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 األطفال املساء إليهم واملهملني
  سكينت أحمذ محمذ هاشمد. 

 مقذمت: 
يف اًوكت احلارض هدِجة   إحدى املضالكت اًيت ثثري اُامتما ؿاملَا  Child Abuseٌَعفي  اإلساءةثـد مضلكة 

َدة ُذا ٌَع اإلساءةػاُرة  أن إال  ًخعور حرنة رؿاًة اًعفوةل يف اًـامل تأهكهل. وابًرمغ من ُذا الاُامتم في ًُست ًو

بلل ؿرب اًـعور اكفة. فلد اكهت األدم اًساتلة لواإلساءة والاس خ  من اًخـذًة أصاكلإىل  األظفالثـرض   اًـرص ، فلد

رمز اًرباءة واًيلاء، ويف اترخييا اًـريب اًلدمي اكهت ػاُرة وأد اًحيات  ألهنمأحِاان وثلدرمم كراتني ًآلًِة  األظفالثذحب 

 سوء مـامةل األظفال واإلانث ؿىل حد سواء. مثاال حِا ؿىل

يه مععَح اس خخدم حدًثا ًُضري إىل ردود األفـال املحارشة وكري املحارشة  child abuseٌَعفي  اإلساءةوػاُرة 

سَحَة ؿىل منوٍ  اثراً آ، اذلي ًرتك تَ اجلًيس أواجلسدي  أواٌَفؼي  أواًيفيس  األذىاًيت ثوخَ حنو اًعفي هبدف إًلاع 

ـَق ثعورٍ ومناءٍ.اجلس  مي واًيفيس ًو

 اػٌَعفي( ؿىل م اإلساءةاملخحدة ) يف حتدًد مفِوم  ( من اثفاق حلوق اًعفي اًعادر ؾن األدم97وثيط املادة )

ة والاحامتؾَة واًخـَميَة ثخخذ: "ًًل املبلمئة ذلاًة اًعفي من اكفة  ادلول األظراف املوكـة مجَؽ اًخداتري اًدرشًـَة واإلداًر

ة ؿىل اإلٌُلل، وإساءة املـامةل  أواإلٌُلل  أو اًـلََة أواًحدهَة  اإلساءة أواًرضر  أواًـيف  لأصاك  أواملـامةل امليعًو

و يف رؿاًة اًوادل ) اًوادلٍن(  اإلساءةذكل  الاس خلبلل مبا يف األوظَاء اًلاهوهَني( ؿَََ  ) اًويص اًلاهوين أواجلًس َة ، ُو

 ".ًعفيًخـِد جرؿاًة ا آخرأي خشط  أو

ؿىل اًرمغ من أن األظفال مه أؾؼم ثروات األمة يف حارضُا ومس خلدَِا ورمغ أهنم ٌضلكون وس حة هحرية من اًساكن 

ذا األمر هل آاثر سَحَة  إال أن نثرياً مهنم ًخـرض يف نثري من اجملمتـات إىل أصاكل خمخَفة من اإلساءة أو سوء املـامةل ُو

 .كدرثَ يف اًخواظي والاهدماج يف اجملمتؽ خعرية ؿىل خشعَة وسَوك اًعفي وؿىل

ن اًـوامي اًيت إأن لك حاةل إساءة ًخـرض ًِا ظفي ما، يه حاةل خاظة ًِا ػروفِا املخـَلة هبا أي هؤند ُيا و 

سامهت يف وحودُا ختخَف ؾن اًـوامي اًيت جسامه يف وحود حاةل أخرى، مبـىن أن ٍلك حاةل خعوظَهتا ٍىن ُياك 

وؾوامي ؿامة ميىن أن ثؤثر أو جسامه يف  الاحامتؾَة اًيت ميىن أن جضلك كاسٌلً مضرتاكً، أو أس حاابً  من اًـوامي اً ؿدد

ا ومن أمه ُذٍ اًـوامي. اًفلر وثدين ادلخي املايل ًؤلرسة حِر ثدفؽ األرس  وحود ػاُرة اإلساءة إىل األظفال واس متراُر

و من أمه اًـوامي اًيت جسِم يف اًفلرية تأتياهئا إىل اًـمي رقحة يف زايدة دخَِا املايل ا واًخفىم األرسي ُو  اإلساءة وكرُي

ةل  إىل األظفال ثسخة اًعبلق أو موت أحد األتوٍن وكاًحاً يف حاةل موت األب أو جسن رب األرسة أو قَاتَ ًفرتات ظًو

عفي وكد ثدفؽ ُذٍ أو ثسخة ضـف اًرواتط واًـبلكات داخي األرسة ونذكل ًلَي من دور األرسة يف رؿاًة وحٌلًة اً

األس حاب جممتـة أو تـضِا األظفال إىل اًِروب من أرسمه حِر ًخـرضون خارج األرسة إىل أصاكل مذـددة من سوء 

 املـامةل. 

ومن اًـوامي أًضاً اًيت ثؤدي إىل اإلساءة إىل األظفال اًـيف األرسي اذلي ميارس داخي األرسة وكاًحاً ما ٍىون 

د األمر سوءاً  األظفال مه اًضحااي اذلٍن ًلؽ ؿَهيم ُذا اًـيف ًضـفِم وؿدم ملدرهتم ؿىل رد الاؾخداء اًواكؽ ؿَهيم، وذما ًٍز

متثي يف اإلُاهة واًض مت  أن ُذا اًـيف ًعدر من أكرب امللرتني ًؤلظفال مثي األب، األخ، ورمبا األم يف تـغ األحِان ٍو
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ًخـرضون إىل اًـيف حِر ًلؽ ؿَهيم الاؾخداء حسداًي إذ  واًرضب واًعرد من املزنل. أًضاً فإن األظفال يف املدرسة

ـرضِم  و ما ًدفـِم إىل اًِروب من املدرسة ًو ًخـرضون ٌَرضب من كدي زمبلهئم األنرب مهنم ورمبا من تـغ املـَمني ُو

 ًبلس خلبلل واإلساءة هلم. 
ضَف ادلنخور موىس املضِداين ًو

(9)
و  اإلخفاقؾوامي  حول ؾوامي اإلساءة إىل اًعفي كاابًل: ُياك  يف ادلراسة ُو

ما ًدفؽ اًعفي إىل حرك املدرسة واًِروب إىل اًضارع وكد ًدفؽ أرسة اًعفي إىل جضلَهل تـمي ما ًـرضَ إىل أهواع خمخَفة 
من اإلساءة يف تُئات اًـمي ُذٍ، ونذكل احلروب واٍىوارث اًيت جتـي اًعفي حتت اس خلبلل وهفوذ حٌلؿات أو 

 جس خلي ُذٍ اًؼروف وثـمي ؿىل جضلَي األظفال يف أؾٌلل خمخَفة نرتو ج اخملدرات والاس خلبلل اًيت اإلحرامؾعاابت 
 اجلًيس. 

 نٌل جس خلي ُذٍ اًـعاابت أظفال اًضوارع اذلٍن ميثَون ظَداً سِبًل ًِا. 
رى ادلنخور املضِداين أن األمِة وثدين املس خوى اًخـَميي واًثلايف ًؤلتوٍن من األس حاب اًيت ثدفؽ األتوٍن إىل  ٍو

مـامةل أظفاهلم حِر ال ًلدران اًخحـات أو اآلاثر اًيت س خَحق تأظفاهلٌل ثسخة الاؾخداء ؿَهيٌل ابًرضب أو كريٍ  إساءة
 وسوء املـامةل ًؤلظفال.  اإلساءةمن أصاكل 

 املضارنة واًخفاؿي إىل األظفال فذمتثي يف اًخأزري سَحاً ؿىل خشعَة اًعفي وكدراثَ ؿىل اإلساءةأما اآلاثر اًيامجة ؾن 
يا ًلؽ ؿىل  وإمناإىل اًعفي ال ثلف ؾيد اًعفي  واإلساءةواًخواظي والاهدماج يف جممتـَ  ثخـداٍ إىل أرسثَ وجممتـَ ُو

املؤسسات اجملمتـَة ومهنا وسااي اإلؿبلم والاثعال دور ُام يف ثوؾَة وثثلِف أفراد اجملمتؽ واألرسة خعوظاً من خبلل 
ثدٌاول حلوق اًعفي وأساًَة اًرؿاًة والاُامتم تَ ودفؽ األخعار ؾيَ، ُذا من خاهة اًوكاًة أما من  ثلدمي اًربامج اًيت

فـبًل واذلٍن حهتَأ هلم فرظة اًخخَط ذمن اكن ٌيسء  ًئلساءةخاهة اًـبلج فبل تد من رؿاًة األظفال اذلٍن ثـرضوا 
ىون ذكل من خبلل ثوفري املاكن اآلمن هلم مليؽ ثـرضِم ًبلس خلبلل وسوء املـامةل جمدداً مؽ ثوفري لك  اًخـامي مـِم ٍو

ة.   اًرضورايت اًبلزمة هلم ًَـُضوا حِاة حصَة وظحَـَة سًو

 مصطهحاث انميضيع:
س خخدم ُذا املععَح مرادفاً  اإلساءة: - يه صلك من األصاكل اًلاس َة واًـيَفة يف اًخـامي مؽ اًعفي. ٌو

لعد تَ أي فـي ًلوم تَ أح د أفراد األرسة تلعد إًلاع اًرضر ثضخط آخر، وجضمي اًلول واًفـي، ملععَح اًـيف، ًو
وكد ارثحعت تفئة األظفال يف األرسة وكريمه من أفراد اجملمتؽ، واكهت أول ظور اإلساءة ما وضفت ؾيَ األظحاء أو 

خعااَني الاحامتؾَني اًلامئني ؿىل رؿاٍهتم. ثـرف اإلساءة يف كاموس اخلدمة الاحامتؾَة اًعادر ؾن الاحتاد ادلويل ًؤل
 تأهنا سَوك خاظئ وكري سوي، ًلعد تَ إحلاق األذى واًرضر اجلسمي أو اًيفيس ٌَفرد أو ادلاؿة. 

اكهت أُو اذلي ًخـرض ًئلساءة اًحدهَة أو اًيفس َة أو الاحامتؾَة املخـمدة واملخىررة سواء  اًعفي املساء إًََ: -
ة: لك ظفي حتت سن ؾرش س يوات ًخـرض ٌَجروح اجلسمَة أو إلٌُلل من كدي األرسة، وتعفة خاظاب مابًفـي أ

اًـلََة أو الاؾخداء اجلًيس واإلٌُلل أو إساءة مـامَخَ من اًضخط املس ئول ؾن رؿاًخَ حبَر ًؤدي إىل اإلرضار تَ، 
 وتعحخَ وسـادثَ. 

اًسَوك اذلي ًًدؽ ؾن منط من أمناط  :ًـرفَ ؿدد من ؿٌَلء اًسَوك تأهَ من اإلساءة ًؤلظفال، اً هوؿًـد  اًـيف: -
مـيوي جاكئن يح أو تدًي ؾن  وأرضر مادي  إلحلاقوحيخوي ؿىل هَة سُئة  ،حاةل إحداط معحوب تـبلمات اًخوحر

ًدـر مٌَ اًـيف ضد األظفال.اكئن يح  ، ًو
فـي، أو الامذياع ؾن فـي، ًـرض حِاة اًعفي وأمٌَ وسبلمذَ وحصخَ اجلسدًة  أي " اًـيف ضد اًعفي: -

  " اجلسمَة واكفة الاؾخداءات اكًلذي، واًرشوع يف اًلذي، واإلًذاء، واإلٌُلل –اًـلََة واًيفس َة ٌَخعر واجلًس َة و 

 تصنيف اإلساءة نألطسال :

                                                 
 19 -ُػ 9294من ذي اًلـدة  97اًسخت ، حًردة اًرايض اًَومِة ، ادلنخور موىس املضِداين،اإلساءة ًؤلظفال ثفلدمه ثلدٍر اذلات وثؤدي هبم إىل الانخئاب والاحنراف - 9

 . 91502اًـدد  -م 9003دٌسمرب 
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 األصاكل: من اًخعيَفات و اًـدًدثأخذ اإلساءة ٌَعفي 
ـيَفة مثي اًرضب ؿىل " ثأخذ األساة اجلسدًة أصاكاًل مـروفة وكري مـروفة من املٌلرسات اً اإلساءة اجلسدًة:  -9

ة أو املِداات حىت ًحلى انمئاً، و  مٌاظق حساسة من حسم اًعفي ، نٌل جضمي إؾعاء اًعفي هكَات هحرية من األدًو
ةل و اس خخدامَ ٌَرسكة")اًضلريات، املرصي،( حخس اًعفي فرتات ظًو

(9)
، وجضري اإلساءة اجلسدًة ؿامًة إىل األذى 

و ال ًيجم ابًرضورة ؾن رقحة مذـمدة يف إحلاق األذى اجلسدي اذلي ًَحق ابًعفي ؿىل ًد أ َ. ُو حد وادلًَ أو ذًو
ة كاس َة أو ؾلوتة تدهَة ظارمة أّدت إىل إحلاق رضر مادي  ةابًعفي، تي إهنا يف مـؼم احلاالت انجت ؾن أساًَة حرتًو

ـامةل. ومن األمثةل املؤسفة ابًعفي أو اكدت. ونثرياً ما ٍرافق الاؾخداء اجلسدي ؿىل اًعفي أصاكل أخرى من سوء امل
واًضااـة ؿىل ذكل رضب أحد اًوادلٍن ًعفهل تلدضة اًَد أو تأداة ما، يف اًوكت اذلي ٍهنال ؿَََ ثس َي من اإلُاانت 

 واًض خامئ. ويف ُذٍ احلاةل، ًـخرب اًعفي حضَة اؾخداء حسدي وؿاظفي يف آن واحد.
ضمي الاؾخداء اًحدين ؿىل اًعفي اًرضوض واٍىسور وا جلروح واخلدوش واًلعؽ واًـغ وأًة إظاتة تدهَة ٌو

َ إذا جسخة يف أذى حسدي ٌَعفي. وٌضمي  ـخرب اؾخداًء نذكل لك ؾيف ميارسَ أحد وادلي اًعفي أو ذًو أخرى. ًو
لك ُذٍ املٌلرسات و واًدسممي واخليق واإلقراق واًرفس واخلغ.  واًعفؽذكل رضتَ تأداة أو تلدضة اًَد واٌَعم واحلرق 

ىهنا ثـخرب اؾخداء حبد ذاهتا.وإن مل   جسفر ؾن حروح أو هسور تدهَة ػاُرة ٍو
 هيامج اٍمنو اًـاظفي ٌَعفي وحصخَاًـاظفِة توظفِا اٍمنط اًسَويك اذلي  ًرف اإلساءةميىن ثـ اإلساءة اًـاظفِة: -9

َة واًـزل واإلذالل واًرفغ واًخدً  و ٌضمي اًض مت واًرُت ة واًيلد اًيفس َة وإحساسَ تلميخَ اذلاثَة. ُو َي املفرط واًسخًر
واإلساءة اًـاظفِة ثخجاوز جمرد اًخعاول اٌَفؼي وثـخرب جهوماً اكحساً ؿىل اٍمنو اًـاظفي والاحامتؾي ، اًبلذع واًخجاُي

ن اإلساءة اٌَفؼَة ثيدرج حتت أ نٌل ًعحة اًيفس َة ٌَضخط.ا ؿىل اً خعر  اً هتدًد ُاهة من ُذا اًيوع ثـخربإأي و  ،ٌَعفي
اًضـور ابدلوهَة  إىل تَ ؤدياحامتؾَا تي ث كري حرتوي، والثعَحَ سَوك أًضا واإلساءة اٌَفؼَة ،ـاظفِة ٌَعفياإلساءة اً

َ ذما حيد من ظاكة اًعفي  هل اًعورة امليحّعة اًيت حرمسِا وثدفـَ ٌَوكوع يف احملذور، تي و جضدٍ إىل ثلمط أًفاظ ذًو
ـّعي إحساسَ اذلايت ؿىل اًعفي مثي "قيب"،  اًعفاتإظبلق ومن األًفاظ كري امللدوةل:  .إماكانثَ وظاكاثَ نٌل ثـعي ًو

ؤثر يف إحساسَ تلميخَ وزلذَ تيفسَ خاظة إذا اكهت ثكل األسٌلء ثعَق ؿىل ث أخرى ظفة كري َلودة  ة"أهت ؿاةل" أو أً
 اًعفي تعورة مىررة.

اًخحرش اجلًيس ف ؿبل اكن أو مفـوال،فا س خخدام اًعفي إلص حاع اًرقحات اجلًس َةاك"اجلًس َة ٌَعفي:  اإلساءة -1
د اًعفي ؿىل مضاُدة . ومنإساءةابًعفي  إذ زخت أن واملواكؽ اإلابحِة.  اخلبلؿةظور  أهواع اإلساءات اجلًس َة ثـًو

كاًحاً من أصاكل سوء املـامةل. ويه ثيعوي  اًعاحهب، انَُم ؾٌل ًسَوك األظفال ؿاظفِة مدّمرة اً ًبلؾخداء اجلًيس آاثر 
 ىل خذالن اًحاًف ٌَعفي وخِاهة زلذَ واس خلبلهل ًسَعخَ ؿَََ."أًضاً ؿ
  :اذلي ًؼِر يف األصاكل اآلثَة ٍلوؿة من ظور اإلًذاء اًيفيس bassared.hardاس خخدموثـين : الاهفـاًَةاإلساءة  -2
و هوع من اًخرصف جيمؽ تني اًرفغ الازدراء - ر  ُو فغ اًعفي واذلل مفثبل ٍرفغ أحد اًوادلٍن مساؿدة اًعفي ٍو

  .تأسٌلء حتط من كدرٍ ووظفَ تأهَ وضَؽ هفسَ وكد ًيادي اًعفي
متثي ابٍهتدًد واإلًذاء-  اب ٍو غ اًعفي  أومل ٌسكل سَواكً مـَياً  إذااًخخًل ؾيَ  أواجلسدي ٌَعفي  اإلُر تخـًر

  .حرنَ مبفردٍ يف جحرة مؼَمة أواٍهتدًد من كدي أصخاص حيهبم  أوٌَـيف 
ةل ورمبا مييؽ من اًخفاؿبلت مؽ أن أوًعفي ؾن من حيهبم ا اًـزةل ويه ؾزل -  أواًزمبلء  ًرتك مبفردٍ ًفرتات ظًو

  .اٍىدار داخي وخارج اًـااةل
خضمن جضجَؽ الاس خلبلل-   أوحرنَ مؽ خادم  أواًعفي ؿىل الاحنراف مثي ثـَميَ سَواكً إحرامِاً  واًفساد ًو

  .أؾٌلل خًس َةالاصرتاك يف  أواًِروب من املدرسة  جضجَـَ ؿىل

                                                 
اٌَفؼَة ضد األظفال من كدي اًوادلٍن يف حمافؼة اٍىرك وؿبلكهتا تحـغ املخلريات ادلميوقرافِة املخـَلة ابًوادلٍن.  م( اإلساءة9009.)انًي َلد ؾحد اًرمحن. املرصي ، صلريات،  9 -

 .(7 )، اٍىوًت صم9009جمةل اًعفوةل اًـرتَة ًوهَو 
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خضمن إٌُلال حملاوالت اًعفي اًخفاؿي مؽ اٍىدار مثي اٌَمس واٍالكم إٌُلل ًردود األفـال-  واًلدةل  اًـاظفِة ًو
واًوادلان ُيا ٌضـران اًعفي اهَ كري مرقوب فَِ ؿاظفِاً 

(1)
 . 

ة أو ؾيدما ال ٌسد  حيدث اإلٌُلل من األظفال ؾيدما ال ًَيب اًوادلٍن حاخات اًعفي ؾيد احلاخاإلٌُلل:  -3
اًرضورايت األساس َة اًيت ثخعَهبا حِاثَ اكًعـام، و املَخس، واملأوى، أو حىت اًـياًة اًعحَة إذا احذاج األمر ذلكل،أ 

 وحرك اًعفي ميارس حِاثَ مبفردٍ ودون ثوحَِ ورؿاًة جمردة من اًـيف . 
متثي :اإلساءة اًعحَة -4 ضـريف مـاانة اًعفي من اجلوع واًحًِة ا ٍو ةل واًخلمي واملبلثس كري املياس حة ٌو اًعفي  ًًِز

  .هدِجة ذلكل تـدم وحود أحد ٍرؿاٍ

 اإلساءة: أسباب
 % من حاالت الاؾخداء.. أو اإلساءة أاي50اًعفي، إىل أن جضري مـؼم ادلراسات حول اإلساءات اًواكـة ؿىل

ذا ًـين أن ُ ة ًِذا اًعفي  ذٍ اإلساءة أو الاؾخداء ًلؽ مناكهت حاالهتا، ثلؽ ؿىل األظفال من أصخاص ًـرفوهنم، ُو كًر
ذاك ؿىل كًرة  قَاب أو ثلَُة أحدٌُل، حني ثلؽ وظاًة ُذا اًعفي أو من أتََ أو أمَ.. أو أحد األكارب يف حال

ثلؽ يف اًلاًة ؾيَفة ومؤثرة ؿىل سَونَ وحصخَ، حِر ميارسِا ُذا  ألس حاب وػروف ال ميىن جتيهبا، ُذٍ اإلساءة، كد
ة كاًحا ما ًخحعن هبذٍ اًلراتة ًة اذلي ًـرفَاًلر  اًيت ًـخلد أهنا حتفؼَ من اًخـرض ملا ميىن  اًعفي، ذكل أن ُذا اًلًر

ي مأمن مهنا، انَُم ؾن ضـف اًعفي اذل ساءةل اًيت ثوحة يف اٍهناًة ؾلوتة ٌضـر اهَ يفامل اإلساءة من  أن ًرتثة ؿىل
اًعفي.. وسعوة اًلراتة اًيت أؾعهتا اًخلاًَد  اب اًدرشًـات احلافؼة حللوقحلوكَ اًيت ثضَؽ تني قَ د من ًدافؽ ؾنجيال 

ة ًخلومي احلق يف   .الاؾوخاج اإلساءة ٌَعفوةل حتت ؾيوان إحراءات حرتًو
 نٌل أن ُياك ؾوامي وأس حاب أخرى مهنا: 

 ادلميوقرافِة:  اًـوامي -9
 ؿدد أفراد األرسة  زايدة ٍمتَ ز ، اخلبلفات ،اك احامتؾَة: -
 اًفلر، اًحعاةل  اكذعادًة: -
ة، اًلعور اًلاهوين، األمِة اًلاهوهَة  كاهوهَة: -  اًلواهني اٍمتَ ًز
 اخنفاض املضارنة، ضـف اًخيؼاميت  س َاس َة: -
 اإلحداط ، اًضلط اًيفيس، اًـدواهَة، اضعراب اًضخعَة  هفس َة: -
ون - ؿبلموسااي اإل -  سبلح ذو حدٍن: اًـيف يف اًخَفًز
   األًـاب اإلٍىرتوهَة و اٍىومدَوحرـغ جرامج ت ثلٌَة  وحرفهيَة:  -

د من احامتًَة اًـيف: - 9  ؾوامي اكمٌة حًز
 املرثحعة ابمليسء: اًعفات اًضخعَة )ُمساء إًََ ساتلاً( -
 املرثحعة ابملُساء إًََ  -
 اًضلوظات  – اًـااََة املرثحعة ابًـااةل: اًزناؿات -
 .اًلمي –املرثحعة ابحملَط: مفِوم اًـلاب  -

 هنا جضري إىل اًـدًد من اًـوامي املسخدة ًئلساءة ًؤلظفال مهنا: أاسة أخرى جند ويف در 
 :اًـوامي األرسًة -9

وإص حاع حاخاثَ  ثـد األرسة املعدر اًراُيس يف معََة اًخًض ئة الاحامتؾَة ملا ًِا من دور هحري يف رؿاًة اًعفي
ًد من اًـلدات اًيت تبل صم ثؤثر ثضلك هحري ، وكد ثـرتض األرسة اًـداألساس َة من ظـام ورشاب وإصـارٍ ابألمن

  ثحاع ذمارسات أساءت هبا إىل اًعفي ومهنا ما ًًل: اؿىل معََة اًخًض ئة الاحامتؾَة ودفـت األرس إىل 
ا  -9 ةل خبلل اٍهنار وحرمان اًعفي من اًـعف واحليان ًساؿات فَِخروج األم ٌَـمي واس متراُر   .ظًو

                                                 
 . 292م، ص، 9000( ًس ية9ات، اًـدد)اًعراوهة، إساءة مـامةل اًعفي اًوادلًة، أصاكًِا ودرخة اًخـرض ًِا، جمةل دراس - 1
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  .ظبلق تني اًوادلٍن أوالاكذعادًة وما جنم ؾن ذكل من فراق ثسخة اًؼروف  اخلبلفات األرسًة  -9
  .خارج اًوظن وقَاهبم املس متر ؾن األرسة إىلاًِجرة  أواآلابء ابًـمي  اوضلال  -1
  .ؿدد حاالت األرس اًيت ثـُش حتت خط اًفلر املدكؽ وسوء اًخلذًة ازدايد  -2
  .هحرياً يف رؿاًة اًعفي اًيت ثؤثر ثأزرياً الكٌُل  أواًضلوط اًيفس َة اًيت ًـاىهيا أحد اًوادلٍن   -3
ة اًعفي  -4   .ضَق املسىن وهحت حًر
ي خارج املزنل كضاء  -5   .األظفال اًوكت اًعًو
  .الاحامتؾَة اًسَمية هجي اًوادلٍن تأساًَة اًخًض ئة  -6
  .واحد ؿدد أفراد األرسة اذلٍن ًـُضون يف مزنل ارثفاع  -7

ة مضن األرسة  -90   .املـامةل اٍمتَ ًز
  .احامتؾَاً وضـف اًـبلكات األرسًة واًضخعَة والاحامتؾَة ؾزةل األرسة  -99
  .ابملسؤوًَة جتاٍ أفراد األرسة ضـف اإلحساس  -99

ثضلك واحض مَموس من  أوؿدًدة أزياء حرتُهتا ألظفاًِا وثضلك مضين  تأدوار وذمارسات ثلوم تـغ األرس نأنٌل 
َة  خبلل أفـال ؿدم إص حاع  أوظة اٌَـيات ؿَهيم  أومـاكدهتم  أوفوس األظفال تر اًلَق واخلوف يف ه أواكًرُت

كري مرقوب  أوهَ كري حمحوب أال كمية هل و  حاخاهتم اًـاظفِة، وثلوم تـغ األرس ثسوء مـامةل اًعفي هفس َا نإصـارٍ تأهَ
  .اآلخٍرن اًض خامئ وإُاهخَ أمام رس حَ تأكذ أوفَِ 

ثر اترخي األرسة ؿىل أإساءة مـامةل اًعفي ومهنا  خوايت ؿدة جسِم يفوأند اًـدًد من ؿٌَلء الاحامتع ؿىل وحود مس  
ًؤلرسة وخعااط اجلريان ومساهدة األرسة ومىوانت زلافة األرسة ذمارسات األب واألم واًيؼام اخلاريج

(2)
. 

وحغ  حىون  وظأهتا األظفال اذلٍن ًـُضون اًضلوط الاكذعادًة والاحامتؾَة واًيفس َة اًيت ًلؽ اآلابء حتت أنًو
اكذعادًة واًيت ال ثـدل يف مـامَهتا تني اجلًسني واًيت  األرسة اًيت ثـاين من أزمات نأؾرضة ًئلساءة اًيفس َة، نٌل  أنرث

املـاانة اًيفس َة إىلاألرس اًيت ثدفؽ أظفاًِا  أنرثألظفاًِا يه  ال ثوفر اًـون واملساؿدة
(3)

. 
  الاحامتؾَة: اًضلوط  -9

واًحعاةل وؿدم اًخاكفؤ الاحامتؾي ووحود ظفي مـاق وكاًحاً ما ٍىون  يف األرسة ابًفلروحمتثي اًضلوط الاحامتؾَة 
املوارد املاًَة متثي ضلعاً  ٌَفلر واًفضي يف ثوفري املألك واملسىن واًرؿاًة اًعحَة وزايدة جحم األرسة وهلط حضااي اإلٌُلل

  .هحرياً  احامتؾَا
 مىت وهَف وملاذا ثلؽ اإلساءة ؿىل األظفال: 

وؾيدما هدساءل ؾن: مىت وهَف وملاذا ثلؽ اإلساءة ؿىل األظفال؟ فإذا ما ؾرفٌا اإلخاتة ؾن ُذٍ األس ئةل أمىٌيا 
إىل ثوفري حٌلًة  اًوكاًة من حىرار ُذٍ اإلساءات، وابًخايل ىمتىن احامتؾَا من وضؽ حد ًِا وظوال اًححر ؾن وسااي

ا. دهوؾِا ومع مذاكمةل ٌَعفوةل من اإلساءات أاي اكن حاالت اإلساءة ثأيت  ويف ُذا اإلظار ميىن اإلصارة إىل أن أكَحَة ُر
من خبلل األُي وأفراد األرس، واندرا ما ثأيت تـغ اإلساءات من خارج األرس أي ما ًـرف تػ الاؾخداءات اخلارحِة، 

تَ من ؾيف حسدي وهفيس  جتاٍ األظفال وما ًلومون اذلٍن ال ًـخلدون أن ما ًفـَوهَ يف حني أن اًحايق إمنا ًأيت من
ثدمعِا أحِاان  واًدرشًـات ًؤلظفال، ُذٍ اًلٌاؿة اًيت إساءة.. واؾخداء.. أو معادرة ٌَحلوق اًيت أكرهتا اًيؼم ميثي

ذا اًخلاًَد، كد حىون اًسخة اًراُس اذلي ًدٌي اًسخة  يف اًوكت هفسَ ؾن مىت.. وهَف ثلؽ اإلساءة ؿىل اًعفي.. ُو
 كاًحَة األرس.  خوى زلافة اجملمتؽ ابدلرخة األوىل..  ويه نذكل ؾيدإمنا ًيخثق من ثدين مس  

 ومٌعفة يف اًوكت هفسَ.. ثحدو من اًعـوتة مباكن، وحبَر ال أما ملاذا ثلؽ اإلساءة.. فان اًححر ؾن إخاتة حمددة
ساءات والاؾخداءات اًيت ثلؽ ؿىل األظفال أو ؿىل هوع اإل ميىن حرص إخاابت حمددة ميىن ثـمميِا ؿىل أهواع اإلساءات

                                                 
 اجلَيب، د. سوسن صبهر،آاثر اًـيف واإلساءة  مـامةل األظفال ؿىل اًضخعَة املس خلدََة،- 2

 جمةل اًعفوةل واًخمنَة، حنو إسرتاثَجَة ذلاًة اًعفي من سوء املـامةل.  - 3
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من ؾَة، إال هلط اًوؾي اذلي  رس ًُس فهياأفأحِاان جند ُذٍ الاؾخداءات أو اإلساءات ؾيد  اًيت ًخـرضون ًِا،
وثلومي أخعاهئم.. وكد جند  األظفال ٍرى أن الاسددداد املرتمج ابًـيف أفضي وسااي حرتَة ًـعي األتوة مرنز احلبمك اذلي

ابالضعراابت  واؾخداءات ثلؽ ؿىل األظفال مديَة ؿىل خَفِة اًوضؽ األرسي اذلي ًدسم ودوافؽ إساءات أس حاابً 
وس َةل  الاحامتؾَة، أو كد ًلوم ؿىل أس حاب ثفىم األرسة، أو ًـود إىل أس حاب اكذعادًة حبخة جتـي من اًعفوةل

 ىحدإًيت متثي يه األخرى مؼةل اًعفوةل إىل تؤس اًـٌلةل ا اس خلبلل سِي، حِر حيرم اًعفي حلوكا واحضة ثيلهل من
  .اؾخداء ؿىل حلوكَ ثلاًَد ثوارثهتا األرس  حرت إىل إساءة.. أو مـامل اإلساءة والاؾخداء ؿىل اًعفوةل، لك ُذا يف ػي

يا ومن واكؽ تـغ املبلمح الاحامتؾَة اًساادة ًًضأ دلًيا جساءل: ُي هـَق األس حاب ؿىل قَاب اًدرشًـات   ُو
ُي إن اكهت ُياك جرشًـات ثلدر حٌلًة اًعفوةل  إلساءة وحتفغ ًِا حلوكِا؟ نٌل هدساءل:اًعفوةل من ا اًيت ثعون

كراتخَ..يف اإلساءة أو الاؾخداء  أحلِة ويل األمر أاي اكهت درخةػي كٌاؿات ثلََدًة مذوارزة ثؤند حلوكِا؟، يف  وظَاهة
احامتؾَة..! ٍىهنا حامت  ساؤالت كد حىون زلافِة؟ واإلخاتة ؿىل ثَنك اًد «اًرتتَة واًخلومي»ؾيوان  ن حتتإؿىل اًعفي و

مٌاس حة سدٌحرص يف أن اًدرشًـات التد أن جسود وأن ثخجدد تخجدد املـعَات وكد ٍىون كاهون حلوق اًعفي خعوة 
، ظااةل اًـلوتةتوضؽ امليسء حتت  ًؤلظفال ، و تياء وؾي ضد اإلساءةظوال إىل ردع ٌَمٌلرسات اجليااَةتإحلاح و  معَوتةو 

 املـخدي واًعفي املـخدى ؿَََ..  غ اًيؼر ؾن اًـبلكة تنيتل

 اإلساءة امؤشراتها :  آثار 
 ًئلساءة آاثر خعرية ثؤثر ؿىل اًحياء اًيفيس ٌَعفي و حمتثي يف زبلث حواهة: 

اآلاثر اجلسمَة ًئلساءة -9
(4)

حمتثي اآلاثر اجلسمَة اًيامجة ؾن اًرضب وإساءة املـامةل وثـمد اس خـٌلل اٍلكٌلت  :

واًثلِةل، واحلروق اخملخَفة، وهسور يف اًـؼام واًـمود اًفلري، متزق اًـضبلت، نٌل أن اًعدمة  ااملضٌُة اًخس َعة مهن
اًياجتة ؾن اًرضب كد ثؤثر ؿىل اجلِاز اًـعيب املرنزي ٌَعفي، وثؤدي اإلظاابت اًيت ًلوم هبا اًلامئون ؿىل رؿاًة 

 ف اًـني، واًخخَف اًـلًل واضعراابت يف اًخـمل. مهنا ؿىل سخِي املثال:اًعفي إىل آاثر خاهخِة مثي فلدان اًسمؽ، ثَ
 األذى -9
 املوت -9
 مضبلك حصَة مزمٌة -1
 مـرفِة ظـوابت -2

وحمتثي يف ثأخر منو اًعفي يف حواهة خمخَفة  ومهنا اخنفاض مـدل اًوزن واًعول،  اآلاثر املرثحعة ابٍمنو: -9
ة، وخماظر اإلظاتة ابًخخَف اًـلًل واًـجز ؾن أداء اًوػااف وثأخر منو اذلاكء، وثأخر منو اًلدرات اًخـَميَة وا ٌَلًو

 احلرهَة واًـلََة، وجعز يف اًيؼام اًـعيب واضعراب اًسَوك اًخىِفي. 
وؿدم الاس خلرار،  يوحمتثي يف هلط اًلاتََة ًبلس متخاع ابحلَاة، واًخحول اًبلإراد اآلاثر اًيفس َة والاحامتؾَة: -1

حدو ؿَهيم الاهـزاًَة واخلوف، اًـدواهَة، سَوك واًخأخر ادلرايس والاوسحاب  واًـياد واٍمترد، اًسَوك اًلِري. ًو
آلخٍرن.  حدون ثأخراً يف اًخـَمي، كد ٌسَىون سَوك حمعم ذلواهتم ًو  مذلَة، ًو

تيفسَ وكدراثَ ؿامي رمم ًؤثر يف خشعَخَ ويف حتعَهل وإجنازاثَ وكد  إن زلة اًفرد :ضـف اًثلة يف اًيفس -2
اذلي مل ثمن دلًَ  تني مفِوم اذلات وتني اًخحعَي ادلرايس فاًعفي اً هحري  ا  ُياك ارثحاظ أن إىلادلراسات   منأصارت نثري

إجناز، خياف اًفضي وخياف اًخأهُة ذلا حراٍ مرتددا يف  أواًثلة يف هفسَ وكدراثَ وخياف من املحادرة يف اًلِام تأي معي 
ما  ن ؿىل ؿاثق اًعفي واًخيافس الاحامتؾيااًـةء اًثلِي اذلي ًرتنَ اًوادلهدِجة  مذـمل اخلوفُذا  نإاًلِام تأي معي، 

 .تني أفراد األرسة اًواحدة 

                                                 
4 - www.be-free. Info/parents/ar/sexuluse.htm. 
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رى ماسَو  إن اًعفي ٌضـر :اًضـور ابإلحداط -3 اإلحداط اًياصئ  أنابإلحداط إذا ما هتدد أمٌَ وسبلمذَ ٍو
وحِة ٌَعفي  راثَ وؿدم إص حاع احلاخاتواس خخدام لكٌلت اًخحلري أمام زمبلء اًعفي والاس هتزاء تلد ؾن اٍهتدًد اًفس ًَو

  .ًؤثر ثأزريا هحريا ؿىل سَوك اًعفي
اًعفي ورشاس خَ وكد  اًعفي ًثري ؿدواهَة ؿىلن اإن صدة اًـلاب واإلٌُلل اذلي ًوكـَ اًوادل :اًـدوان -4

  .ٍىون رد فـي اًعفي اإلمـان يف سَوك اًـدوان ؿىل اآلخٍرن
ادلامئ وؿدم الاس خلرار اًيفيس واًخوحر  ٌلهل ًؤدي إىل صـور اًفرد ابًلَقإن سوء مـامةل اًعفي وإُ: اًلَق -5

ابذلهة واخلوف من اًـلاب فضبل ؾن اًضـور ابًـجز واًيلط  واألزمات واملخاؾة واًعدمات اًيفس َة واًضـور
  .واًرصاع ادلاخًل

ةل األمد -6 ىل األظفال حضااي سوء ؿ وضفت هخاجئ ادلراسات اًيت أحًرت:املضالكت اًيفس َة واًسَوهَة اًعًو
ا فامي ًـرف  املـامةل واإلٌُلل ؾن ظورة إلكًَِىِة واحضة املـامل حوكن تؤرهتا يف ظدمة اإلساءة اًيت كد ثدددى آاثُر

و اضعراب ًؼِر يف مذبلزمة من األؾراض مثي ) اخلوف اًضدًد  ابضعراب ضلوط ما تـد اًعدمة ؾيد األظفال ُو
مذىررة ومَحة ؾن  ذهرايت أوادرااكت  أوأفاكر  أواملس خلر ووحود ظور ذُيَة كري  أوواًسَوك املضعرب  واًَِؽ

الاوسحايب والاسدثارة اًزاادة وظـوتة اًرتن ز وظـوابت  اًعدمة واألحبلم املزجعة ) اٍىواتُس ( أزياء اًيوم واًسَوك
 اًخأزري ؿىل اًعحة اًيفس َةواًسَوهَة اًياجتة ؾن ظدمة اإلساءة ثؼي كامئة ووضعة  املضالكت اًيفس َة نإاًيوم، 

 .ٌَعفي ألهنا تلِت وخربة واًعدمة ثـُش مؽ اًعفي واًعفي ًـُش مـِا
حة -7 حة يف األلك واًرشب واًيوم واًسَوك الاحامتؾي سَواكت صاذة وقًر واضعراب يف  وجضمي ؿادات قًر

ل أؾراض اهفـاًَة ثخضمن اًلضة ُؤالء األظفا ٌَميهبات املؤملة نٌل ًؼِر دلى أواٍمنو اذلُين واًـجز ؾن الاس خجاتة 
وم اذلات واًضم  .واخنفاض ثلدٍر اذلات واًضـور ابذلهة واًحبلدة واًضـور ابًـجز واإلىاكر واٍىدت واخلوف ًو

 نذى انطسم:  ءةنإلساانمؤشراث انسهيكيت 
ومهنا ئلساءة اًـاظفِةًؾن ثـرض اًعفي  ثًذجتـغ اًسَوهَات اًيت كد  يا وس خـرضُ 

(5)
: 

  وحة الاهخلام . اكًِز واملط واًـغ عفوةلاًسَوهَات  -
 .اًـدواهَة املفرظة -
 .اًسَوك اخملرب واًِجويم مؽ اآلخٍرن -
 .مضبلك اًيوم واٍالكم -
 .ؿدم الاهدماج يف وضاظات اٌَـة وظـوتة اًخفاؿي مؽ األظفال اآلخٍرن -
 .الاحنرافات اًيفس َة اكالهفـاالت واًوساوس واخملاوف واًِس خرياي -
 .ـحارات سَحَةوظف اًعفي ذاثَ ت  -
 .اخلجي واًسَحَة واخليوع -
 .سَوهَات اًخدمري اذلايت -
 .اًخعَة اًضدًد -
 .ثـعَي ظاكات اإلتداع و الاتخاكر دلى اًعفي -
 .ؿدم اًلدرة ؿىل حتمي املسؤوًَة و اًضـور ابًضـف -

 انخذمت االجتماعيت ااألطسال انمساء إنيهم: 

                                                 
اخلدمة الاحامتؾَة واإلظبلح الاحامتؾي حمروس. د.مٌال َلد،اًـبلكة تني ذمارسة جرانمج يف ظًرلة اًـمي مؽ ادلاؿات وثـدًي اًسَوك اًبلثوافلي ًؤلظفال املساء إٍهيم، مؤمتر  - 5

 م.  9003يف اجملمتؽ اًـريب املـارص، املؤمتر اًثامن ؾرش،
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رميَة وإوساهَة، فأظفال اًَوم مه هَان وكوة املس خلدي، واخلدمة هتمت اخلدمة الاحامتؾَة جرؿاًة اًعفوةل الؾخحارات 
ِذا فاألخعايئ الاحامتؾي ٌلً رمو  ابرزاً  الاحامتؾَة التد وأن ٍىون ًِا دوراً  يف ػي اًخلريات اًيت ثعرأ ؿىل اجملمتؽ، ًو

(6)
ؿَََ  

 حتمي ؾةء اًلِام مبا ًًل: 
 األرسة إجياد حَول ًِا.اًخوؾَة تيوؾَة املضالكت اًيت ال ٌس خعَؽ اًفرد وال  -9
 ًـبلكة ابألظفال املساء إٍهيم وثدؾمي دورُا.ااًخوؾَة تدور اخلدمة الاحامتؾَة يف األوضعة األساس َة ذات  -9
إجياد اًحدااي اًخوحهيَة الاحامتؾَة يف اجملمتؽ مؽ مراؿاة اًخأهَد ؿىل اًلمي األساس َة ٌَمجمتؽ، واًـمي ؿىل  -1

  اًعفوةل.اظر املؤثرة ؿىلزايدة اًوؾي ابخمل
ا اًوس َةل اًوحِدة يف حمنَة اجملمتؽ  و املدخي   -2 اًخأهَد ؿىل أمهَة اخلدمة الاحامتؾَة ودورُا، ابؾخحاُر

 اًواسؽ ملٌلرسة اإلظبلحات الاحامتؾَة. 
وإذا اكن اًعفي ًدفؽ تَ إىل سوق اًـمي يف  ػروف حصَة واحامتؾَة فإن اخلدمة الاحامتؾَة هكِية ذات رساةل 

هنا ثؤدي دوراً اجياتَا أمي ؿىل ثوفري حِاة مس خلرة وثوفر فرص اٍمنو اًعحَـي واًخمنَة اًسَمية، ُذا ابإلضافة إىل إوساهَة ثـ
 يف اآليت: 

 ثوفري اخلدمات الاحامتؾَة واًعحَة واًرتفهيَة ٌَـامَني وأرسمه. -9
 الاُامتم تفعول حمو األمِة حىت يف أمبهن اًـمي. -9
 عط املخـَلة حبلوق ُؤالء األظفال.رمس اًس َاسات ووضؽ اًربامج واخل -1
د مهنا وخاظة يف املياظق ذات اٍىثافة اًـاًَة ًخىون مٌفذ -2 ة واًخوسؽ يف إوضاء املًز  اً الاُامتم مبرانز اًخدًر

 ًؤلظفال املدرستني من اًخـَمي.
 متـِم.إاثرة اُامتم اجملمتؽ مبضالكت ؾٌلةل األظفال وما ًرتثة ؿىل مس خلدَِم من خمخَف حواهة حِاهتم وجم  -3

 خذمت انسرد ادارها ف  مجال عمانت األطسال فتتحذد فيما يه : 
إص حاع احذَاخات األظفال اًـامَني وحعوهلم ؿىل حلوكِم مبا ًؤدي إىل اًخخفِف من اآلاثر اًسَوهَة  -9

 واإلهخاحِة اًيت ثرتثة ؿىل معَِم.
ة اًلمي اًسَحَة اًيت اندس حوُا هدِجة معَِم -9  دمه يف تُئة اًـمي.و ووح ثـدًي سَوك األظفال و جسًو
 ثـدًي أفاكر األرس ولك فئات جممتـِم ودؾوهتم ٌَحفاظ ؿىل اًعفوةل، وحنو أمهَة ثـَمي األظفال. -1
ل من اظفثوضَح أمهَة دور األرسة يف حتلِق اًخًض ئة الاحامتؾَة اًسَمية، وأمهَة إص حاع حاخات األ -2

 احليان واحلة ومٌحِم ادلفء األرسي.
 الاحامتؾي حىوٍن ؿبلكة رميَة مـِم، وأن ٍىون هل دور ابرز يف خدمة اًفرد، ويف اًخـامي نٌل جية ؿىل األخعايئ

خحلِق أُداف اخلدمة الاحامتؾَة، وإسِاماهتا املحارشة وكري  مؽ ُذٍ اًفئة اًيت أساء إٍهيا اجملمتؽ، ًلرض إظبلح اجملمتؽ، ًو
 وحىت اًخمنَة اًضامةل.   املحارشة يف اًخمنَة الاحامتؾَة واًثلافِة والاكذعادًة، تي

ميىن اس خخدام أنرث من  إذثدٌوع أساًَة إرصاد اًعفي املخـرض ًئلساءة،  :اإلساءة أساًَة وثلٌَات إرصاد حضَة
ؿىل إرصاد  ًعَق  Rehabilitation املساء إٍهيم األظفالمععَح ثأَُي  أنأسَوب إرصادي. ومن اجلدٍر ابذلهر 

ا ؿىل حواهة حِاثَ. وثضلك ؿام  الةل ؿىل أمهَة املضلكة اًيت ًخـرض ًِااذلٍن ثـرضوا ًئلساءة ٌدل األظفال اًعفي وثأزرُي
 :اًخاًَة اإلرصادًةفإهَ ميىن اس خخدام األساًَة 

 اإلساءةارثحاظا وزَلا تؼروف  كد حىون مرثحعة إًََحاخات اًعفي املساء  إن :اًعفي كٌَة ودراسة حاخات -9
 يف وضؽ خعة إرصادًة وؿبلحِة هل حاخات اًعفي جساؿد حتدًد أناًيت ثـرض ًِا وصلكِا. نٌل 

                                                 
متؽ اًـريب املـارص، حد اذلَد َلد، مـوكات دور أخعايئ اًفرد يف اًخـامي مؽ األظفال املساء إٍهيم، مؤمتر اخلدمة الاحامتؾَة واإلظبلح الاحامتؾي يف اجمل رشرش، د. َلد ؾ  - 6

 م. 9003املؤمتر اًثامن ؾرش،
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ف -9 ف الاهفـايل :الاهفـايل اًخفًر خاح ٌَعفي  حِر ًمت ؾلد خَسات من اًخفًر يف حو جسودٍ اًثلة واًخلدي ، ًو
 .ًِا اًخـحري ؾن مضلكخَ واإلساءة اًيت ثـرض

ة ؿىل الاسرتخاء وإزاةل احلساس َة -1 تدرخة ؿاًَة  اًعفي املساء إًََ ٌضـر أنمن املخوكؽ   :اًخدرجيي اًخدًر
حَ ؿىل الاسرتخاء ًـخرب أسَواب اًضـور  إؿادةمفِدا يف خفغ اًلَق واخلوف  من اًخوحر واًلَق واخلوف، ذلا فإن ثدًر

 .س يا خاظة املراُلني األنرباحلساس َة اًخدرجيي فلد ًفِد  إزاةلأسَوب  أماابًعمأهٌُة واألمن هل. 
 أواملواكف اًيت ثؼِر فهيا ظـوابت اًخـحري  وحتدًد م ؿىل مددأ ثأهَد اذلاتواذلي ًلو : يمياًخدؾ  اًخدًرة -2
 .اًخوهَدي اًسَوك
لة اًيت حيدد هبا األفراد أتًِة   هيدف ُذا اًيوع من اإلرصاد :املـريف اإلرصاد واًـبلج -3 إىل حماوةل ثـدًي اًعًر

 .ا ميرون فهيا وابًخايل سَووِم حنوُيتكف اًاٌَمو  خرباهتم وثفسرياهتم
ي الاس خـاهة مبعادر اجملمتؽ -4  اإلساءةاجملمتؽ حلي مضلكة  وكد ًمت اٌَجوء إىل الاس خـاهة تحـغ معادر: واًخحًو

ؾيد ثـرض اًعفي   األمٌَة ؾيد اًرضورة وخعوظا اًعفي، ظحُة خمخط، األهجزة أرسةاًواكـة ؿىل اًعفي مثي 
 .ٌَخعر ثـرض حِاثَ إلساءة صدًدة كد

 نطسم ) انناشئ( :مقترحاث مقذمت نألب ا ا
  ملرتحات ملدمة ٌَوادل :  

 .فىّر كدي أن ثـاكة: ال ثخـامي مؽ ظفكل أتداً وأهت كاضة. متِّي حىت جسىن مضاؾرك -
ىن ابًيت يه أحسن ثـَمي وهتذًة ظفكل  وظي إىل ُدفً اًلايس ًُس إال ًبلهخلام وأهَ ال ثذهر: أن اًـلاب - ٍو

 لوق اًعفوةل.وح ويف حدود اًـلي واًدرشًؽ اًسٌلوي
وثذهر أن . تي كد ًوكـم نأب يف حمية اإلؿاكة فلط ًُس مفِدا دامئا سدياجل االؾخداء فثفّحط سَووم:  -

 ألفـال ختَّف حروحاً معَلة ال ثيدمي.س خـٌلل ااألًفاظ اكاس خـٌلل 
ن ًؤلظفال واٍىدار هَف مي وأكواكل حبوكة األتوة،  اس خخدم أفـاكلو هن وادلاً حٌواًن:  - ىن حي اًزناؿات دون ًخرُب

 يف اًخحاور واإلهعات اإلجياتَني.  اإلظبلح ٍوكنلك  اإلظبلحاحلاخة إىل اًرصاخ وإن 
 صؤون اإلٌُلل والاؾخداء ؿىل األظفال. يةاآلخٍرن: ساؿد من حوكل وجت زلف زلّف هفسم و  -
ٍىهنم ال  أو إٌُلل أظفاهلمال ًخـمدون إًذاء  اآلابءـؼم مف: اًيت أدت إىل احنراف األظفال األس حاب أحبر ؾن -

املـخدٍن اكهوا أظفااًل مـخدى ؿَهيم. واًوادلان اًعلريان يف اًسن أو  اآلابء. ونثريون من ًخفِمون دوافؽ أظفاهلم ًبلحنرافات
ـ  يت ن احذَاخاهتم يف مراحي منومه اخملخَفة. ومثي ذكل اًؼروف اًَااملفذلران ٌَخربة كد ال جيَدان الاؾخياء تأظفاهلم وال ً

واًيت كد  ،واإلؿاكة ،واملرض ،واًعبلق ،اًفلر ثكل املضلكة الاحامتؾَة صان جضلك ضلوظاً إضافِة ؿىل األرسة صأن
أنرث ذما ًلسعون من حٌاايهتم ؿىل  ُسُئون مـامَهتمف م أو قضهبم ؿىل األظفال مـاانهتا األتوان نحيات هئأزيايف ًفرغ 

      .ول أو اخملدرات فِم أكرب من كريمه ًبلؾخداء ؿىل أظفاهلم وإٌُلهلمًخـاظون اٍىح ن. ونذكل اآلابء اذلٍأظفاهلم
ق تنيووضري إىل  اذلهر واألهىث يف اإلساءة سواء اٌَفؼَة أو اجلسدًة هل اهـاكسات سُئة ؿىل هفس َة  ةلممـا إن اًخفًر

ق يف  َمس ًفِو الوملس فاركا يف ثـامي األرسة،  خعوظاً إذا اكهت دلًَ أخوات إانث ،اًعفي اًياصئ سخة ُذا اًخفًر
ق،  ،املـامةل وابًخايل ًخودل دلًَ مز ج من مضاؾر اًلضة واٍىرٍ والاهخلام من أخواثَ اًبليت ال ذهة ًِن يف ُذا اًخفًر

فِؤدي تَ ذكل إىل الاضعراب اًفىري فًِساق إىل الاحنراف وأحِااًن ٌسـى ًخلََد ثرصفاهتن حىت ثمت مـامَخَ نٌل ًـامَن 
 . كري اًسوي

 ملرتحات ملدمة ٌَياصئ :
 حاول أن ثـرف ما ُو سخة ُذٍ اإلساءة املوهجة إًَم. -
إذا ويت أهت اخملعئ حاول ثبليف تـغ األخعاء اًيت ميىن أن ثلوم هبا، أو تـغ األؾٌلل اًيت جضم أهنا  

 اؾخذر ؾن اخلعأ اذلي تدر مٌم .ف  س خلضة اآلخٍرن. وإذا أخعأت
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أن ثلرتف ذهحاً حاول أن جرشح رأًم توضوح حول ؿدم رضاك وسـادثم ؾن األمر، إذا أساء وادلك إًَم دون  -
 اس خخدم يف ذكل ًِجة مؤدتة . 

إذا اكهت ثوخَ إًَم أًفاظ حتمي ظفات ثـخلد أهنا سُئة ؾيم ) مسني ، قيب ... ( ؾزز زلذم تيفسم ؾن  -
ق إزحات كدرثم ؿىل اًخفوق يف أمور خمخَفة و ال ثـر اُامتماً ملا ون .  ظًر  ًلًو

فٌِل كد ٍىوانن واكـني حتت ضلوط مـَية يف اًـمي أو  ،أحِااًن ال حىون ُذٍ اإلساءة من اًوادل أو اًوادلة مذـمدة -
اًضلوط يه اًيت  ثكل ضلوط مادًة ذما جيـٌَِل ؾعحَني و كاضحني ، ذلا ثذهر أن وادلًم حيحاهم و هيامتن ألمرك و أن

 أحِااًن . دون كعدهبا جتـٌَِل ًلسوان ؿََم 
 .أظَة املساؿدة من املرصد املدريس ؾيدما ًخـذر ؿََم حي املضلكة تيفسم -

 
 انمراجع :

 اٍىذة:  -

اٌَفؼَة ضد األظفال من كدي اًوادلٍن يف حمافؼة اٍىرك  اإلساءةَلد ؾحد اًرمحن. املرصي ، انًي.  صلريات، -

ت.م9009ةل اًعفوةل اًـرتَة ًوهَو وؿبلكهتا تحـغ املخلريات ادلميوقرافِة املخـَلة ابًوادلٍن. جم  ، اٍىًو

 م. 9009، دار اًـمل و اًثلافة ،  خمخار، ظفوت، أتياؤان وحصهتم اًيفس َة -

رشرش، د.َلد ؾحد اذلَد َلد، مـوكات دور أخعايئ خدمة اًفرد يف اًخـامي مؽ األظفال املساء إٍهيم، مؤمتر  -

 م. 9003/ 95/1-94ؽ اًـريب املـارص، املؤمتر اًثامن ؾرش، اخلدمة الاحامتؾَة واإلظبلح الاحامتؾي يف اجملمت

لة اًـمي مؽ ادلاؿات وثـدًي اًسَوك اًبلثوافلي  - حمروس. د. مٌال َلد، اًـبلكة تني ذمارسة اًربانمج يف ظًر

-94اًثامن ؾرش، ًؤلظفال املساء إٍهيم، مؤمتر اخلدمة الاحامتؾَة واإلظبلح الاحامتؾي يف اجملمتؽ اًـريب املـارص، املؤمتر 

 م.9003/ 95/1

دة  ، ادلنخور موىس املضِداين،اإلساءة ًؤلظفال ثفلدمه ثلدٍر اذلات وثؤدي هبم إىل الانخئاب والاحنراف - حًر

 . 91502اًـدد  -م 9003دٌسمرب  19 -ُػ 9294من ذي اًلـدة  97اًسخت ، اًرايض اًَومِة

 ألظفال ؿىل اًضخعَة املس خلدََة،اجلَيب، د. سوسن صبهر،آاثر اًـيف واإلساءة  مـامةل ا -

 جمةل اًعفوةل واًخمنَة، حنو إسرتاثَجَة ذلاًة اًعفي من سوء املـامةل. -

 م. 9000( ًس ية 9اًعراوهة، إساءة مـامةل اًعفي اًوادلًة، أصاكًِا ودرخة اًخـرض ًِا، جمةل دراسات، اًـدد) -

 ت: مواكؽ الاهرته -

- http://www.annabaa.org/nba25/ounf.htm 
- http://www.be-free.info/parents 
- http://www.be-free.info/parents/Ar/sexabuse.htm 
- http://www.be-free.info/parents/Ar/emoabusepa.htm  
- http://www.be-free.info/parents/Ar/helpchildpa.htm  
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