشورات صور التحرشات الجن

التي تم  CSAIاملركز الوطني لألطفال املفقودين و كذلك غرفة املقاصة بالواليات املتحدة ألامريكية لتجميع محتويات 

 :اكتشافها بواسطة نماذج ذكية عبر الانترنت تم التوصل للمعطيات التالية 

 

 

 

 

 

 

 

 (NCSAI)التقارير الشهرية التي تصل املركز الوطني ألامريكي بناء على صور التحرشات الجنسية باألطفال :  24 رقم الشكل

 (1630، صفحة Bursztein ،1311: )املصدر

ات اتجاه ، ما بناء على املنحنى السابق، وبناء على سلوك التقارير الذي يؤخذ سلوك الدالة ألاسية، ألنه في ارتفاع مستمر و ذ

، ومن جهة أخرى يدل على الانتشار الكبير لصور مستمر و بوتيرة متسارعة يدل على أنا ظاهرة تحرش باألطفال في تزايد

  . التحرش باألطفال عبر الانترنت

 
 (1631، صفحة Bursztein ،1311): املصدر .عليه إقبالنمط التصوير ألاكثر : (22)رقم  الشكل
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، نالحظ ألاغلبية للصور وهي انتشارا ألاكثر التقارير التي كانت على الشكل السابق و التي تبين نمط التصوير واستنادا ملعطيات 

 . أخرى  أنماط، تليها التصوير بالفيديوهات و 1317 – 1310في الدراسة  املأخوذةممثلة باملنحنى ألاحمر وذلك طيلة الفترة 

 :ي هذه الظاهرةايجابيات وسلبيات الذكاء الاصطنا ي ف: تاسعا

 :ايجابيات الذكاء الاصطنا ي في إلاساءة الجنسية لألطفال -1

بحيث أن ألاطفال الذين يتعرضون لإلساءة الجنسية يعانون كذلك فيما بعد من الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة،   

جعل املختصين يستنجدون ويمكن القول بأن هذان الاضطربان هي ألاكثر شيوعا وانتشارا بين هؤالء ألاطفال،  وهو ما 

بالتكنولوجيا املتطورة من أجل التنبؤ بتطور اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب عند هذه الفئة من ضحايا إلاساءة 

ويمكن للذكاء الاصطناعي كذلك أن يضع حدا ملختلف الانتهاكات واملضايقات الجنسية في  .(Ucuz and all, 2020)الجنسية،  

لجنس ي عبر شبكة الانترنت على ألاطفال، باعتبار هذا ألاخير كأحد أنواع التحرش الجنس ي بصفة عامة، الانترنت، كالتحرش ا

والذي ينتشر كثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي املشهورة على غرار الفايسبوك وحتى عبر البريد الالكتروني، وقد يتخذ بذلك 

وغيرها ( gif)أو رسائل صوتية ومقاطع فيديو، أو ملصقات صور  عدة أشكال مثل صور ذات صلة، أو كتابة عبارات مسيئة،

(Ratnark, 2020).  تعتبر تقنية التعرف على الوجوه الحديثة والتي تعتمد على أحدث مخرجات الذكاء الاصطناعي، أمر مهم و

لتكنولوجيا على فرز جدا في الكشف عن حاالت التحرش الجنس ي على ألاطفال وتتبع مرتكبي هذا السلوك، وذلك لقدرة هذه ا

وغربلة العديد من املعلومات في وقت وجيز، وتصنيف الصور وتحديد املشتبه بهم من أن اتخاذ إلاجراءات املناسبة، وبالتالي 

فان استخدام تقنية التعرف على الوجوه من قبل الشرطة يعطي نتائج ايجابية في مكافحة التحرش الجنس ي على ألاطفال في 

وفي (. Hofmann, 2020)اإلثباتات وألادلة املادية، جنبا إلى جنب مع تقرير الطب الشرعي والحمض النووي  شبكة الانترنت، ب

دراسة اسبانية، حول  استبيان حول تبني التكنولوجيا في مجابهة التحرش الجنس ي على ألاطفال في دولة اسبانيا، والشكل 

 :املوالي يوضح النتائج املتوصل إليها  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج استبيان تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجابهة التحرش الجنس ي بالطفل، (: 24)الشكل رقم 

 (6، صفحة Rodríguez-Rodríguez ،1313): املصدر

 (  % 11)كانت نسبة إلاقبال ضئيلة جدا ال تتجاوز : ت التحرش في الشبكات الاجتماعيةتعقب حاال  -
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 (% 1)نسبة إلاقبال قريب منعدمة حيث لم تتجاوز : ة عبر الانترن برنامج للكشف املبكر و املطارد -

 (% 1)نسبة إلاقبال قريب منعدمة حيث لم تتجاوز : ملحقات كمبيوتر احترافية -

إقبال كبير على هذه الخاصية حيث قاربت نسبة إلاقبال : منصات ويب، و بريد الكتروني مخصص لهذه الحاالت -

 مخططاتهم إلاقبال على هذه الخاصية  من العينة ضمن(   % 11و  % 17)

  %16نسبة إلاقبال ضئيلة جدا ال تتجاوز : برامج ضد الفجوة الرقمية بين الجنسين -

 (  % 62)اكتسبت هذه ألاخيرة نسبة إقبال عالية قاربت : التوعية الاجتماعية عبر الشبكات الاجتماعية -

 (  %11)ث كانت إلاقبال منخفضة حي ةنسب: تطبيقات مخصصة للهواتف الذكية -

             ما تم استنتاجه من هذه الدراسة أن تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع عن التحرش الجنس ي بالطفل 

ومطاردة الجاني الزالت لم تالقي إقبال كبير في املجتمع الاسباني ، وذلك لعدم رواجها باستثناء التوعية الاجتماعية عبر 

 التي تعتبر تقنية متقدمة وبسيطة القت رواج كبير تجاوز الشبكات الاجتماعية و 

 :سلبيات الذكاء الاصطنا ي في إلاساءة الجنسية لألطفال -2

فمن اجل التدقيق في وسائل الاعتداء الجنس ي على الطفل املعتدى عليه في هذه الحالة، يتم الاستعانة بتقنيات 

بقية الطرق التقليدية املتعارف عليها، لكن يجب إلاشارة هنا إلى أن  حديثة والتي هي وليدة الذكاء الاصطناعي، باإلضافة إلى

حتى أولئك الذين هم مكلفون بالتدقيق في عمليات الاعتداء الجنس ي ومنه التحرش، هم معرضون الضطرابات ومشكالت 

أولئك املختصين نفسية مختلفة وهذا نتيجة تعرضهم ملحتويات تبقى راسخة في الذهن يصعب تخطيها، وهنا نخص بالذكر 

الذين يعملون في الطب الشرعي للكشف عن هؤالء ألاطفال، ومع الانتشار الرهيب الستخدام الهواتف النقالة الذكية 

أصبحت ألادلة أكثر تنوعا وأكثر قابلية للتعامل معها بواسطة الذكاء الاصطناعي لهذا وجب تدريب هؤالء املكلفين بالكشف 

وجب إلاشارة هنا ولألسف  .(Sanchez and all, 2019)عي والتعرف على أهميته في عملهم هذا   على استخدام الذكاء الاصطنا

ومع ظهور ما  .(Lee and all, 2020)إلى أن بعض الدول لألسف ال تعتبر أن حيازة هذه ألادوات جريمة يعاقب عليها القانون 

لى أكثر من صعيد أي من الناحية الاجتماعية يسمى الروبوتات الجنسية، أصبح ألامر يتطلب نقاش واسع النطاق ع

وألاخالقية والقانونية وغيرها، كما يثير العديد من التساؤالت املبهمة، خصوصا أن هذه الروبوتات تقوم على الذكاء 

والتي وصفت كأول ( TrueCompanion)الاصطناعي، أي أنها ال تشبه تلك الروبوتات التقليدية، كتلك التي أنشأتها شركة 

وبوت جنس ي في العالم، وألامر ألاكثر أهمية هنا هو استغالل هذه الروبوتات في الاعتداء وإلاساءة الجنسية لألطفال، ر 

والجدير بالذكر هو أنه الش يء الذي يشكل تهديدا في هذه املسألة بالذات هو تصميم روبوتات جنسية تشبه ألاطفال 

اغتصاب ألاطفال أي من دون املوافقة من طرفهم، وبالتالي هو نوع من  وتتصرف مثلهم، والتي تعطي إيماءات مشابهة لحالة

 .(Danaher, 2017. )أنواع الاغتصاب آلالي لألطفال 

 :خاتمة

إذ أن أولئك ألاطفال الذين يتعرضون إلى الاعتداء الجنس ي يعانون على الصعيدين الجسمي والنفس ي، وتعتبر 

ال وتنفيذها من شانه أن يساعد املختصين في هذا الشأن، خصوصا أن خوارزميات الكشف عن إلاساءة الجنسية لألطف

الكثير من مرتكبي هذا النوع من الجرائم يقومون بمشاركة أدوات إلاساءة الجنسية على ضحاياهم من ألاطفال على شبكة 

على ألاطفال في الانترنت الانترنت، ما ساهم في انتشار العديد من الصور والفيديوهات التي توثق لحظات الاعتداء الجنس ي 

ومواقع التواصل الاجتماعي، واملواقع املختلفة ألاخرى، والتي تصبح فيما بعدا مرجعا ومالذا ألولئك ألاشخاص املنحرفين 
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للعودة إليها من اجل إشباع رغباتهم املنحرفة، كما أنها أي هذه املادة إلاعالمية الالكترونية الشاذة تصبح سلعة تجارية تباع 

ترى هنا وهناك، ألامر الذي أدى باملختصين إلى تطوير أدوات الكشف عن هذه السلوكيات بطريقة الذكاء الاصطناعي، أي وتش

 .الكشف عن تلك ألادوات املستعملة في إلاساءة الجنسية سواء صور أو فيديوهات

 :قائمة املراجع
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 آليات  حماية الطفل من الاستغالل الجنس ي

Mechanisms to protect children from harassment   

 بنرباح  راقية                                                                

 تونس. كلية آلاداب والعلوم إلانسانية بسوسة                                         

 :امللخص

تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن آلاليات والسـبل الفعالـة التـي مـن شـأنها أن تحـارب ظـاهرة إلاسـاءة الجنسـية للطفـل فأمـام 

لظـاهرة وتصـاعد نسـب الجـرائم ضـد الطفولـة يتنـامى الـوعي بخطـورة ألامـر  وهـو مـا يجعلنـا مـدفوعين أكثـر مـن استفحال هذه ا

أي وقـــت إلـــى التعـــرض إلـــى مختلـــف جوانـــب هـــذه املســـألة ، نظـــرا إلـــى تأثيراتهـــا علـــى الطفـــل نفســـيا وجســـديا وســـلوكيا ومعرفيـــا ، 

 . إضافة إلى انعكاساتها العميقة على املجتمع

وقوف على مكامن الـوهن بـل يجـب البحـث عـن آليـات جـادة ملواجهـة هـذا الخطـر املحـدق بالطفـل وإيجـاد  إمكانـات فال يكفي ال

تحميه وتدعمه ، إذ يجب أن يلتزم كل طرف بدوره في التصدي لهذا النـوع مـن الجريمـة ، فللعائلـة دور مهـم مـن خـالل التربيـة 

ـــه بذاتــــه ـــية الطفــــل وثقتـ فيجــــب أن . هــــذا ال يعنــــي أن املســــؤولية الكاملــــة تقــــع علــــى عاتقهــــا لكــــن. الســــليمة وتأثيرهــــا علــــى شخصـ

تتضـــافر كـــل الجهـــود حتـــى نحقـــق مناخـــا يكـــون فيـــه الطفـــل محميـــا مـــن كـــل خطـــر محـــدق وذلـــك بتفعيـــل دور املجتمـــع املـــدني فـــي 

 .وهذا في إطار دولة تسن قوانين وعقوبات صارمة ضد كل معتد. التوعية بخطورة الجريمة

 :إلى محورين رئيسيينإذا سينقسم بحثنا 

ألاول يهـــــتم بتفعيـــــل دور املجتمـــــع انطالقـــــا مـــــن ألاســـــرة باعتبارهـــــا النـــــواة ألاولـــــى وصـــــمام ألامـــــان وصـــــوال إلـــــى املجتمـــــع املـــــدني غيـــــر 

 .متغافلين عن الدور الوعظي الذي تلعبه املساجد

يفيــة حـول املسـألة إضـافة إلـى الالتــزام والثـاني يسـلط ألاضـواء علـى دور الدولـة مــن خـالل إرسـاءها لبـرامج مدرسـية توعويـة وتثق

 .بسن قوانين خاصة بالجرائم الجنسية بحق القصر

 الجنس ي -الاعتداء  –الطفل  –حماية  –آليات :  الكلمات املفتاحية 

Abstract: this study aims to search for effective mechanisms and ways that would combat the phenomenon of 

child sexual abuse. In the face of the exacerbation of this phenomenon and the escalation of crimes against 

children awareness of the matter is growing, which makes us more motivated than ever to be exposed to various 

aspect of this issue. Due to its psychological, physical, behavioral and cognitive effects on the child. In the child in 

addition to its profound repercussions on society, it is not enough to stand on the weaknesses. Serious 

mechanisms must be sought to confront this danger to the child and to find capabilities that protect and support 

him. Performance each party must play its part in addressing this type of crime. The family has an important role 

through proper upbringing and its impact of the child's personality and self-confidence. But this does not mean 
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that the full responsibility rests with her. It is necessary to combine all efforts to achieve an atmosphere in which 

the child is protected from all imminent danger by activating the role of civil society in raising awareness of the 

seriousness of crime, and the framework of a state that enacts strict laws and penalties against every aggressor.  

So our research will be divided into two main axes;  

The first is concerned with activating the role of society, starting with the family as the first nucleus and safety 

valve, all the way to civil society, not ignoring the preaching role of mosque and the role of media.  

The second highlights the role of the state through the establishment of school and awareness programs on the 

issue. In addition to the obligation to enact laws relating to sexual crimes against minors. 

Keywords : mechanisms- combat- abuse- child -sexual 

 :مقدمة

ظاهرة قديمة في التاري  إلانساني لكنها تشهد ارتفاعا  Child sexual abuseمما ال جدال فيه أن إلاساءة الجنسية للطفل 

اب منها تدهور الاستقرار وألامن في بعض البلدان وتزايد العنف ألاسري وتنامي ظاهرة استهالك نسبيا يعود إلى عدة أسب

املخدرات واملمنوعات وسط جو مشحون يشهد انهيارا قيميا وأخالقيا ، وهو ما يجعل الطفل هدفا لالستغالل ولإلساءة 

اط الجنس ي إلى استغالل ألاطفال جنسيا ألغراض وقد تعددت أشكال الاستغالل من اكراه على تعاطي النش.  الجنسية خاصة

 تجارية والبغاء والعبودية الجنسيةـ

شكال التحرش ى سبل وآليات حماية الطفل من كل أن أهمية القضية تجعلنا منشدين انشدادا ال فكاك منه في النظر إلإ

أجيال الغد   طفالستهدفة وهم ألا ن خصوصية الفئة املوالاستغالل وال جدال كذلك في أن هذا البحث يستمد مشروعيته م

 فكيف سنبني مستقبال بكيانات مهزوزة تصارع ماض مؤلم وإحساس عميق بالنقمة، 

وهو ما يفسر نقص البحوث العلمية حول املسألة  ساءة الجنسية موضوعا مغلقا مسيجا بطابوهاتعن إلا  كان الحديثلقد 

حواجز الصمت وتجاوزها إلى فتح حقل الامكان لوضع حلول جادة  لكن أمام تنامي الوعي بكسر  داخل املجتمعات العربية

 . تجتث هذه الظاهرة من جذورها  لنزعزع العقليات الراكدة التي الزالت تعاقب الضحية وتنتصر للجالد

I.  ةالاجتماعي الحلول : 

 مانصمام ألا  ألاسرة .1

خالل بثها قيما أخالقية وثقافية وعادات وتقاليد الوحدة الاجتماعية ألاولى التي تؤثر  في تنشئة الفرد من سرة هي إن ألا 

انها خلية الانتماء "مخصوصة ، وهي الخلية ألاولى التي تؤثر بشكل مباشر في شخصية الطفل وفي تشكل عالقته بذاته وباألخر 

الذي ينمو فيه الفرد وهو ما يبرر اعتبارها الفضاء آلامن . 79"ألاولى وهي تشبع الفرد بمجموعة من الحاجات املادية واملعنوية 

كل اشكال سوء املعاملة الجسدية أو "  ويحقق من خاللها استقراره النفس ي والاجتماعي وهي الضامن لحماية الطفل من 
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فتحية السعيدي ، عماد فرحات ، ترجمة حقوق الطفل الى واقع ملموس ، مرصد االعالم والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل  

.13، ص 9011،  
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العاطفية أو الجنسية أو إلاهمال والتقصير أو الاستغالل الاقتصادي أو أي شكل من أشكال الاستغالل الذي يؤدي بشكل 

 80."ذى على صحة الطفل وبقاءه ونموه وكرامته فعلي أو محتمل إليقاع ألا 

استنادا إلى ما قيل يجب أن تكون ألاسرة مسئولة عن حضانة أبنائها وإلانفاق عليهم وحمايتهم نظرا ألهمية ألامن املادي 

جنس ي أو  تزويج والاستقرار  في الحد من ظاهرة عمالة  ألاطفال والنتائج املترتبة عنها من استغالل ممكن أن يشمل الاعتداء ال

وظنا بأن الزواج . البنات وهن الزلن في سن الطفولة لتخفيف العبء الاقتصادي أو لكسب مالي من خالل ما يسمى املهر 

وتنتشر هذه الظاهرة في املجتمعات العربية بنسب متفاوتة لكنها تظل خطرا  يتهدد . املبكر سيوفر للقاصرات حياة كريمة

 .وشكل من أشكال الاستغالل الجنس ي. ات حقوق إلانسان وحقوق الطفلالقاصرات ويصنف ضمن انتهاك

إذا من الضروري التخلي عن هذه العادات التي تدخل ضمن الاستغالل الجنس ي لألطفال فال يختلف ألامر كثيرا عن الاعتداء 

ل إلاعالم والشبكات و على كل ألاطراف العمل بجد ملحاربة هذه الظاهرة مثل وسائ. ويمكن إن نسميه اغتصابا مقننا

 .الاجتماعية ومكونات املجتمع املدني و توعية ألاهل باآلثار الجسدية والنفسية والنتائج الكارثية لزواج ألاطفال

يكون التعامل مع املسألة بشكل جدي وفعال داخل املجتمعات ، وذلك بوضع ببرامج تستهدف ألاولياء لتوعيتهم حول التربية 

قيف ألاهل بشأن كيفية الاستجابة للفضول الجنس ي الطبيعي لدى الاطفال والقدرة على الاجابة عن تث" الجنسية السليمة و

ويكون باالستعانة بالنظريات الفلسفية والعلمية والنفسية في  81."اسألتهم في هذا الخصوص بشكل يتالءم مع عمرهم 

معه طاقته الغريزية اساسها الجنس والعدوان ويسميها يولد الطفل و  نظرية فرويد العاطفية والنفسيةفبالعودة إلى . التربية

 .ويجب مراعاة متطلبات كل مرحلة. ويمر الطفل بخمس مراحل لها الدور الرئيس ي في صقل شخصيته" . الليبدو"

. ةولها دور رئيس ي في بناء شخصية الفرد و إدراكاته العاطفي. يسمي  املرحلة الاولى باملرحلة الفموية تدوم سنتين تقريبا

. فالطفل يعتمد عل والديه بصفة خاصة في تلبية حاجياته ، وهو تفاعل يؤدي إما إلى الثقة او الارتياب وفق اريكسون 

أما في . وهو ما سيبني احساسه بالثقة. فالتربية هنا تقتصر على توفير الدفء والاستقرار والتعلق وتأمين الاحتياجات الاساسية

 .س عدم الثقة والعزلة وعدم الاحساس باألمانغياب هذه الاحتياجات سينتج احسا

بينما ترتبط املرحلة الثانية باكتساب الطفل لبعض الخبرات مثل القدرة على التحكم بوظائف الاطراح وبعض القدرات 

الحركية فيتوجب على الوالدين دعم استقاللية الطفل من خالل خلق متنفس له الستكشاف العالم من حوله ومعرفة 

 .يطه والتعرف على ذاتهبيئته ومح

حيث . سنوات 6سنوات إلى  0في حين أن الطفل في املرحلة الثالثة يبادر فيها إلى التعلم واكتساب الخبرات وتمتد من عمر  

وتكثر اسئلته الجنسية مثال . فيدرك الاختالفات الجنسية والفيزيولوجية بين الجنسين. ينطلق السلوك الجنس ي عنده بالتشكل

وفي هذه ,  أتي ألاطفال ؟  ومن خاللها يتحدد توجهه الجنس ي ،  ويتطور الضمير  فيكتسب الطفل املعايير الاخالقية من أين ي" 

إذا فعلى الوالدين إدراك أن . املرحلة يتحقق النمو السليم إذ أن الطفل يـتأثر بسلوكات الوالدين من خالل تقليدهما

ة السليمة هي التي تجعل الطفل مدركا لخصوصيات جسمه تجنبه الاستغالل والتربي. الجنسانية سمة من سمات تطور النمو 

فالسنوات ألاولى تحسم تشكل شخصية إلانسان عند البلوغ وهي التي تمنحه القدرة على املوازنة بين رغباته وبين . وإلاساءة

يزية وألانا العليا التي تتمثل في ألاخالق واملبادئ احترام املعايير ألاخالقية إذ تظهر ألانا التي تعني بتلبية الحاجيات الفردية والغر 
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.17، ض  9011،    1ة للطفل الوقاية والعالج ، دار الجنان للنشر والتوزيع ، ط محمد مسلم الضمور ، االساء   
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..11ص  ، 9001جنان اسطى ، االساءة الجنسية للطفل ، الرضع في لبنان ، لورانس غرافيكس ، الطبعة األولى ،    
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وهنا يكون دور التربية السليمة التي تحد . ويجب أن تحصل املوازنة بين الطرفين أي إشباع الرغبات بطرق مقبولة اجتماعيا

 . من خلق اشخاص يعانون من صراعات نفسية يكونون أحيانا منحرفين ومعتدين

وتتعلق . حلة الكمون والتي تتميز بعدم اهتمام الطفل باملسألة الجنسية فيكمن ميوله الجنس يأما املرحلة الرابعة وهي مر 

تحديدا بالنمو الانفعالي والاجتماعي والعقلي ويكون تركيزه على عالقته باألخر من خالل تكوينه لصداقات وتعلم مهارات 

لطفل  بنفسه وتجنب ممارسة سلبية في التربية مثل الانتقاد ويتمثل دور الوالدين  في الدعم والتحفيز لتقوية ثقة ا.  التواصل

املستمر والتوبي  واملقارنات التي ال طائل من ورائها سوى إحباطه واهتزاز ثقته بنفسه ، وفقدانه لتقديره لذاته وقدرته على 

 .  اتخاذ القرارات

وهي . مليول الجنسية والغريزية في صيغة نهائيةثم تأتي املرحلة الخامسة وهي مرحلة التطور الجنس ي التي تتشكل فيها ا  

وهنا على الاهل الالتزام بتوجيه ابنائهم وتوعيتهم حول مختلف املوضوعات الجنسية التي . مرحلة طبيعية من مراحل النمو 

اعاة تشغل املراهق من خالل شرح وتبسيط التحوالت الطارئة على الجسم وما يرافقها من اضطرابات هرمونية ونفسية ومر 

خصوصية املرحلة ، اذ يعاني الطفل في هذا السن من تشابك املفاهيم ومن حيرة وجودية حول فهم دوره في الحياة فينطلق 

زيادة ملا قيل فإن املسؤولية الكبرى تقع . في اكتشاف ذاته وتشكيل نظرته للحياة من خالل البحث عن معتقداته وأهدافه

 :ئهم وتوعيتهم واعتماد عدة سلوكيات وقائية مثلعلى عاتق الوالدين في الاحاطة بأبنا

فاملتحرشون ليسوا فقط . وحمايته من املتحرشين املتواجدين بالقرب من العائلة حماية الطفل من التعرض للتحرش_

فيمكن أن يكونوا من ألاقارب أو من ألاصدقاء أو الجيران وذلك بعدم ترك ألاطفال لوحدهم مع أي شخص مهما . الغرباء

 .ت صلته او صفته ،  فنقض ي على أي فرصة الختالئهم بهم وهو ما يسهل عملية الاعتداءكان

وأن يعرف أن هناك أجزاء من جسمه  .إكسابه القدرة على التمييز بين اللمس الجنس ي وبين اللمس البريءب تربية الطفل_

  .صرف فيهبالت وحده جسده ملكية خاصة وله الحقف .يمنع تماما ـأن يراها أو يلمسها احد

 .تعليمه اساليب بديهية في الدفاع عن النفس كالقدرة على التعبير عن رفضه والصراخ والهرب وطلب املساعدة _

وتشجيعه على الافصاح عن لثقة بين الوالدين والطفل حتى يبوح لهما اذا ما تعرض لسلوك مريب التربية على أساس ا_

ال كضحية يجب أن يتعلم الوالدان كيف يكونان منصتان بارعان ملشاغل إلاساءة الجنسية دون خوف من أن يعامل كمذنب 

 . الطفل بكل جدية

املراقبة ملا يشاهده الطفل على التلفيزيون أو عبر الانترنت حتى ال يقع ضحية للتحرش اذ أن الاستفادة من نتاجات التطور _

 . رة في التوجيهالتكنولوجي اضحى سيفا ذو حدين اذا ما غابت الرقابة وغاب دور الاس

التخلص من العادات السلبية في التربية مثل الطاعة املطلقة ملن هم أكبر سنا وإجبار ألاطفال على بعض املمارسات _

 .السلبية

 لكن ماذا لو تعرض الطفل إلى التحرش أو الاعتداء فعال كيف يجب أن يتصرف ألاهل؟ 

الحادث والعمل على تجاوز ألامر بأقل ما يمكن من الخسائر  وإلاضرار  أوال ال يعني الاعتداء نهاية املطاف اذ يجب استيعاب

 .النفسية التي من شأنها أن تعرقل النمو السليم للطفل الضحية  فيتخبط في اضطرابات نفسية مستقبال
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نتحدث في هذا الاطار عن سبل العالج ف لكن قبل ذلك يجب التفطن لتعرض الطفل لإلساءة وذلك من خالل عدة 

وشعور ( املش ي والجلوس) رات على الوالدين ادراكها وتتمثل في مجموعة من العالمات السريرية مثل صعوبة الحركة مؤش

أما املؤشرات السلوكية مثل التبول الالإرادي، العزلة، زيادة الشهية، أو فقدانها، الفشل . باأللم ربما رافقه نزيف والتهابات

وليس من املنطقي تحميل الطفل .   82كالخوف ومشكالت التعلم وتأخر النطق إضافة إلى العالمات النفسية. الدراس ي

مسؤولية ما حدث وجعله يشعر بالذنب وتصديقه وعدم التشكيك في كالمه ليتحدث بكل حرية دون الضغط عليه بل نثني 

 عليه ألنه صارحنا باإلساءة التي وقعت عليه، 

ج الضحية من شأنها أن تتخلص من  آلاثار الطويلة املدى التي يخلفها إن الكشف املبكر عن الاساءة والبحث عن سبل لعال 

وتتمثل الخطوة ألاولى في إعالم السلط ألامنية وتقديم شكوى في الغرض وفضح املعتدي وتعريضه للعقاب . الاعتداء الجنس ي

شين دون خوف من خالل الجزائي والتخلص من عقدة الخوف من  املجتمع الذي أعطي فرصة للمعتدي ملواصلة سلوكه امل

ارساء مفاهيم خاطئة عن الشرف ووصم الضحية بالعار ، أما الخطوة الثانية فتكمن في عرض الضحية على طبيب يقف 

على الاضرار الجسدية ويعالج آثار الاعتداء من التهابات وجروح إن وجدت والاتصال بأخصائي نفس ي يؤطر الطفل نفسيا 

حرش ، والاهم من كل ما سبق هو تشجيع الطفل وبث الثقة في نفسه من جديد وإشعاره ويساعد عل التخلص من أثار الت

 .باألمان الذي فقده وإحاطته بالعناية والحب

فاألسرة هي الدرع الحامي للطفل من كل خطر   من خالل التربية السليمة التي تجعل من الطفل شخصية واثقة وقوية ال  إذا

ومن ناحية اخرى فهي املسئولة عن بناء جيل واعي وسوي ، يحترم . غالل والاعتداءشخصية ضعيفة ومهتزة عرضة لالست

. القيم واملبادئ الانسانية ويصون عرض وكرامة أآلخر وهو ما يحد من ظاهرة  الاجرام والاغتصاب وظاهرة البيدوفيليا خاصة

 .كما أنها الضامن ألاول لسالمة الطفل النفسية والجسدية

 الوازع الديني  .2

حماية هذه الفئة الهشة من هود وتتوحد بين كل املسئولين عن مل الجاام هذا الخطر املحدق بالطفولة يجب أن تتكأم

ويجب أن نشيد في هذا املستوى بدور الوازع الديني في املجتمع وتأثير الدين على  .من كل خطر محتمل املجتمع ووقايتها

إن الدين كان ألاساس الفكري والثقافي لكل املجتمعات في :" عتي بقوله منظومة الاخالق الانسانية وهذا ما ذهب اليه شري

فعلى  رجل الدين أن يكون  واعيا بدوره في محاربة الظواهر التي تهدد تماسك املجتمع واستقراره ومن بينها  83."طول التأري  

 .رسوخ قدسيته في النفوسظاهرة التحرش باألطفال اضافة إلى دور املسجد ومكانته في املجتمعات الاسالمية و 

ويتحقق ذلك من خالل اعتماد الاجتهاد ألن التشريع والفقه لم يشيرا صراحة إلى الاعتداء الجنس ي على ألاطفال لكن تم 

وهو ما يستلزم .  إذ أولى الاسالم اهتماما خاصا باألطفال ألنهم  زينة الحياة الدنيا. الحديث عن عدة جوانب متصلة باملسألة

ولهذا . الظروف املالئمة لحمايتهم وإحاطتهم بالعناية الالزمة ألن كل تقصير من شأنه أن يخلق تأثيرا طويل املدى توفير  كل

على رجل الدين ملا له من تأثير لرمزي وروحي أن يدعو إلى تربية النفوس على العفة وصون الاعراض وغلب الشهوات الزائفة 

في خطبة الجمعة  وتوحيدها في جميع املساجد لتقوية الوازع الديني والتذكير  وطرح القضية. التي يزينها الشيطان لألنفس

بالقيم التي جاء بها الاسالم وهي حفظ العرض وصون الذات الانسانية ، وتوعية الناس بخطورة هذه الجريمة وتبعاتها 

ر تكشف عن تجريم الاسالم لكافات العميقة على الطفل وعلى املجتمع والتذكير  بعذاب الدنيا و آلاخرة  ولعل سورة النو 
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إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا :" الاعتداءات وترهيب املعتدي بالعقاب في الدنيا وآلاخرة  يقول هللا تعالى 

مع املتحرش كما تبين السورة كيفية التعامل   11سورة النور ." لهم عذاب أليم في الدنيا وآلاخرة وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون 

فقد صنف التحرش ضمن الافساد في . واملغتصب في الاسالم وذلك  بالتنكيل والتشهير  به وتسليط عقوبات جسدية ومدنية

 .ألارض

 :ع املدنياملجتم .1

يشمل املنظمات غير الربحية وغير الحكومية املستقلة عن السلطة السياسية مثل النقابات  Société Civileإن املجتمع املدني 

مجتمع تداولي مفتوح للممارسة الاجتماعية " عمالية املنظمات الخيرية واملهتمة بحقوق الانسان وقد عرفه علي حرب بأنه ال

وهو تداولي بمعنى أنه يتيح لهم ممارسة حقهم في مناقشة )...( الاختيارية من خالل كل املؤسسات املكونة للحياة الاجتماعية

فتلتزم مكونات املجتمع املدني باإلحاطة بقضايا   84."مس مصالحهم وتتعلق بمصائرهمالقضايا العامة و القرارات التي ت

وقد تجسدت جهود املجتمع املدني في . املجتمع ومشاغله وذلك بطرح املشاكل وتحديد أسبابها والسعي إليجاد حلول مالئمة

الخدمات لألطفال الذين عجزت السلطة  عدة انجازات متعلقة بحقوق الطفل في عدة بلدان ، فكان دورها حاسما في تقديم

عن الوصول اليهم وإلاحاطة بهم اضافة إلى الدور الهم في الدعوة إلى تطبيق البرامج والاستراتيجيات املعززة لحقوق الطفل 

 . وتكريس مصلحته الفضلى

فال بالنظر إلى فاعلية هذه وبناء على ذلك من الضروري أن يساهم املجتمع املدني في معالجة ظاهرة إلاساءة الجنسية لألط

الحركية الاجتماعية وقدرتها على احداث التغيير  خاصة اذا تعلق الامر  بالقضايا الخطيرة التي تهدد املجتمع والتي تمثل 

وذلك من خالل عدة آليات وسبل منها محاربة الجهل والتكتم على املسألة ونشر . اعتداءا صارخ على مبدأ حقوق الانسان

فئات املجتمع من خالل الفعاليات والندوات املكثفة واملحاضرات للنقاش العلني والتحاور إلناطة اللثام عن الوعي بين 

 .اسباب تفاقم الظاهرة ثم ايجاد حلول جذرية

أيضا عن طريق الجمعيات الخيرية التي تنهض بالفئات الهشة في املجتمع خاصة الاسر التي تعاني من مشاكل مادية ومساعدة 

ل إلكمال تعليمهم وتجنب انقطاعهم املبكر عن الدراسة واضطرارهم للعمل في ظروف ال انسانية فيكونون عرضة ألاطفا

لالستغالل وذلك بتقديم الخدمات العامة مثل التعليم والصحة واملياه والتغذية خاصة لألطفال الذين يعيشون في املناطق 

 .النائية

ين الناشئة وتدريبهم على كيفية حماية أنفسهم من أي اعتداء بإشراك ألاطفال في اضافة  إلى إرساء القيم املجتمعية وتكو   

دورات تدريبية عن كيفية منع الاعتداء الجنس ي  وذلك من خالل الكشافة وهي منظمة تربوية غير حكومية تهدف إلى تربية 

قلية والجسدية والروحية والاجتماعية الناشئة على املبادئ والقيم التي تتماش ى مع متطلبات الواقع وتنمي قدراتهم الع

وتدريبهم على القدرة على تحمل املسؤولية نحو الاخرين ونحو الذات أو من خالل التنظيمات التلمذية التي تنشط داخل 

 . املدارس

عن تمثل مكونات املجتمع املدني وسيلة تأثير على الرأي العام وعلى توجهات الحكومات فقد ساهمت املنظمات املدافعة 

حقوق الانسان في بعض الدول العربية في تغيير بعض النصوص القانونية الخاصة باملعتدين جنسيا وتعديلها  واملتسامحة 

فقد تعالت أصوات الناشطين في املجتمع املدني . في عدة جوانب منها مع الجاني وتمكينه من ثغرة للنجاة بفعلته دون عقاب
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لها تسقط العقوبة املقررة على املغتصب إذا تزوج ضحيته حتى وإن كانت طفلة سنها للمطالبة بتعديل املادة التي من خال

لكن في املقابل عجزت التحركات الرافضة لهذا الاجراء الذي يمثل اعتداء . سنة  مثلما هو الحال في لبنان و الاردن 12دون  

م يتم الاجماع على التعديل وبذلك الزال هذا القانون صارخا على كرامة الذات الانسانية من التأثير  على البرملان التونس ي فل

جاري املفعول ، وهو ما يستوجب مزيد التنسيق بين املنظمات الحقوقية والتصعيد لتعزيز حماية القاصرات من الاعتداء 

 .  والاستغالل

الذي حققه املجتمع كما حالت الاحتجاجات التي نظمها الحقوقيون دون التخفيف عن مغتصبي ألاطفال ونذكر الانجاز 

املدني في املغرب بعد تمتيع املغتصب الاسباني ألطفال مغاربة بعفو بعد انقضاء سنتين من حكمه اذ تجند املواطنون 

 .واملنظمات للتنديد وسط غضب عارم مما ادى في النهاية إلى الغاء العفو

بقى متواضعا نظرا إلى التحديات التي تواجهه ، خاصة لكن ما نالحظه أن جهود املجتمع املدني في أغلب املجتمعات العربية ي 

وأن بعض ألانظمة تضع قيودا عل تحركات املنظمات الحقوقية وال تعترف بدورها الريادي في التغيير وفي حماية املجتمعات 

. الاطفال من آلافات املهددة لألمن العام ولسالمة املواطنين خاصة الفئات الهشة القاصرة عن الدفاع عن نفسها  مثل

اضافة إلى بعض الانحرافات التي انساقت اليها بعض الجمعيات واملنظمات الوطنية من خالل خدمة اجندات سياسية 

وتمتعها بتمويالت مشبوهة مما يشكك في نزاهتها و في أهدافها الحقيقية، وقد انحرفت عن هدفها السامي وهو الدفاع عن 

 .ة مما يفسر التقاعس في خدمة املجتمع والدفاع عن قضاياه ومشاغلهواعتماد هذا املبدأ كمطي. حقوق إلانسان

 :وسائل الاعالم .4

يجب استثمار وسائل الاعالم في محاربة هذه الظاهرة باعتبارها أداة للتوعية والتثقيف والكشف ،خاصة وأن املجتمعات 

اغلب الاحيان على الضحية ويتم التستر عن التقليدية املحافظة تظل تتستر على جرائم الاساءة الجنسية بل ويقع اللوم في 

 .الجريمة خوفا من الوصم بالعار 

فقد ساهم البرامج . ال يجب أن ننس ى دور وسائل الاعالم في فضح املمارسات التي تستغل ألاطفال تحت  مسميات مختلفة 

ن انتهاكات بأحدى املدارس التي تسمي في الكشف ع 1311جانفي  01التلفيزيوني الحقائق الاربعة على قناة الحوار التونس ي في 

طفل تعرضوا ملختلف الاساءات من  11نفسها قرآنية في مدينة الرقاب التونسية وقد فضخ الاوضاع املأساوية والصادمة ل 

عنف واغتصاب حسب ما اثبتته الفحوص الطبية ، كما أجبروا على تناول اطعمة فاسدة منتهية الصالحية بهدف زرع فيهم 

لنفس محاولة دمغجتهم للسيطرة عليهم وتطويهم لالنضمام فيما بعد إلى التنظيمات الارهابية  و تعريضهم مجاهدة ا

للتخويف والترويع في ظل خروقات فظيعة أثرت على هؤالء الاطفال جسديا ونفسيا، وقد نتج عن كشف هذه الجريمة إلى 

الجسدي والنفس ي إضافة إلى إغالق املدرسة وتتبع القائمين  إنقاذ هؤالء ألاطفال وتحويلهم إلى مراكز مختصة لتلقي العالج

 . عليها قضائيا

وتسليط ألاضواء على مظاهر العنف والانتهاكات . أيضا يساهم الاعالم في تحويل قضايا اغتصاب ألاطفال إلى قضايا رأي عام

نظنها آمنة مثل الروضة واملدرسة  لحقوق الطفل ، والتأكيد على  أن الاعتداء الجنس ي يمكن أن يحدث في ألاماكن التي

ومراكز رعاية الطفولة، وهو ما ساهم في الضغط على اصحاب القرار للتحرك واتخاذ قرارات مستعجلة مثل حمالت إلغالق 

رياض الاطفال واملدارس الغير مرخص لها ومراقبة الجمعيات التي تنشط تحت تسميات مزيفة والتي تمثل تهديدا حقيقيا 

 .بالطفولةوخطرا محدقا 
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إذا على وسائل الاعالم الهادفة إنارة الرأي العام والكشف والتركيز على حاالت الاعتداء لتأثير على أصحاب القرار   للتدخل 

العاجل واتخاذ التدابر الالزمة اضافة الى  اعداد برامج مختلفة توعوية حول مخاطر الاعتداء الجنس ي على الطفل ونتائجه 

. هل على عدم السكوت عند تعرض أطفالهم لالعتداء بل يجب إن يفضحوا املعتدي ومسائلته قانونياوتشجيع ألا . الخطيرة

وذلك باالستعانة باألخصائيين النفسانيين والاجتماعيين وألاطباء  ورجال الامن والحقوقيين ودراسة الظاهرة من جوانبها 

.  ستغالل القضية لغاية الربح املادي ورفع نسب املشاهدة املختلفة ، للكشف عن ألاسباب وطرح الحلول املالئمة متجنبين ا

والنأي  إذ أن املنحى العام الذي تتبعه أغلب وسائل الاعالم هو الرداءة والتفاهة والتشهير  و الفضائح مقابل فراغ املحتوى 

 عن مشاغل الناس الحقيقية

II.  التشريعات والقوانين 

 :التشريعات الدولية .1

ال يمارس " لقانونية قد شهدت تغيرات في العصر الحديث فلم يعد ينظر إليه كموضوع حماية مكانة الطفل االجلي أن 

بل كذات قانونية لها حقوق شخصية كالحق في الحياة والحق في الرعاية والطفل في التشريع هو  85"حقوقه إال بواسطة وليه 

  86."حكام خاصة كل إنسان عمره أقل من ثمانية عشر عاما لم يبلغ سن الرشد بمقتض ى أ" 

 1111اهتمت املواثيق الدولية بترسي  مبدأ حقوق الطفل ، كانت البداية مع إعالن جنيف املتعلق بحماية ألاطفال لسنة 

وتم إصداره بعد الحرب العاملية وتضمن حق الطفل في الغذاء والصحة وإلاحاطة باملشردين وتأمين حياة كريمة لهم ، ثم 

وقد قام على مجموعة من التوصيات منها التمتع بالحقوق دون تمييز والحق في  1111 نجد اعالن حقوق الطفل لسنة

 . إضافة إلى حق الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في العالج والترفيه. الجنسية والحق في التعليم

تتخذ " ر على أن وقد نصت  في فصلها التاسع عش 1121ثم تم صياغة اتفاقية ألامم املتحدة لحقوق الطفل الصادرة سنة 

الدول الاطراف جميع التدابير التشريعية وإلادارية والاجتماعية والتعليمية املالئمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو 

الضرر أو إلاساءة البدنية أو العقلية أو الاهمال أو املعاملة املنطوية على إهمال وإساءة املعاملة أو الاستغالل بما في ذلك 

عليه أو أي شخص آخر يتعهد ( ألاوصياء القانونيين) أو الوص ي القانوني ( الوالدين)ة الجنسية وهو في رعاية الوالد إلاساء

 87."الطفل برعايته 

أيضا البروتوكول الاختياري بامللحق باتفاقية حقوق الطفل الذي أقرته الجمعية العامة لألمم املتحدة ويتعلق ببيع الاطفال 

وينص على وضع تدابير مشددة تضمن حماية الطفل وتجرم الانتهاكات التي تشمل . غاء واملواد الاباحيةواستغاللهم في الب

انتاج أشرطة أو عروض أو نشريات سمعية أو بصرية صامتة أو " بيعهم او استغاللهم جنسيا او استخدامهم في البغاء أو في 

ت التقليدية مثل ختان الفتيات وزواج القاصرات وتحديد سن و القضاء على بعض املمارسا 88. "ايحائية ذات طبيعة اباحية

 .أق  ى للزواج

مع املجلس الاوربي املتعلقة بحماية الاطفال من الاستغالل والاعتداء الجنسيين دعما للبروتوكول " النزاروت" واتفاقية 

 .الاختياري الثاني امللحق باالتفاقية الدولية لحقوق الطفل
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دولية للشغل التي تحدد السن الادنى لعمالة الاطفال حيث تعترف الدول الاطراف بحق الاطفال في إضافة إلى الاتفاقية ال

حمايتهم من الاستغالل الاقتصادي أو أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل اعاقة لتعليمه أو أن يكون ضارا بصحته أو 

 .بنموه البدني ، أو العقلي أو الروحي أو املعنوي أو أالجتماعي

 :دور الدولة في حماية الطفولة .2

الجلي أن للدولة الدور الرئيس ي في حماية الطفولة من كل الانتهاكات  ومن كل أشكال الاستغالل  فهي ملزمة بإرساء   برامج 

وتجسيد التوافق مع التوجه الدولي حول حقوق وآليات وقائية وتوعوية واملصادقة على املعاهدات والاتفاقيات الدولية 

صارمة وتسليط اقس ى العقوبات ل من خالل ارساء توجهات تشريعية وطنية تتالءم مع املبادئ العاملية وسن قوانين الطف

 .على كل معتد

بداية يجب أن يتم  تخصيص مدونات قانونية تهتم بالوضعية القانونية للطفل مثل اصدار مجلة حماية الطفولة في تونس 

إضافة إلى سن قوانين ترمي إلى الاحاطة بالوضعية القانونية . مة ملصلحة الطفولةوتتضمن تشريعات ها 1111نوفمبر  1في  

الحق في الحماية والوقاية ضد كل أشكال إلاساءة " و .  واملدنية له مثال الحق في اسم ولقب عائلي للمهملين ومجهولي النسب

 . 0190نس ي وفقا للمادة والحماية ضد الاستغالل الج 89"  وإلايذاء البدني أو العقلي او إلاهمال 

ال يمكن تشغيل الاطفال الذين يقل سنهم عن ستة عشر سنة في جميع الانشطة الخاصة الواردة بمتن املجلة مجلة "كما 

وهو ما يمثل منعا كامال الستخدام الاطفال ألي غرض ال يحترم حقوق الانسان والقضاء على كل  1116الشغل في تونس  

 . طفالاشكال الرق والاتجار باأل 

الاستغالل الاقتصادي مرتبط بتردي الوضع املادي لألسر  مما ادى إلى انتشار ظاهرة التسول والعمل املنزلي اي تشغيل  .إن

عدد تلك   1311قدرت دراسة أنجزها الاتحاد العام التونس ي للشغل خالل اكتوبر عام ": القاصرات كمعينات منزلية 

ظروف عائلية اقتصادية واجتماعية على رأسها الفقر والانقطاع املبكر عن الدراسة ألف فتاة نتيجة  13القاصرات بحوالي 

فعلى الدولة ايجاد تدابير تكافح . وهو  ما يجعل الفتيات الصغيرات عرضة لالعتداء والاستغالل الجنس ي91." وبطالة الولي 

لتزام بضمان تعليم القاصرات املنتمين إلى إضافة إلى الا. هذه الظاهرة من خالل تشديد العقوبات على املشغلين والوسطاء

عائالت فقيرة ومحدودة الدخل ومد املساعدات املالية ألسرهن ووضع حمالت توعوية تثقيقة، اضافة إلى تشديد الرقابة على 

 . عمالة الاطفال خاصة في التسول والتهريب والتجارة املمنوعة وذلك بالرعاية وضمان حقهم في التعليم والتكوين

افة إلى ضرورة تعديل قوانين الاحوال الشخصية بتحديد سن الزواج مثلما هو الحال في تونس اذ تنص مجلة الاحوال اض

 . سنة ودون ذلك ال يكون إال بإذن قضائي 12الشخصية أن سن الزواج بالنسبة للذكور وإلاناث يكون 

تصبها فهو يتيح للمجرم إلافالت من العقاب وإيقاف كما ال يمكن أن نتغافل عن أهمية تعديل قانون زواج القاصر من مغ   

التتبعات العدلية  فمبدأ حماية الطفولة قائم على املساواة بين الجنسين أي حماية الطفل ذكرا او انثى من خالل مراجعة 

مثال  لسنة التشريعات املتعلقة باالعتداءات على ألاطفال اذ تبين الاحصائيات الصادرة عن وحدة الطب الشرعي في تونس 

 92."في املائة منهم إناث   23باملائة من  ضحايا الاغتصاب هم أطفال و  61أن   1312
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فعلى الرغم من أن معظم الدول العربية صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل نجد اجراءات تتعارض وهذا املبدأ  

يعاقب بالسجن مدة ستة اعوام كل من واقع انثى " ن مكرر من املجلة الجزائية التونسية تنص على أ 177مثال   الفصل 

بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة وإذا كان سن املجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة 

رتين فالعقاب يكون بالسجن مدة خمسة أعوام واملحاولة موجبة للعقاب وزواج الفاعل باملجني عليها في الصورتين املذكو 

من الدستور فهو ينص على حقوق الطفل على الدولة  17وهو ما يتعارض مع الفصل ." يوقف التتبعات أو أثار املحاكمة

توفير جميع أنواع الحماية لكل ألاطفال دون تمييز وفق املصالح الفضلى . بضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم

. حكرا على املشرع التونس ي فهو موجود في مختلف النصوص القانونية للدول العربيةالجلي أن هذا القانون ليس . للطفل

 .فالقانون الجزائري ايضا يتبنى هذا التوجه الذي يسقط العقوبة املقررة

إن تزويج الضحية من مغتصبها هو قانون جائر  له انعكاسات خطيرة على مصلحة الطفلة ويؤدي إلى اضطرابات نفسية و  

بينما يكون . اذ يصبح الاغتصاب مقننا عندما يجد املعتدي مخرجات قانونية تجعله يفلت من العقاب. ماعيةأزمات اجت

مصير الضحية إما الهروب أو الانتحار أو الدخول في معاناة نفسية ال نهاية لها، هذا وقد تفاعلت بعض التشريعات مع النتائج 

عام باالنتحار عبر تجرعها  16عقب قيام الفتاة امينة الفاللي " نون الجنائي فاملغرب عدلت مواد القا. الكارثية لهذا القانون 

من قانون  032كما كانت ألاردن سباقة في الغاء مادة . 93"1311سم الفئران والتي تم اجبارها على الزواج من مغتصبها عام 

فلة ، إضافة إلى لبنان التي ألغت املادة  العقوبات الذي يسمح للمعتدي في جميع الحاالت التزوج من الضحية حتى لو كانت ط

إذا نجد أحكاما قضائية . ضد هذا القانون وضد تمتع الجاني بالعفو. بعد الحمالت التي شنتها املنظمات الحقوقي  111

متهاونة ومخففة خاصة وأنه تم  تخفيض عقوبة املغتصبين في بعض البلدان مثلما هو الحال مع إلاسباني دانيال كالفال 

فأدين وحكم عليه  . وقام بتوثيق جرائمه على أشرطة فيديو .  طفال مغربيا وعرضهم للتعذيب والعنف 11ذي اعتدى على ال

.  إن التخفيف غير مقبول بتاتا ألن فيه تشجيعا على انتشار هذه الجريمة. سنة سجنا و ألزم بدفع تعويضات للضحايا 03ب

وإلغاء كل ألاحكام املخففة تجاه . شفقة أو رحمة على كل من ثبتت ادانته لذا يجب الالتزام بتطبيق أق  ى العقوبات دون 

بل العمل على حرمانه من حقوقه املدنية . املغتصبين، والتخلص من كل ثغرة قانونية تسمح له باالنفالت من العقاب

 .والسياسية ومنعه من العمل في مجاالت متصلة بالطفولة مثل املدارس بعد انقضاء مدة املحكم

إضافة إلى ذلك من الضروري  الاخذ بعين الاعتبار الوضع الامني العام للمنطقة من خالل الاحاطة باألطفال ملتمس ي اللجوء 

وألاطفال املهاجرين وألاطفال املشردين بأن يتمتع الطفل بغض النظر عن  جنسيته أو وضعه القانوني بحقه في الحماية من 

لكن غابت . ليم والصحة ومختلف الحقوق الكونية التي نصت عليها الاتفاقيات الدوليةجميع أشكال الاستغالل وحقه في التع

النصوص القانونية امللزمة للمؤسسات الدولة وهياكلها املتصلة بالطفولة وهو ما يجعل امكانيات نعرض الطفل الالجئ 

 . واملهاجر واملشرد إلى الاساءة الجنسية مرتفعة

حماية الطفولة املهددة رهينة املستوى النظري اذ يجب أن تكون مدعمة بجملة من البرامج ال فائدة من إن تظل قوانين  

فبالرغم من سن حزمة من الفصول والتشريعات  الزالت  ظاهرة استغالل الاطفال تشهد ارتفاعا . املطبقة على أرض الواقع

 .مخيفا

 :ة الطفل أهمية كبرى منهااذا فالدولة مطالبة بوضع برامج وإنشاء هياكل ومؤسسات تولي حماي
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وضع خطط وأسالك مثل قاض ي الاسرة وقاض ي الاطفال اضافة إلى مندوب حماية الطفولة في مختلف مناطق البالد _ 

 .ويلتزمون جميعا باتخاذ تدابير وقائية للطفل الذي يعيش في وضعيات تهديد

عيش تقدم خدمات تربوية واجتماعية وصحية والتي  تشجيع برامج الايداع العائلي لألطفال الفاقدي السند ببعث وحدات_  

تحارب ظاهرة اطفال الشوارع ونتبين فاعلية هذا البرنامج ونجاحه في مهمته بالتعهد باألطفال الذين يعيشون في حاالت تهديد  

 . وتمول الدولة ميزانيتها بالشراكة مع منظمات ومؤسسات مختلفة

طفال الجانحين وإدماجهم اجتماعيا، كما تعمل هذه املراكز على الكشف عن تأسيس مراكز مختصة إلعادة تأهيل الا _  

 .الانحراف والجنوح املبكرين بهدف التوجيه وإلارشاد وإنشاء صندوق يتكفل بهؤالء الاطفال ملواصلة تعليمهم أو تكوينهم

سوي من خالل نوادي الاطفال هيكلة مراكز ثقافية لألطفال تنظم ورشات تساهم في تربية النشء على القيم والخلق ال_

 .ومسرح الطفل وهو ما يساعد في نمو ملكات الادراك والتواصل عند الطفل

 .مما يقل من ظاهرة أطفال الشوارع. احداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطالق لحماية ألاطفال بعد انفصال الوالدين_

مراكز الشرطة يقوم عليها أعوان متكونون ومؤهلون بعث وحدات متخصصة في قضايا الاساءة الجنسية لألطفال داخل _ 

وإرساء مؤسسات رعاية نفسية تحيط بالضحية وذلك باستحداث مراكز الستقبال . الستقبال شكاوي ألاطفال الضحايا

ليقدموا لهم الدعم املعنوي . الاطفال الذين تعرضوا إلى عنف جنس ي لرعايتهم من قبل أطباء ومختصين نفسيين واجتماعيين

ي محنتهم وضمان ألامن الجسدي لهم وتطبيق طرق علمية وأساليب فعالة في العالج مثل العالج املعرفي السلوكي الذي يقوم ف

إضافة إلى الحد . باألساس على تصحيح ألافكار الناتجة عن الصدمة مثل لوم الذات على الحادث الذي تعرض له الضحية

ويتم التركيز فيه على تحفيز الطفل على إصدار انفعاالت . س ي الدينامي الفرديأيضا العالج النف. من الاضطرابات والضغوطات

فيعبر عن صدمته ويصف مشاعره وهو ما يساهم في  التخلص من الاضطرابات التي تخلفها الصدمة لتحقيق . عميقة

ة عن الطريقتين السابقتين وعالج تحصين حركة العين وإعادة املعالجة وهو طريقة في العالج ال تقل أهمي. التوازن النفس ي

وترمي إلى إعادة تمثل الطفل للذكريات الصدمية ويتم عالجها عن طريق حركة العين وإعادة تشكيل الاعتقادات والحد من 

 .آلاثار الفيزيولوجية

والجهل إن مناهضة الاساءة الجنسية للطفل لن تتحقق إال من خالل استراتيجيات وخطط متكاملة  ومقاومة أسبابها كالفقر 

اذ يجب إن يسلط على املتحرش واملعتدي أقس ى . واملشاكل الاجتماعية إضافة إلى اصالحات قضائية وتشريعية وقانونية

وسن احكام خاصة تحمي . العقوبات وتجريم الاستمالة الجنسية والاستغالل الجنس ي لألطفال عبر  الانترنت ووسائل الاتصال

ال املخدرات وإحكام تعني باالتجار باألطفال ألغراض جنسية وأغراض السياحة الاطفال من الاستغالل الجنس ي باستعم

 . الجنسية

مع مقتضيات  برامج وآليات تنسجم وليات من خالل تجنيد مختلف القطاعات إلرساءندرج ضمن ألا ذا فحماية الطفولة تإ

توفير و  . نظرا لخصوصيات الفئة املستهدفةسألة وتأخذ بعين الاعتبار حساسية امل .التشريعات الدولية والخيارات الاممية

تدابير وإجراءات وقائية وحمائية تحارب مختلف اشكال الاساءات الجسدية او املعنوية وتمنع كل محاوالت الاستغالل وسوء 

 .املعاملة

زيد الانسجام بين ستظل هذه التدابير حبرا على ورق اذ يجب توفير  آلاليات املالئمة لتطبيقها على ارض الواقع والحث على م

إضافة إلى التنقيح املستمر للقوانين انسجاما مع تطور حاجيات الطفل املقترنة . الاطراف املختلفة لتشمل الاطفال أينما كانوا
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وتجنيد مؤسسات الدولة ملحاربة هذه الجريمة لكن هذه . بالتحوالت الاجتماعية والاقتصادية وتوفير التمويالت الالزمة 

سسات ال تستطيع الاحاطة بكل الفئات فلن يتم تفعيل املشروع املتكامل في حماية الطفل إال من خالل املدرسة الهيئات واملؤ 

 . باعتبارها فضاء تعليميا وتربويا

 :املدرسة والتربية الجنسية .1

ستغالل الجنس ي، أوال عملية الحماية والوقاية من الا في املهم ملدرسة ال يمكن أن نتجاوز هذا املقام  دون الاشارة إلى  دور ا

من خالل ادراج مادة التربية الجنسية ضمن البرامج املدرسية لكن في البداية يجب نبين معنى التربية الجنسية حتى ال يحصل 

فيقع البعض في سوء فهم اذا انها ليست موصولة باإلباحية وال تهدف إلى تعليم الطفل الجنس بأي . تداخل بين املفاهيم 

بل هي عملية تربوية يسهر على وضعها اخصائيون في علم النفس وعلم الاجتماع والجنسانية البشرية وعلم  شكل من ألاشكال

يقدم . نهج للتدريس بشأن الجنس وفقا للسن والثقافة" وقد عرفتها املبادئ التوجيهية لليونسكو بأنها . الجريمة وألاطباء

. يح التربية الجنسية الفرص، الستكشاف القيم و السلوكات السليمةمعلومات علمية دقيقة وواقعية خالية من أي تحيز  وتت

اذا فهي تستوجب ارساء استراتيجيات تعليمية تتكيف مع احتياجات   94."والكتساب مهارات التواصل والحد من املخاطر 

 .  وسن التلميذ

ت الذهنية ومستويات الفهم وإلادراك تهدف فالتربية الجنسية إلى تزويد الطفل باملعلومات الالزمة مع مراعاة الخصوصيا

سنوات معطيات عامة حول العناية بالنظافة  6ويكون ذلك بتقديم املفاهيم بشكل بسيط ودقيق مثال يقدم للطفل دون 

أما املراهقين . الشخصية والوقاية من التحرش كإكسابه القدرة على التمييز بين اللمس العادي واللمس الذي له بعد جنس ي

ديم دروس علمية للتغييرات الجسدية التي ترافق عملية املراهقة وتحصين املراهق من التقاط معلومات سلبية فيكون بتق

من مصادر موازبة اذا تندرج هذه التربية ضمن الحق في الحياة والحق في الصحة خاصة وبذلك تتحقق الوقاية من 

 .الاغتصاب والتحرش  والاستغالل 

 املالئمة فيقع انتداب اختصاصين وتكوينهم اكاديميا وتدريبهم على كيفيات ايصال املعلومةلكن  البد من توفير  ألاسس  

وصياغة منهج وبيداغوجيا والاستعانة بشركاء فاعلين مثل منظمة اليونسكو واملنظمة العاملية للتربية الجنسية  لرسم 

 .استراتيجية حول التربية الصحية والجنسية 

املة في الوسط املدرس ي تحارب الانقطاع املبكر عن التعليم من خالل تضافر جهود وزارة اضافة إلى احداث برامج متك

وإنشاء مكاتب لإلصغاء وإلارشاد داخل املدارس لتشجيعهم على الابالغ عن اي . الشؤون الاجتماعية ووزارتي التربية والصحة

 .سلوك مريب يتعرض له الطفل

اذ  تواجه التربية . الوسط املدرس ي في محاربة الاعتداء الجنس ي على ألاطفال لكن نالحظ وجود عدة عوائق تحد من فاعلية

فظنوا أنها مناقضة لخصائص عاداتهم .  الجنسية صدا عنيفا من شريحة واسعة من الاولياء املحكومين بثقافة محافظة

يرمي إلى تحقيق التوعية مسقطين احكامهم املسبقة دون وعي بأن التربية الجنسية هي منهج علمي هادف . وتقاليدهم

وفي هذا املستوى يجب إن تتجند وسائل الاعالم السمعية واملرئية لزعزعة هذه الثوابت الراسخة في أذهان اغلب . والتوجيه

ويكون ذلك من خالل برامج وومضات تحسيسة تفك الالتباس والغموض حول . العائالت، نظرا إلى قدرتها على التأثير والتغيير

إضافة إلى التوعية بخطورة مسألة التحرش وذلك بالكشف عن الطرق املمكنة التي يتعرض اليها . املدرسية هذه البرامج

                                                           
94

.7تقرير المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بالحق في التعليم ، ص    
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وهو ما يساهم حتما في . والحديث عن آلاثار النفسية والجسدية واقتراح حلول وقائية وعالجية. الطفل إلى الاساءة والتهديد

 . ارتفاع نسبة الوعي

 :الخاتمة

لتطبق . البحث الوقوف على أهم آلاليات والسبل ملحاربة جريمة الاستغالل الجنس ي لألطفال وتفعيلهاحاولنا من خالل هذا 

على أرض الواقع ال أن تظل رهينة املستوى النظري، وذلك لن يتحقق إلى باستنفار  كل الاطراف وكل الفئات وشحذ الجهود 

 . والهمم  لحماية الطفولة املهددة

فالتربية السليمة لها بعدين ألاول حماية الطفل من التحرش . زي في الحد من هذه الظاهرةإن للعائلة الدور املرك 

وهو ما يستوجب نشر التوعية . والاعتداءات الجنسية إضافة إلى تكوين شخصيات سوية تحترم القواعد القيمية واملجتمعية

اطق التي ترتفع فيها نسب الجهل و ألامية ،  وتقديم داخل كل الاوساط الاجتماعية خاصة في املناطق الريفية والنائية و املن

املساعدة املادية والنفسية للفئات الهشة والفقيرة فقد تبينا إن تردي الوضع املادي لألسر  يجعل الاطفال أكثر عرضة 

الاحاطة وتقديم وفي هذا املستوى يبرز دور املجتمع املدني في . لالنقطاع املبكر عن الدراسة واستغاللهم اقتصاديا وجنسيا

، كما وقفنا على مساهمة وسائل الاعالم في التأثير في الرأي العام والضغط عل اصحاب . املساعدة الالزمة في حماية الطفولة

القرار  التخاذ ما يلزم من تدابير  واقتراح بدائل وحلول وتسليط الاضواء على القضية ومعالجتها من كل الجوانب وتحديد 

ناحية أخرى الحظنا أن الازمة الاخالقية والقيمية وضعف الوازع الديني التي تشهدها املجتمعات تفسر من  .مواطن الداء

انتشار هذه الظاهرة  وهو  ما يجعل املساجد ورجال الدين ملزمين باعتماد نهج التوجيه وإلارشاد للحد من جريمة اغتصاب 

 . ألاطفال

ية والزجرية هي الاكثر فعالية في الحد من الجريمة ، وذلك من خالل املصادقة إضافة إلى ذلك فقد الحظنا أن آلاليات القانون

على املعاهدات الدولية حول حقوق الطفل وسن تشريعات تتماش ى مع التوجه العالمي ، وإرساء برامج واستراتيجيات وطنية 

عدة ثغرات وجب تعديلها حتى ال تكرس مبدأ املصلحة الفضلى للطفل  لكن القوانين في اغلب الدول العربية تعاني من 

 . يستغلها الجاني لإلفالت من العقاب

ختاما  نؤكد على ضرورة التفاعل والتكامل بين مختلف الاطراف إليجاد الحلول الالزمة واستحداث آليات فعالة ملحاربة 

 .ظاهرة الاعتداء الجنس ي على ألاطفال

 املراجع قائمة
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املعالجة إلاعالمية لظاهرة التحرش الجنس ي على ألاطفال من خالل حمالت  التوعية  على 

.اليوتيوب  

–دراسة تحليلية  -  

Le traitement médiatique du harcèlement sexuel d'enfants à travers des compagnes  de 

sensibilisation sur youtube - étude analytique-  

 طالبةدكتوراه    حسناوي إيمان

 .الجزائر -تخصص دعوة وثقافة إسالمية، جامعة ألامير عبد القادر للعلوم إلاسالمية قسنطينة 

 :ملخص الدراسة                 

نوعا من أنواع الحمالت إلاعالنية الهادفة إلى تسويق القيم، وهي تتقيد بالقيود ألاخالقية -تشكل حمالت التوعية        

 ألنهااملانعة ألي توظيف وابتذال لعرض السلعة، وتزايد اللجوء لهذه الحمالت مع تطور وسائل إلاعالم ذات الطابع التوعوي، 

 التحرشحمالت ظاهرة معرفة كيف عالجت هذه التسعى هذه الدراسة إلى و . حاجات جمهور نوعي تستجيب لخصائصه تلبي

األطفال، وقد تم اختيار حمالت توعية على اليوتيوب ألاكثر مشاهدة، فهذه الحمالت اهتمت بوضع طرق ملحاربة بالجنس ي 

. هذه الظاهرة وتفادي خطرها  

. التوعية عالجة إلاعالمية، التحرش الجنس ي، ألاطفال،  حمالتامل: الكلمات املفتاحية      

    Résumé de l'étude: 
         Les compagnes de sensibilisation représentent une sorte de compagne publicitaires qui vise le 

marketing des valeurs et elle adhère à des  restriction morales qui empêchent tout emploie et 

vulgarité d'afficher la marchandise, et le recours à  ces compagnes se sont multipliées, le caractère 

de sensibilisation car il répond aux besoins d'une au dience qualitative qui répond à ses 

caractéristiques.    

        Cette étude vise à connaitre comment ces compagnes de sensibilisation ont-elles traité le 

harcèlement sexuel chez les enfants. Pour cela on a choix les compagnes de sensibilisation les plus 

regardées parce qu' elles c'est intéressé à metter des méthodes ou des stratégies pour lutter contre ce 

phénomène et éviter ses danger.     

Mots clés: traitement médiatique, harcèlement sexuel, enfants, compagnes de sensibilisation 
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 : إلاطار املنهجي للدراسة -1

 : مقدمة وإشكالية الدراسة -1-1

ا حديثا في مجال إلاعالم، حيث تقوم بتبليغ رسائل تحمل القيم إلايجابية إليصالها إلى تعتبر حمالت التوعية نشاط              

املتابعين، وهذا إلرشادهم أو تعليمهم أو بيان أضرار أو منافع ما تعرضه، وقد ظهرت هذه الحمالت بصورة جديدة ومختلفة 

م عن إمكانية بيع 1111دورية الرأي العام عام عن الحمالت التجارية، بعد التساؤل الذي طرحه عالم الاجتماع  ويب في 

،  فقد أحدثت هذه الفكرة نقلة نوعية في إلاعالن من "هل يمكن أن نبيع ألاخوة كما نبيع قطعة صابون؟"ألاخوة، بقوله 

 . تسويق السلع إلى تسويق  القيم وألافكار إلايجابية

أخرى  ونشر  سلوكيات تصحيحسلوكيات ألافراد واملجتمعات بو إحداث تغيير في عادات وسعت حمالت التوعية إلى            

ومن بين القضايا التي تطرقت لها . سليمة، كما سعت إلى معالجة على القضايا واملشكالت الاجتماعية وتوعية الناس حولها

النامية،  وتعتبر  انتشرت في العالم واهتمت بها كل الدول على حد سواء املتقدمة منها وحتىالتي ظاهرة التحرش الجنس ي، 

تزال موجودة وبأشكال مختلفة، ولم تقتصر على البالغين  ظاهر التحرش الجنس ي ظاهر  قديمة في املجتمع إلانساني،إال أنها ال

من النساء والرجال، بل نجد أن ألاطفال أيضا عرضة للتحرش الجنس ي، وإن مصاحبة ألاطفال في كل وقت ومكان من أجل 

عد من ألامور الصعبة وحتى املستحيلة، لذا يتوجب توعيتهم بشأن مظاهر التحرش التي قد يتعرضون مراقبتهم وحمايتهم، ي

 .     لها، وبشكل غير عشوائي حتى ال يصاب ألاطفال بعقدة نفسية تجاه الجنس عند الرشد

ائي من قبل أوليائهم وحتى ال يصاب ألاطفال بعقدة نفسية تجاه الجنس عند الرشد، يجب توعيتهم بشكل غير عشو         

صور التحرش الجنس ي وأشكاله لتوعية ألاطفال وحماية أنفسهم من هذه  عرضت حمالت التوعية  أّن وذويهم، ونجد 

   .اعتمد على أفالم الكرتون التي يفضل ألاطفال متابعتها بأسلوب بسيط وشيق ومتنوعألافعال،  

ت حيزا في البرامج الاجتماعية وألاسرية والنفسية والسياسية والقنوات وإّن املعالجة إلاعالمية لهذه الظاهرة قد أخذ      

لذا تسعى هذه  ، بطريقة إلاعالنات التسويقية  فيديو قصيرة مقاطع إلاخبارية وحتى الصحف، إال أننا ال نجدها كثيرا في

وكان  .رش الجنس ي على ألاطفالالدراسة إلى إبراز دور حمالت التوعية  التي تنشر على اليوتيوب في معالجة ظاهرة التح

   كيف عالجت حمالت التوعية على اليوتيوب  ظاهرة التحرش الجنس ي على ألاطفال ؟  :التساؤل الرئيس ي

     :تساؤالت الدراسة -1-2

ما  -  :وبرؤية أكثر استبصارا آثرنا في ضوء إلاشكال املطروح أن نقارب دراسة أبعاد هذه القضية وفق التساؤالت التالية           

 معنى التحرش الجنس ي على ألاطفال؟  

 ما هي أشكال وأنواع التحرش الجنس ي على ألاطفال من خالل حمالت التوعية على اليوتيوب ؟ -

 ما هي أسباب  التحرش الجنس ي على ألاطفال من خالل حمالت التوعية؟ -

 ما هي مخاطر التحرش الجنس ي على ألاطفال خالل حمالت التوعية؟ -

 ب الاقناعية التي تم الاعتماد عليها في حمالت التوعية ملواجهة التحرش الجنس ي على ألاطفال؟ما هي ألاسالي -

 حمالت التوعية؟ما هي القوالب الفنية إلعالنات  -

 ما هي اللغة املستخدمة في حمالت التوعية؟ -

 : أهمية الدراسة -1-1
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شبكات التواصل الاجتماعي ودورها في توعية  يبين أهمية تكمن أهمية هذه الدراسة في املوضوع في حد ذاته فهو          

عالجت ظاهرة التحرش الجنس ي  املتابعين لها بمختلف القضايا، وقد تم استخدام اليوتيوب لنشر فيديوهات توعية قصيرة 

لم تقتصر الحمالت على جانب التجارة وتسويق السلع، بل استخدمت في مجال معالجة قضايا متنوعة، لبيان ف. على ألاطفال

كما أن ظاهرة التحرش .   ذات طابع توعوي  فيديوهاتخطرها أو مظاهرها أو ايجابيات القضية أو سلبياتها من خالل سلسة 

الجنس ي على ألاطفال موجودة منذ القدم إلى اليوم بين تزايد وتنوع، ويتم محاربتها بمختلف الوسائل وألاساليب، فهي تهدد 

.حياة فئة من املجتمع تتميز بالبراءة  

 : تصبو هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من ألاهداف، وهي    :أهداف الدراسة -1-1

 .معرفة معنى التحرش الجنس ي على ألاطفال -

 .من خالل حمالت التوعية التحرش الجنس ي على ألاطفالمعرفة مظاهر  -

 معرفة دوافع التحرش الجنس ي على ألاطفال من خالل حمالت التوعية  -

 على ألاطفال التي تعرضها حمالت التوعيةمعرفة مخاطر التحرش الجنس ي  -

 معرفة أساليب إلاقناع التي اعتمدتها حمالت التوعية ملواجهة التحرش الجنس ي على ألاطفال -

 : الدراسات املشابهة -1-2

 1.التحرش الجنس ي باألطفال وآثاره في الكبر: دراسة -1-2-1

الكبر، من خالل القيام بدراسة ميدانية عن طريق  تسعى الدراسة إلى معرفة أثار التحرش الجنس ي باألطفال في       

إجراء املقابلة إلاكلينيكية، الذي يختص بدراسة حاالت فردية تتطلب كل واحدة منها دراسة خاصة تتالءم معها، وتتفق 

كما تم الاعتماد على اختبار الروشاخ بهدف قياس كامل للشخصية العاطفية والهوامية للمفحوص، مع . مع ظروفها

دي املقاومة النفسية، وتم التوصل إلى نتيجة تؤكد وجود أثار نفسية عالية ناجمة عن التحرش الجنس ي في الصغر، تفا

 .والتي تبقى تطارد الشخص حتى في كبره، وهي أثار سلبية تسببت في ظهور سلوكات ال سوية في مرحلة الكبر

  1.دراسة سوسيونفسية: الجهأسباب التحرش الجنس ي باألطفال، وأثاره، وطرق ع: دراسة -1-2-2

سعت الدراسة إلى التعرف على مشكلة التحرش الجنس ي على ألاطفال من خالل معرفة ألاسباب والدوافع لذلك،             

وأثاره وعالج تلك ألاسباب، بالتعرف على طبيعة حاالت ألاطفال املتحرش بهم جنسيا، ومعرفة أكثر أنواع التحرش الجنس ي 

من ألاخصائيات النفسيات السعوديات  176تكونت عينة الدراسة من . نتشارا من وجهة نظر ألاخصائياتعلى ألاطفال ا

العامالت باملستشفيات الحكومية، وتم جمع البيانات من خالل الاستبيان، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، 

 : أهمها

سنوات، كما أن إلاناث أكثر عرضة للتحرش الجنس ي  1إلى  1م من أّن ألاطفال ألاكثر عرضة للتحرش الجنس ي تمتد أعماره 

كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من ألاسباب النفسية للتحرش الجنس ي، تمثلت . من الذكور، وان أكثر املعتدين من ألاقارب

نحراف والشذوذ وجود مشكالت في التحكم بالذات، اضطرابات الشخصية، التعرض لإلساءة الجنسية في الصغر، الا : في

 . الجنس ي في املجتمع، إدمان الكحول واملحذرات، إلاصابة باألمراض النفسية 

 1:الصدمة النفسية لدى ألاطفال ضحايا العنف الجنس ي  -1-2-1

تسعى هذه الدراسة إلى بيان اثر التعدي الجنس ي على الطفل، من خالل التقرب من الطفل الضحية ومن أولياءه          

ه الضحية وليس الجاني، وتخطي السلوك السلبي ألولياء الطفل الضحية الذين يحملون جزاء كبيرا من  وإقناعهم
ّ
بأن

حاالت من ألاطفال  1اعتمدت الدراسة على منهج إلاكلينيكي، وقد شملت على . مسؤولية تعرض أبنائهم لإلساءة الجنسية
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ذكور، وتمثلت إلاجراءات امليدانية في املقابلة الطفل  0نهم بنت وسنة، م 11إلى  2الذين تعرضوا لإلساءة تتراوح أعمارهم بين 

 . و أحد أوليائه، واختباري رسم الشخص ورسم العائلة

بينت نتائج تحليل املحتوى كل املقابالت ورسم الشخص ورسم العائلة وجود أثار ناجمة عن التعرض لإلساءة الجنسية وقد 

صدمة النفسية املتمثلة في كل من تكرار معايشة الحدث والتجنب وكذلك فرط تسببت لدى كل الحاالت في ظهور أعراض ال

الاستشارة ومشاعر الذنب وإلاحساس بالدونية واستمرت لديهم أكثر من ثالثة أشهر، كما بينت نتائج الدراسة إلى أن اثر 

 . الصدمة النفسية على الضحية أدى إلى انحراف في مختلف جوانب حياته منها التعليمية

 : ضبط املفاهيم -1-7

عرف موضوعه، وتضمنت الدراسة املفاهيم التاليةإكل دراسة تحتاج     فهم البحث ويأ  :   لى توضيح ملفاهيمها حتى يأ

 1.زاوله: مصدر من الفعل عالج، وعالج الش يء معالجة وعالجا :لغة  :تعريف املعالجة -1-6-1

عن قرب وكثب ومزاولته بالطرق املباشرة بغية الوصول إلى نتائج ممارسة أمر ما والتجريب عليه والانشغال به   :اصطالحا 

. 1املمارسة وإظهارها حسب متطلبات التجريب  

: تعريف إلاعالم -1-7-2  

  يطلق مفهوم إلاعالم على البيانات والحقائق التي تحصل عليها عن طريق املالحظة والتجربة آو التعليل والتي تتميز عن

  1.ذه البيانات آو تتناسب عن طريق قنوات آو مسالك الاتصال املختلفةألافكار وآلاراء وتتدفق ه

 بعد تعريف كل من املعالجة وإلاعالم على حدا، وعند الجمع بين الكلمتين   :التعريف إلاجرائي للمعالجة إلاعالمية

 لسلة من فيديوهاتاملتابعة إلاعالمية لظاهرة التحرش الجنس ي من خالل س'':  فان التعريف إلاجرائي للمركب يعني

تعرض الوقائع وألاحداث للكشف عن أبعاد الظاهرة ومخاطرها وأشكالها وكيف يتم  قصيرة ذات طابع توعوي 

 '' مواجهتها

 1.الطفل هو املولود من امليالد إلى سن البلوغ: لطفولةا -1-6-0

 التحرش -1-7-4

:لغة*   

هو لفظ    1.ضهم ببعض، ويعني أيضا التهييجتحرش من حرش وتحرش أي إلاغراء، وحرش بينهم أي أفسد و أغرى بع         

، ومعناه تحرش به أي تعرض له، فهو يحمل Sexual ha-rassment دخيل على اللغة العربية، وهو ترجمة للتعبير إلانجليزي 

1.والاعتداءمعنى الخشونة   

:  صطالحاا*  

ته بأي شكل من ألاشكال، كتعمد مالمسة جسده، ويعني التعرض للطفل إلى مشاهد فاضحة أو صور عارية أو تعمد إثار           

  1.باإلضافة إلى الاعتداء الجنس ي املباشر عليه في صوره املعروفة الطبيعية منها أو الشاذ

التحرش الجنس ي هو اتصال جنس ي بين طفل وشخص بالغ من أجل إرضاء رغبات جنسية عند ألاخير مستخدما *  

1.القوة والسيطرة عليه  

 : حمالت -1-7-2

 1.ن حملة وتعني ما يتم حمله دفعة واحدةم :لغة  
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 هي الجهود املكثفة واملستمرة لفترة من الوقت للنشر املستمر وبكافة أساليب والوسائل لطرح ومناقشة : اصطالحا

 1.ومتابعة موضوع معين

وجه إلى فئة  أو عملية لغزو السوق ببرامج إعالمية موجهة وفقا لخطة مسبقة، موضوعها خدمة أو فكرة، ت :الحملة        

عدة فئات من الجمهور بقصد تمكين ألاشياء املعلن عنها من أخذ مكانها في السوق، وذلك بدراسة الوسائل إلاعالنية 

1.املتاحة  

سلسلة من الفيديوهات تتمتع بخاصية التشابه والتطابق من حيث الرسالة التي تحملها وترافقها، " : التعريف إلاجرائي    

  1.وهي ذات مدة زمنية قصيرةنشر في وسيلة من وسائل إلاعالم والتي تبث أو ت

 : منهج وعينة الدراسة -1-2

 : املنهج املستخدم في الدراسة -1-2-1

تصوير وتحليل وتقويم خصائص مجموعة معينة أو "تندرج هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية، التي تستهدف               

ئق الراهنة املتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف، أو مجموعة من الناس أو موقف يغلب عليه صفة التحرير، أو دراسة الحقا

إلى معالجة ظاهرة التحرش الجنس ي لدى ألاطفال من خالل تحديد معنى  وتسعى الدراسة  1.مجموعة من ألاحداث وألاوضاع

امت حمالت التوعية على التحرش الجنس ي على ألاطفال وتحديد أشكاله وبيان أثاره السلوكية والنفسية والجسمية، وكيف ق

 .  اليوتيوب بمحاربة هذه الظاهرة وتوعية آلاباء

وبما أن نوع الدراسة وطبيعة املشكلة املطروحة تحدد املنهج املتبع، فقد تم الاعتماد على املنهج الوصفي، حيث أنه       

الكافية عنها وعن عناصرها من خالل  يستهدف تسجيل وتحليل وتفسير الظاهرة في وضعها الراهن بعد جمع البيانات الالزمة

   1.مجموعة من إلاجراءات املنظمة التي تحدد نوع البيانات ومصدرها وطرق الحصول عليها

 : مجتمع وعينة الدراسة -1-2-2

يشكل مجتمع الدراسة مجموعة املفردات التي يستهدف الباحث دراستها لتحقيق نتائجه، ويتمثل في جميع حمالت           

ه لضخامته واتساعه . ي تهتم بمواضيع التحرش الجنس ي لدى ألاطفالالتوعية الت
ّ
ولصعوبة الوصول إلى املجتمع املستهدف كل

حيث تمثل العينة صورة مصغرة عن تم الاعتماد على عينة قصدية  1.من جهة وصعوبة تحليله بالدقة والسرعة املطلوبة

 .اليوتيوب من موقعها علىالتوعية حمالت وتم اختيار مجتمع الدراسة، 

 :أداة جمع البيانات  -1-2-1

تتعدد ألادوات التي عادة ما يتم استخدامها ضمن الدراسات الوصفية في عملية جمع البيانات، وقد اعتمدت هذه        

 ". تحليل املضمون " أو كما تعرف أيضا بـ" تحليل املحتوى " الدراسة على أداة 

تحليل مضمون الرسالة معينة إنه أداة ملالحظة وتحليل السلوك الظاهر أسلوب منظم ل: " ويعّرفه رشدي طعيمة بأنه       

  1".لالتصال بين مجموعة منتقاة من ألافراد القائمين باالتصال

 :وتجدر إلاشارة إلى أن نجاح تحليل املحتوى يعتمد على عدة عوامل من أهمها      

  :ويقصد بفئات التحليل  :تحديد فئات التحليل -أوال

والتي يمكن وضع كل ....( كلمة أو موضوع أو قيمة) عناصر الرئيسية أو الثانوية التي يتم وضع وحدات التحليل فيها ال      

) فئات املضمون :    ويمكن تقسيم فئات تحليل املحتوى إلى نوعين  1.صفة من صفات املحتوى فيها و تصنف على أساسها

 (.ماذا قيل؟)،  فئات الشكل (ماذا قيل؟
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والوحدات الخاصة به، ومن خالل دراستنا هذه فقد تم  وحسب الدراسات العلمية فإن كل بحث يتطلب الفئات          

 : لذا سنحلل على أساس الفئات التالية. تحديد فئات التحليل حسب تساؤالت الدراسة

I.  (ماذا قيل؟)فئات املضمون: 

ومن  1.فئات محتوى الاتصال" بيرلسون " ني التي  تنقلها  ويسّميها ويدور هذا النوع من الفئات حول مضمون مادة الاتصال أو املعا

         :خالل موضوع دراستنا قمنا باختيار الفئات التالية

 :وتتمثل في مظاهره من خالل ما عرضته حمالت التوعية، وهي:  فئة أشكال التحرش الجنس ي .1

ملس أحد أعضاء الطفل،  ارسة أفعال مخلة أماممم، الكالم البذيء أمام الطفل، عرض صور إباحية في وجود الطفل

 .الاحتكاك الجنس ي بالطفل واغتصابه ،الطفل الحساسة، تصوير الطفل في أوضاع مخلة

واملقصود بها دوافع التي أدت إلى ظهور التحرش الجنس ي على ألاطفال من خالل الحمالت محل   :فئة الدوافع .1

 :الدراسة، وتمثلت في

املراهق الذي تعرض للتحرش الجنس ي ، الاختالط غير املنضبط داخل ألاسرة  بين الذكور وإلاناث ،إهمال  ألاهل ألطفال  

التواصل  ة الانترنت وشبكاتاستخدام شبك، خروج ألام للعمل،  في طفولته فيقوم بنفس الفعل بدافع الانتقام

 .الاختالء بالطفل ،من قبل أهلهم نقص التوعية الجنسية لألطفال، أصحاب السوء ،الاجتماعي دون مراقبة من ألاهل

أثار  ،جسمية ، أثار أثار نفسية: ومن آلاثار الناتجة عن التحرش الجنس ي على ألاطفال، نجد  :فئة أثار التحرش .0

 :، وفيما يلي تفصيل لكل اثرسلوكية

  .الخوف، الحزن الاكتئاب، القلق، الشعور بالذنب، الشعور بالدونية، :  وتتمثل في :النفسية آلاثار  -0-1

 : السلوكية، وتتمثل في آلاثار  -1-2

، عصيان الكبار، الهدوء غير املستحبئهم، العزلة و ومحاولة إيذاعلى آلاخرين  الاعتداء  ،نقص الانتباه والشرود

 ، السلوكات املنحرفة والتصرف بطريقة جنسية ،التسرب املدرس ي ،العصبية والتعامل العدواني

و مكان أتجنب شخص محدد ، استخدام املصطلحات البذيئة، نتحارو محاولة الا ألحاق الضرر بالنفس كجرحها إ

 .معين

 : الجسمية في آلاثار وتتمثل  -1-1

 .خدوش في الجسم، رضوض جنسية، التهابات في ألاماكن التناسلية،  صعوبة في املش ي أو الجلوس 

مالت التوعية محل وتظهر ألاماكن التي يتعرض فيها الطفل إلى التحرش الجنس ي من خالل ح :فئة مكان التحرش .1

 البيت، املدرسة، مراكز ترفيه، في الحي، حدائق،  :  الدراسة، وتتمثل في

 :و املقصود بها جنس ألاطفال الذين تم التحرش بهم في حمالت التوعية، وتتمثل في :فئة السمات .1

 .إناث، ذكور، كالهما                   

 : قاموا بالتحرش الجنس ي على ألاطفال في الحمالت وتتمثل فيواملقصود بها طبيعة ألافراد الذين  :فئة الفاعل .6

 .أقارب الطفل، أصدقاء الطفل، الجيران، أصدقاء العائلة،  أشخاص من املدرسة، غرباء            

 : يسعى املتحرش للتحرش بالطفل باستعمال طرق حتى يتمكن من فعلته،  وتتمثل في :فئة حيل املتحرشين .7

 .العنف والخشونة والتهديدإلاغراء والترغيب، 

 : فئة توعية الطفل من التحرش .1
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إخبار الوالدين بما تعرض له الطفل من ، توعية ألاطفال وتعليمهم أعضاء جسمهم التي ال يمكن ألحد ملسها               

إغراء أو عدم الرضوخ ألي ، طلب املساعدة من آلاخرين والاتصال بالشرطة، ن كان مفردهإالصراخ والهروب  تحرش،

 أو الرقابة الالكترونية ألجهزة ألاطفال سواء املحمول ، بالثقة وتحسسيهممراقبة ألاهل ألطفالهم ، تهديد عند التحرش

، الحرص على عدم فتح باب املنزل للغرباء، عند الاستحمامأو  الاعتماد على النفس عند الذهاب للحمام ، الهاتف

 .سياراتهمركوب  أو التحذير من الذهاب مع الغرباء 

II. وتهتم بالقوالب وألانماط التي قدمت " كيف قيل؟" وهي الفئات التي تجيب على السؤال  (:كيف قيل؟) فئة الشكل

 : من خاللها املادة إلاعالمية، وتتضمن

 ، اللغةاللهجة الدارجةاللغة العربية، : وتعني لغة التي قدم بها املحتوى التوعوي في الحمالت، وتتمثل في :فئة اللغة .1

 . أخرى الانجليزية، 

هي القوالب الفنية التي تتخذها حمالت التوعية ضد التحرش الجنس ي على ألاطفال لتقديم   :فئة نمط النشر .1

 : محتواها إلاعالمي التوعوي، وتتمثل في

   .القالب الدرامي، القالب الحواري، قالب الرول، القالب الغنائي، قالب الحديث املباشرالقالب الكرتوني،     

 : تحديد وحدات التحليل -ثانيا

ويقصد بها الكيفية التي يلجأ إليها الباحث لتحويل الخصائص الوصفية إلى خصائص كمية ورقمية يمكن قياسها           

وستكون وحدات التحليل املعتمد عليها في هذه الدراسة، هي نفسها وحدة العد والقياس ألنها يمكن .  1ومقارنتها بغيرها

وتتمثل   1.للعد والقياس بسهولة، ويعطي وجودها أو غيابها وتكرارها دالالت تفيد الباحث في تفسير النتائج الكميةإخضاعها 

 :في

شيوعا واستخداما في تحليل املحتوى، والفكرة هي الوحدة التي تحكم  ألاكثر وهي من الوحدات   :وحدة الفكرة   -

  1.إلاعالميةالفقرة، لذا يتم اختيارها بدقة لتخدم محتوى الرسالة لوحدات الكلمة والجملة و  إلاعالميةتناول املادة 

 .لكل ما يدل على التحرش الجنس ي على ألاطفاـونقصد بها في هذه الدراسة بـ

للتعرف على سمات الطفل املتحرش به من حيث نوع الجنس ذكر أو أنثى،  وكذا فئة عمره التي  :وحدة الشخصية -

 .ةيظهرت بها في الحمالت التوع

 .نتائج الدراسة التحليلية  -1

 : عرض وتحليل النتائج -2-1

  (ماذا قيل؟)تحليل فئات املضمون  -2-1-1

 فئة أشكال التحرش الجنس ي : 

 .التحرش الجنس ي على ألاطفال التي عرضتها حمالت التوعيةيبين أشكال  1جدول رقم 

 عينة الدراسة أشكال التحرش الجنس ي

 النسبة املئوية  التكرار

 6,06% 31 الكالم البذيء أمام الطفل
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 10,61% 37 عرض صور إباحية في وجود الطفل

 13,64% 31 ممارسة أفعال مخلة أمامه

 40,91% 17 ملس أحد أعضاء الطفل الحساسة

 9,09% 36 تصوير الطفل في أوضاع مخلة

 19,70% 10 .الاحتكاك الجنس ي بالطفل واغتصابه

 100% 66 املجموع

             

يبين الجدول أعاله أشكال التحرش الجنس ي على ألاطفال التي عرضتها عينة الدراسة لحمالت التوعية ضد التحرش، وقد    

ش الجنس ي التي يقع الطفل ضحيتها، وكان أكثر شكل يتعرضون له هو ملس أحد أعضاء أظهرت النتائج أشكال مختلفة للتحر 

، لذا ركزت الحمالت على بيان ألاعضاء التي ال يمكن ملسها أو ما تسمى باللمسة %13.11الطفل الحساسة وقد جاء بنسبة 

تكاك الجنس ي بالطفل والتعرض لالغتصاب آلامنة واللمسة غير آلامنة حتى تظهر أن بداية الاعتداء هو اللمس،  تليها الاح

، وذلك ناتج عن ضعف الطفل بدنيا فال يستطيع املقاومة الن املعتدي أكبر منه سنا وأكثر قوة منه،  %11.73وذلك بنسبة 

، يليها عرض صور إباحية على الطفل بنسبة %10.61يليها ممارسة ألافعال املخلة بالحياء أمام الطفل وجاءت بنسبة 

وهذه  %6.36، يليها في ألاخير  الكالم البذيء أمام الطفل بنسبة %1.31يليها تصوير الطفل في أوضاع مخلة بنسبة   ،13.16%

ألافعال ألاربعة ألاخيرة  من أجل جذب الطفل للتقليد مع التودد إليه بمختلف طرق  الترغيب، وهي  أولى الخطوات حتى  يقع 

 .الطفل ضحية لالغتصاب

 فئة الدوافع : 

 .يبين دوافع التي أدت إلى ظهور التحرش الجنس ي على ألاطفال من خالل حمالت التوعية: 2دول رقم ج      

 

 عينة الدراسة دوافع التحرش الجنس ي على ألاطفال

 %النسبة التكرار

 11,76% 31 إهمال  ألاهل ألطفال

 2,94% 31 الاختالط غير املنضبط داخل ألاسرة  بين الذكور وإلاناث

 5,88% 31 راهق الذي تعرض للتحرش الجنس ي في طفولته فيقوم بنفس الفعل بدافع الانتقامامل

خروج ألام للعمل وأضرارها الاستعانة بآخرين للعناية باألطفال أو إيداع الطفل في 

 الحضانات

31 %14,71 
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 23,53% 32 شبكات التواصل الاجتما ي دون مراقبة من ألاهلو  الانترن  استخدام

 8,82% 30 السوء أصحاب

 2,94% 31 .نقص التوعية الجنسية لألطفال من قبل أهلهم 

 29,41% 13 الاختالء بالطفل

 100% 01 املجموع

محل الدراسة،   دوافع التي أدت إلى ظهور التحرش الجنس ي على ألاطفال من خالل حمالت التوعيةيبين الجدول أعاله        

االعتداء ف، %11.11، وكان الاختالء بالطفل أكثر ألاسباب لذلك بنسبة قدرت بـ عددةتدوافع موجود  وقد أظهرت النتائج 

الجنس ي على الطفل عمل مقصود أول شروطه أن يختلي املعتدي بالطفل، ولتحقيق هذه الخلوة عادة ما يغري املعتدي 

التواصل الاجتماعي دون مراقبة  يليها استخدام شبكات الانترنت وشبكات  1.الطفل بدعوته ملمارسة نشاط معين كاللعب

استخدام وسائل إلكترونية ووسائل '' : التحرش الالكتروني وهوب سمي، وهذا نوع جديد من أنواع التحرش %10.10بنسبة 

التواصل في توجيه رسائل تحتوي على مواد تسبب إلازعاج للمتلقي، سواء كانت هذه املواد تلميحا للرغبة بالتعرف على 

ف جنسية، أو تحتوي على عبارات أو شتائم جنسية أو صورا أو مشاهد فيديو جنسية، أو تهديد باستخدام املتلقي ألهدا

لقد ساهمت الانترنت في ارتفاع جرائم الجنس ضد ألاطفال،   1." صور الضحية ومشاركتها عبر وسائل التواصل إلالكتروني

مرة في  11فال فإّن الجرائم الجنسية  تضاعفت أكثر من ففي تصريح إلحدى املنظمات املتخصصة في الدفاع عن حقوق ألاط

عن "  يوث باروميتر"وأّن شبكة الانترنت زادت ألامر سوءا، فقد كشفت دراسة أجراها معهد  1122الواليات املتحدة منذ عام 

لقين دعوات جنسية عاما، والالتي يدخلن غرف الدردشة يت 12إلى  1أن أكثر من نصف الفتيات الالتي تتراوح أعمارهّن بين 

خاصة  غير مرغوبة، أو يتعرضن للتحرش الجنس ي،  من قبل أشخاص  لم يكشفوا عن هوياتهم الحقيقية لإليقاع بضحاياهم 

     1.منهم طفالألا 

11.71بنسبة قدرت ب  خروج ألام للعمليليها            % الاستعانة بآخرين للعناية باألطفال أو إيداع  ذلك  أضرار ومن   

، ، الن الطفل يحتاج الى رعاية مراقبة يحتاج الى من يتابعهوهذا ما  يجعله عرضة للتحرش الجنس ي ل في الحضاناتالطف

11.76يليها سبب إهمال الطفل بنسبة  % 2.21،  وعدم مراقبتهم، يليها  رفقة السوء بنسبة  % التعرض للتحرش "،  يليها سبب 

1.22وقد كان ذلك بنسبة " ل انتقامنا ملا حدث له في طفولتهالجنس ي من قبل فأصبح املتعدي يقوم بتلك ألافعا ، وهذا من %

، وهذا ما أشارت إليه دراسات آثار التحرش فالطفل قد يسلك نفس سلوك الجاني باالعتداء على آلاخرين كنوع من الانتقام

    1.أخرى 

ختالط غير املنضبط داخل ألاسرة بين وتمثلت في الا  %1أما ألاسباب ألاخرى فقد كانت بنسب ضعيفة جدا قدرت ب      

 .الذكور وإلاناث، وكذلك نقص التوعية الجنسية لألطفال من قبل أهلهم
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 فئة أثار التحرش الجنس ي على ألاطفال 

يبين أثار التحرش الجنس ي على ألاطفال التي عرضتها حمالت التوعية:  0جدول رقم   

 عينة الدراسة أثار التحرش الجنس ي على ألاطفال

 النسبة املئوية التكرار

 59,52% 11 أثار نفسية

جسمية أثار   37 %16,67 

 23,81% 13 أثار سلوكية

 100% 11 املجموع

         

من خالل الحمالت عينة الدراسة، وقد أظهرت النتائج أن الطفل  لتحرش الجنس ي على ألاطفالاآثار يبين الجدول أعاله   

، ألن مرحلة الطفولة هي من %11.11ذلك سببت له أثارا نفسية وبنسبة أكبر قدرت بـ بسبب الاعتداء عليه أو محاولة 

كما يتبع   1.املراحل املبكرة للنمو النفس ي لدى إلانسان، وأي اختالل فيها يؤدي إلى تعرض الطفل لشتى أنواع املرض النفس ي

، التي تعتبر مؤشرا لتعرض الطفل %10.21بنسبة  يليها آلاثار السلوكية.  ذلك الازدراء والاستهزاء  بسبب ما حدث للطفل

التي تكون نتيجة ملا تعرض له الطفل  من اعتداء، ونجد أن الحمالت ركزت  %16.67يليها آلاثار الجسمية بنسبة . للتحرش

 .   على فكرة الوقاية من التحرش لتفادي وقوعه لذا نجد أّن آلاثار الجسمية بنسبة قليلة 

 رش الجنس ي على ألاطفالآلاثار النفسية للتح. 

 يبين آلاثار النفسية للتحرش الجنس ي على ألاطفال :  4جدول رقم 

 

 عينة الدراسة آلاثار النفسية للتحرش

 النسبة التكرار

 10,91% 27 الاكتئاب

 12,73% 22 القلق

 9,09% 22 الشعور بالذنب

 10,91% 27 الشعور بالدونية

خوفال  21 %41,82 

 14,55% 21 الحزن 

 100% 22 املجموع
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محل الدراسة،  وقد  آلاثار النفسية للتحرش الجنس ي على ألاطفال من خالل حمالت التوعيةيبين الجدول أعاله           

، يليها الشعور %11.21أظهرت النتائج أن ألاطفال الذين تعرضوا للتحرش يصيبهم الخوف كثيرا  بأعلى نسبة وقد قدرت بــ 

، يليها شعور إلاكتئآب وإلاحساس بالدونية %11.70، يليها إلاحساس بشعور القلق الدائم بنسبة %11.11بالحزن بنسبة 

 . %31.31، يليها شعور  بالذنب بنسبة %13.11بنسب متساوية قدرت بـ  

أن '' :بالرياضتؤكد الدكتوره هناء املطلق املعالجة النفسية، عضوة هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة امللك سعود         

أقل تحرش جنس ي بالطفل يخلق له عاهة نفسية مستديمة طوال حياته، وقولها من  منطلقات علمية عالجية، ومعظم 

الناس ال يدرون ما حدث ألطفالهم ، ألنهم لم يصرحوا بما حدث لهم،  لخوفهم وشعورهم بالحزن ملا حدث لهم  بسبب 

كما تسيطر  عليهم مشاعر الكآبة،  باإلضافة إلى آلاثار   1. يء وهو الضحيةشعورهم بالذنب،  الن الطفل ال يدرك انه بر 

 .  النفسية ألاخرى كالقلق الدائم

 آلاثار السلوكية للتحرش الجنس ي على ألاطفال. 

 يبين آلاثار السلوكية للتحرش الجنس ي على ألاطفال: 1جدول رقم 

 

 عينة الدراسة آلاثار  السلوكية للتحرش

بةالنس التكرار  

 6,90% 22 نقص الانتباه والشرود

ئهمومحاولة إيذاعلى آلاخرين  الاعتداء   21 %10,34 

الهدوء غير املستحبالعزلة و   22 %17,24 

 6,90% 22 عصيان الكبار

 13,79% 24 العصبية والتعامل العدواني

 3,45% 21 التسرب املدرع ي

 20,69% 27 السلوكات املنحرفة والتصرف بطريقة جنسية

و محاولة الانتحارألحاق الضرر بالنفس كجرحها إ  21 %3,45 

 3,45% 21 استخدام املصطلحات البذيئة

و مكان معينأتجنب شخص محدد   24 %13,79 

 100% 29 املجموع
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ا محل الدراسة، وهي م للتحرش الجنس ي على ألاطفال من خالل حمالت التوعية سلوكيةآلاثار اليبين الجدول أعاله          

لهم صلة بالطفل ويثق  أشخاص تكون من قبل  باألطفالتبدوا على الطفل وتعتبر مؤشرا على ذلك، ألن حاالت التحرش 

فيكون من الصعب اكتشاف  ، أحد الخدم باملنزل أو  الجيران أو املدرس باملدرسةأصدقاء العائلة أو  أو  ألاقاربمثل  ،فيهم

ي سلوك الطفل، ويرتبط كل سلوك في الغالب حسب طبيعة املعتدي، إما فالجريمة، لكن يمكن مالحظة بعض التغيرات 

وقد أظهرت النتائج  أن ألاطفال الذين بتجنبه أو القلق من وجوده، أو عدم رغبة في البقاء الطفل بمفرده مع ذلك الشخص، 

نسبة وقد قدرت بـ التصرف بسلوكات منحرفة وبطريقة جنسية  بأعلى :  تعرضوا للتحرش  ظهرت عليهم سلوكات منها

13.61% 17.11، يليها العزلة والهدوء غير املستحب بنسبة  ، يليها العصبية والتعامل العدواني أو تجنب شخص محدد أو %

10.71مكان معين بنسب متساوية قدرت بـ  % 13.01، يليها الاعتداء على آلاخرين ومحاولة ضربهم بنسبة  ، يليها عصيان %

6.13الكبار بنسبة  % 0.11التسرب املدرس ي و استخدام مصطلحات بذيئة بنسب متساوية قدرت بـ يليها ،  ، وهذا الن %

.املعتدي أحد ألافراد من املدرسة  

 آلاثار الجسمية للتحرش الجنس ي على ألاطفال. 

 .يبين آلاثار الجسمية للتحرش الجنس ي على ألاطفال: 7جدول رقم 

 عينة الدراسة آلاثار الجسمية للتحرش

نسبةال التكرار  

 37,50% 06 خدوش في الجسم

 31,25% 22 رضوض جنسية

 18,75% 21 التهابات في ألاماكن التناسلية

 12,50% 22 صعوبة في املش ي أو الجلوس

 100% 17 املجموع

تعرض من خالل  عينة الدراسة، وقد أظهرت النتائج   آلاثار الجسمية للتحرش الجنس ي على ألاطفاليبين الجدول أعاله         

07.13الطفل للخدوش في الجسم بنسبة  % بسبب تعنيفه وضربه ألنه رفض الخضوع لفعل املعتدي، ، وذلك   

01.11يليها رضوض بنسبة  %  لتهابات في ألاماكن التناسليةاوهذا دليل على أن الطفل تعرض لالغتصاب والتعدي عليه، يليها  

12.71بنسبة  % 11.13بنسبة  جلوسصعوبة في املش ي أو ال، يليها في ألاخير  %       .وهذه ألاعراض ناتجة عن الاعتداء 
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 فئة مكان التحرش : 

 يبين املكان الذي تعرض فيه الطفل للتحرش الجنس ي: 7جدول رقم 

 عينة الدراسة مكان التحرش

 % النسبة التكرار

 7,14% 0 املدرسة

 19,05% 2 البي 

 7,14% 0 الحي

 23,81% 13 مراكز الترفيه

 14,29% 6   املتحرشبي

 28,57% 11 غير محدد 

 100 11 املجموع

من خالل عينة الدراسة، وقد أظهرت ، املكان الذي تعرض فيه الطفل للتحرش الجنس ييبين الجدول أعاله                

، ولم يتم % 28.57ة النتائج أّن أكثر مكان كان فيه التحرش على ألاطفال، لم يتم تحديده  في الحمالت محل الدراسة بنسب

تحديد املكان ألن حمالت التوعية ركزت على أشكال التحرش وخطره وطرق مواجهته دون الاهتمام باملكان، يليها مراكز 

، و يكون %11.31، أين يكون الطفل دون رقابة من أهله فيختلي به املعتدي، يليها بيت الطفل بنسبة %10.21الترفيه بنسبة 

بيته ألمرين أساسين وهما كون املعتدي أحد أقرباء الطفل أو من أصدقاء العائلة، أو بسبب ترك  الطفل ضحية التحرش في

، وتعود هذه النسبة إلى %11.11يليها بيت املعتدي بنسبة . ألاطفال وحدهم في البيت دون تحذيرهم من فتح الباب للغرباء

وهي  %7.11لحي مع املدرسة بنفس النسبة وقد قدرت بـ  يليها ا.  كون املعتدي من أصدقاء العائلة أو من أصدقاء الطفل

والنتيجة العامة للجدول أن الطفل أكثر عرضة    .بنسبة ضعيفة جدا ألن الطفل ال يكون بمفرده في غالب وقت الدراسة

 .للتحرش في أماكن يعرفها وبأمن فيها

 فئة السمات : 

 .الحمالت يبين جنس ألاطفال الذين تم التحرش بهم في:  2جدول رقم 

 عينة الدراسة فئة السمات

 النسبة املئوية التكرار

 28,57% 11 ذكور 

 33,33% 11 إناث
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 38,10% 16 كالهما

 133% 11 املجموع

يبين الجدول أعاله جنس ألاطفال الذين تم التحرش بهم في الحمالت عينة الدراسة، وقد أظهرت النتائج أن فئة كالهما       

، فحمالت التوعية ركزت على ألاطفال حتى %02.13كثر تعرضا للتحرش الجنس ي بأعلى نسبة قدرت بـ هم ألا(ذكور وإناث)

 .تبين أن الاعتداء يكون على كال الجنسين دون تفريق بينهما، وحتى يهتم ألابوين بكل أطفالهم

   .%12.17يليها في ألاخير فئة الذكور بنسبة قدرت بـ ،  %00.00يليها فئة إلاناث  بنسبة 

 فئة الفاعلين : 

 .يبين طبيعة ألافراد الذين قاموا بالتحرش الجنس ي على ألاطفال: 31جدول رقم 

 عينة الدراسة فئة الفاعلين

 النسبة املئوية التكرار

 15,09% 32 أقارب الطفل

 9,43% 31 أصدقاء الطفل

 13,21% 37 أحد الجيران

 11,32% 36 أصدقاء العائلة

 5,66% 30 أشخاص من املدرسة

.غرباء  11 %45,28 

 100% 10 املجموع

      

من خالل حمالت التوعية محل الدراسة،  طبيعة ألافراد الذين قاموا بالتحرش الجنس ي على ألاطفاليبين الجدول أعاله    

طفل بنسبة ، يليها أقارب ال%11.12وقد أظهرت النتائج أّن القائم بالتحرش كان من الغرباء بأعلى نسبة وقد قدرت بـ 

، يليها أحد أصدقاء الطفل %11.01، يليها أحد من أصدقاء العائلة بنسبة %10.11، يليها أحد الجيران بنسبة 11.31%

 .%1.66، ويليها في ألاخير أحد ألافراد من املدرسة بنسبة ضعيفة جدا قدرت بـ %1.10بنسبة 

ظهر النتائج العامة للجدول إلى أن التعر              
أ
إما أقرباء أو  ض للتحرش كان  من قبل أشخاص يعرفهم الطفل فهم كما ت

 .أصدقاء أو جيران أو أفراد من املدرسة أو أحد أصدقاء العائلة فالطفل أكثر قربا منهم
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 فئة حيل املتحرشين : 

 . يبين حيل املتحرشين جنسيا باألطفال:  13جدول رقم   

 عينة الدراسة فئة حيل املتحرشين

 النسبة املئوية التكرار

 73,81% 01 إلاغراء والترغيب

 26,19% 11 العنف والخشونة مع التهديد

 100% 11 املجموع

         

يبين الجدول أعاله الحيل التي اعتمدها املعتدي إلغراء ألاطفال واستدراجهم حتى يتم التحرش بهم، وقـد أظهـرت النتـائج  

، ففــي الغالــب أن املعتــدي يســعى لتكــوين رابطــة بينــه  %70.21ة وقــد قــدرت بـــ أن حيــل إلاغــراء والترغيــب كانــت بــأعلى نســب

وبين الطفل مبنية على الطمأنينة والراحة حتى يكون فريسة سهلة ليتحرش به، ويقوم املعتدي  بإغراء الطفل بالحلوى أو 

 .ألالعاب أو ادعاء انه يعرف أحد أفراد عائلته أو أي ش يء يحبه الطفل

الطفل لرغبه املعتدي، فيقوم بتهديده  ب، وهذا إذا لم يستج %16.11لعنف والخشونة والتهديد كانت بنسبة أما ا         

 . أو ضربه وإجباره بالقوة أو فضحه

 فئة توعية الطفل من التحرش : 

.من خطر التحرش الجنس ي عليه نفسه لطفلحماية ايبين طرق : 11الجدول رقم   

تحرش الجنس يمن ال نفسه  الطفل حمايةفئة طرق   عينة الدراسة 

 النسبة املئوية التكرار

.توعية ألاطفال وتعليمهم أعضاء جسمهم التي ال يمكن ألحد ملسها  11 %13,87 

 14,60% 13 إخبار الوالدين بما تعرض له الطفل من تحرش،

ن كان مفردهإالصراخ والهروب   16 %11,68 

 8,76% 11 طلب املساعدة من آلاخرين والاتصال بالشرطة

 8,76% 11 عدم الرضوخ ألي إغراء أو تهديد عند التحرش

.بالثقة وتحسسيهممراقبة ألاهل ألطفالهم   13 %7,30 
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الهاتف أو الرقابة الالكترونية ألجهزة ألاطفال سواء املحمول   12 %13,14 

عند الاستحمامأو  الاعتماد على النفس عند الذهاب للحمام   32 %5,84 

فتح باب املنزل للغرباء الحرص على عدم  37 %5,11 

ركوب سياراتهم أو التحذير من الذهاب مع الغرباء   11 %10,95 

 100 107 املجموع

         

يمكـــــن الوقـــــوف علـــــى بعـــــض الطـــــرق وألاســـــاليب التـــــي تســـــاعد ألابـــــوين علـــــى تفـــــادي وقـــــوع ألاطفـــــال ضـــــحية للتحـــــرش الجنســـــ ي،  

عاله طرق حماية الطفل نفسه من خطر التحرش به في حمالت التوعية الواردة  في فالوقاية خير من  العالج،  ويبين الجدول أ

عينـــة الدراســـة، وقـــد أظهـــرت نتـــائج الجـــدول أن أحســـن طريقـــة لحمايـــة الطفـــل هـــو إخبـــاره لوالديـــه بمـــا تعـــرض لـــه مـــن تحـــرش 

والــذي يســاعد فــي فهــم ألاوالد،  ، وهــذا مــن خــالل تقويــة عالقــة الطفــل بالوالــدين وفــتح الحــوار بينهمــا،%11.63بنســبة قــدرت بـــ 

وهذا حتى يتم اتخاذ إلاجراء املناسب ضد املتعدي،   1.ومعرفة ألاحداث اليومية لهم في املدرسة أو النزهات واللقاءات العائلية

 ،  يــتم تعلــيم الطفــل أّن عورتــه ال  %10.27يليهــا توعيــة ألاطفــال وتعلــيمهم أعضــاء جســمهم التــي ال يمكــن ألحــد ملســها بنســبة 

ينب ي ألحد أن يراها أو يلمسها أو أن يكشف عليها إال من قبل والديه فالطفل ال يعرف ما يفعـل بـه أول ألامـر إال إذا تـم تنبيهـه 

وهذا ألخطار التحرش الالكتروني املتعددة، يليها  %10.11يليها مراقبة ألاجهزة الالكترونية التي يمتلكها ألاطفال بنسبة. من قبل

 فالصراخ من اجل تنبيه آلاخرين ملا يتعرض له وهو أيضا تخويف للمعتدي،  %11.62ن املعتدي بنسبة الصراخ والهروب م

13.11يليها تحذير الطفل من الذهاب مع الغرباء أو الركوب معهم في سياراتهم بنسبة  ، يليها طلب املساعدة من آلاخرين %

2.76درت بـ وعدم الرضوخ ألي إغراء أو تهديد من املعتدي بنسب متساوية ق ، وسؤال الطفل عن مصدر أي هدية يتحصل %

7.12يليها تنبيه ألاولياء بمراقبة أطفالهم بنسبة .  عليها، مع التنبيه على عدم قبول أي هدية من أي غريب ، دون إشعارهم %

يليها تعليم    1.بالرقابة الخانقة، ومتابعة طرق لعبهم حيث أن بعض ألاطفال يعبرون باللعب عن مشاعرهم وما يحدث لهم

1.21بنسبة  عند الاستحمامأو  الاعتماد على النفس عند الذهاب للحمام ألاطفال  % وهذا يحميهم من التحرش، وفي ألاخير   

1.03الحرص على عدم فتح  باب املنزل للغرباء بأقل نسبة  % .، وهذا لتوعية آلاباء أبناؤهم بعدم فتح الباب للغرباء    

 : تحليل فئات الشكل -2-1-2

  مستوى اللغة املستخدمفئة : 

 .يبين توزيع عينة الدراسة حسب نوع اللغة املستخدمة في الحمالت: 12جدول رقم 

 عينة الدراسة فئة اللغة

 النسبة املئوية التكرار

 45,24% 19 العربية الفصحى

 33,33% 14 اللهجة الدارجة
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 4,76% 22 اللغة الانجليزية

 16,67% 22 أخرى 

 100% 42 املجموع

          

اللغة العربية الفصحى الحمالت تعرض وقد كانت  ت عينة الدراسة،يظهر الجدول أعاله اللغة املستخدمة في حلقات الحمال   

، وهذا  ألن غرض الحمالت توعية وتعليم أيضا فهي موجه %11.11باللغة العربية الفصحى وذلك بأعلى نسبة، وقد قدرت بـ 

طر التحرش الجنس ي عليهم، وتلقينهم اللغة العربية السليمة، كما أن الحمالت عرضت على لألطفال من اجل تحذيرهم من خ

، %00.00العامية بنسبة اللهجة يليها . موقع اليوتيوب فهي موجه للعالم كله لذا تم الاعتماد على اللغة الرسمية للمنتجين

يليها اللغة ألاجنبية املتمثلة في اللغة  ،تروجة للحمال امل جهةخليجية وهذا يتوافق مع ال العامية هي لهجة كانت اللهجةقد و 

وهي حلقات الحملة التي لم يوظف فيها  الحديث فقد تم الاعتماد على  % 1.76كما نجد ما نسبته  ، %1.76الانجليزية بنسبة 

       .مع قالب املوسقى عرض املشاهد والصور فقط

 

 فئة نمط النشر. 

. محتواهام الفنية التي تستخدمها حمالت التوعية لتقدي القوالب الدراسة حسبيبين توزيع عينة : 10جدول رقم   

الحمالتقالب عرض   عينة الدراسة 

 النسبة املئوية التكرار

 30,95% 10 القالب الكرتوني

 16,67% 37 القالب املوسيقي

حديث املباشرقالب ال  36 %14,29 

 21,43% 31 القالب الدرامي

 7,14% 30 القالب الحواري 

 9,52% 31 قالب الرول

 100% 11 املجموع

 

 : حمالت التوعية محل الدراسة وقد جاءت نتائجه كما يلي رضع قوالبأعاله  الجدول يبين                

، وهذا بسبب أن أغلب الحمالت موجه لألطفال وتخاطبهم، ولشدة تأثرهم %03.11الكرتوني بأعلى نسبة وقدرت بـ   القالب   

 .سوم املتحركة التي تمثل أفضل برامجهم، تم الاعتماد عليهبالر 
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وقد اتخذ ألاسلوب الدرامي و القصة القصيرة التي تعرض لخطر التحرش الجنس ي  %11.10يليها القالب التمثيلي بنسبة        

، وهذا ما يؤثر  في املتابعين باألطفال وتحذير  أوليائهم،  وما هي الاحتياطات الالزم القيام بها إذا ما تعرض  الطفل للتحرش

 . من خالل استخدام شخصيات مشهورة وحتى غير مشهورة

 القالب إن استخدام  .،ويستخدم هذا القالب املوسيقى والغناء لجذب انتباه الطفل   %16.67يليها القالب املوسيقي بنسبة 

فهي الحملة ملتابعة  هموسيقى تقوم بتهيئة ذهنفامل بالفكرة، خاصة ألاطفال منهم كان من اجل إقناع املشاهدين ملوسيقيا

 1. والفكرة املعروضة تعطي عمقا للصورة

، وتعود هذه النسبة إلى أن  %1.11يليها قالب الرول بنسبة ضعيفة قدرت بـ ، %11.11قالب الحديث املباشر بنسبة يليها  

.  ر، ويتم عرض الحملة بصوت قارئ رسالة الحملةهذا النوع من القوالب قليل التأثير ألنه يخلو من عناصر الجذب وإلابها

 .%37.11 الحواري بنسبة قالب وفي ألاخير نجد ال

 .نجد أن الحمالت محل الدراسة كانت بقوالب متنوعة فلكل فكرة قالب مناسب لها         

 

 : نتائج الدراسة -2-2

رش الجنس ي باألطفال عرضت بنطاق شامل من خالل  تحليل محتوى حمالت التوعية محل الدراسة نجد أن ظاهرة  التح    

 :  حتى تبين خطر هذه الجريمة وتنبه ألاولياء على رعاية أطفالهم، وبينت نتائج الدراسة  ما يلي

  تعددت أشكال التحرش الجنس ي باألطفال التي عرضت لها حمالت التوعية وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر  شكل

لحساسة، فبداية التعرض لالعتداء اللمس،  وكان اخطر شكل للتحرش هو يتعرضون له هو ملس أعضاء الطفل ا

كما ذكرت أشكال أخرى   من أجل جذب الطفل للتقليد مع التودد . الاحتكاك الجنس ي بالطفل والتعرض لالغتصاب

لة ممارسة ألافعال املخ: إليه بمختلف طرق الترغيب، وهي أولى الخطوات حتى يقع الطفل ضحية لالغتصاب، وهي

 .بالحياء أمام الطفل، عرض صور إباحية على الطفل، تصوير الطفل في أوضاع مخلة

  الاختالء بالطفل، ولتحقيق هذه التي أدت إلى ظهور التحرش الجنس ي على ألاطفال بينت الدراسة أّن أكثر الدوافع

ألامور التي يحبها الطفل، كما الخلوة عادة ما يغري املعتدي الطفل بدعوته ملمارسة نشاط معين كاللعب، وغيرها من 

أن استخدام شبكات الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي دون مراقبة فاملعتدي يبدي رغبته بالتعرف للوصول إلى 

وإهمال الطفل وعدم مراقبتهم، ورفقة السوء، نقص  خروج ألام للعملباإلضافة إلى أسباب أخرى . أمور جنسية

 .ل أهلهمالتوعية الجنسية لألطفال من قب

  من خالل الحمالت عينة الدراسة من نفسية وجسمية وسلوكية، وكان  لتحرش الجنس ي على ألاطفالاآثار تعددت

    .أكثرها بقاًء وتأثيرا النفسية

  أثارا متعددة أبرزها الخوف والشعور بالحزن،  وهذا بسبب آلاثار النفسية للتحرش الجنس ي على ألاطفال وشملت

لطفل ال يدرك انه بريء وهو الضحية، كما تسيطر عليهم مشاعر الكآبة،  باإلضافة إلى آلاثار شعورهم بالذنب،  فا

 .  النفسية ألاخرى كالقلق الدائم

  لهم صلة  أشخاص تكون من قبل مؤشرا على الاعتداء أو التحرش، وأغلب حاالت التحرش  سلوكيةآلاثار التعتبر

في سلوك الطفل، لجريمة، لكن يمكن مالحظة بعض التغيرات فيكون من الصعب اكتشاف ا ،بالطفل ويثق فيهم
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ويرتبط كل سلوك في الغالب حسب طبيعة املعتدي، إما بتجنبه أو القلق من وجوده، أو عدم رغبة في البقاء الطفل 

 .بمفرده معه، أو عدم الرغبة في الذهاب إلى مكان معين

  عرض الطفل للخدوش وكدمات ضرب بسبب تعنيفه ألنه في ت آلاثار الجسمية للتحرش الجنس ي على ألاطفالتتمثل

 . رفض الخضوع لفعل املعتدي والاعتداء عليه

  تبين النتيجة العامة للدراسة أن الطفل أكثر عرضة للتحرش في أماكن يعرفها ويأمن فيها كالبيت أو بيت املعتدي أو

 .مراكز الترفيه أو في حيه

 للتحرش ذكور وإناث دون تفريق بينهما، وهذا دعوة ألفراد ألاسرة  بينت نتائج الدراسة أّن كال الجنسين عرضة

  .لالهتمام بكل أطفالهم

  ظهر النتائج العامة للدراسة إلى أن تعرض الطفل للتحرش كان من قبل أشخاص يعرفهم، فهم
أ
إما أقرباء أو  ت

 .منهم أصدقاء أو جيران أو أفراد من املدرسة أو أحد أصدقاء العائلة فالطفل أكثر قربا

  ،الحيل التي اعتمدها املعتدي إلغراء ألاطفال واستدراجهم حتى يتم التحرش بهم كانت بأسلوب إلاغراء والترغيب

أما  العنف والخشونة . ففي الغالب أن املعتدي يعرف الطفل لذا يغريه بالحلوى أو ألالعاب أو أي ش يء يحبه الطفل

 .تديالطفل لنزوات املع بوالتهديد هذا إذا لم يستج

  ،يمكن الوقوف على بعض الطرق وألاساليب التي تساعد ألابوين على تفادي وقوع الطفل ضحية للتحرش الجنس ي

فالوقاية خير من  العالج،   وبينت نتائج الدراسة أن أحسن طريقة لحمايته هو  إخبار الطفل  لوالديه بما تعرض 

الذي يساعد في فهم ألاوالد، ومعرفة ألاحداث اليومية لهم له وهذا من خالل تقوية عالقة بينهما وفتح حوار دائم، و 

توعية ألاطفال وتعليمهم أعضاء :  باإلضافة إلى طرق أخرى تمثلت في. في املدرسة أو النزهات واللقاءات العائلية

ذهاب مع جسمهم التي ال يمكن ألحد ملسها ، مراقبة ألاجهزة الالكترونية التي يمتلكها ألاطفال، تحذير الطفل من ال

الغرباء أو الركوب معهم في سياراتهم ، طلب املساعدة من آلاخرين وعدم الرضوخ ألي إغراء أو تهديد من املعتدي،  

وهذا  عند الاستحمامأو  الاعتماد على النفس عند الذهاب للحمام تنبيه ألاولياء بمراقبة أطفالهم ، تعليم ألاطفال 

 .يحميهم من التحرش

 الدراسة  كانت بقوالب متنوعة فلكل فكرة قالب مناسب لها، واغلب الحمالت كانت  نجد أن الحمالت محل

 .بالقالب الكرتوني هذا بسبب أنها كانت موجه لألطفال

  اللغة العربية الفصحى لتعرض محتواها ألنها اللغة ألام للمنتج، وحتى يتم فهمها ت التوعية حمال استخدمت. 

 :  خاتمة   

. حرش الجنس ي باألطفال كل ما يتعرض له من إثارة عن طريق الصور أو ألافالم أو اللمس أو الاغتصابيعتبر الت            

. وقد يكون هذا الفعل من أقرب الناس إليه، فالثقة وألامان هي ما تجعل الطفل يتعرض للفعل في غفلة من الوالدين

في حلة جديدة الستخدام وسائل ألنفسهم،   سعت حمالت التوعية لبيان أخطار التحرش وكيفية حماية ألاطفالوقد 

   . ليست لغرض تسويق السلع بل لتسويق القيم االتكنولوجي
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 : عند إعداد البحث تم الوقوف على مجموعة من النقاط، تم إدراجها كتوصيات، أهمها : توصيات الدراسة

الت عبر مختلف وسائل دراسة اثر حمالت التوعية من خالل بحوث ميدانية من اجل تعميم مثل هذه الحم -

 .التكنولوجيا
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موقع  -س ي لألطفال في الجزائر استخدام مواقع التواصل الاجتما ي للتوعية بالتحرش الجن

 -الفيس بوك نموذجا

 
- الجزائر-قسنطينة  -1قسنطينة–جامعة صالح بوبنيدر 

 :امللخص 

 

  تهاي ظل التنامي املخيف لظاهرة التحرش الجنس ي باألطفال في الجزائر آلاونة ألاخيرة، بات تسطير برنامج ممنهج ملحاربف

 

ملعنيـــة أن تســـخر كافـــة املجهـــودات ووســـائل التوعيـــة بمخـــاطر هـــذا املشـــكل أمـــرا حتميـــا البـــد لهياكـــل الدولـــة الجزائريـــة ا

كيفيـــة التعامـــل معهــا فـــي حالـــة حـــدوثها مـــن جهـــة، مــن خـــالل إرشـــادهم حـــول الاجتمــاعي علـــى نفســـية الطفـــل أوال وأســـرته ثانيـــا، 

 .نفس يإضافة إلى إلاجراءات الواجب العمل بها في حالة تعرضه ألي نوع من التحرش سواء الجسدي أو ال

وتعـــد مواقــــع التواصــــل الاجتمــــاعي اليـــوم واحــــدة مــــن أهــــم الوســـائل التــــي يمكــــن للدولــــة الاعتمـــاد عليهــــا فــــي نشــــر حمالتهــــا 

، خالقيـة، والتـي تعمــل علـى زعزعـة أهــم عناصـر بنـاء املجتمـع مــن ألاسـرة والطفـل فــاملجتمعألا التوعويـة اتجـاه هـذه الظــاهرة غيـر 

ه هــذه املواقــع مــن تفاعليــة وســرعة انتشــار للمعلومــات، وكــذا إمكانيــة الوصــول ملختلــف وذلــك مــن خــالل الاســتفادة بمــا تتميــز بــ

 .أنواع الجمهور متخطية بذلك عامل املكان والزمان

موقــع الفـــيس كيفيــة اســـتخدام عبـــر التطــرق لهـــذه الورقــة البحثيــة، هــو مــا ســـنحاول تســليط الضــوء عليـــه مــن خــالل و 

كيــف يمكــن : التحــرش الجنســ ي باألطفــال فــي الجزائــر، انطالقــا مــن التســاؤل الــرئيسوالاســتفادة منــه فــي التوعيــة بمخــاطر  بــوك

 الجنس ي باألطفال في الجزائر؟ كتقنية تساعد في التوعية بمخاطر التحرش موقع فيس بوكاستخدام 

 .وكالتحرش الجنس ي، الطفل، التوعية، مواقع التواصل الاجتماعي، إلاعالم الجديد، الفيس ب :الكلمات املفتاحية
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The use of social networking sites to raise awareness of sexual 

harassment of children in Algeria - Facebook as a model- 

Abstract : 

During the frightening growth of the phenomenon of sexual harassment of 

children in Algeria in recent times, the development of a systematic program to 

combat it has become an inevitable matter that the concerned Algerian state, its 

structures must harness all efforts and methods of raising awareness of the dangers of 

this social problem on the psychological of the child firstly and his family secondly, 

about how to deal with it if it occurs, in addition to the procedures to be taken in case 

he is exposed to any kind of harassment, whether physical or psychological. 

Today, social networking sites are one of the most important means that the state 

can rely on to spread its awareness campaigns towards this unethical phenomenon, 

which works to destabilize the most important elements of building society, from the 

family, the child, to society, by taking advantage of the interactive features of these 

sites and the speed of information dissemination, as well as the possibility of reaching 

different types of audience, bypassing the factor of place and time. 

In this research paper, we will try to shed light on how social networking sites 

(Facebook as a model) are used and benefited from in raising awareness of the 

dangers of sexual harassment of children in Algeria, based on the main question: 

How can Facebook be used as a technique that helps raise awareness of the dangers 

of sexual harassment of children in Algeria? 

Key words: Sexual harassment, children, awareness, social networking sites, new 

media, Facebook. 

 إلاشكالية: 

ساهمت الطفرة التكنولوجية الحاصلة منذ القرن املاض ي في تطـور وسـائل الاتصـال والتواصـل التـي سـعى إلانسـان عبـر 

فمــــن املؤكــــد أن ظهــــور . ع  مراحــــل تطويرهــــا إلــــى تســــهيل تركيباتهــــا وكيفيــــة التعامــــل معهــــا بطريقــــة تختصــــر الجهــــد والوقــــتجميــــ

الانترنت قد شكل نقلة نوعية في مجال الاتصال الذي قرب البعيد وجعل املعلومة تنتقل بين املاليين من البشر فـي شـتى أرجـاء 

 .العالم بكبسة زر واحدة

اصــل فــي منصــات صــناعة، تبــادل، وتلقــي املعلومــات خلــق أيضــا فرصــا أخــرى لظهــور مواقــع تجمــع بــين هــذا الانفجــار الح

صانع املعلومة وناقلها والجماهير، لتقض ي بذلك على السلبية التـي كانـت تتسـم بهـا وسـائل إلاعـالم التقليديـة فـي نقـل ألاخبـار فـي 

يكون الجمهور امللتقي محررا للخبر أيضا وهذا هـو املبـدأ الـذي  اتجاه واحد وتعوضها بالتفاعل الفوري، إضافة إلى إمكانية أن

 .أصبحت تقوم عليه ما نطلق عليها اليوم اسم مواقع التواصل الاجتماعي

ــــه  ـــلية والترفيـ ـــين ألاصـــــدقاء والتســ ـــل بــ ــــة التواصــ ـــهيل عمليـ ــــو تســ ــــادئ ألامـــــر هـ ــــي بـ ـــع فـ ـــن إنشـــــاء هـــــذه املواقــ ـــان الهـــــدف مــ كــ

هــا أصــبحت مصــدرا للمعلومــة ومنبــرا مهمــا فــي صــناعة التغييــر عــن طريــق نقــل، صــناعة والدردشــة، ومــع تطــور ميكانيزمــات عمل
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وتلقي الخبر من طرف أناس عاديين، ليس هذا فحسب وإنما يتم استخدام مواقـع التواصـل الاجتمـاعي أيضـا قصـد التخطـيط 

ـــغط  ــــيلة ضـــ ـــا، واســــــتغاللها كوسـ ـــاركين فيهـــ ــــاء املشــ ـــين ألاعضــ ـــا والتنســـــيق بـــ ــــة بعينهـــ ـــالت توعويــ ــــة لحمــ أمــــــام الـــــرأي العــــــام وألانظمــ

الحاكمـــة،  فهـــذه املواقـــع التـــي تعـــد اليـــوم جـــزء ال يتجـــزأ مـــن حياتنـــا اليوميـــة هـــي فـــي الحقيقـــة صـــرح إعالمـــي عـــالمي يســـاهم فـــي 

عـــد كـــوني يصـــل إلـــى أقطـــار عديـــدة بـــدل أن يقتصـــر علـــى بعـــدها  مناقشـــة القضـــايا الاجتماعيـــة التـــي تـــؤرق العـــالم، وجعلهـــا ذات بأ

الف املشكالت الاجتماعية التـي تواجـه املجتمعـات العربيـة عامـة واملجتمـع الجزائـري خاصـة، تعـد قضـية التحـرش وباخت. املحلي

 .الجنس ي باألطفال موضوعا مهما يمس فئة تمثل أساس مستقبل أي أمة

ة ومــــع تعــــدد أســــباب تفشــــ ي هــــذه الظــــاهرة والنتــــائج املترتبــــة عليهــــا جســــديا ونفســــيا علــــى الطفــــل املعتــــدى عليــــه مــــن جهــــ

وتداعياتها على أسرته من جهة أخرى، بات تجنيد إلامكانات املادية واملعنويـة واسـتغالل سـهولة حشـد عـدد كبيـر مـن الجمـاهير 

وباعتبار موقـع الفـيس بـوك مـن أكثـر املواقـع تصـفحا فـي .  عبر مواقع التواصل الاجتماعي في التوعية بهذه الظاهرة أمرا البد منه

، فإن استخدامه للتوعية بهذا النوع من التحرش قد يساهم في "هوت سويت"نشورة عبر موقع الجزائر حسب إلاحصائيات امل

الوصول إلى شرائح أكبر وتعميم الفائدة في التصدي له ومعالجة آثاره التي تمس أهم ركيـزة فـي نـواة املجتمـع حفاظـا علـى البنـاء 

 .السليم لها

ثية، من خـالل الوقـوف علـى أسـباب هـذه الظـاهرة وأشـكالها وصـوال وهذا ما سنحاول إلاجابة عليه في هذه الورقة البح

وذلــــك مــــن خــــالل إلاجابــــة علــــى . إلـــى اســــتخدام موقــــع الفــــيس بــــوك فــــي التوعيــــة بهــــذه الظــــاهرة املســـتفحلة فــــي املجتمــــع الجزائــــري 

باألطفــال فــي كيــف يمكــن اســتخدام موقــع الفــيس بــوك كتقنيــة تســاعد فــي التوعيــة بمخــاطر التحــرش الجنســ ي : التســاؤل آلاتــي

 الجزائر؟

 املفاهيم تحديد: 

  :مواقع التواصل الاجتما ي .1

مواقـــع تتشـــكل مـــن خـــالل الانترنـــت، تســـمح لألفـــراد بتقـــديم ملحـــة عـــن حيـــاتهم العامـــة وإتاحـــة الفرصـــة لالتصـــال بقائمـــة 

صــل مــن موقــع إلــى املســجلين، والتعبيــر عــن وجهــة نظــر ألافــراد أو الجماعــات مــن خــالل عمليــة الاتصــال، وتختلــف طبيعــة التوا

فـــيس بـــوك، تـــويتر، جوجـــل بـــالس، ليكنـــد إن، وغيرهـــا مـــن املواقـــع املتخصصـــة مثـــل يوتيـــوب : ولعـــل مـــن أبـــرز هـــذه املواقـــع. آخـــر

 1.وانستغرام

 :الجنس ي التحرش .1

 والقـوة السـلطة باسـتغالل خاللـه املعتـدي يقوميحمل طابعا ورموز جنسية،  و  آخر على شخص من مفروض سلوك هو

 .ألاخر الطرف موافقة دون 

 :بالطفل الجنس ي التحرش أو الاعتداء .0

لهـا  يتعـرض إثـارة كـل علـى التحـرش الجنسـ ي الرغبـات الجنسـية لبـالغ أو مراهـق ،ويطلـق إلشـباع الطفـل اسـتخدام هـو

الجنسـية أو العاريـة، أو غيـر ذلـك مـن مثيـرات كتعمـد مالمسـة  الصـور  أو الفاضـحة للمشـاهد بتعرضـه وذلـك الطفـل عـن عمـد،

 1.ه التناسلية فضال عن الاعتداء الجنس ي املباشر في صوره املعروفةأعضائ

 

 

 : مفهوم الطفل .1
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ه  كل إنسـان لـم يتجـاوز الثامنـة عشـرة مـا لـم يبلـغ سـن الرشـد )ورد مفهوم الطفل في اتفاقية حقوق الطفل الدولية بأنَّ

  1(.قبل ذلك بموجب القانون املنطبق عليه

إلـــى الطفــل علـــى أنـــه الشـــخص صـــغير الســـن منــذ وقـــت والدتـــه حتـــى بلوغـــه ســـن  :Longman كمــا يشـــير قـــاموس لونجمـــان

الرابعة عشر أو الخامسة عشر وهـو الابـن أو الابنـة فـي أي مرحلـة سـنية، كمـا يعـرف الطفولـة علـى أنهـا املرحلـة الزمنيـة التـي تمـر 

 
ً
ويطلـــق علـــى ألافـــراد مـــن ســـن معنـــى عـــام : وينطـــوي مفهـــوم الطفـــل فـــي علـــم الـــنفس علـــى معنيـــين .بالشـــخص عنـــدما يكـــون طفـــال

 1.الوالدة حتى النضج الجنس ي، ومعنى خاص ويطلق على ألاعمار فوق سن املهد وحتى املراهقة

 : مفهوم التوعية .1

التوعية مصطلح واسع جًدا في العمل املجتمعي لتحديد خطوة في عمليـة التـدخل يـتم خاللهـا اسـتخدام وسـيلة أو أكثـر 

 :من أجل

  ·الوعي باملشكلة الاجتماعية أو الحاجة املشتركة  لتعزيز التفكير ورفع - 

 1.الترويج لحلول بديلة أو أفكار جديدة لتغيير موقف يعتبر إشكالًيا أو استجابة لحاجة -

 في الضاربة الاجتماعية الظواهر من الجنس ي التحرش يعد: الجزائري  التشريع في بالطفل الجنس ي التحرش جريمة تعريف 

 يبـرر تجـريم مـا وهـو الرجـل، مـع الشـغل عـالم املـرأة دخلـت أن منـذ بـالظهور  بـدأت  .قصـير تـاري  هـال كجريمـة لكـن القـدم،

 .أوال العمل مجال في الجنس ي التحرش

قبـل إال  مـن السـلوك هـذا لـم يجـرم الجزائـري  املشـرع فـإّن  الفعـل، هـذا جرمـت التـي العـالم تشـريعات بقيـة غـرار وعلـى

 وذلـك .مكـرر  341 املـادة بمقتضـ ى 2004 نـوفمبر 10 :فـي املـؤرخ 15/04 :رقـم القـانون  موجـبب العقوبـات، لقـانون  تعديلـه بمناسـبة

 مؤسسـات لطلـب واسـتجابة معـه، التسـاهل أو تجاهلـه يمكـن ال بشـكل العمـل أوسـاط فـي باملوظفـات ظاهرة التحرش تنامي نتيجة

 واجتماعيـا سياسـيا عنهـا املسكوت الطابوهات ةدائر  من الجريمة هذه خرجت بذلك.النسائية الجمعيات طريق عن املدني املجتمع

 لجريمـة مرتكبـا يعـّد  " :يلـي مـا علـى 31فقـرة  مكـرر  341 املـادة فنصـت. بـالجزاء املقتـرن  القـانوني واملنـع الحظـر دائـرة إلـى وقانونيـا،

 خصشـ كـل .دج 300.000 إلـى دج 100.000 مـن وبغرامـة سـنوات ثـالث إلـى سـنة مـن بـالحبس ويعاقـب الجنسـ ي، التحـرش

 قصـد عليـه ضـغوط بممارسـة أو بـالكراه أو بالتهديـد أو للغيـر، ألاوامـر إصـدار طريـق عـن مهنتـه أو وظيفتـه  سـلطة يسـتغل

  ".الجنسية لرغباته الاستجابة على إجباره

 كانـت التـي الفقـرة هـذه فـي ذلـك وتجسـد .فقـط العمـل مجال في بدء ذي بادئا الجنس ي، التحرش الجزائري  املشرع جّرم فقد

 تقتصـر تعـد لـم الجنسـ ي التحـرش جريمـة أن وبمـا .العقوبة تعديل قبل تامة قانونية مادة بمثابة ذكره، السالف التعديل وجببم

 الرابطـة كشـفت حيـث ألاطفـال، حتـى منهـا يسـلم ولـم املجـاالت كافـة فـي منتشـرة أضـحت بـل العمـل، فـي واملوظفـة الـرئيس علـى

  .أنواعه بمختلف الجنس الاعتداء إلى طفل 1131 من أكثر تعرض عن إلانسان حقوق  عن للدفاع الجزائرية

 مراعاة دون  إلاباحية، تنشر التي املواقع من الكثير هناك حيث ألانترنت، مجال في خاصة التكنولوجي التطور  بأّن  ضير وال

 بـين الفجـوة نتيجـة ألاطفـال، لـدى الجنسـية والثقافـة الـوعي غيـاب إلـى باإلضـافة .السـلوك لقواعـد وال الدينيـة أو ألاخالقيـة للقـيم

 حيـث عليـه، الطارئـة وألامـور  املجتمـع طبيعـة تمليـه ملـا ومواكبـة هنـا مـن .الجريمـة هـذه نمـو فـي كبيـر بشـكل ساهم قد وألابناء آلاباء

 ةمـر  العقوبـات قـانون  بتعـديل وقـام ألامـر املشـرع تـدارك .ملموسـا واقعـا بهـم الجنسـ ي التحـرش وأصـبح ألاطفـال، ضـد إلاجـرام تنـوع

 املعـدل 2015 ديسـمبر 30 :فـي املـؤرخ ، 19 / :فـي املـؤرخ ،156بموجـب الجنسـ ي التحـرش جريمـة نطـاق مـن بـذلك موسـعا أخـرى،

 كمفهـوم الجنسـ ي التحـرش ذكـر يـأت لـم املـادة هـذه فـي أنـه العلـم مـع ،3 و 2 الفقـرتين وأضـاف15 رقـم القـانون  / 66 لألمـر واملـتمم

  .الجنس ي التحرش معنى تحمل التي والسلوكيات، ألافعال بعض تضمن وإنما
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 بـنفس ويعاقـب السـابقة، الفقـرة فـي عليهـا املنصـوص للجريمـة مرتكبـا كـذلك يعـد " :يلـي مـا علـى الثانيـة الفقـرة فنصـت

 ".جنسيا إيحاء أو طابعا يحمل أو تصرف لفظ، أو فعل بكل بالغير تحرش من كل العقوبة

 عالقـة يشـترط يعـد فلـم الجنسـ ي التحـرش جريمـة مجـال مـن وسـع ة،الفقـر  هـذه بمقتضـ ى الجزائـري  املشـرع أن املالحـظ

 مـن كل عبارة من يتضح ما وهو العمل، مجال خارج السلطة أو الوظيفة استغالل إلى حاجة في يعد لم وبالتالي. بمرؤوسه الرئيس

 أو ألافعال خالل من إلجرامي ا السلوك وحدد. الجنسين كال تشمل بل الذكر في الجاني صفة يحصر لم أنه كما." بالغير يتحرش"

 .الغالب في بذلك توحي أو جنس ي طابع ذات تكون  أن بشرط التصرفات، أو ألالفا 

 الضـحية من تجعل التي الظروف، بعض توفر مع الجريمة هذه ارتكاب حال العقاب، الجزائري  املشرع شدد آخر مقام في

 املـادة مـن الثالثـة الفقـرة فـي تكـرس مـا وهـو طفـال، الضـحية كـان إذا الظـروف هـذه ومـن  .نفسـه عـن يـدافع أن مـن أضـعف مركـز في

 سـنا ألاكبـر بـذلك  فـأخرج سـنة عشـر سـتة مـن بأقـل الضـحية سـن حـدد الجزائـري  املشـرع أن الفقـرة هـذه على يعاب ما لكن .ذاتها

 تكمـل لـم قاصـرا الضـحية نـ كا أو املحـارم، مـن الفاعـل كـان إذا:الثالثـة كالتـالي الفقـرة نـص فجـاء الحمايـة، فـي امليـزة هـذه مـن

 إلى سنتين من الحبس العقوبة تكون  بها، علم على الفاعل كان أو ظاهرة الظروف هذه كان  سواء .... سنة عشرة السادسة

 1."دج 500.000 إلى 200.000 من وغرامة سنوات خمس

 الجنس ي التحرش أشكال: 

 أشـكال يتخـذ قـد حيـث الفعـل، هـذا طبيعـة إلـى يرجـع الاخـتالف وهـذا الجنسـ ي، التحـرش لظـاهرة عديـدة أشـكال هنـاك

 :ألاشكال  هذه أهم ومن واملجتمعات، لألفراد الثقافية والبنى والتنظيمية الاجتماعية السياقات باختالف مختلفة

 :لفظي جنس ي سلوك -

 عن خاصألاش املنفتح والتعليقات على الجنس ي والحديث وإلايحاءات الجنسية والفكاهات وألالفا  التعليقات يتضمن

 .أدبية أو شعبية بأمثال الكالم أو جسدية بأعضاء الاستهزاء طريق

  :لفظي غير جنس ي سلوك -

 مفـاتن علـى النظـر كتركيـز املوحيـة والنظـرات الشـفاه وعـض كـالغمز إلايحائيـة أو العدوانيـة الجنسـية التعبيـرات ويتضـمن

 ..املرأة

 :جسدي جنس ي سلوك -

 الجسـد أعضـاء ألحـد أو التحسـس واللمـس والتقبيـل والقـرص الجسـد علـى الربـت مـن تبـدأ السـلوكيات مـن عـدد يتضـمن

 .واملعانقة

 بنـاء التـي السـلوكيات مـن مجموعـة يتضـمن التحـرش فعـل أن إلـى Michael démon ذهـب وطبيعتـه الفعـل شـكل ووفـق

 :وهي الجنس ي التحرش شكل يختلف عليها

 .والبصبصة بالعين الغمز مثل :الشكلية الجنسية التعليقات -

 .الجنسية وألالفا  النكت مثل :الجنسية التعليقات -

 .اللمس على املعتمد الجنس ي السلوك -

 يلي فيما وحددها التحرش أشكال صنف فقد فرانس ماري  أما:  

 .املباشر الجنس ي الاعتداء الجنس ي، التكلف فيه، مرغوب الغير الجنس ي الاهتمام إبداء الجنس ي، الابتزاز إلاغواء، سلوك

 انديه جوكلين أما Jooclyn Handy هما رئيسيين شكلين يأخذ التحرش أن إلى ذهب: 

 .بعينهن نساء من جنسية اتصاالت رجال يطلب خالله ومن :الظاهر الجنس ي التحرش -
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 فتيـات أو ضـد البسـيط الجنسـ ي التحـرش أفعـال بعـض بممارسـة بعيـنهم رجـال يقـوم وفيـه: القهـري  الجنسـ ي التحـرش -

 .ذاته حد في الجنس بهدف وليس بالنقاط مضايقتهن أو وقهرهن نتخويفه بهدف طالبات أو عامالت

 هما شكلين إلى القانوني النظام في الجنس ي التحرش صنفوا الباحثين من مجموعة هناك أن كما: 

 :الجندري  التنميط -

 على تمدوتع تقوم التي التعليقات مختلف يتضمن وهو ضررا، وأقلها الجنس ي التحرش أشكال أبطأ إلى يشير الشكل وهذا

 .املرأة بها تظهر التي والهيئة بالشكل التعليقات هذه وترتبط النساء نحو الرجال ويوجهها النوع هذا

 :الجندرية السيطرة -

 على تقوم والتي جسدية كانت أو لفظية الجنسية والطلبات العروض إلاذاللية، وألافعال التعليقات الشكل هذا ويتضمن

 ... علميا أو إداريا أو سواء اجتماعيا الفتاة مركز يفوق  الذي مركزه من يتخذها تيال السلطة أو وسيطرته الرجل قوة

 إلـى شـكلين الجنسـ ي التحـرش صـنفت فقـد الجامعـات ألسـاتذة ألامريكـي والاتحـاد ألامريكيـة العمـل فـرص تكـافئ لجنـة أمـا 

 :هما واسعين

  :التحريض ي الجنس ي التحرش -

 يشـارك كـي لدفعـه (طالبـة عاملـة، موظفـة،( لديـه مـرؤوس علـى التنظيميـة قوتـه باسـتخدام فـرد فيـه يقـوم الشـكل وهـذا

 بمرؤوسـيه الرئيس عالقة مثال التحرش، بين أطراف ما عالقة وجود التحرش أشكال من الشكل هذا ويتضمن الجنس ي، نشاطه

 قـد هنـا التحـرش مـن ألانثـى موقـف أن إلـى إضـافة طرفـي التحـرش، بـين مـا تعـارف سـابق هنـاك أن كمـا املتسـاوية، املكانـة عالقـة أو

 .رفضها حالة في أنواعه بشتى العقاب عليه يترتب وقد أو مكافئة تعويض ألانثى منح الاستجابة حالة في عليه يترتب

  :البيئي الجنس ي التحرش -

 الذي كانامل أو الاجتماعية البيئة ألانثى داخل لها تتعرض التي واملستمرة الدائمة الجنسية العروض إلى الشكل هذا يشير

 نجد الشكل هذا وضمن فيه، املرغوب غير الجنس ي أو الاهتمام الجنسية التعليقات وتتضمن فيها تعيش والتي تواجدها فيه يكثر

 .لذلك الاستجابة تريد ال هي طاملا الفعل لهذا تخضع أن إلى تضطر ال هنا قد واملرأة عالقة أية التحرش عملية يجمع ال قد أنه

 في الجنس ي التحرش أشكال عواودةال سالم أمل وصنفت: 

 .محلها غير في الجسدية واملالصقة فيها، املرغوب غير املقصودة الجنسية املالمسة -

 .الكالمية املقصودة والتجاوزات املظهر أو الجسد حول  التعليقات أو بالجنس عالقة ذات الحركات أو املالحظات -

 .املخجلة إلالكترونية لالرسائ أو البريدية الرسائل أو الهاتفية املكاملات -

 .بالتهديد املرفق التحرش -

 .توحي بالجنس إلانترنت صور  أو الفوتوغرافية الصور  أو الرسومات أو كرتون  أفالم أشرطة أو والصور  إلاعالنات عرض -

 .املحمي للفرد الشخصية الحياة تخص التي التلميحات أو ألاسئلة -

 .محلها غير في أنها املحمي للفرد تتبين اجتماعية لنشاطات املستمرة الدعوات -

 .بالجنس توحي التي العروض أو الدعابات -

 1 .املشبوهة الدعوات إلى الدالة النظرات -
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 أسباب التحرش الجنس ي باألطفال: 

مــا زالــت ألاســباب الكامنــة وراء التحــرش الجنســ ي باألطفــال غيــر واضــحة، لكــن تشــير بعــض الدراســات الحديثــة إلــى عــدة 

 :أسباب، أهمها

 ية النفسيةمن الناح: 

  تشـير نمــاذج الــتعلم الســلوكي أن الطفـل الــذي تعــرض العتــداء جنسـ ي فــي أثنــاء طفولتــه أو اعتـاد مراقبــة ِمثــل هــذه

 .السلوكات الشاذة، يتأثر نفسًيا وتتولد لديه الرغبة في تطبيقها

 ة ومنهــا التحــرش التعــرض الضــطراب مــا بعــد الصــدمة الــذي بــدوره يــؤّدي إلــى إلاصــابة بعديــد مــن الاضــطرابات النفســي

 .الجنس ي باألطفال

  حدوث بعض السلوكات الجنسية الشاذة داخل العائلة، لكن لم يثبت بعد إذا كانت هـذه السـلوكات تنتقـل وراثًيـا أم

كتسب
أ
 .ت

 من الناحية الاجتماعية: 

  أقل  تعرضهم للرفض الاجتماعي والجنس ي بصورته الطبيعية، يجعلهم يسعون من أجل حصولهم على رغباتهم بطرق

 
ً

 .قبوال

 من الناحية العصبية الفسيولوجية: 

  أثبتت بعض الدراسات أن التغير فـي التركيـب الـوظيفي للـدماغ النـاتج عـن بعـض مشـكالت فـي النمـو العصـبي أثنـاء

 .الحمل أو في مرحلة مبكرة من الطفولة، أحد أسباب هذه الاضطرابات

 الهرمونــات الجنســية الذكريــة احتماليــة وجــود ِعالقــة بــين الهرمونــات وهــذه الســلوكات ال 
ً
جنســية الشــاذة، خاصــة

 .التي يؤدي التغّير فيها ملثل هذه الدوافع الجنسية الشاذة

 1.أيًضا تشير بعض الدراسات أن ألاشخاص املصابين بهذا الاضطراب يكونون أقل ذكاًء من ألاشخاص الطبيعيين 

 عالمات تعرض الطفل للتحرش الجنس ي: 

كز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات هذه العالمات إلى تصنيفين جسدي وسـلوكي علـى دراسة قام بها املر  تصنف

 :النحو التالي

  :العالمات الجسدية -1

 .حدوث حكة في منطقة الرقبة واملناطق الحساسة -

  .رائحة أو إفرازات غير عادية من ألاعضاء الحساسة -

  .تلط  املالبس الداخلية بالدم أو تمزقها -

  .قة الستعمال دورات املياه أو الجلوس أو املش يأوجاع مراف -

  .وجود دماء أثناء التبرز أو التبول  -

  .خدوش في املناطق الحساسة وعالمات احمرار أو جروح، وآالم عند اللمس -
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 .عالمات على وجود عدوى، التهابات، أو فطريات -

 :العالمات السلوكية -2

صادر من مركز جونز هوبكنز أرامكـو الطبـي فـإن وفـًق العالمـات السـلوكية ال" الاعتداء الجنس ي على ألاطفال"وفقا لتقرير 

 :لتعرض الطفل للتحرش الجنس ي ما يلي

 .خوف الطفل ورهبته ورفضه املكوث مع شخص بعينه -

 .مبالغة الطفل في شعوره نحو ألاب وألام  -

 .وجود تصرفات جنسية غير الئقة وغير مفهومة -

 .ه التناسليةإطالق الطفل لكلمات خاصة على أعضائ -

الشـــعور بـــالقلق ورفـــض النـــوم، باإلضـــافة إلـــى تغّيـــرات ســـلوكية تصـــل إلـــى حـــد إيـــذاء الطفـــل : اضـــطرابات نفســـية، مثـــل -

 1.لنفسه أو الشرود املستمر أو دخوله في حالة من الاكتئاب

 :العوامل التي تمنع ألاطفال من الفصح عن تعرضهم للتحرش الجنس ي

 :هاليهم أنهم تعرضوا للتحرش الجنس ي، وهذا يرجع لعدة عوامليجد ألاطفال صعوبة في إفصاحهم أل 

 الشعور بالرهبة  والبقاء في حالة اضطراب من املتحرش -

 .إصابة الطفل بالخجل من نفسه ومن أعضاءه أو الحديث عنها -

تـدي مـن رفض الطفل لإلفصاح خوفا من النتائج املترتبة كانتقام املعتدي أو عدم تصديق ألاهل، خاصـة لـو كـان املع -

 1.أعضاء ألاسرة

 مواقع التواصل الاجتما ي والتحرش الجنس ي باألطفال: 

أضـــحت مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي مســـاحة واســـعة للتعبيـــر عـــن آلاراء، ألافكـــار، وصـــناعة التغييـــر إلايجـــابي داخـــل املجتمـــع إذا 

وعيــــة بظــــاهرة التحــــرش الجنســــ ي أحســـنا اســــتخدامها، وقبــــل أن نتعــــرف علــــى كيــــف يمكننــــا اســــتخدامها كتقنيــــة تســــاهم فــــي الت

 .باألطفال، البد أن نشير بإيجاز إلى أهم الخصائص التي تتمتع بها

 الاجتما ي التواصل مواقع خصائص: 

 عبـر وانتشـارا اسـتعماال املجتمـع أفـراد مختلـف بـين التواصـل عـالم فـي الحديثـة التقنيـات مـن الاجتمـاعي التواصـل مواقـع

 :خصائصها ومن الانترنت شبكة

 اعليةلتفا:  

 بـين املحادثـة عمليـة فـي يحـدث كمـا املسـتخدم لحـديث الاسـتجابة علـى الجديـدة الاتصـال وسـيلة قـدرة هـو التفاعـل

 التلفـاز ، القـديم إلاعـالم فـي املقننـة السـلبية تل ـي ومشـارك فهـي وكاتـب مرسـل فهـو وقـارئ، مسـتقل أنـه كما فيها فالفرد شخصين،

 .والقارئ  املشاهد من الفاعلة للمشاركة حيزا وتعطي الورقية والصحف

 لعامليةا:   

 فـي الفـرد مـع التواصـل الشـرق  فـي الفـرد يسـتطيع حيـث الدوليـة الحـدود فيهـا وتـتحطم واملكانيـة الجغرافيـة الحـواجز تل ـي

 .الغرب
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 الوسائط متعدد إعالم:  

 ومقـاطع الصـوت ات،وامللفـ والصـور  النصـوص مـن مزيجـا يتضـمن الـذي الاتصـالي املحتـوى  فـي نوعيـة ثـورة أحـدث فلقـد

  .وسياسية اجتماعية تأثيرات لها وكانت كبير بشكل وانتشر الوسائط متعدد املحتوى  هذا الفيديو

 املجانية:  

 علـى خبـر امـتالك يسـتطيع البسـيط فـالفرد والتسـجيل، الاشـتراك مجانيـة ظـل فـي واملـال والوقـت الجهـد فـي فهـي اقتصـادية

  .أخرى  دون  جماعة على حكرا أو ألاموال، أصحاب على حكرا ولم يعد الاجتماعي، التواصل شبكة

 املطلقة الحرية:   

 رسـالته يوصـل وأن ناشـرا يكون  أن الانترنت إمكانية بشبكة الاتصال شخص يملك  ألي الاجتماعي التواصل وفرت مواقع

 غيـر عـدد مـع بـالهم علـى يخطـر موضـوع أي مناقشـة مـن ملسـتخدميها يمكـن التـي ألاخبـار مـن العديـد العالم،فهنـاك أنحـاء جميـع إلى

 علـى والحصـول  والتعبيـر الـرأي حريـة سـقف رفـع إلـى ذلـك أدى وقـد العـالم، أنحـاء جميـع فـي آلاخـرين املسـتخدمين مـن محـدود

 .املعلومات

 الاستخدام سهولة: 

 املواقع رواد حتاجي ال كما محتواها، مع التفاعل يتم حتى معلوماتية خبرة الاجتماعي التواصل مواقع مع التعامل يحتاج ال

 عمليـة تتطلـب حيـث الاسـتخدام طبيعـة عـن مـوجزة أوليـة ومبـادئ مقدمـة مجـرد إلـى وإنمـا وعمليـة، علميـة وتـدريبات خبـرات

 اسـتكمال إجـراءات وبمجـرد العضـوية شـروط علـى واملوافقـة سـري، ورقـم اسـم اختيـار الاجتمـاعي التواصـل مواقـع فـي التسـجيل

 1.تامة بحرية أعماله بمباشرة له يسمح به خاص وحيز سري  ورقم مستخدم اسم عضوية على الفرد يحصل التسجيل

 استخدام موقع الفيس بوك في التوعية بظاهرة التحرش الجنس ي باألطفال في الجزائر: 

يعد موقع الفيس ثاني أكثر مواقع التواصـل الاجتمـاعي تصـفحا فـي الجزائـر بعـد اليوتيـوب، حسـب التقريـر الـدوري الـذي 

وهــو مــا يجعلـه محــط اهتمـام مــن خــالل . املتخصـص فــي نشـر إحصــائيات السوشــل ميـديا عبــر العـالم"  hootsuite"وقــع ينشـره م

 .استخدامه كمنصة للتوعية بالعديد من القضايا الاجتماعية من بينها قضية التحرش الجنس ي باألطفال

عربيـة، فـإن إلاحصــائيات التـي تحمـل أرقامــا هـذه الظـاهرة التـي اســتفحلت فـي مجتمعنـا الجزائــري علـى غـرار بـاقي الــدول ال

مرعبة تستجدي منـا الوقـوف بالنـد أمـام تفشـيها والعمـل علـى خلـق منـاخ توعـوي يعمـل علـى الحـد منهـا، فوفقـا ملـا كشـفت عنـه 

أن تســعة آالف طفــل يتعرضــون ســنويا العتــداء جنســ ي، ": نــدى"الشــبكة الجزائريــة للــدفاع عــن حقــوق الطفــل املعروفــة باســم 

در إلاشــارة أن هـذه ألارقــام هــي للحــاالت املعلـن عنهــا فقــط دون الحــاالت التـي تــم التســتر عليهــا مـن طــرف أهــالي ألاطفــال حيـث تجــ

 .املعتدى عليهم

وأمــام هــذا العــدد املتزايــد مــن حــاالت التحــرش باألطفــال فــإن اســتخدام الفــيس بــوك للتوعيــة بهــذه الظــاهرة يســاهم فــي 

والنتـــائج والوقايـــة، وذلـــك مـــن خـــالل مجموعـــة مـــن العناصـــر التـــي يمكـــن تلخيصـــها فـــي  رســـم الصـــورة الصـــحيحة ملثلـــث ألاســـباب

 :النقاط التالية

 .نقل شهادات حية للمعنيين، باإلضافة إلى احتمالية سرعة الوصول ألطراف الحادثة ومحاسبتهم -

 .الكشف عن طرق وأساليب التحرش بعيدا عن النمطية السائدة -

 .رض الطفل للتحرشفتح نقاشات حول كيفية معرفة تع -



 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية   

تعمــيم الفائـــدة عـــن طريــق نشـــر معلومـــات ونصــائح طبيـــة مـــن أهــل الاختصـــاص ومـــن أشــخاص تعـــرض أطفـــالهم لهـــذه  -

 .الجريمة

تخصـــيص صـــفحات ألطبـــاء نفســـيين تـــنظم فيهـــا دورات أوناليـــن، وبـــث مباشـــر، وفيـــديوهات احترافيـــة  تتنـــاول كيفيـــة  -

 .لطفل نفسه من الوقوع في هذه املشكلةالتعامل مع الطفل املتحرش به، إلى جانب توعية ا

الفيديوهات القصيرة سـريعة الانتشـار وفـق خوارزميـات موقـع الفـيس بـوك، فينب ـي إلاعتمـاد عليهـا فـي نشـر املعلومـات  -

 .حول هذه الظاهرة، أسبابها، طرق الوقاية منها

حمايـــة حقــــوق الطفــــل، القيـــام بحمــــالت توعويــــة عـــن طريــــق صــــفحات رســـمية موثقــــة لهيئــــات الدولـــة املتخصصــــة فــــي  -

 .ومشاركتها عبر الصفحات واملجموعات ذات الانتشار الواسع

تفعيـــــل دور الجهـــــات الداعمـــــة مـــــن املجتمـــــع املـــــدني  للحمـــــالت التوعويـــــة الخاصـــــة بـــــالتحرش الجنســـــ ي باألطفـــــال عبـــــر  -

 .املجموعات والصفحات الشخصية والعامة

جانـب النفسـ ي للطفـل الـذي قـد يسـبب فـي تفـاقم الظـاهرة التوعية بضرورة التبليغ على هذه الحـاالت وعـدم إهمـال ال -

 .مستقبال استنادا إلى حاالت سابقة وعرض شهاداتها

 خاتمة: 

انطالقــــا ممــــا تــــم عرضــــه فــــي هــــذه الورقــــة البحثيــــة، فيمكننــــا القــــول أن اعتبــــار مواقــــع التواصــــل الاجتمــــاعي كجــــزء مــــن 

الاتصـــال والتواصـــل، يتطلـــب منـــا اســـتخدامها فـــي التوعيـــة منظومـــة كونيـــة مجتمعيـــة تعمـــل علـــى تـــوفير وتســـهيل جميـــع أســـاليب 

باملشــاكل املجتمعيــة، الشــ يء الــذي ســيمنح الفرصــة ألافضــل أمــام الوصــول إلــى شــرائح اجتماعيــة أكبــر ممــا كانــت تعتمــد عليـــه 

 سابقا وسائل إلاعالم التقليدية،

املجتمـع الجزائـري، فـإن العمـل علـى  وباعتبار ظـاهرة التحـرش الجنسـ ي باألطفـال واحـدة مـن آلافـات التـي أصـبحت تـنهش

التوعية بها عبر هذه املواقع يساهم في الحد منها وخلق صورة غير نمطية، من خالل تحويل هذه املواقع لسالح إيجابي يساهم 

فـــي مواجهتهـــا والكشـــف عـــن حيثياتهـــا واملشـــاركة فـــي وضـــع حلـــول موضـــوعية باملشـــاركة مـــع أهـــل الاختصـــاص، الـــذين ســـيقدمون 

استخدام التقنيات املتاحة من صور حية وفيديوهات ونقل للفعاليات عن طريق البث املباشر الذي يضمن التفاعل خبرتهم ب

الفوري عبر شاشة صـغيرة تمتـد إلـى أكبـر مسـافة ممكنـة لـتعم الفائـدة علـى مختلـف الشـرائح املعنيـة بهـذه الظـاهرة والنجـاح فـي 

 .حشد الرأي العام نحوها
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 قائمة املراجع: 

 املراجع باللغة العربية: 

: ، متــــــــاح علــــــــى املوقــــــــعونصــــــــائح لحمايـــــــة أطفالنــــــــا( البيــــــــدوفيليا)التحــــــــرش الجنســــــــ ي باألطفــــــــال إســـــــراء الفرمــــــــاوي،  -

https://tamkiin.com  0/1/1311، نشر في تاري. 

 .111ب ألاكاديمي، ألاردن، ص مركز الكتا، 1، طالتحرش الجنس ي باألطفال، (1311) إيمان العبادي، -

 .11،ص1316، 1، العربي للنشر و التوزيع،القاهرة، طحروب مواقع التواصل الاجتما يإيهاب خليفة،  -

 ألاستاذ مجلة ،والتونس ي الجزائري  التشريعين في باألطفال ي الجنس التحرش جريمةدالل، سليمة،لوشن يطو نب -

 :مقال متاح عبر املوقع 2020  السنة – 02 العدد - 05 جلدامل - والسياسية القانونية ساتاللدر  الباحث

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/144899 . 

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

 . https://www.asjp.cerist.dz/en/article/149188:متاح على املوقع111ص  ،القبس للدراسات النفسية وإلاجتماعية

  :،مقال متاح عبر املوقعئصتعريفات وخصا.. الطفولة ،ضمعو  موس ى نجيب موس ى -

https://www.alukah.net/sharia/0/44786. / 

  الخامس املجلدة،  والاجتماعي القانونية العلوم مجلة  ، -نظرية مقاربة -الجنس ي التحرش ،(1313)مدوري، يمينة -

  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/116017:، متاح على املوقع الثاني العدد

 .print=pdf?/الطفل-تعريف/https://baytdz.com: تعريف الطفل، مقال متاح على املوقع  -

 

 املراجع ألاجنبية: 

- INFORMER + SENSIBILISER = MOBILISATION RÉUSSIE ! sur le site : 

https://www.leblocnotes.ca/node/832 
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