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 طفولة بعيدا عن الخطر
أحمد زايد

 ملخص الدراسة

مجثمػ  فػا ا الخطػور    فػيلى تفنيد أنماط العنف الثي يثعرض لها الطفل إ تهدؼ الدراسة
ينخػػرط  فيهػػا  الثػػيأل ػػ اؿ العمػػل  ثػػت تعػػرض فثبػػدأ باسػػثجمف لمفهػػـو العنػػف  أ ػػ الو 

العنػف ضػد األطفػاؿ  الموقف الد لي منها  ثت يعالج المقػاؿ موضحةبش ل قسري الطفل 
   امثػد المقػاؿ السػثجمف عػد  أنمػاط أالػري االناث مػن الػمؿ تنػا ؿ ق ػية الثػاف االنػاث

األسػر   الشػارع   :من العنف الموجو ضػد الطفػل  الثػي تفػرض عليػو مػن ثمثػة م ػادر ىػي
ل ضمن أنماط المخاطر العالمية مثل:  أف ي وف تدال الثيالمدرسة   قدـ أل  اؿ العنف 

الطفػػل مػػاد  لرتجػػار  أ  مػػاد  للنماعػػا  المسػػلحة  ىػػ ا ف ػػم عػػن ق ػػية انثشػػار الػػم ا  
القسػػري للفثيػػا    قػػد تودػػلة الدراسػػة لعػػدد مػػن النثػػا ج أىمهػػا: إف األطفػػاؿ مػػا يمالػػوف 

لخطػػػر .  أف عػػػالت دػػع  ملػػا ب ػػػور العنػػف الػػ ط يعػػػرض حيػػا  األطفػػاؿ ل فػػييعيشػػوف 
نا لثها ت الثيالخطر المحدؽ باألطفاؿ كامن في البيئة الثي يعيشوف فيها   أف دور العنف 

تثأسس على اطر ثقافية جامد    يثت تبريرىا في أغل  األحياف في ضوف األعػراؼ  الدراسة
السا د  أ  في ضوف مفاىيت دينية مغلوطة .  ال  ك أف اسثمرار ى ه المخاطر  ما يثرتػ  

اآلالػرين  فػييها من أثار نفسية  اجثماعية يؤدط إلػى ت ػريس ثقافػة الخػوؼ  عػدـ الثقػة عل
 .الثقدـ  السمـ  األمن تقيد عدـ الثسامح معهت    كلها عنادر 

 مجثم  فا ا الخطور   الطفل  العنف  الم ا  القسري  الثاف االناث. ال لما  الدالة:

 
                                                 


 القاهسة علم االجتماع بكليت اآلداب جامعت استاذ 
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 دالل تعريفي:م

على العيش المشثرؾ بين بنى البشػر . فػم يم ػن تثأسس المجثمعا  اإلنسانية  
أف يسػػثقيت المجثمػػ   فػػى أداف  وا فػػو  تحقيػػا أىدافػػو العامػػة )  األىػػداؼ الخادػػة 
ألفػػراده ( د ف أف يثعػػا ف كػػل أع ػػاف المجثمػػ  .  ال يم ػػن تحقيػػا  لػػك إال إ ا قبػػل  
 كػػل ع ػػو فػػى المجثمػػ  األع ػػاف اآلالػػرين    اعثػػرؼ بوجػػودىت  حقهػػت فػػى الحيػػا 
 العيش ال ػريت .  يعػد ىػ ا االعثػراؼ إدراكػا ألىميػة اآلالػرين فػى حيػا  الفػرد .  عنػد 
ىػػ ا الحػػد يثحػػوؿ الفػػرد مػػن الثركيػػم علػػى ل األنػػا ل إلػػى الثركيػػم علػػى ل الػػنحن ل   أط 
يثحػػػوؿ الفػػػرد مػػػن حالػػػة األنانيػػػة  الثمركػػػم حػػػوؿ الػػػ ا  إلػػػى حالػػػة مػػػن االنػػػدما  فػػػى 

وف فيو .  لقد كانة ىػ ه ىػى الغايػة ال بػرط لجميػ  اآلالرين ال ين يعيش فيهت  يعيش
األديػػاف السػػما ية   الثػػى حثػػة اإلنسػػاف علػػى أف ينبػػ  االقثثػػاؿ  ال ػػراع  العنػػف  اف 

    كمػا ح ػثو علػى العػدؿ  المسػا ا  يركن إلػى الثعػايش مػ  اآلالػرين فػى سػمـ    ػاـ
الف ػػػر   كفلػػػة ل ػػػل األفػػػراد فػػػى المجثمػػػ  حقوقػػػا فػػػى العػػػيش ال ػػػريت   كمػػػا سػػػعى

الفلسفى  االجثماعى إلى تأكيد نفس الغايػة   عنػدما أكػد علػى أف الحيػا  االجثماعيػة 
ال تثأسس  إال على الثعا ف  الثبادؿ . فػالمجثم  مػا ىػو إال بنػاف ع ػوط تثػداالل فيػو 
الم ونا   تث امل    ال يسثطي  أفراده  جماعاتو أف يسثقيموا فػى حيػا  منةمػة د ف 

جثمػػاعى .  لقػػد جػػاف  المواثيػػا  االتفاقيػػا  الد ليػػة المعادػػر  الثعػػا ف  الثعاقػػد اال
لثؤكد حقوؽ اإلنساف    لت ت ثفى بأف كفلة حقوقا لرنساف بشػ ل عػاـ بػل حا لػة 
أف ت فل حقوقا للفئا  االجثماعية الثى يم ن أف تعانى من ال عف  قلة الحيلة مثل 

األطفاؿ  حمػايثهت  تنشػئثهت المرأ   األطفاؿ . من ىنا فقد  دد  على أىمية رعاية 
تنشػػئة سػػليمة تحػػافم علػػيهت جسػػديا  عقليػػا  نفسػػيا.   ألقػػة علػػى اآلبػػاف  المجثمػػ  

 حقوقا لهؤالف األطفاؿ فى الح وؿ على الرعاية  الحماية  األمن .  
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 تسعى المجثمعا  إلى تحقيػا ىػ ه ال ػور  النمو جيػة الثػى يسػود فيهػا السػمـ 
ل ن السعى نحػو تحقيػا الم ػالح الشخ ػية بطػرؽ غيػر  الثعا ف  حماية الحقوؽ .   

مشػػر عة   الرغبػػة فػػى السػػيطر   الهيمنػػة    الجنػػوو نحػػو القمػػ   االسػػثعباد للفئػػا  
الفقيػػػر   األقليػػػا     الرغبػػػة فػػػى  االنثقػػػاـ  فػػػرض الػػػرأط بػػػالقو  ...  غيػػػر  لػػػك مػػػن 

ليهػا الحيػا  األسالي  المشر عة  غير المشر عة يؤدط إلػى كسػر األسػس الثػى تقػـو ع
االجثماعية   أ  بػاألحرط يػؤدط إلػى كسػر األسػس الثػى تقػـو عليهػا النةػر  ال ػحيحة 
لرنساف  الثى تثأسػس علػى حػ  الخيػر  السػمـ  الثعػا ف  حمايػة ال ػعفاف  رعػايثهت 
 عػدـ تعري ػػهت للخطػػر.  غالبػا مػػا ي ػػوف العنػف ىػػو أحػػد األد ا  الر يسػية الثػػى يػػثت 

لألسس القويمة للمجثم  . دحيح أف ىناؾ طرقػا  أسػالي   من الملها ى ا االالثراؽ
عديػػػد  يػػػثت بهػػػا ىػػػ ا االالثػػػراؽ    ىػػػى كػػػل األسػػػالي  الثػػػى يطلػػػا عليهػػػا األسػػػالي  
المنحرفػػػة  غيػػػر المشػػػر عة الثػػػى يعاقػػػ  عليهػػػا القػػػانوف    ىػػػى أي ػػػا كػػػل األسػػػالي  

عثػػاد  .  ل ػػن المنحرفػػة الثػػى قػػد يقبلهػػا المجثمػػ   يعثبرىػػا مػػن األمػػور الطبيعيػػة  الم
العنف يبقى من أ د طػرؽ االثػراؽ  كسػر أسػس الحيػا  االجثماعيػة  ػد   قػو  .  مػن 
العنػف مػا يػػدالل تحػة بنػػد الجريمػة   منػػو مػا يسػرط فػػى المجثمػ   يػػثت تبريػره ب ػػور 

 مخثلفة .

فمػا ا يعنػػى العنػػف ة كلمػة العنػػف فػػى اللغػة العربيػػة ىػػى أسػت مشػػثا مػػن الفعػػل ل 
بشد   قو      المػو  عييػره .  كػاف العنػف فػى اللغػة يشػير إلػى  َعَنف ل  معناه : أال ه

معنػػى مبا ػػر يػػرتبس بالقسػػو   الشػػد  الةػػاىر  المبا ػػر  مػػن ناحيػػة    مػػن ناحيػػة أالػػرط 
بالمعػػػػاير   اللػػػػـو اللفةػػػػى .   أحسػػػػ  أف المعنػػػػى االدػػػػطمحى العلمػػػػى فػػػػى العلػػػػـو 

ين . فػالعنف فػى المعنػى االجثماعية ل لمة ل عنف ل ال يخػر  كثيػرا عػن ىػ ين المعنيػ
  إلحػػاؽ األ ط بػػاآلالرين قػػد يػػثت  االدػػطمحى العلمػػى ىػػو إلحػػاؽ األ ط بػػاآلالرين  

عن طريا العنف الفيميقػى المبا ػر الػ ط ي ػاحبو اسػثخداـ القػو  الفيميقيػة    قػد يػثت 
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بػػالمعنى غيػػر المبا ػػر الػػ ط يػػرتبس ب ػػور العنػػف اللفةػػى أ  الرمػػمط .  يػػدرؾ النػػاس 
اقف الحيػا  اليوميػة  جػود ىػ ه المعػانى للعنػف   فعنػدما حا لػة احػدط العنف فى مو 

الدراسػػا  تعريػػف العنػػف فػػى أ ىػػاف النػػاس  رد  معػػانى مرتبػػة علػػى النحػػو الثػػالى : 
تػػدمير اآلالػػرين   ال ػػرن   االنثقػػاـ مػػن النػػاس   إيػػ اف النػػاس  الخػػر   عػػن األدػػوؿ 

 الغلةػػة فػػى الثعامػػل  فػػرض  سػػوف اسػػثخداـ السػػلطة    أالػػ  الحػػا بػػالقو     الشػػد  
الرأط بالقو .  من ثت فهناؾ   ل من أ  اؿ األ ط النفسى أ  الفيميقى فى كل ى ه 

 المعانى للعنف الثى تسود بين الناس.

 يُمػػارس العنػػف فػػى مواقػػف الحيػػا  اليوميػػة ب ػػور مخثلفػػة يم ػػن أف تنػػدر  مػػن 
وره إلػػى القثػػل . العنػػف اللفةػػى البسػػيس إلػػى العنػػف الةػػاىر الػػ ط ي ػػل فػػى أبشػػ  دػػ

 مهما كانة دور العنف إال انو يثش ل دا ما فى ضوف عمقػة قػو  يفػرض فيهػا طػرؼ 
مػػا علػػى الطػػرؼ األالػػر سػػطوتو الجسػػدية أ  المعنويػػة .   إ ا مػػا تأملنػػا دػػور العنػػف 
المخثلفة  الثى يم ن أف نعدد منها القثل  ال رن  إحػداث العاىػة  السػرقة بػاإلكراه 

 سػػػػوف االسػػػػثخداـ  اإلىمػػػػاؿ  االبثػػػػماز  الثحػػػػري     ال ػػػػور  القػػػػ ؼ  االسػػػػثغمؿ 
المحثملة النثهاؾ الجسد    كل ى ه ال ور من العنف تحػدث فػى مواقػف اجثماعيػة 
يحػا ؿ فيهػػا طػػرؼ مػا فػػرض قوتػػو  إرادتػػو علػى طػػرؼ أالػػر   بمعنػى أنػػو ال يثػػيح آلالػػر 

ضػػوف ىػػ ا  فردػػة الثحػػرؾ بحريػػة   أ  تحقيػػا أىدافػػو أ  الح ػػوؿ علػػى حقوقػػو .  فػػى
المعنػػػى يم ػػػن النةػػػر إلػػػى دػػػور القسػػػو   االسػػػثغمؿ أ  اإلىمػػػاؿ الثػػػى يثعػػػرض لهػػػا 
األطفػػاؿ  المػػراىقين   علػػى أنهػػا  ػػ ل مػػن أ ػػ اؿ العنػػف يمارسػػو طػػرؼ أقػػوط علػػى 
طػػرؼ أضػػعف .  سػػواف تعػػرض األطفػػاؿ  المػػراىقين لهػػ ه ال ػػور مػػن القسػػو   سػػوف 

المدرسػػػػة   ف نهػػػػا تشػػػػ ل انثهاكػػػػا  االسػػػػثخداـ  اإلىمػػػػاؿ فػػػػى األسػػػػر  أ  الشػػػػارع أ 
لحقوقهت  حرمػانهت مػن األمػن  الرعايػة  الحمايػة الثػى يسػثحقونها    ىػى مػن الناحيػة 
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األالرط تفريس فى الواجبا  من قبل المجثم  بعامة    من قبل المسئولين المبا ػرين 
 عن تنشئة ىؤالف األطفاؿ  المراىقين بخادة ,      

يث ػػمن فقػػس إلحػػاؽ األ ط  ال ػػر بػػاآلالرين    يػػدؿ  لػػك علػػى أف العنػػف ال  
 ل نػػػو يث ػػػمن أي ػػػا اسػػػثخداما للقػػػو  بشػػػ ل سػػػافر    يثرتػػػ  عليػػػو سػػػل  حقػػػوؽ 
اآلالرين أ  الثفريس فيها . ف  ا ما دورنا العنف على أنو طاقة عدا ية تنبعث من طرؼ 
نحػػػو طػػػرؼ فالػػػر   فػػػأف ىػػػ ه الطاقػػػة العدا يػػػة تنػػػثج عػػػن سػػػوف اسػػػثخداـ للقػػػو  الثػػػى 

 هػػا طػػرؼ علػػى طػػرؼ فالػػر   كمػػا أنهػػا تسػػل  الطػػرؼ اآلالػػر حقػػو فػػى السػػيطر  يمثل
علػػى جسػػده أ  الثمثػػ  بالحيػػا  أ  تحقيػػا أىدافػػو أ  اتخػػا  قػػرارا  الادػػة بنفسػػو أ  
الثمثػػ  بالحريػػة الطبيعيػػة    ت ػػوف النثيجػػة النها يػػة للعنػػف ف ط  ضػػرر يلحػػا بػػالطرؼ 

الطرؼ الواق  عليو العنف فقس   بػل الواق  عليو العنف .  ال يقث ر ى ا ال رر على 
يمثد ليشمل كل المجثم  . فػالعنف بهػ ا المعنػى يقػف علػى طػرؼ نقػي  مػ  مبػاد  
الثعػػا ف  الث ػػامن  السػػمـ الثػػى يثأسػػس عليهػػا العمػػراف البشػػرط.  لػػ لك فػػ ف العنػػف 

 يباعد بين األفراد    يؤسس لثقافة الثهميش  االسثبعاد  الةلت االجثماعى .

عنف بطرؽ عديد    تأال  فى الغال    ل الثنا يػا  . فهنػاؾ الثفرقػة  ُي نف ال
العامػػة بػػين العنػػف الفيميقػػى ) كال ػػرن (  العنػػف اللفةػػى ) كالقػػ ؼ مػػثم (   أ  بػػين 
العنف المادط ) كال رن أ  القثل مثم (  العنف المعنػوط أ  الرمػمط ) كاإلىمػاؿ أ  

أط ال ط يحدث بش ل مبا ر فى نسيج الثخويف مثم (   أ  بين العنف الثفاعلى ) 
الثفػػاعم  اليوميػػة سػػواف أكػػاف ماديػػا أـ معنويػػا (  العنػػف البنػػا ى ) أط العنػػف الل ػػيا 
بالبيئة الثى يعيش فيهػا المػرف كػالفقر  ال وضػاف  تػردط األ ضػاع البيئيػة (   أ  العنػف 

ن األبنػاف األدا ى أ  الوسيلى ) ال ط ي وف  سػيلة لبلػوغ غايػة  ىػدؼ معػين مثػل عقػا
بهػػدؼ تػػربيثهت (    العنػػف الغػػا ى الػػ ط ي ػػوف غايثػػو العنػػف .  مػػ   أالػػ  كػػل ىػػ ه 
الث نيفا  فى االعثبار ف ف فهت العنف على نحو أف ل يسثلـم النةر إليػو مػن الػمؿ 
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السياؽ أ  زا يثين : الما ية األ لى : ىى الما ية األفقية  ينةر إلى العنف ىنا فى ضوف 
فيػػػو . فثمػػػة عنػػػف يمػػػارس داالػػػل األسػػػر  ) العنػػػف األسػػػرط (   الػػػ ط يمػػػارس  الحيػػػم

ك رن األبناف  الم جا   الثػاف اإلنػاث  سػوف اسػثخداـ األطفػاؿ فػى العمػل  الػم ا  
المب ر ... الخ .  ثمة عنف يمػارس فػى الشػارع كػالعنف الػ ط يمػارس علػى األطفػاؿ 

أ  البلطجػة .  المشردين أ  على األطفاؿ فػى طػريقهت إلػى المدرسػة   أ  المشػاجرا 
 قػػػد يػػػثت العنػػػف داالػػػل مؤسسػػػة أ  تنةػػػيت اجثمػػػاعى   كػػػالعنف الػػػ ط يمػػػارس علػػػى 
األطفػػاؿ داالػػل المػػدارس أ  السػػجوف أ  داالػػل مؤسسػػا  األحػػداث أ  بػػد ر الرعايػػة 
االجثماعيػػة للمسػػنين أ  األطفػػاؿ المشػػردين . أمػػا الما يػػة الثانيػػة فهػػى الما يػػة الرأسػػية 

نةػػر  موضػػوعية علػػى أنػػو عنػػف موجػػو إلػػى فئػػا  ضػػعيفة    الثػػى ينةػػر فيهػػا إلػػى العنػػف
كاألطفػػػاؿ  النسػػػاف .  ىنػػػا يم ػػػن أف نميػػػم بػػػين أنػػػواع مخثلفػػػة مػػػن العنػػػف كثشػػػغيل 
األطفػػاؿ    الثػػاف اإلنػػاث    االعثػػداف علػػى األطفػػاؿ بال ػػرن أ  القسػػو     االتجػػار 

حػػػر ن بالبشػػػر    ال ػػػور المخثلفػػػة لمعثػػػداف الجنسػػػى    اسػػػثخداـ األطفػػػاؿ فػػػى ال
  سوؼ نسثخدـ في ى ه الورقة ى ا الث نيف . ال راعا  المسلحة .

 رغت  جود قدر من االسثعداد البيولػوجى للسػلوؾ العػد انى   إال انػو مػن األمػور 
ىػو سػلوؾ مػثعلت   أط أف جلػو يػثت اكثسػابو مػن البيئػة  البديهية اآلف القوؿ بأف العنف

رض للعنػف يولػد مميػدا مػن العنػف.  يعنػى الثى ينشأ فيهػا الفػرد     إف مميػدا مػن الثعػ
 لػػػك ببسػػػاطة القػػػوؿ أف العنػػػف ىػػػو  ليػػػد الةػػػر ؼ االجثماعيػػػة     أف المجثمعػػػا  
ت نعو  تبرره   تؤطره بطرؽ ثقافية .  نسثطي  أف ندرؾ ى ا أ ا ما تأملنا األلفاظ الثى 

سػػر  يطلقهػػا النػػاس علػػى السػػلوؾ الػػ ط يودػػف أحيانػػا كثيػػر   بأنػػو سػػلوؾ عنيػػف   فاأل
الثى تشغل األطفاؿ ال غار  تشا عليهت تدعى أنها تعػودىت علػى تحمػل المسػئولية   
 األسر  الثى تجرو الفثيا  ال غار فى أجسادىن  نفوسهن من المؿ عمليػة الخثػاف 
 تسػػمى ىػػػ ا بحمايػػة عفػػػة الفثػػا     األسػػػر  الثػػى ت ػػػرن ال ػػغار تػػػدعى أنهػػا تػػػربيهت 
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إلػى أق ػى مػدط عنػدما ي ػبح العنػف ل ػيا  ته ن سلوكهت .  قد ي ػل ىػ ا األمػر 
ببنيػة الثقافػػة  يشػػ لها كيفمػػا  ػػاف  ي ػػبغها ب ػػبغثو .  فػػى ىػػ ا الةػػرؼ ي ػػبح العنػػف 
سػػلوكا مشػػاعا  مقبػػوال   بػػل أنػػو قػػد يحةػػى بالثف ػػيل  المػػديح .  يحػػدث  لػػك حػػين 
ي بح الشخص ال ط يأال  حقو بيده أف ػل مػن الشػخص الػ ط يسػثعين بالشػرطة أ  

الح ػػوؿ علػػى ىػػ ا الحػػا     حػػين ي ػػبح الرجػػل الػػ ط ي ػػرن ز جثػػو الق ػػاف فػػى 
أطفالو رجم قادرا عل ضبس زماـ األسر  . ىنػا ت ػبح البنيػة االجثماعيػة مشػبعة ب ػور 
العنػػػف الثػػػى تبػػػد  ممارسػػػثها طبيعيػػػة     ال يملػػػك مػػػن تنثهػػػك حقػػػوقهت الملهػػػا إال 

علػػػى أف يراجعػػػوا  ال ػػػمة . فال ػػػغار  أمثػػػالهت مػػػن ال ػػػعفاف ي ػػػبحوف غيػػػر قػػػادرين
ال بػػػار فػػػى قػػػراراتهت الثػػػى تمػػػس مسػػػثقبلو    ال يسػػػثطيعوف رفػػػ  أدػػػواتهت بػػػال مـ   
فمراجعة ال بار   أ لى القو  فى األسػر   المدرسػة يعػد ضػربا مػن ل العيػ  ل الػ ط ال 
تقبلػػو الثقافػػة  لػػن تقبلػػو.  لػػ لك فػػ ف الطريػػا ال ػػحيح لفهػػت العنػػف الموجػػو لألطفػػاؿ 

ىػػػػو فهػػػػت لألطػػػػر الثقافيػػػػة  البنا يػػػػة  االجثماعيػػػػة  –الثػػػػالى مقا مثػػػػو  ب – المػػػػراىقين 
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المحيطػػة بػػو   الثػػى يثخػػ  منهػػا النػػاس  را ػػ  لثبريػػر سػػلوكهت   إضػػفاف الطػػاب  الثقػػافى 
المشػػػر ع عليػػػو   ال مػػػن جانػػػ  األقويػػػاف الػػػ ين يمل ػػػوف زمػػػاـ القػػػو  فػػػى األسػػػر  أ  

أمػامهت لعنف  ال ين ال يجد ف المدرسة    ل ن من جان  ال عفاف ال ين يثعرضوف ل
 إال الموافقة على ما يقرره ال بار األقوياف بل  تبريره من أجل العيش .

لعػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػػوعى بهػػػػػػػػػػػ ه 
الةػػػػػػػر ؼ الم بلػػػػػػػة لحقػػػػػػػوؽ 
األطفاؿ  ما يثرتػ  عليهػا مػن 
تعري ػػػػػػهت للعنػػػػػػف  القسػػػػػػو  
 الخطػػػػػػػر ىػػػػػػػو الػػػػػػػ ط دفػػػػػػػ  
 –المنةما  الد لية  الوطنية 

 علػػػػػػػػػػػػػػى رأسػػػػػػػػػػػػػػها منةمػػػػػػػػػػػػػػة 
إلػػػػػػػػى إعػػػػػػػػاد   –اليونيسػػػػػػػػيف 

االعثبػػػار للطفولػػػػة مػػػػن الػػػػمؿ 
تبنػػػػى الػػػػنهج الحقػػػػوقى الػػػػ ط 
يطالػ  بثوسػػي  مةلػة الحمايػػة 
ألطفالنػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػن النػػػػػػػػػػػاحيثين 
الثشػػريعية  االجثماعيػػة.  لقػػد 
تجسػػد  لػػك علػػى نحػػو جلػػي 
فػػى ن ػػوص االتفاقيػػة الد ليػػة 
لحقػػوؽ الطفػػل  الثػػى داللػػة 

  2662حيػػػػػػم الثنفيػػػػػػ  عػػػػػػاـ 
ـ الثمييم ضدىت بسب  اللوف أ  العرؽ  كما أكد   أكد  على حماية األطفاؿ  عد

 26الماد  
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واإلدارية واالجتماعية والتعليمية ادلالئمة حلماية الطفل من  
كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو 
العقلية واإلمهال أو ادلعاملة ادلنطوية على إمهال، وإساءة 

ية، وىو ادلعاملة أو االستغالل، مبا يف ذلك اإلساءة اجلنس
يف رعاية الوالد )الوالدين( أو الوصي القانوين )األوصياء 
القانونيٌن( عليو، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل 

 .برعايتو
ينبغي أن تشمل ىذه التدابًن الوقائية، حسب  -2

االقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفًن 
ل الدعم الالزم للطفل وألولئك الذين يتعهدون الطف

برعايتهم، وكذلك لألشكال األخرى من الوقاية، 
ولتحديد حاالت إساءة معاملة الطفل ادلذكورة حىت اآلن 
 واإلبالغ عنها واإلحالة بشأهنا والتحقيق فيها ومعاجلتها 

 ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب االقتضاء
 تفاقية حقوق الطفل: اادلصدر
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علػػى حقػػوقهت فػػى الحيػػا   النمػػو  الثعلػػيت  الثمثػػ  بوقػػة الفػػراغ  عػػدـ تشػػغيلهت أ  
   تقػػػـو علػػػى تطبيػػػا ىػػػ ه أ ػػػراكهت فػػػى األعمػػػاؿ الحربيػػػة  غيػػػر  لػػػك مػػػن الحقػػػوؽ

طبيػا ت من البراف مسثقلين تقـو بمثابعػةاالتفاقية لجنة حقوؽ الطفل   ىى ىيئة م ونة 
.  لعػػل االتفاقيػػة الد ليػػة لحقػػوؽ الطفػػل   مػػا يثفػػرع عنهػػا مػػن تشػػريعا   بر توكػػوال 

 المعػػػدؿ لقػػػانوف الطفػػػل  0225لسػػػنة  203إدػػػدار القػػػانوف الم ػػػري للطفػػػل رقػػػت 
يش ل أحػد الخطػوا  الهامػة فػى ىػ ا الم ػمار. فقػد كفػل ىػ ا  2663ال ادر عاـ 

تعنيفػو أ  القسػو  عليػو أ  تعري ػو للخطػر القانوف للطفل حقوقا تمن  مػن اسػثغملو أ  
 تمنحو فى نفس الوقة الحا فى الثنشئة السليمة  الرعاية ال ػحية  النفسػية  حمايػة 
أمنو  مسثقبلو.  لقد لعبػة منةمػا  المجثمػ  المػدني الثػى تػداف  عػن حقػوؽ الطفػل 

جػػاؿ د را ىامػػا فػػى إدػػدار ىػػ ا القػػانوف  كمػػا أف جهودىػػا تثمايػػد يومػػا بعػػد يػػـو فػػى م
 الدفاع عن األطفاؿ  حماية حقوقهت.

 األطفاؿ تحة  طأ  العمل : -0

قد يقػـو الطفػل بػبع  األعمػاؿ الثػى تػثمفـ مػ  مرحلثػو العمريػة    بشػ ل تطػوعى  
كالمسػػػاعد  فػػػى أعمػػػاؿ المنػػػمؿ   أ  مشػػػاركة األسػػػر  فػػػى عملهػػػا المراعػػػى أ  ال ػػػناعى 

اىا إ  يفعل  لػك ف نػو فػى العػاد  )الحرفى( أ  غير  لك من األعماؿ .  الطفل أ  المر 
يفعلو بسعاد   رضا    كأف العمل به ا الش ل ي مل مشوار اللع  لديػو.  لػ لك يقػاؿ 

للطفػل     االجثمػاعي الجسػمى  أف مثل ى ه األعماؿ تسهت فػى النمػو العقلػى  النفسػى
مح نػػو يػػثعلت مػػن الملهػػا معػػانى المسػػئولية االجثماعيػػة  الثعػػا ف  الث ػػامن  الثسػػاأكمػػا 

علػى الطفػل أعبػاف ال  ح  اآلالرين  غير  لك من القيت البناف  .  ل ػن أ ا مػا  ضػعة 
نفسػػو  عقلػػو  بدنػػو  أ  تعرضػػو للمخػػاطر   أ  تهػػدد  فػػي  تهػػدد الطفػػل طاقػػة لهػػت بهػػا

مسػػػثقبلو  تثركػػػو فريسػػػة لمسػػػثغمؿ  سػػػوف االسػػػثعماؿ   تسػػػلبو حقوقػػػو الثػػػى كفلثهػػػا لػػػو 
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لوطنيػػة   عنػػدما يحػػدث  لػػك فأننػػا ن ػػوف ب ػػدد مشػػ لة المواثيػػا  القػػوانين الد ليػػة  ا
 اجثماعية كبير .

 لقد تفاقمة ى ه المش لة إلى درجة تحولػة معهػا إلػى مشػ لة لػدط كثيػر مػن     
الثقريػر ال ػادر عنهػا فػي يونيػو  المجثمعا  فى العالت  إ  تقدر منةمة العمل الد ليػة فػى

عػػدد العػػاملين مػػن  عمالػػة األطفػػاؿ ـ بمناسػػبة اليػػـو العػػالمي ضػػد0222الماضػػي للعػػاـ 
سػنة(   أف  21 – 2مليػوف طفػل )فػى الفئػة العمريػة مػن  022األطفاؿ فى العالت بنحػو 

مليػػوف يعملػػػوف فػػػى وػػر ؼ غيػػػر فمنػػػو أ   22مليػػوف طفػػػل يعملػػوف كػػػل الوقػػػة    202
سػػنة  22سػنوا     3مليػوف ممػػن تثػرا و أعمػارىت بػػين  202م ػر  بال ػحة    حػػوالى 

الثعليت )لت يسبا لهت دالػوؿ المدرسػة أ  تسػربوا مػن الثعلػيت( .  يثوقػ  أف محر موف من 
مليػوف طفػل عامػل .  تعػد م ػر  احػد   022يمداد ى ا العدد فػى المسػثقبل لي ػل إلػى 

من الد ؿ الثى تنثشر فيها عمالة األطفػاؿ  فػرغت أف  الثعلػيت فػى م ػر قػد أدػبح تعليمػا 
األساسػػى  إال أف بعػػ  األسػػر مػػا تػػماؿ تعثمػػػد  إلماميػػا ل ػػل األطفػػاؿ فػػى مرحلػػة الثعلػػيت

بش ل مثمايد على عمالة األطفػاؿ     أف إلماميػة الثعلػيت لػت تقػ  علػى ىػ ه المشػ لة . 
على الرغت من تناقص حجػت عمالػة األطفػاؿ مػ  مػر ر الوقػة   إال أنهػا مػا تػماؿ تشػ ل   

م ر   األطفاؿ فى حيث يشير المسح القومى لعمالة من إجمالى قو  العمل  كبير  نسبة  
 ال ط قاـ بو الجهاز المركمط للثعبئة العامة  اإلح اف بالثعا ف مػ  منةمػة العمػل الد ليػة 

مليػػوف  2.26  يشػػير إلػػى أف عػػدد األطفػػاؿ العػػاملين فػػى م ػػر ي ػػل إلػػى  0222عػػاـ 
  سػػنة . 24 – 2األطفػػاؿ فػػى الفئػػة العمريػػة مػػن % مػػن إجمػػالى  6.0طفػػل أط حػػوالى 

مالة فى الريف  الح ر علػى حػد السػواف    إف كانػة أعلػى فػى المنػاطا ى ه الع ترت م  
  كمػا أنهػا تنثشػر بػين  ا  مؤ ػرا  الثنميػة المثدنيػةالريفية  المنػاطا الم ثةػة بالسػ اف 

  أالطر ما فى األمر  كما أ ار المسح القومى لعمالة األطفاؿ فى م ر  ال كور  اإلناث.
ن عمالػة األطفػاؿ تعمػل بشػ ل دا ػت     أف % مػ 14ف ف نسبة ت ل إلػى  0222لعاـ 
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بع هت يعمل فى أعماؿ تعرضهت بش ل مبا ر للخطر مثل العمػل فػى دػناعة األلمونيػـو 
بػػػالورش ال ػػػغير     فػػػى دػػػناعة المثفجػػػرا   فػػػى المحػػػاجر  ال هربػػػاف  الغػػػاز .  تشػػػير 

ألطفػػاؿ البحػػوث الثػػى تجػػرط علػػى األطفػػاؿ العػػاملين إلػػى حقيقػػة ىامػػة مفادىػػا أف ىػػؤالف ا
)  تشير نثا ج المسح السابا اإل ار  يحرموف من الثعليت   فهت أما مثسربوف من الثعليت 

قػد تسػربوا مػػن هت المسػح غطػي% مػن األطفػاؿ العػػاملين الػ ين 22.1إلػى أف نسػبة إليػو 
    أف النسػػبة أ  لػػت يلثحقػػوا بػػالثعليت مطلقػػا (ت نثيجػػة سػػوف معاملػػة المدرسػػين لهػػتالثعلػػي

الثعليت منهت ضئيلة للغاية.  معنى ى ا أف ىؤالف األطفاؿ يحرموف من أبسػس الثى تسثمر ب
حقػػوقهت  ىػػو الثعلػػيت  ف ػػم عػػن حقهػػت فػػى السػػعاد   اللعػػ   النمػػو الجسػػدط  العقلػػى 

  النفسى السليت .

 يحػػدث ىػػ ا رغػػت االىثمػػاـ الػػد لى  الػػوطنى بالثحػػ ير مػػن مخػػاطر عمالػػة األطفػػاؿ . 
لى بعمالػة األطفػاؿ منػ   قػة مب ػر   يرجػ  إلػى إنشػاف منةمػة  قد بػدأ ىػ ا االىثمػاـ الػد  

    منػ   لػػك الحػين الػ ط دػػدر  فيػو اتفاقيػػة الحػد األدنػػى  2626العمػل الد ليػة عػػاـ 
لثشغيل األحداث فى المنشآ  ال ناعية ) تت تحديػد السػن فػى ىػ ا الوقػة بأربعػة عشػر 

اتفاقيػة حقػوؽ الطفػل ال ػادر   سنة (   توالة االتفاقيا   الثعديم  إلى أف تراكمػة فػى
)  الثػػى داللػػة إلػػى حيػػم الثنفيػػ  عػػاـ  2656عػػن الجمعيػػة العامػػة لألمػػت المثحػػد  عػػاـ  

(.  لقد  قعة م ر على كل ى ه االتفاقيا     ل ن األىت مػن  لػك ىػو اىثمػاـ 2662
القػػانوف الم ػػرط منػػ   قػػة مب ػػر بموضػػوع تشػػغيل األطفػػاؿ .  قػػد تػػدرجة الثشػػريعا  

.  2652سػنة فػى عػاـ  24ى رف  سن العمل بالنسبة لألطفاؿ حثى  دل إلػى الم رية ف
سػنة . ىػ ا  20 حةر  الثشريعا  تشغيل األطفاؿ قبل ىػ ا السػن أ  تػدريبهت قبػل سػن 

ف م عن ال مانا  الثى  ضعثها القوانين المخثلفة لحمايػة األطفػاؿ العػاملين بالمنشػآ  
 لقػػد توجػػة كػػل ىػػ ه الجهػػود ب دػػدار قػػانوف ال ػػناعية مػػن الناحيػػة ال ػػحية  النفسػػية . 

 الػػ ط يعػػد  ثيقػػػة ىامػػة لحمايػػة حقػػوؽ الطفػػػل الم ػػرط . تنطلػػا كػػل المواثيػػػا   الطفػػل 
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الد لية  القوانين الوطنية من مبدأ إنسانى عاـ مفاده أف األطفاؿ لهػت حػا الرعايػة  الثعلػيت 
فػ ف إرىػاؽ أجسػادىت بحيث يثت إعدادىت لثسلت زماـ المسئولية فى المسثقبل    مػن ثػت 

 . ل اعثداف سافرا عليهتبه ه األعماؿ الشاقة من  ال غر يحرمهت من ى ا الحا  يش

  تفػػرؽ المنةمػػا  الد ليػػة المعنيػػة بشػػئوف األطفػػاؿ  تشػػغيلهت كاليونيسػػيف  منةمػػة 
العمػػػل الد ليػػػة بػػػين األعمػػػاؿ الثػػػى يم ػػػن أف يقػػػـو بهػػػا الطفػػػل طوعػػػا كنػػػوع مػػػن المشػػػاركة 

تسػػػهت فػػػى ت وينػػػو النفسػػػى  العقلػػػى    األعمػػػاؿ الثػػػى يقػػػـو بهػػػا األطفػػػاؿ  االيجابيػػػة الثػػػى
ال عفاف قسرا بسب  إجبار   يهت لهت.  ل لك فقد حردة ى ه المنةما  الد لية على 
تقػػدـ تعريػػػف لعمػػػل األطفػػػاؿ ي شػػف عػػػن ىػػػ ا المعنػػػى السػػلبى للعمػػػل  ىػػػو ل كػػػل جهػػػد 

نفسػػية أ  العقليػػة  يثعػػارض مػػ  جسػػدط يقػػـو بػػو الطفػػل  يػػؤثر علػػى حالثػػو الجسػػدية أ  ال
.  يدالل تحة ى ا الثعريف لعمالػة األطفػاؿ أنػواع مخثلفػة مػن العمػل )تعليمو األساسى ل 

تثدر  من األعماؿ الثى ال تش ل الطور  جسدية بقدر ما تحـر الطفل من الثعليت كالعمل 
  مػر را فى  رش إدمو السيارا  أ  العمل فى الخدمة المنمليػة أ  فػى مػآرن السػيارا  

باألعمػػاؿ الخطػػر  الثػػى تهػػدد ال ػػحة البدنيػػة  الف ريػػة  المعنويػػة للطفػػل سػػواف أكػػاف ىػػ ا 
بسػػب  طبيعػػة العمػػل أ  بسػػب  الةػػر ؼ الثػػى ينفػػ  فيهػػا كالعمػػل فػػى المنػػاجت  المحػػاجر 
 المدابغ  المسابك  دناعة األلعان النارية  البحث عن النفايا   غير  لك من األعماؿ 

لثػػى تعثبػػر أسػػوأ أنػػواع األعمػػاؿ علػػى اإلطػػمؽ  ىػػى األعمػػاؿ الثػػى تعػػرؼ   إلػػى األعمػػاؿ ا
د ليػػا باالسػػثعباد أ  االسػػثرقاؽ كالثجنيػػد اإلجبػػارط  العمػػل لسػػداد ديػػن  العمػػل بالػػدعار  
 األعماؿ اإلباحية   األنشطة غير المشر عة.  تعثبر األعماؿ الثى تعرض األطفاؿ للخطػر 

. ففػى ىػ ه األعمػاؿ يعػانى األطفػاؿ مػن عػ ف العمػل  من أ د األعماؿ تأثيرا علػى الطفػل
المفػػرط  الشػػاؽ   كمػػا يعػػانوف مػػن طػػوؿ  قػػة العمػػل     ػػثى أنػػوع القسػػو  فػػى الثعامػػل   
ى ا ف م عن ما يثعرض لو أجسادىت من الطر الحرؽ أ  كسر العةاـ أ  تدمير األطراؼ 

 أ  حثى المو .  ي وف ل لك فثار سيئة على الطفل ن كر منها:
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: حيػػث يػػوثر العمػػل علػػى دػػحة الطفػػل مػػن ناحيػػة اقػػة النمػػو الجسػػدط للطفػػل إع-2
الثناسػػػا الع ػػػوط  القػػػو   الب ػػػر  السػػػم     ينػػػثج  لػػػك عػػػن الجػػػر و  ال ػػػدما  

  الوقوع من أماكن مرتفعة    االالثناؽ من الغازا  السامة  نقص األ كسجين.
ألمر ال ط يحرمػو مػن : غالبا  ما يثرؾ الطفل العامل المدرسة   ا الق ور المعرفى-0

القراف   ال ثابػة    مػن ثػت مػن القػدر  علػى اكثسػان المعرفػة   ىػ ا ف ػم عمػا يثركػو 
  لك على قدراتو العقلية  اإلبداعية.

: ينعػػػمؿ الطفػػػػل العامػػػل فػػػى سػػػػن مب ػػػر  عػػػػن  الق ػػػور االجثمػػػاعي   األالمقػػػػى-0
تجػاه ال بػار المجثم    كما أف أسلون الثعامل معو بقسو  ي ػوف لديػو مشػاعر عػداف 

 اآلالػػػرين بعامػػػة .  مػػػن ىنػػػا يثوقػػػ  أف يقػػػل لػػػدط الطفػػػل العامػػػل الشػػػعور باالنثمػػػاف 
 للجماعة  القدر  على الثعا ف من اآلالرين  الثسامح معهت.

: حيػػث تػػؤدط وػػر ؼ العمػػل  المعػػامم  القاسػػية الثػػى يثعػػرض  الق ػػور العػػاطفى-1
 ضػػػعف اسػػػثجابثو تجػػػاه لهػػػا الطفػػػل إلػػػى ضػػػمور عواطفػػػو    فقػػػداف احثرامػػػو ل اتػػػو   

 اآلالرين.

 قػد نحثػا  ىنػا إلػى نةػر  أكثػر عمقػا  لمثػار المثرتبػة علػى تعػري  الطفػل للخطػر مػػن 
المؿ العمل . فثمة دالال  عامة ىنا تث ل بالمجثم  ك ػل  فػالمجثم  الػ ط تنثشػر فيػو 

ى يدالل فى عداد المجثمعا  المثخلفة ف -رغت ما فيو من قوانين تجرمها –ى ه األفعاؿ 
مجاؿ تطبيا مباد  حقوؽ اإلنساف  رعاية الطفولة .كما أف حرماف قطاع مػن األطفػاؿ مػن 
الثعليت يؤدط إلى تفاقت مش لة األمية    يعمل على المػدط الطويػل علػى ت ػوين جيػل مػن 
الشبان غير المثجانس   ي شف عن تباين  اضح فى فرص الحيا   بالثالى فػى المسػثوط 

لػػل اجثمػػاعي  اضػػح. تثعػػدد فيػػو دػػور االسػػثبعاد االجثمػػاعى   االجثمػػاعي   بمػػا يهػػدد بخ
 تقػػل فيػػو إم انيػػا  االنػػدما  االجثمػػاعى.  تثػػدر  اآلثػػار مػػن المجثمػػ  إلػػى األسػػر  . فػػم 
 ػػك أف األسػػر  الثػػى تػػدف  بأ الدىػػا إلػػى العمػػل  تعرضػػهت للخطػػر ىػػى أسػػر قػػد تعػػانى مػػن 
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 ت ػػوف بحرمػػاف األطفػػاؿ مػػن الفقػػر  الحرمػػاف    ل ػػن حػػل مشػػ م  الفقػػر  الحرمػػاف ال
فػػرص الحيػػا   علػػى رأسػػها فردػػة الثعلػػيت   كمػػا  ال ت ػػوف بممارسػػة ىػػ ا النػػوع مػػن العنػػف 
 االسثغمؿ على األطفاؿ    لك أف ى ا السلوؾ ينثج فثار سلبية على األسر   فقد ي ػوف 

ن عمػػل ال ػرر النػػاتج عنػػو أكبػر ب ثيػػر مػػن فثػػار الفا ػد  البسػػيطة الثػػى تعػػود علػى األسػػر  مػػ
الطفل فاألسر  الفقير  به ا السلوؾ تقرر أنها سوؼ تةل فػى دا ػر  الفقػر   ألنهػا لػت تػدف  
بأ الدىا إلى الثعليت الػ ي يم ػن أف يأالػ ىا إلػى أعلػى فػى سػلت الحػراؾ االجثمػاعي. كمػا 
أف األسػػر  قػػد تعلػػت بعػػ  األبنػػاف  تػػدف  بػػالبع  األالػػر إلػػى العمػػل ممػػا يخلػػا تفرقػػة بػػين 

 ين ينثمػػػوف فػػػى  ػػػبابهت  كهػػػولثهت   ػػػيخوالثهت إلػػػى عػػػوالت مخثلفػػػة  طبقػػػا  األبنػػػاف الػػػ
مخثلفػػة . ىػػ ا ف ػػم  عػػن أف ىػػ ا الػػنمس مػػن السػػلوؾ ي شػػف عػػن ضػػعف فػػى المسػػئولية 
االجثماعيػة لألسػػر     قػػد يسػػاىت فػػى تعػػري  األسػر  للمسػػألة القانونيػػة . ف ػػم عػػن  لػػك 

ف  بأ الدىا  بناتها إلى العمػل تعػانى فقد أكد  الدراسا  على  جود بع  األسر الثى تد
مػػن تف ػػك اسػػرط   مػػن انثشػػار مةػػاىر سػػلبية مػػن جانػػ  اآلبػػاف مثػػل تعػػاطى المخػػدرا  
 القسو  الشديد  فى العقػان البػدنى لألبنػاف. فػى ىػ ا الةػرؼ تثحػوؿ ق ػية عػ ف العمػل 

ثغمؿ الملقى على األطفاؿ إلػى ق ػية اجثماعيػة تث ػل بثقافػة  ػا عة أساسػها العنػف  االسػ
 البدنى للطفولة.

 ثمة سؤاؿ ىاـ يةهر أمامنا فى نهاية الحديث عن عمالة األطفاؿ:  لمػا ا يسػثمر     
النػػاس فػػى تشػػغل أ الدىػػت رغػػت  جػػود كػػل ىػػ ا ال ػػت مػػن القػػوانين  المواثيػػا الد ليػػة الثػػى 
تشدد على عدـ تشغيل األطفاؿة  بش ل أ ضح : لما ا يثمايد عدد األطفاؿ العاملين فػى 

 ػػػر فػػػى وػػػل  جػػػود قػػػانوف دػػػاـر لحمايػػػة الطفولػػػةة  ال  ػػػك أف اسػػػثمرار وػػػر ؼ الفقػػػر م
 الحرماف الثى تدف  األسر إلى تشغيل األطفاؿ تش ل عامم  ىامػا  فػى ىػ ا ال ػدد.  ل ػن 

فػػ ف تعلػػيت األطفػػاؿ  رعػػايثهت ي ػػوف أكثػػر فا ػػد  بالنسػػبة لألسػػر   - كمػػا أ ػػرنا مػػن قبػػل –
 ربما تدرؾ بع  األسػر  لػك    ل نهػا تػؤطر سػلوكها مػن  –الفقير  من دفعهت إلى العمل 
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الػػمؿ قوالػػ  ثقافيػػة جامػػد  تبػػرر بهػػا سػػلوكها. مػػن  لػػك مػػثم  االتجاىػػا  السػػلبية نحػػو 
الثعلػػيت  الادػػة تعلػػيت اإلنػػاث   مػػ  الثأكيػػد علػػى أف الثعلػػيت ال يػػدر عا ػػدا  مجميػػا    سػػريعا 

الثعلػػيت .  الثأكيػػد علػػى المسػػئولية مثػػل العمػػل .  ي ػػاح  ىػػ ه االتجاىػػا  السػػلبية نحػػو 
االجثماعية للطفل )األكبر الادة ( تجاه األسر     أىمية أف يعثمد الطفػل علػى نفسػو فػى 
سن دغير     أنو إ ا ما ساىت فى حيا  األسر  ف نو يثميم بالرجولة.  يثت إ اعة ى ه القػيت 

رط    عبػػر الن ػػا ح  االتجاىػػا  عبػػر األحاديػػث اليوميػػة    عبػػر المقارنػػا  مػػ  أسػػر أالػػ
المبا ر  لألبناف  البنا  .  تدعت ى ه االتجاىا  من المؿ سػلوؾ ايجػابي يف ػل األسػر  
ال بير   حيث تثجو األسر الثى تشغل أ الدىا إلػى إنجػان أكبػر عػدد مم ػن مػن األطفػاؿ 

فػى م ػاعفة مشػ لة عمالػة  كلػوم  دفعهت إلى سوؽ العمل فػى سػن مب ػر  .  يسػهت ىػ ا  
الثعلػيت كما يدعت من الػمؿ نةػاـ ن ناحية  المش لة الس انية من ناحية أالرط.األطفاؿ م

غيػػر القػػادر علػػى اسػػثيعان األطفػػاؿ. فالمدرسػػة تعثبػػر بيئػػة طػػارد  للطفػػل   الادػػة عنػػدما 
تلبػػى لهػػت ضػػده العنػػف داالػػل المدرسػػة   أ  عنػػدما ال يجػػد األطفػػاؿ أف المدرسػػة يمػػارس 

   احثياجاتهت بش ل أ  بأالر .

حية أالرط ف ف األسر الثى تدف  أطفالها للعمل ال ت وف فى الغال  علػى  عػى  من نا
بطبيعػػة المخػػاطر الثػػى يثعػػرض لهػػا األطفػػاؿ مػػن جػػراف بعػػ  األعمػػاؿ   كمػػا أف المجثمػػ  
نفسػػو يثسػػامح كثيػػرا  مػػ  بعػػ  األعمػػاؿ الثػػى يمارسػػها األطفػػاؿ كالعمػػل فػػى الدمػػة المنػػازؿ 

بأطفالها إلػى العمػل ال تعبػأ كثيػرا  بطبيعػة الخطػر الػ ط  العمل المراعى . فاألسر الثى تدف  
يثعرض لو الطفل    جل ما تهثت بو ىو النقود الثػى تعػود علػى األسػر  مػن العمػل .  لػ لك 
ف نهت ال يهثموف بما إ ا كاف الطفل يح ل على تأمين ضد مخاطر العمل أـ ال   بػل أنهػت 

ن غ بهت إ ا ما تعرض األطفاؿ للقسو  فى ال يهثموف أدم  بق ية الثأمين    ال يعبر ف ع
الثعامػػل   بػػل أنهػػت قػػد ينةػػر ف إلػػى ىػػ ا السػػلوؾ علػػى أنػػو ي ػػقل  خ ػػية الطفػػل  يجعلػػو 
يثعلت بش ل سري .  يم ن أف تقسو األسر  من جانبها على الطفل ل ػى يثقبػل  لػك د ف 
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العنف الثى تمرد أ  غ   .  ىنا ينشأ الطفل فى إطار ثقافى تث اعف فيو دور القسو    
 تبرر من المؿ أطر ثقافية مقبولة.

 من زا ية المجثم  ف نو ال ينثج نقدا   اعثراضا  قويا  على عمالة األطفاؿ بعامة   علػى 
 رغػت أف الد لػة قػد  بع  أنمػاط العمالػة كالعمػل فػى المنػازؿ  العمػل فػى المراعػة بخادػة.

المجلس القػومي  ثي ينثجهاأكثر  من المؿ قانوف الطفل   من المؿ بع  السياسا  ال
وػػػاىر  عمالػػػة األطفػػػاؿ  أىميػػػة محاربثهػػػا  إال أف جهػػػود  لألمومػػػة  الطفولػػػة  علػػػى الطػػػور 

فػػ  ا كػػاف علػػى   لػػيس تجػػاه الطفػػل فقػػس  إنمػػا تجػػاه األسػػر  أي ػػا  تػػماؿ قادػػر  الد لػػة مػػا
الد لة أف تحمى حقوؽ األطفاؿ ف ف عليها قبل ى ا أف تراعى حقوؽ األسر  فػي الح ػوؿ 

 .  ف ػم عػن  لػك فػ فعلى الوعي ال افي   مهارا  الثربية ال افية للثعامػل مػ  األطفػاؿ 
ىػػ ه الق ػػية ال تحةػػى باىثمػػاـ إعممػػى كبيػػر   كمػػا أنهػػا ال تحةػػى باىثمػػاـ كبيػػر أي ػػا  فػػى 
مؤسسا  المجثم  المدني    يػؤدط ىػ ا الػنقص فػى الػدفاع االجثمػاعي   سػواف جػاف مػن 

  المػػدنى   إلػػى أف يثحػػوؿ ىػػ ا الػػنمس مػػن العمػػل إلػػى سػػلوؾ الػػمؿ المجثمػػ  أ  المجثمػػ
 عادط  مقبوؿ    إف لت ي ن مبررا  من الناحية الثقافية. 

  الثاف اإلناث ) تشويو األع اف الثناسلية لألنثى (: -0 

تعثقػػد كثيػػر مػػن األسػػر أف عمليػػة الثػػاف اإلنػػاث تسػػثهدؼ رعايػػة الطفلػػة  حمايثهػػا     
ر بهػػا فيمػػا بعػػد    أنهػػا عمليػػة عاديػػة مثػػل تلػػك الثػػى تحػػدث الحفػػاظ  عليهػػا مػػن المخػػاط

لل كر .  ى ا االعثقاد ىو اعثقاد غيػر دػحيح. فعمليػة الخثػاف ليسػة رعايػة للطفلػة بقػدر 
  إف كانػػة تغلػػف ب طػػار مػػن  –مػػا ىػػى اعثػػداف دػػارو علػػى طفولثهػػا  علػػى برافتهػػا   فهػػى 

يشػ ل ضػررا بالغ ػا لألنثػى . كمػا ال يعػد إال أف ما يثرت  عليها من أثػار  –الرعاية  الحماية 
الثاف اإلناث مجرد ق ية من ق ايا ال حة اإلنجابيػة   بػل انػو مػن ق ػايا حقػوؽ اإلنسػاف 
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 ب ػػفة الادػػة مػػن ق ػػايا حقػػوؽ الطفلػػة األنثػػى . فهػػ ه الممارسػػة تعػػد دلػػيم علػػى انعػػداـ 
لهػ ه المجثمعػا    المسا ا  بين الجنسين  المثرسخ بعما فى البنى االجثماعية  الثقافية 

  ىى تثعارض قبل كل  لك م  كل الشرا   السما ية .     

.  مػن ىنػا ف ننػا قبػل أف ت ػل الفثػا  إلػى سػن البلػوغ تثت ى ه العملية فى سػن مب ػر  
نعثبرىػػا مػػن العمليػػا  الثػػى تلحػػا األ ط باإلنػػاث   تحػػرمهن مػػن االسػػثمثاع الجنسػػى عنػػد 

  إلى فالر    قد دػنفثها منةمػة ال ػحة العالميػة الم ا .  تخثلف طريا الخثاف من مجثم
إلػى أربعػػة أنػواع  فقػػا لحجػػت األجػماف الثػػى يػػثت إزالثهػا  بالثػػالى حجػػت ال ػرر النػػاتج عنهػػا   
 أ د ى ه األنواع الطور  ىو الخثاف األفريقى  ال ط يػثت مػن الملػو إزالػة أ  تشػويو معةػت 

ثحة دػغير  لمػر ر البػوؿ   إلػى إزالػة أ  األع اف الثناسلية لألنثى  م  إغمؽ الفر   ترؾ ف
تشويو جمف أ  أجماف من األع اف الثناسػلية .  يخثلػف الثػاف اإلنػاث علػى ىػ ا النحػو عػن 
الثػاف الػػ كور  فػػ لك األاليػر ال يشػػوه الع ػػو الثناسػلى أ  يبثػػر أجػػماف منػو    ل نػػو ي ثفػػى 

نةمػة ال ػحة العالميػة ال ب زالة الم ا د الجلدية األمامية الثى تغطى الحشػفة.  لػ لك فػ ف م
تسػػثخدـ لر ػػار  إلػػى  ىػػ ا النػػوع مػػن السػػلوؾ م ػػطلح الخثػػاف  بػػل تسػػثخدـ م ػػطلح 
تشػػويو / بثػػر األع ػػاف الثناسػػلية لرنػػاث . فالخثػػاف لػػيس عمليػػة تجميػػل    ال ىػػو دػػيانة 
لشػػرؼ الفثػػا     ل نػػو تشػػويو لألع ػػاف الثناسػػلية لهػػا    ىػػو يؤ ػػر علػػى نػػوع مػػن االعثػػداف 

وؽ الطفلػة األنثػى . لػ لك فقػد تػت إدانػة الخثػاف كأحػد انثهاكػا  حقػوؽ اإلنسػاف على حقػ
عندما تبنى قست حقوؽ اإلنساف فى األمت المثحد   2620فى  قة مب ر يرج  إلى عاـ 

تدعو إلى إزالة كػل أ ػ اؿ الثمييػم ضػد المػرأ    مؤكػدا  2646قرارا تحوؿ إلى  ثيقة عاـ 
دريح للحقوؽ اإلنساف   م  إقرار اتفاقية حقوؽ الطفل أف عاد  الثاف اإلناث ىى انثهاؾ 

جرط تشخيص الخثاف كممارسة تقليدية ضار  تعيا حا الطفلة فػى الح ػوؿ  2656عاـ 
علػػى أعلػػى مسػػثوط دػػحى    كشػػ ل مػػن أ ػػ اؿ العنػػف أي ػػا. قد حةيػػة ىػػ ه الق ػػية 

تفاقية   فليا  بعناية مثوادلة من لجنة حقوؽ الطفل  من الهيئا  األالرط المنبثقة عن اال
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حقػػوؽ اإلنسػػاف .  تعػػد منةمػػة اليونيسػػيف مػػن أكثػػر المنةمػػا  عنايػػة بهػػ ه الق ػػية حيػػث 
تؤكػػد فػػى العديػػد مػػن الوثػػا ا الخادػػة بهػػا أف تشػػويو األع ػػاف الثناسػػلية لرنػػاث يعػػد مػػن ل 

فثمة مؤ را  على تمايد أكثر انثهاكا  حقوؽ اإلنساف اسثدامة  انثشارا  معانا  دامثة ل.
تها منةمػػة ال ػػحة اد مػػن يثعرضػػن لهػػ ه الممارسػػة ال ػػارالة عبػػر العػػالت    الثػػى قػػدر أعػػد

 62.2فػي أرجػاف العػالت    أف حػوالى مليػوف امػرأ   212   222العالمية بما يثرا و بين 
يشن اآلف م  العواق  الناجمة عػن ىػ ه الثاسعة في إفريقيا يثعامليوف امرأ   فثا  فوؽ سن 

   الممارسة ال ار  .

 لقػد سػػاد  عػػاد  تشػويو األع ػػاف الثناسػػلية لرنػاث فػػى م ػػر منػ  عهػػود قديمػػة     
حيث سجلة كثابا  الفراعنة  نقو هت  جود ى ه العاد     اسثمر  إلى  قثنػا ىػ ا رغػت 
انثشػػػار الثعلػػػيت   أ ػػػ اؿ الحيػػػا  الحديثػػػة .  تشػػػير تقػػػارير منةمػػػة ال ػػػحة العالميػػػة لعػػػاـ 

عػػػدد الفثيػػػا  المخثونػػػا  علػػػى مسػػػثوط العػػػالت ) إلػػػى أف م ػػػر ىػػػى األ لػػػى فػػػى  2665
مليػػػػػوف فثػػػػػا  (.  تشػػػػػير اإلح ػػػػػافا  الثػػػػػى كشػػػػػف عنهػػػػػا المسػػػػػح ال ػػػػػحى  05حػػػػػوالى 

الػديموجرافى فػػى م ػػر إلػػى أف معػدال  الخثػػاف فػػى طريقهػػا إلػى االنخفػػاض   حيػػث أ ػػار 
% مػػن اإلنػػاث فػػى الفئػػة العمريػػة مػػن 64إلػػى أف نسػػبة  2662المسػػح الػػ ط اجػػرط عػػاـ 

% فػى مسػػح 62قػد البػرف عمليػػة الخثػاف    أف ىػػ ه النسػبة انخف ػة إلػػى  16 – 22
.  ثمػػة مؤ ػػرا  أكبػػر علػػى ىػػ ا االنخفػػاض فػػى الفئػػا  العمريػػة األدػػغر   حيػػث  0225

% . كما أف ثمة مؤ ػرا  علػى 24سنة نسبة  24بلغة النسبة فى الفئة العمرية أقل من 
سػػبة مػػن يػػوافقن علػػى إجػػراف ىػػ ه تغيػػر اتجاىػػا  النسػػاف نحػػو الخثػػاف   حيػػث انخف ػػة ن

.  رغػػت مؤ ػػرا   0225% عػػاـ 30إلػػى نسػػبة  2662% عػػاـ 50العمليػػة مػػن نسػػبة 
االنخفػػاض ىػػ ه إال أف معػػدؿ االنخفػػاض مػػا يػػماؿ ضػػعيفا   كمػػا أنػػو ال يثػػوازط مػػ  حجػػت 
الثغير ال ط يشهده المجثم  الم رط   الادػة فػى مجػاؿ الثعلػيت   حيػث أكػد  بيانػا  

% 22ليو أف معدؿ انثشار الخثاف بين تلمي ا  المدارس يميد قليم عن المسح المشار إ
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.  رغت أف ى ه البحوث قد أكد  على أف الثعليت ىػو أحػد أىػت العوامػل الثػى تسػهت فػى 
إلػى أف األـ  0222الحد من ى ه الةاىر  ) فقد أ ار المسح ال حى الديموجرافى لعػاـ 

ن األـ األقل تعليما( إال أف تػأثير الثعلػيت لػت يػؤ  األكثر تعليما أقل رغبة فى الثاف بناتها م
 ثماره بعد .

 تش ل عملية الثاف اإلناث مش لة اجثماعية  ثقافية كبير    إ  تثرت  عليهػا أضػرارا 
بالغة قد تؤدط إلى المو  فى بع  األحياف.  يدفعنا ى ا إلى أف نعثبرىا  احد  من أالطر 

لبدنيػػة  النفسػػية  كمػػا أنهػػا تؤ ػػر علػػى  جػػود جػػور األفعػػاؿ الثػػى تػػرتبس بػػالعنف بمسػػثوياتو ا
 اعثػػداف علػػى األطفػػاؿ د ف سػػند    تمثػػد أضػػرارىا مػػن جسػػد الفثػػاه إلػػى نفسػػيثها ثػػت إلػػى 

 عمقاتها االجثماعية :

  فيجػػػػ  اإل ػػػػار  أ ال إلػػػػى أف عمليػػػػة   إ ا بػػػػدأنا باألضػػػػرار الجسػػػػمية -أ 
فاالعثػداف  سػنة تقريبػا. 21-1الخثاف تجػرط فػى األسػاس لألطفػاؿ مػن سػن 

على جسد األنثى ىنا ىو اعثداف على جسد طفلة   األمر ال ط ي اعف من 
حجت القسو   العنف الواق  على الطفلػة األنثػى.  ىػ ا النػوع مػن العنػف ىػو 
عنػػف جسػػدط وػػاىر إ  يػػرتبس بقطػػ  أجػػماف مػػن جسػػد األنثػػى   ي ػػاحبو ألػػت 

 النػػدبا  ( ) مثػػل االلث ػػاؽ    ػػديد    نميػػف حػػاد   الثهابػػا   تشػػوىا  
لألع ػػػاف الثناسػػػلية   ف ػػػم عػػػن الم ػػػاعفا  المحقػػػة الثػػػى قػػػد تػػػؤثر علػػػى 
الجهاز البولى  الجهاز الثناسلى  تجعل األنثى تشعر باآلـ ت احبها حثى فى 

 حياتها الجنسية بعد الم ا .
  فػػ ف الخثػػاف يحػػدث أثنػػاف إجػػرافه دػػدمة ع ػػبية   مػػن الناحيػػة النفسػػية -ن 

دا فى تش يل المما  النفسػى للفثػاه طػواؿ حياتهػا .  ديد    تؤثر تأثيرا  دي
فخبػػر  اآلـ الخثػػػاف تػػػؤثر تػػأثيرا سػػػلبيا علػػػى عمقػػػة الفثػػاه بأسػػػرتها مػػػن ناحيػػػة 
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 عمقثها بم جها من ناحية أالرط  حيث تخلا البر  األلت لديها  عورا دا مػا 
 بالخوؼ  عدـ الثقة  اآلالرين    الشعور بالخجل  االنطواف .

  فقد نثوق  أف عملية الخثاف  مػا يػرتبس بهػا مػن جثماعية من الناحية اال -  
عنػػف تثعػػػرض لػػػو الطفلػػة األنثػػػى   ت ػػػ  قيػػودا علػػػى الثفػػػاعم  االجثماعيػػػة 
الثلقا يػػػػػة لألنثػػػػػى    قػػػػػد تجعػػػػػل رد د أفعالهػػػػػا عد انيػػػػػة  عنيفػػػػػة فػػػػػى بعػػػػػ  
المواقػػػف. فقػػػد أكػػػد  بعػػػ  بحػػػوث العنػػػف أف ل العنػػػف ينػػػثج مميػػػدا مػػػن 

 ه المقولػػة يثوقػػ  أف تػػؤثر البػػر  األلػػت  العنػػف الثػػى العنػػفل    فػػى ضػػوف ىػػ
تثعرض لها الفثاه أثناف عمليػة الخثػاف علػى اسػثجاباتها طيلػة حياتهػا   فث ػوف 
أكثر ميم للعنف  العد انية فى تفاعلها مػ  اآلالػرين فػى المجثمػ  الحػديث. 
إف الناس فى المجثم  الثقليدي يعثقد ف أف الثاف األنثى يحسن دورتها فى 

مجثمػ   يجعػػل فردػها أقػػوط فػى الػػم ا    ل ػن عنػػدما ت بػر الفثػػا   تػػثعلت ال
ف نهػػا تجػػد نفسػػها فػػى مجثمػػ  حػػديث يحػػارن ىػػ ه العػػاد   يػػ كر بأضػػرارىا 
فيخلػػا فػػى دااللهػػا إحسػػاس بأنهػػا أقػػل مػػن اآلالػػرين   تحثقػػر وػػر ؼ نشػػأتها 
هػا  تاريخها.  تةل ى ه المشاعر دفينة فى نفس األنثى ال تسثطي  الثعبير عن

 ل نهػػا قػػد تػػنع س علػػى سػػلوكها   مػػن ثػػت ف نهػػا تعثبػػر  ػػ م مػػن أ ػػ اؿ 
 لالمعانا  ال امثةل.

 فى ضوف الوعى به ه األضػرار أكػد رجػاؿ الػدين اإلسػممي  المسػيحي علػى 
حد سواف على أف ى ا الطقس ىو عػاد   لػيس عبػاده   أنػو كػاف مثأدػم  فػى ثقافػة 

فػػى ىػػ ه المجثمعػػا  تمسػػ ة بهػػ ه المجثمعػػا  اإلفريقيػػة الادػػة   أف الشػػعون 
العػػػاد   غيرىػػػا مػػػن العػػػادا  ال ػػػار   بررتهػػػا فػػػى ضػػػوف معثقػػػدا  ثقافيػػػة الاطئػػػة   
كػالقوؿ بالحفػػاظ علػػى عفػػة اإلنػػاث   ػرفهن   االعثقػػاد بػػأف عمليػػة الخثػػاف تسػػرع 
بنمو الطفلة إلى األنوثة ال املة   يميد من فردة الفثا  فى الػم ا    ضػماف حفػاظ 
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هن   الحد من الخيانة الم جية  ى ا ف م عػن االعثقػاد بػأف الخثػاف اإلناث بب ارت
يميد من ال وبة النساف  يجمل أع ا هن الجنسػية   يجعػل الرجػل أكثػر اسػثمثاعا 
بالممارسة الجنسية   االعثقاد بالثسا ط بين الخثاف  الثاف ال كر  به ه الثبريػرا  

مهمػػا مػػن ت ػػوين لىويػػة يحثػػل الثػػاف اإلنػػاث فػػى المجثمعػػا  الثػػى تمارسػػو جػػمفا 
. فهػػ ه الثبريػػرا  تجعػػػل  Gender Identityاألنثػػىل أ  لىويػػة النػػوعل 

الطقػػس ي ػػفى إحساسػػا بػػالفخر   اقثػػران بلػػوغ السػػن القانونيػػة   يمػػنح الفثيػػا  
ال ػػػغيرا   ػػػعورا باالمثثػػػاؿ لثقافػػػة المجثمػػػ   تقاليػػػده  ممػػػا يميػػػد مػػػن احثػػػرامهن 

مثثػػاؿ للثقافػػة إلػػى حػػد النةػػر إلػػى مػػن ال  احثػػراـ أسػػرىن.  ي ػػل ىػػ ا الشػػعور باال
يجػػرط ىػػ ه العمليػػة نةػػر  ل دػػتل علػػى أنػػو ال ينثمػػى إلػػى عػػالت األنوثػػة   بهػػ ا فػػ ف 

 الثقافة ت   إطارا جامدا ال يم ن الف اؾ منو.

 ل ن النةر  المثعمقة لهػ ه الثبريػرا  الثقافيػة لخثػاف اإلنػاث   مػا يػرتبس بهػا 
را  ثقافيػػػة يحػػػافم عليهػػػا المجثمػػػ  لمحثفػػػاظ مػػػن تشػػػ يل لهويػػػة النػػػوع ىػػػى تبريػػػ

باإلناث فى أقل من ال كر   سياد  نػوع مػن الودػاية االجثماعيػة علػيهن. فػ ف كػاف 
الط  قد أكد على أف كل ى ه المعثقدا  ليس لها أساس طبي  بل أنو أكد على 
أف العمليػػػػة تلحػػػػا بػػػػاألنثى أضػػػػرارا  جسػػػػيمة جسػػػػمانيا  نفسػػػػيا  اجثماعيػػػػا. فهػػػػ ه 

تسػثمر  - الثى تع د فى الغال  بثبريرا  دينية غير دحيحة -يرا  الثقافية الثبر 
فػػى الوجػػود لثػػدعيت ثقافػػة ال تقػػـو علػػى الث ػػافؤ بػػين الػػ كور  اإلنػػاث  فهػػى ثقافػػة 
يسيطر عليهػا القػوي علػى ال ػعيف   يفػرض عليػو أسػالي  سػلوكية  طقػوس ضػار  

عليػو ال ػرر  ىػو اإلنػاث   ت ل ى ه السيطر  إلى درجة أف الطرؼ ال ط يق   بو.
ىػػو الطػػرؼ الػػ ط ي ػػوف أكثػػر تحمسػػا لممارسػػة ىػػ ا الطقػػس   الػػدفاع عنػػو.  ىػػ ا 
موضوع فالر   ل نو يم ن أف يفسر على أنو دليل أ  رمػم علػى ال ػعف المثنػاىى 
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لرنػػاث الم ػػي يقػػبلن مػػا ي ػػرىن مػػن أجػػل إرضػػاف المجثمػػ   ىػػل نقػػوؿ مػػن أجػػل 
 إرضاف الرجاؿة

 األطفاؿ : ثمثية األسر   الشارع  المدرسةالعنف يمحا  -1  

ال يقث ػػر العنػػف الموجػػو ضػػد األطفػػاؿ علػػى العنػػف المػػرتبس بالعمػػل  بػػل يثعػػداه إلػػى 
دػػور أالػػرط مػػن العنػػف تةهػػر فػػى مجػػاال  الحيػػا  الثػػى يثواجػػد فيهػػا األطفػػاؿ بػػدفا مػػن 

طفػػاؿ. األسػػر    مػػر را بػػالمجثم  المحلػػي  الشػػارع   حثػػى المدرسػػة  مؤسسػػا  إيػػواف األ
 تشػػير كػػل الثقػػارير القطريػػة  الد ليػػة إلػػى تعػػدد دػػور اإلسػػاف  للطفػػل  إلػػى درجػػة أف تقريػػر 

حوؿ العنف ضد األطفاؿ أكد أف العنػف  0223األمين العاـ لألمت المثحد  ال ادر عاـ 
ضد األطفاؿ موجود فػى كػل بلػد مػن بلػداف العػالت  ىػو يشػمل جميػ  الثقافػا   الطبقػا  

يميػػػة  االقث ػػػادية   اإلثنيػػػة    غالبػػػا مػػػا يحةػػػى ىػػػ ا النػػػوع مػػػن العنػػػف  المسػػػثويا  الثعل
بػػالقبوؿ المجثمعػػي  فهػػو عنػػف مسػػثثر  غيػػر مر ػػي  غيػػر مسػػموع  يعثبػػره المجثمػػ  أمػػرا  
عاديػػا . فثمػػة عػػدد كبيػػر مػػن الػػد ؿ علػػى المسػػثوط العػػالمي ال يجػػـر القػػانوف فيهػػا جميػػ  

بلدا  ال  223ير فى ى ا ال دد على أف ىناؾ أ  اؿ اإلساف  البدنية لألطفاؿ.  أكد الثقر 
بلػدا  ال يحةرىػا داالػل أمػاكن الرعايػة  214يجـر اسثخداـ العقوبة البدنية فى المدارس   

بلدا  فقس ىػى الثػى تحةػر اسػثخدامها فػى المنػازؿ.  يػدؿ  لػك علػى أف  23البديلة   أف 
بػػين الػػدعو  إلػػى الةػػر ؼ الثػػى تعيشػػها المجثمعػػا  المعادػػر  ت شػػف عػػن تنػػاق  دػػارو 

حماية حقوؽ األطفاؿ  سد حاجاتهت   بين االعثداف ال ػارو علػيهت عبػر دػور مػن األ ط 
البػػدني  النفسػػي الػػ ط يلحػػا بهػػت  ىػػت يعػػد ف للمسػػثقبل  أ  بػػين الػػدعو  إلػػى الثسػػامح 

  السمـ    تبنى ثقافة القم   الثطرؼ .
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  االرتقا يػػة للطفػػل  ضػػربا مػػن إىمػػاؿ الحاجػػا  -مػػن ناحيػػة  - يع ػػس ىػػ ا النػػوع   
مثل توفير الرعاية ال حية   ضماف الثعليت   األمن البػدني  مػا يػرتبس بػو مػن كسػاف  غػ اف 
أ  حثى مأ ط   من ناحية أالرط ف نو يع س ضػربا مػن العمقػة غيػر المث افئػة الثػى يفػرض 
 فيها الطرؼ األقوط قوتو  غلةثو على الطػرؼ األضػعف. ففػى الحالػة األ لػى يهمػل الطفػل
 يثػػرؾ لحالػػو   قػػد يػػدف  بػػو ىػػ ا إلػػى أف ي ػػبح مشػػردا يجػػون الشػػوارع باحثػػا  عػػن مػػأ ط. 
 فػػى الحالػػة الثانيػػة  فػػ ف الطفػػل يثػػوفر لػػو المػػأ ط  يعػػيش فػػى كنػػف أسػػر    ل نػػو يثعػػرض 
أل ػػ اؿ مػػن العقػػان البػػدني  النفسػػي كال ػػرن  دػػور الحرمػػاف المخثلفػػة فػػى كػػل حقػػوؿ 

بيػة  فػى الشػارع  أثنػاف اللعػ  أ  الػ ىان إلػى المدرسػة  الحيا  الثى يثواجػد فيهػا  فػى ال
  فى المدرسة نفسها.

 تبرر ىػ ه اإلسػافا  البدنيػة لألطفػاؿ بطػرؽ ثقافيػة عديػد   ففػى كثيػر مػن األسػر     
تعثبر األسر  أف ال رن ىو الوسيلة الناجعة للعقان   أف الطفل يج  أف يشػ  عارفػا  أف 

 كور ال بػػػار داالػػػل األسػػػر  .  قػػػد يحػػػدث فػػػى بعػػػ  ثمػػػة سػػػلطة لػػػألن  األـ  األالػػػو  الػػػ
األحياف أف ي وف العقان البدني  امم األـ  اتها الثى تثعػرض لل ػرن مػن جانػ  الػم    
 فى ى ه الحالة ف ف األـ ال عيفة تجد من األطفاؿ موضوعا لثفريغ طاقة العنػف  العػد اف 

عثقاد لدط كثير من المدرسين الثى سببها ضرن الم   لها. أما بالنسبة للمدرسة فيسود اال
أف العقػػان البػػدني لألطفػػاؿ ىػػو  سػػيلة ال ػػبس األكثػػر نجاحػػا   أف الخػػوؼ الػػ ط يولػػده 

إلػى مميػد مػن االنجػاز الدراسػي.  فػى ضػوف انثشػار ثقافػة العنػف  الثخويػف  ال رن يػؤدط
لثػى ى ه ف ف المدرسين ال يعرفوف بدا ل العقػان البػدنى   أ  طػرؽ الثهػ ي  اإليجػابى    ا
ىػ ه تحب  الطفل في المدرسة  ال تنفره منها .  ت وف نثيجة  لك في الغال  ىػى انثقػاؿ 

 يحػػػدث ىنػػػا مػػػا يحػػػدث فػػػى األسػػػر  حيػػػث نجػػػد أف   إلػػػى الطػػػمن أنفسػػػهت . المفػػػاىيت
األطفػػػػػاؿ الػػػػػ ين يثعرضػػػػػوف لل ػػػػػرن يسػػػػػل وف سػػػػػلوكا أ ػػػػػبو بسػػػػػلوؾ الم جػػػػػة المعنفػػػػػة 

battered womenالعػػػػد اف الثػػػػى يولػػػػدىا ضػػػػرن  . فهػػػػت يفرغػػػػوف طاقػػػػة العنػػػػف 
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المدرسين لهت على زمم هت فػى  ػ ل سػلوؾ عنيػف أ  دػور مخثلفػة مػن البلطجػة داالػل 
المدرسة.  بين ى ين المجالين )أق د البية  المدرسة( يمقى األطفاؿ دورا مخثلفػة مػن 
القسػػو   اإلسػػاف  تػػنع س فيهػػا دػػور العنػػف الثػػى تةهػػر فػػى البيػػة أ  المدرسػػة. ىػػ ا مػػن 

ة  من ناحية أالرط ف ف الشػارع يثلقػف أعػدادا مػن األطفػاؿ الػ ين يهملػوف مػن جانػ  ناحي
األسر    يغادر ف مس ن األسر  بسب  اإلىماؿ  االزدراف  سوف المعاملػة.  يثحػوؿ ىػؤالف 
إلػػى ىػػدؼ للعنػػف ب ػػل دػػوره  كمػػا أف بع ػػهت يثحػػوؿ إلػػى أدا  للعنػػف  البلطجػػة األمػػر 

العدالػػة  الثػػى ترسػػلو إلػػى مؤسسػػا  عقابيػػة تمالػػر ىػػى الػػ ط قػػد يوقعػػو فػػى أيػػدط الشػػرطة   
األالػػرط ب ػػور مػػن العنػػف  اإلسػػاف .  ال  ػػك أف ىػػ ه المةػػاىر المخثلفػػة مػػن القسػػو    
اإلي اف البدني  النفسي ال ط يثعرض لػو الطفػل تثػرؾ فثػارا  سػيئة قػد ت ػل إلػى المػو  فػى 

 النفسػػػػي  حػػػػد دىا الق ػػػػوط   ل نهػػػػا تػػػػؤثر بشػػػػ ل سػػػػيف علػػػػى نمػػػػو الطفػػػػل الجسػػػػدي
 االجثماعي  على تح يلو الدراسي.  ىى فى األحواؿ تعرض حياتو للخطر    ل لك فقد 

على أف الطفػل ي ػوف معرضػا للخطػر إ ا مػا  جػد 63قانوف الطفل الم رط فى مادتو  أكد
فى حالة تهػدد سػممة الثنشػئة االجثماعيػة الواجػ  توفرىػا لو. عػدد القػانوف األحػواؿ الثػى 

فيهػػا الخطػػر علػػى الطفػػل بشػػ ل عػػاـ أ  حػػاال  محػػدد  للثفاعػػل فػػى يم ػػن أف يثواجػػد 
األسر   الشارع  المدرسة  المؤسسا  العقابية  قد ي ػوف مفيػدا أف ننةػر بشػ ل مخث ػر 

 فى بع  األحواؿ الثى تعرض حيا  األطفاؿ للخطر فى األسر   الشارع  المدرسة 

 األسر : بيئة حاضنة أـ طارد   

ى مؤسسػػة تنشػػئة  حمايػػة    ىػػى حسػػ  اإلعػػمف العػػالمي األسػػر  بح ػػت تعريفهػػا ىػػ
لحقػػوؽ اإلنسػػاف الوحػػد  الجماعيػػة الطبيعيػػة للمجثمعػػا . فهػػى الم ػػاف الػػ ط ترتقػػى فيػػو 
قػػدرا  الطفػػػل تحػػػة رعايػػػة اآلبػػػاف   الػػػ ي يجػػد فيػػػو الطفػػػل الحمايػػػة  الح ػػػانة  األمػػػاف 

نسػانية.  لقػد أكػد   حيث يعثبر حا الشخص فى األماف بمثابة الحػد األدنػى لحقوقػو اإل
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البحػػػوث علػػػى أىميػػػػة تماسػػػك األسػػػػر   اسػػػثقرارىا االقث ػػػادي  حميميػػػػة العمقػػػا  بػػػػين 
أع ػا ها   تأسػػيس ىػػ ه العمقػا  علػػى الرعايػػة  الحمايػة  الػػدعت مػػن قبػل ال بيػػر لل ػػغير 
 من قبل القوط لل عيف. كل  لك يؤدط إلى نشأ  دحية  طبيعية لألطفاؿ.  قػد يحػدث 

لعمقػػػا  الحميمػػػة  أف تحػػػل محلهػػػا عمقػػػا  تثسػػػت بالقسػػػو   الجفػػػو   أف ت سػػػر ىػػػ ه ا
تدعمها ثقافة عقابيػة تبػرر العنػف  تقػـو علػى العد انيػة  القسػو  .  ىنػا تثحػوؿ األسػر  مػن 

  أ  مػن بيئػة حاضػنة بيئة طبيعية لنمو  رفاه جمي  أفرادىا  كما تدعو اتفاقية حقوؽ الطفل
ي  إلػى بيئػة طػارده ألبنا هػا  بناتهػا   معوقػة لنمػوىت  حامية كما يػنص قػانوف الطفػل الم ػر 

  االجثماعي.النفسي 

 لسنا ىنػا فػى معػرض تحليػل ىػ ه الثقافػة  أسػبابها   ل ػن حسػبنا أف نشػير إلػى أف   
العنف األسري يثحوؿ إلى واىر  مقلقة على مسثوط العالت حيث تشػير اإلح ػافا  الثػى 

( إلى أف عدد 0223د  حوؿ العنف ضد األطفاؿ )أ ردىا تقرير األمين العاـ لألمت المثح
 042مليػوف إلػى  200األطفاؿ ال ين يثعرضوف للعنف األسري عبر العالت يثرا و مػا بػين 

 تشػػير نثػػا ج البحػػوث فػػي م ػػر إلػػى ارتفػػاع معػػدال  ضػػرن األطفػػاؿ داالػػل مليػػوف طفل.
لمنشػور  الثػي الدراسػة غيػر ااألسر    الادة في األسر الفقيػر   المحر مػة   حيػث أكػد  

ف بالثعػػػػا ف مػػػػ  مركػػػػم الدراسػػػػا  االجثماعيػػػػة بالجامعػػػػة األمري يػػػػة عػػػػاـ ييونيسػػػػالأجرتهػػػػا 
حػػوؿ إسػػاف  معاملػػة األطفػػاؿ فػػي بعػػ  المجثمعػػا  المحر مػػة بم ػػر إلػػى تعػػرض  0223

العنػػف  دػػوركمػػا تؤكػػد بحػػوث أالػػرط علػػى أف .% مػػن األطفػػاؿ لل ػػرن فػػي المنػػمؿ52
د    قػػػد أكػػػد  الدراسػػػا  الثػػػى أجريػػػة علػػػى دػػػور الموجػػو للطفػػػل داالػػػل األسػػػر  مثعػػػد

 الحػبس  الحرمػاف  الثػوبيخالعقان فى األسر  على أنهػا تشػمل ال ػرن  الحػرؽ  السػ    
مػن الم ػػر ؼ   ربمػػا الطػػرد مػػن المنػػمؿ. كمػا أكػػد  الدراسػػا  علػػى أف ىػػ ه ال ػػور مػػن 

مػن اإلنػاث   العقان تةهػر فػى المسػثويا  الثعليميػة األقػل   ىػى توجػو إلػى الػ كور أكثػر 
 أف الوالدين  أ لياف األمور ىت أكبر م در للعقان  يليهما األالو  ال بار  ثت األقارن ثت 
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األطفاؿ اآلالر ف الػ ين يشػاركوف الطفػل السػ ن نفسػو.  يعامػل األطفػاؿ علػى ىػ ا النحػو 
ألسبان كثير  من أىمها الفشل فى الثعليت  أ  عدـ إطاعػة أ امػر األىػل  أ  عػدـ االنثةػاـ 
فػػى العمػػل  أ  الثسػػ   فػػى الشػػوارع  أ  تػػدالين السػػجا ر  أ  لمجػػرد الثأديػػ   العقػػان 

 ألتفو األسبان.

 يثست العنف ال ط يثعرض لو األطفاؿ فى األسر  بأنو عنف م اعف  تثعػدد فيػو     
م ادر العنف  أسبابو  أ ا ما تفاقت العنف داالػل األسػر  فػأف األسػر  تثحػوؿ إلػى مؤسسػة 

فػى - الهػدؼ.  لعػل ىػ ا ىػو السػب  الػ ط دفػ  اليونيسػيف إلػى أف تػدعو فاقد  للمعنى 
الح وما  إلى تنفي  برامج تدعت األسػر   تعنػى بػاألبو  مػن  -اسثراتيجياتها لحماية الطفل

أجل اللا لبية الاؿ من العنفل.   أ ا ما تحقا  لك فػ ف األسػر  تثحػوؿ بحػا إلػى بيئػة 
طفالهػا . أمػا إ ا انثشػر  ثقافػة العنػف  اإليػ اف   حاضنة بحا   توفر الرعايػة  الحمايػة لأل

فػػػ ف األطفػػػاؿ الادػػػة ي ػػػبحوف للخطػػػر .  يم ػػػن أف يػػػؤدط بهػػػت  لػػػك إلػػػى تػػػرؾ األسػػػر  
  الدالوؿ إلى دا ر  أالطر   ىى الشارع. 

 الشارع: مم  غير فمن  - أ

ف ثيرا ما تؤدط الةر ؼ األسرية  م  ما ي احبها من دور مث ػاعفة مػن العنػف      
ف البػػدني  إلػػى أف يثػػرؾ الطفػػل المنػػمؿ   يجعػػل الشػػارع مػػم ا   مسػػ نا لػػو.  ين ػػت  اإليػػ ا

الطفل فى ى ه الةػر ؼ إلػى أطفػاؿ فالػرين  ػردتهت وػر ؼ عػدـ  جػود مػأ ط لألسػر   أ  
وػػػر ؼ الحػػػرن   ىػػػت مػػػا يطلػػػا علػػػيهت لأطفػػػاؿ الشػػػوارعل أ  لاألطفػػػاؿ المشػػػرد فل أ  

األطفػػاؿ عبػػر العػػالت علػػى نحػػو مطػػرد حيػػث  لاألطفػػاؿ بغيػػر مػػأ طل.  يػػمداد أعػػداد ىػػؤالف
مليػػوف عػػاـ  222تشػػير اإلح ػػافا  إلػػى أف عػػددىت حػػوؿ العػػالت  دػػل إلػػى مػػا يميػػد عػػن 
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.  تشػػػير الثقػػػديرا  الثػػػى أ ردتهػػػا دراسػػػة بػػػالمركم القػػػومي للبحػػػوث االجثماعيػػػة 26622
ا  الجنا يػػة فػػى م ػػر إلػػى  جػػود أكثػػر مػػن مليػػوف طفػػل مشػػرد   أف مدينػػة القػػاىر   حػػدى

 % من ى ا العدد.02.3تسثحو  على حوالي 

 تلقى الةر ؼ بهؤالف األطفاؿ إلى الشارع   لك الف اف الفسػيح  الػ ط ال يعػد      
مم ا أمنا بحاؿ. أف الر   األطفاؿ من المنمؿ على أثر ما يثعرضوف لو من قسو   أ  على 

ى الشارع بم مأ ط  بػم أثر ما تثعرض لو األسر  من تشريد  يلقى بهت فتوف ثقافة العنف ف
رعاية دحية  بم تعليت  بد ف غ اف إال ما يسد الرما.  يمثد العنػف تجػاه ىػؤالف األطفػاؿ 
إلى رف  المجثم  لهت  ب طمؽ مسميا  تطبعهت أ  تػدمغهت بودػمة معينػة. فمػن األمػور 
الملحووػػة أف المجثمعػػا  تطلػػا علػػى ىػػؤالف األطفػػاؿ مسػػميا  الادػػة  فيطلػػا مسػػميا  

اإليحاف بأنهت م در تخري .  ال يقث ػر األمػر علػى ىػ ا بػل يمثػد إلػى دػور سػافر   تعطى
من العنف بدفا من االنثهاكا  الثى يثعرضوف إليهػا مػن أجهػم  الشػرطة   حثػى االنثهاكػا  
الجنسػػػية  البدنيػػػة الثػػػى يواجهونهػػػا مػػػن قبػػػل ال بػػػار  مػػػن قبػػػل بع ػػػهت بع ػػػا. كل ىػػػ ه 

اؿ الػػ ين يثخػػ  ف الشػػارع مػػأ ط لهػػت عرضػػة لمخػػاطر االنثهاكػػا  الم ػػاعفة تجعػػل األطفػػ
جمػػة .  ب ػػرؼ النةػػر عػػن حرمػػانهت مػػن الحاجػػا  األساسػػية كػػالثعليت  ال ػػحة  الرعايػػة   
فػ نهت يعيشػػوف فػػى حالػػة الػوؼ    يطػػور ف فيمػػا بيػػنهت ثقافػػة عنػف   بػػل أنهػػت قػػد ي ونػػوف 

فػػراد مػػن البػػالغين مػػن جماعػػا  لهػػا تنةيماتهػػا  عمقاتهػػا    الثػػى يػػدالل فيهػػا فػػى الغالػػ  أ
الجنسين .  غالبا ما ت وف ى ه الثنةيما  مرتبطة بشب ا  انحرافية لمتجار بالمخػدرا  

 أ  االتجار بالبشر .

ال ت ػػػخ عنفهػػػا علػػػى األطفػػػاؿ المشػػػردين  -كبيئػػػة عنيفػػػة– الحقيقػػػة أف الشػػػارع     
اديػػػا  فقػػػس  بػػػل ت ػػػخو أي ػػػا علػػػى كػػػل األطفػػػاؿ الػػػ ين يسػػػثخدموف الشػػػارع اسػػػثخداما ع

                                                 
1

( أوزد هره اإلحصائيت، باقس النجاز فى وزقت حول المجوعاث الضعيفت واإلقصاء االجتماعي،  مقدمت إلى اجتماع  

 .2002خبساء اللجنت االقتصاديت لغسبي أسيا، ديسمبس 
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  -رسػمية  علميػة–كال ىان إلى المدرسة أ  اللع  أ  السير. فقػد أكػد  تقػارير عديػد  
تعرض األطفاؿ للعنف أثناف  ىابهت  عودتهت من المدرسة    إلى تنامى العنف البدني بػين 

حالػػة اإلحبػػاط  الثػػوتر  السػػخس العػػاـ.  -فػػى بعػػ  المجثمعػػا –األقػػراف  الػػ ط يع ػػس 
الثقافػػة برمثهػػا إلػػى ثقافػػة عنيفػػة  ي ػػبح العنػػف الػػ ط يقػػ  علػػى   فػػى ىػػ ه الحالػػة تثحػػوؿ

 األطفاؿ البر  يومية معا ة.

 المدرسة: ثقافة تربية أـ ثقافة مجثم  - 

يفثػػػػرض فػػػػى المدرسػػػػة أف ت ػػػػوف بيئػػػػة ال ػػػػبة لنمػػػػو الجسػػػػت  العقػػػػل  الػػػػ ا       
عػػػارؼ االجثماعيػػػة  فثلػػػك ىػػػى مهمثهػػػا بجانػػػ  تعلػػػيت األطفػػػاؿ  المػػػراىقين قػػػدرا مػػػن الم

 المهارا  العقلية  العلمية.  يفثرض بناف على ى ا أف تنثشر داالػل المػدارس ثقافػة تربويػة 
تقػـو علػػى إعػمف مفػػاىيت الجػػدار   االسػثحقاؽ  االنجػػاز  الثسػامح ل ػػى تواجػػو بهػا مػػا قػػد 
ينثشر فى ثقافة المجثمػ  مػن عنػف  رفػ   عػداف اجثمػاعي.  ل ػن مػا ا لػو تسػربة ىػ ه 

المجثم  إلى ثقافػة المدرسػة  فأدػبحة ىػى األالػرط ثقافػة عنيفػةة فػى  الجوان  من ثقافة
ىػ ه الحالػة تسػػهت المدرسػة فػػى دعػت الجوانػػ  السػلبية فػػى ثقافػة المجثمػػ    علػى رأسػػها 

 العنف  الثطرؼ  اإلساف   اإلي اف .

 يبػػد  أف ىػػ ا األمػػر مثحقػػا فػػى مجثمعنػػا إلػػى حػػد كبيػػر. فقػػد أكػػد  دراسػػة       
لقػػػومي للبحػػػوث االجثماعيػػػة  الجنا يػػػة حػػػوؿ عقػػػان األبنػػػاف بػػػين البيػػػة أجراىػػػا المركػػػم ا

( على تشابو أ  اؿ العقان بين األسػر   المدرسػة  الادػة 0221 المدرسة )نشر  عاـ 
% تقريبػػػا مػػػن إجمػػػالي العينػػػة. 10.2ضػػػرن األطفػػػاؿ   كانػػػة نسػػػبة كبيػػػر  أكػػػد عليهػػػا 

ال ػرن كوسػيلة للعقػان   عػن   ي شف ى ا الثشابو   بين المنمؿ  المدرسة فى اسثخداـ
أف الطفػػػل يقػػػ  بػػػين  ػػػقي رحػػػى  فػػػى ىػػػ ه الثقافػػػة العنيفػػػة  فمؤسسػػػا  الثنشػػػئة ) األسػػػر  
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 المدرسة ( المسئولة عن نموه العقلي  البدني  االجثماعي ىى المؤسسا  الثى تعما فى 
دااللػػػػو ر و االنسػػػػحان  الثطػػػػرؼ  الخػػػػوؼ  العنف. قػػػػد يػػػػرتبس  لػػػػك بػػػػ ممف أف ػػػػار   

سلوكية من جان  ال بار على ال غار   األمر ال ط يدعونا إلى طػرو سػؤاؿ حػوؿ  أسالي 
الػػد ر الػػ ط يم ػػن أف تلعبػػو أسػػالي  الثنشػػئة العنيفػػة فػػي تعلػػيت  تػػدعيت األف ػػار  أسػػالي  

 ال يقث ػػر العنػػف المدرسػػي  يػػم ب ػػيا األفػػا  عػػدـ الثسػػامح .السػػلوؾ المثطرفػػة الثػػى تثم
 إدار  المدرسة  بل أف العنف يأتى من م ػادر عديػد    على العنف ال ادر من المدرسين

من بيئة المدرسة الرديئة   مػن عنػف األقػراف   ممارسػة الػبع  مػنهت أل ػ اؿ مػن االبثػماز 
 الثحرش  البلطجة    االنثهاؾ البػدني الػ ط قػد ي ػل إلػى اإليػ اف البػدنى الجػارو كالقثػل 

 لنارط أ  األبي  بين الثممي  .  الادة فى البلداف الثى ينثشر فيها حمل السمو ا

 لعلنا ندرؾ مما سبا الطور  البيئػة الثػى ينشػأ فيهػا بعػ  األطفػاؿ    مػا قػد يثولػد    
فيهػػا مػػن دػػور للعنػػف  القسػػو  تبػػرر فػػي ال ثيػػر مػػن األحيػػاف علػػى أنهػػا أسػػالي  تربويػػة . 

لثسػامح   فػ ف   مثلما تعمل األسػالي  العقابيػة القاسػية علػى إم انيػة إفػراز الثطػرؼ  عػدـ ا
كل دػور العنػف الثػى أ ػرنا إليهػا تحػيس الطفػل بمشػاعر الخػوؼ  الحػ ر  عػدـ الثقػة فػي 

 اآلالرين  البعد عنهت .

 اإلساف  الجنسية لألطفاؿ )األطفاؿ كموضوع جنسي( -2

تحدثنا فيما سبا عن دور العنف  االنثهػاؾ الثػى يثعػرض لهػا األطفػاؿ عبػر مسػيرتهت 
سر   الشػارع  المدرسػة.  ثمػة  ػ ل مػن أ ػ اؿ العنػف  االنثهػاؾ الحياتية  اليومية فى األ

يثعرض لو األطفاؿ  الشبان مػن دػغار السػن تػرتبس بجميػ  جميػ  أنػواع اإلسػاف   اإليػ اف 
الجنسػػػي مثػػػل االغث ػػػان  الثحػػػرش  اسػػػثغمؿ السػػػلطة األبويػػػة ألغػػػراض جنسػػػية )المنػػػا 

(  االتجار باألطفاؿ  الشبان ال ػغار لغػرض ا لجػنس   غالبػا مػا يخ ػ  األطفػاؿ بالمحاـر
لمثل ى ه االنثهاكا  فى األسر    فى نطاؽ الجير    فى أماكن العمل  فى الشارع. ففػى 
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األسر  قد يثعرض األطفاؿ  المػراىقين اإلنػاث العثػدافا  جنسػية مػن اآلبػاف أ  ز   األـ  
سػػثغمؿ  فػػى أمػػاكن العمػػل  الشػػارع قػػد يثعػػرض األطفػػاؿ مػػن الجنسػػين لمغث ػػان أ  اال

لثحقيا إ باعا  جنسية لمالرين نةير أجر أ  إلنثا  ال ور الجنسية أ  المواد اإلباحيػة  
ال قػة  كمػا قػد يثعرضػوف ل ػور عديػد  مػػن أ  تشػجي  الث ػرؼ بطػرؽ جنسػية  ػا    غيػر 

الثحرش اللفةى أ  الجسمي.  تأتى ىػ ه االنثهاكػا  إمػا مػن ال بػار أ  مػن األقػراف الػ ين 
يسػػػػثخدمونو إلجبػػػػار أقػػػػرانهت علػػػػى احثػػػػرامهت أ  السػػػػيطر  علػػػػيهت  قيػػػػادتهت.  رغػػػػت أف 

ف الدراسا  قد االعثدافا  الجنسية على األطفاؿ  اليافعين ت ي  ال كور  اإلناث  إال أ
أكػػد  علػػى أف الغالبيػػة العةمػػى مػػن ضػػحايا االعثػػداف الجنسػػي مػػن اإلنػػاث. فقػػد أ ػػار  

( إلػػى مػػا  كرتػػو 0223دراسػػة األمػػين العػػاـ لألمػػت المثحػػد  بشػػأف العنػػف ضػػد األطفػػاؿ )
مليػوف مػن األ الد  40مليػوف مػن البنػا    222 ثا ا منةمة ال حة العالمية مػن تعػرض 

ر لجماع جنسي قسري أ  أل  اؿ أالرط من العنف الجنسي.  تشير د ف سن الثامنة عش
( إلػػى أف حػػوادث 0226بعػػ  نثػػا ج البحػػوث فػػى م ػػر )مركػػم حقػػوؽ الطفػػل الم ػػري  

% مػػن إجمػػالي حػػوادث العنػػف   أف 25االعثػػداف الجنسػػي علػػى األطفػػاؿ تمثػػل حػػوالي 
 ل.% من ى ه الحوادث تثت عن طريا أ خاص لهت دلة قرابة بالطف02حوالي 

 أيػػػا  كػػػاف  ػػػ ل اإلسػػػاف  الجنسػػػية نحػػػو األطفػػػاؿ  ف نهػػػا تػػػرتبس بعػػػدد مػػػن السػػػما   
كشػػفة عنهػػا الثقػػارير  الدراسػػا  العلميػػة الثػػى أجريػػة حػػوؿ الموضػػوع: األ لػػى أف ىػػ ه 
اإلساف  تأتى من طرؼ قوط على طرؼ ضعيف   قد يثمثل ال ػعف فػى دػغر السػن  قلػة 

فقر  الحاجة.  الثانية أف فعل االنثهاؾ يػثت د ف الحيلة   قد يرتبس أي ا بةر ؼ أالرط كال
إراد  الطػػػرؼ ال ػػػعيف  فموافقػػػة ال ػػػحية ال يعػػػد مسػػػألة  ارد  أ  قابلػػػة للمناقشػػػة  فهػػػى 
عمقػػػة انثهػػػاؾ ب ػػػل مػػػا تعنيػػػو ال لمػػػة مػػػن معنػػػى   الثالثػػػة أنهػػػا تػػػثت د ف إدراؾ أ  اعثبػػػار 

ثهػاكي مؤسسػا علػى الغريػم  أ  لألضرار الثػى تلحػا بال ػحية  فغالبػا مػا ي ػوف السػلوؾ االن
ح  المػاؿ  كفػى   الرابعػة أف سػلوؾ االنثهػاؾ الجنسػي غالبػا مػا يػثت فػى الخفػاف  ال يعلػن 
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عنو   قػد يعػرؼ  يسػ ة عنػو فػى بعػ  األحػواؿ   أاليػرا  لػيس أالػرا  فػ ف ىػ ا النػوع مػن 
 ف كثيػرا االنثهاؾ غالبا ما يقـو على اسثخداـ أسالي  الحيلة  الخداع  الث ليل   ل لك فػ

 من دور اإلساف  الجنسية لألطفاؿ قد ال ت وف مفهومة بالنسبة لهت.

 لعل أسوأ ما فى اإلساف  الجنسية لألطفاؿ أنهػا فػى بعػ  دػورىا ت ػدر فػى الغالػ  
فػى حالػػة –مػن أفػراد مسػئولين عػن تربيػة الطفػل  حمايثػو.  حثػى  أف لػت ت ػدر عػن ىػؤالف 

ت ػدر عػن أفػراد كبػار يعرفػوف أف مػا يقومػوف بػو  ف نهػا -عدـ  جود عمقػة قرابػة مػ  الطفػل
يخالف القانوف  األعراؼ  المسئولية االجثماعية لل بار تجاه ال ػغار.  لػ لك ف نهػا تعثبػر 
مػػن أ ػػد أسػػالي  اإلسػػاف  إلػػى األطفػػاؿ عنفػػا  قسػػو  كمػػا أ ػػار تقريػػر األمػػين العػػاـ لألمػػت 

 المثحد  حوؿ العنف ضد األطفاؿ.

ية لألطفػػاؿ   االعثػػداف علػػى طفػػولثهت قػػد تحػػدث فػػى كػػل  رغػػت أف اإلسػػاف  الجنسػػ
المسثويا  االجثماعية  االقث ادية  إال أنها أكثر انثشارا فى األسر الفقير  الثى تعيش فى 
مسػػ ن ضػػيا   األسػػر الثػػى ينثشػػر فيهػػا بػػين اآلبػػاف السػػلوكيا  المنحرفػػة  أ   جػػود ز   

ن فػػػػى الشػػػػوارع   فػػػػى المػػػػدارس لػػػػألـ  كمػػػػا تنثشػػػػر بػػػػين القرنػػػػاف مػػػػن األطفػػػػاؿ المشػػػػردي
 المؤسسا  العقابية لألحداث.  غالبا ما تبدأ االعثدافا  الجنسية باعثدافا   تحر ا  
بسػػػيطة كالثعليقػػػا   الن ػػػا  الب يئػػػة   اإليحػػػافا  المغرضػػػة  مشػػػاىد  األفػػػمـ  ال ػػػور 

سػية اإلباحية ي احبها حيل سلوكية  بع  اإلغرافا   ال غوط.  ما تلبث اإلسافا  الجن
البسيطة ى ه أف تثطور إلى إسافا  مثوسػطة كالثقبيػل  المممسػة  الممطفػة الجنسػية  ثػت 
إلػػػػى إسػػػػافا   ػػػػديد  كاالغث ػػػػان أ  الممارسػػػػة الجنسػػػػية ال املػػػػة.  تخثلػػػػف الةػػػػر ؼ 

بػاالثمؼ السػياؽ الػ ط تةهػر فيػو.  -علػى أنواعهػا المخثلفػة–المحيطة باإلساف  الجنسية 
ى تعػانى مػن اضػطران العمقػا  األسػرية  انثشػار السػلوكيا  فهى فػى األسػر المف  ػة الثػ

المنحرفة تأال    ل زنا بالمحاـر )أط اعثداف مػن جانػ  ال بػار علػى ال ػغار مػن أبنػا هت 
أ  أالػػواتهت(  ىػػى بػػين األطفػػاؿ المشػػردين فػػى الشػػوارع تأالػػ   ػػ ل اغث ػػان لرنػػاث أ  
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نس عبػػر األطفػػاؿ عػػن طريػػا الػػ كور علػػى حػػد سػػواف  كمػػا تػػرتبس ب ػػور مػػن االتجػػار بػػالج
 ب ا  البغاف.  يمثػد ىػ ا السػلوؾ إلػى المؤسسػا  العقابيػة الثػى تػأ ط األطفػاؿ. أمػا فػى 
المدارس فيأال   ػ ل الثحػرش الجنسػي السػافر  أ  البلطجػة المرتبطػة بػالثحرش الجنسػي 

 أ  حثى االعثداف الجنسي السافر.

لطفػػل  ف نهػػا تحػػدث أضػػرارا  أيػػا كانػػة ال ػػور  الثػػى تحػػدث بهػػا اإلسػػاف  الجنسػػية ل
بدنية  نفسية  اجثماعية جمة. فمن الناحية البدنية ف ف االعثدافا  الجنسية على األطفاؿ 
تعرضػػػهت الآلـ مبرحػػػة   تسػػػب  لهػػػت جر حػػػا  ربمػػػا عاىػػػا  مسػػػثديمة  ف ػػػم عػػػن نقػػػل 
األمػػػراض الجنسػػػية  حػػػد ث الثهابػػػا  ال فػػػى األع ػػػاف الثناسػػػلية فقػػػس بػػػل فػػػى الحػػػوض 

أمػا مػن الناحيػة النفسػية فمػن المعػر ؼ أف ىػ ا الشػ ل مػن العنػف ضػد األطفػاؿ   المثانة.
قػػد يحػػدث لػػديهت ميػػوال انسػػحابية  انثحاريػػة  ميػػل كبيػػر نحػػو إيػػ اف الػػ ا .  لػػ لك فػػ ف 
الشػػعور العػػاـ بالػػ ن  لػػدط الطفػػل يعػػد أحػػد اآلثػػار النفسػػية ال بيػػر  المثرتبػػة علػػى اإلسػػاف  

ـ القػدر  علػى المقا مػة   يثمايػد لديػو الشػعور بالمسػئولية الجنسية. فالطفل يثهت نفسو بعد
تجاه ما حدث لو  كما أف المجثم  نفسو يدعت عنده ى ا الشعور عن طريػا تػوبيخ الطفػل 
 إ عاره بمسئوليثو عما حػدث لػو   مطالبثػو بالسػ و  عمػا تعػرض لػو  األمػر الػ ط يخلػا 

 النثحار أ  إي اف ال ا   االكثئان.لديو  عورا قويا بال ن  قد يدفعو إلى االنسحان أ  ا

 تػنع س ىػػ ه اآلثػػار النفسػػية علػػى العمقػا  االجثماعيػػة للطفػػل الثػػى تثسػػت بػػالخوؼ 
 العملة االجثماعية  عدـ الثقػة فػى اآلالػرين   تشػويو مفػاىيت الخيػر  الشػر   اىثػماز معػاني 

المرتبطػػػة بمنػػػا األبػػػو   األمومػػػة  البنػػػو   اإلالػػػو   العمومػػػة  الخؤ لػػػة الادػػػة فػػػى اإلسػػػاف  
.  أكثػػػر مػػػن ىػػػ ا فػػػ ف ىػػػ ه الخبػػػر  تػػػدف  الطفػػػل إلػػػى توجيػػػو نفػػػس السػػػلوؾ إلػػػى  المحػػػاـر
اآلالػرين األضػعف عنػد البلػوغ   تبنػى ثقافػة العنػف. فثمػة إم انيػة ىنػا ألف يػدالل ال ػحية 
فػػػى دا ػػػر  العنػػػف  بػػػأف ي ػػػبح العنػػػف ىػػػو الوسػػػيلة نحػػػو تحقيػػػا األىػػػداؼ.  قػػػد ي ػػػبح 
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وضػػوع الػػ ط يوجػػو إليػػو ال راىيػػة  العنػػف   ىنػػا تثحػػوؿ المشػػ لة المجثمػػ  بأسػػره ىػػو الم
الفردية الخادة ببع  األفراد  األسر إلى مش لة اجثماعية   ب لك تسػثمر دػور اإلسػاف  
الجنسػػية لألطفػػاؿ فػػى الثراكػػ   الثعقيػػد طالمػػا اسػػثمر  األسػػبان الثػػى أد  إليهػػا  علػػى 

ف ػػك األسػػري  انعػػداـ الشػػر ط ال ػػحية رأسػػها ال ػػغوط النا ػػئة عػػن الفقػػر  البطالػػة   الث
 المعيشػية فػػى المسػاكن   الثػػماحت داالػل الغرفػػة الواحػػد .  فػوؽ كػػل  لػك اسػػثمرار ثقافػػة 

 ال مة تجاه ى ه ال ور من اإلساف    بالثالي غيان النةت القانونية الرادعة.

 لعلنػػا نشػػير فػػى نهايػػة ىػػ ا الحػػديث المخث ػػر عػػن اإلسػػاف  الجنسػػية لألطفػػاؿ إلػػى 
افة ال مة االجثمػاعي الثػى تحػيس بممارسػثها. ف ػل الدراسػا   الثقػارير تشػير إلػى أف ثق

المجثم  غالبا ما ي مة إزاف كثير من دور العنػف   الادػة العنػف الجنسػي  أ  اإلسػاف  
الجنسية.  غالبا ما يرتبس ال مة ىنا بمعثقدا  ثقافية تؤكػد علػى مفهػـو العفػة  الشػرؼ  

ينيػة   درف مفهػػـو العػػار عػػن األسػر   المجثمػػ . يػػود المجثمػػ   الحفػاظ علػػى الحرمػػا  الد
ىنػػػا أف يؤكػػػد أف ال ػػػمو  االسػػػثقامة مػػػن دػػػفاتو األساسػػػية   أنػػػو يحػػػافم علػػػى العػػػادا  

فثػارا سػلبية  الثقاليد  الدين  إ  يحافم على ما يسميو لبالشرؼل. إف ى ا ال مة يخلػا 
تسػػثمر فػػى الوجػػود طالمػػا أنهػػا  .  ىػػو مػػن ناحيػػة يجعػػل ىػػ ه ال ػػور مػػن اإلسػػاف م ػػاعفة

تحػػاط بال ػػمة  طالمػػا أف األقويػػاف ىػػت الػػ ين يحققػػوف أغراضػػهت مػػن الملهػػا   طالمػػا أف 
ال ػػػعفاف مػػػن األطفػػػاؿ )ال ػػػحايا( ال يمل ػػػوف مػػػن الوسػػػا ل مػػػا يجعلهػػػت يحمػػػوف أنفسػػػهت 

 ىو مػػػن ناحيػػػة ثانيػػػة يخلػػػا ثقافػػػة يخثػػػل فيهػػػا مفهػػػـو ال ػػػوان  الخطػػػأ    الثػػػوان منهػػػا.
فهػػػت يثحولػػػوف إلػػػى أفػػػراد مسػػػلوبى  فيهػػػا القػػػيت الدينيػػػة  األالمقيػػػة .قػػػان    تثػػػدىور  الع

ف ف اآلثار السلبية علػى ال ػحايا  ثالثة من ناحية  أنفسهت  يئا.اإلراد  ال يمل وف من أمر 
تجعلهت يعيشوف لثقافة الخوؼل الثى تنع س على عمقاتهت باآلالرين   عػدـ الثقػة فػيهت  

اقت ىػػ ا األمػػر  يػػمداد الطػػور  فػػى حالػػة  جػػود دػػور أالػػرط مػػن العنػػف   البعػػد عػػنهت.  يثفػػ
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كػػػ لك الػػػ ط يولػػػده العمػػػل أ  العقػػػان داالػػػل األسػػػر  أ  المدرسػػػة. ىنػػػا ي ػػػبح العنػػػف 
  الثسلس ىما الوسيلة الثى تدار بها الحيا  برمثها   ي بح الثسامح أمر بعيد المناؿ.
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ىنػػػا إلػػػى حػػػد االسػػػثرقاؽ  الػػػ ي يثحػػػوؿ فيػػػو األطفػػػاؿ ي ػػػل العنػػػف ضػػػد األطفػػػاؿ 
) البػػػالغين( إلػػػى موضػػػوع لنػػػوع مسػػػثحدث مػػػن الثجػػػار   ىػػػو االتجػػػار بالبشػػػر. أنػػػو أ ػػػبو 
بالعبودية الجديد    كأف الةر ؼ المحلية  اإلقليميػة  العالميػة الثػي يعيشػها العػالت تجلػ  

 العنف تن اؼ إلى ما يعػانوه للفقراف من البشر المحر مين  المهشمين دنوفا من القسو  
لمخػاطر مسػثمر .  لقػد  - الادػة األطفػاؿ  النسػاف مػنهت–من عنف  مما يعػرض حيػاتهت 

تفاقمة عمليا  االتجار بالبشر عبر العالت   فػى جميػ  د ؿ العػالت  إلػى درجػة أف األمػت 
المثحد  أضحة ت نف ى ه الثجار  على أنها ثالػث أكبػر تجػار  غيػر مشػر عة فػى العػالت 

 بعد تهري  السمو  تجار  المخدرا .

إلػى إدػدار بر توكػوؿ مناى ػة   0222 لعل ى ا ىػو الػ ط دفػ  األمػت المثحػد  عػاـ 
كل دور االتجار بالبشر   ال ط جـر كل دور االتجار بالبشر.  لقد جاف تعريػف االتجػار 

سػثغمؿ بالبشر ال ط قدمو البر توكوؿ  امم ليدالل فى عداد االتجار بالبشر كل دػور اال
الثي ترتبس بعمليا  الثربح مػن نقػل األ ػخاص أ  تجنيػدىت أ  إجبػارىت علػى إتيػاف أفعػاؿ 
بالقو  أ  الثهديد أ  الخداع أ  إساف  اسثعماؿ السلطة  أ  نػمع أع ػا هت  االتجػار فيهػا. 
 يػػرتبس فعػػل الثجػػار  فػػى كػػل األحػػواؿ بنػػوع مػػن اإلجبػػار أ  القسػػر الػػ ط يػػؤدط إلػػى تقييػػد 

 تقييد الحركة عبر المماف  الم اف  كما يرتبس بنوع مػن الثػربح أ  كسػ  المػاؿ  الفعل  بل
السػػػري   د ف أط مراعػػػا  لحقػػػوؽ البشػػػر أ  إنسػػػانيثهت. ال يثعػػػرض األفػػػراد المثػػػاجر بهػػػت 
لمسثغمؿ من الوسطاف  تجار البشر  بل يثعرضوف أي ا السثغمؿ األطراؼ الثي يثعاملوف 
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ت  يسػػثعبد نهت  يعػػاملونهت بأ ػػد درجػػا  القسػػو . بػػل أف معهػػت  أ لئػػك الػػ ين يسػػخر نه
المجثمػػػػ  نفسػػػػو ال يػػػػرحمهت  فينةػػػػر إلػػػػى ال ػػػػحايا كمجػػػػرمين مشػػػػاركين فػػػػى الجريمػػػػة. 
فال ثير ف منهت يمحقوف قانونيا بسب  ىجػرتهت غيػر النةاميػة أ   دػفهت كعمػاؿ.  ى ػ ا 

 ركبا.يبد  العنف ال ط ي اح  عمليا  االتجار بالبشر عنفا م اعفا  م

 ت شػػف الثقػػارير الرسػػمية عػػن عػػدد مػػن الحقػػا ا الدالػػة علػػى تنػػامي ىػػ ا النػػوع مػػن 
الثجار . فيشير الثقرير الد لي حوؿ االتجار بالبشر  ال ط أدػدرتو منةمػة األمػت المثحػد  

( إلى تمايد عدد الد ؿ الثي تةهػر فيهػا 0226)عاـ  UNODCللمخدرا   الجريمة 
د لػػة  تركػػم أغلبهػػا فػػى  62جػػار بالبشػػر الثػػي  دػػلة إلػػى جريمػػة أ  أكثػػر مػػن جػػرا ت االت

غػػرن   سػػس أ ر بػػا  فػػى منطقػػة  ػػرؽ أسػػيا  ثػػت منطقػػة أ ر بػػا الشػػرقية. كمػػا تشػػير تقػػارير 
رسػػمية أالػػرط إلػػى تمايػػد حجػػت األمػػواؿ الثػػي تجنػػى مػػن ىػػ ه الثجػػار   الثػػى  دػػلة عػػاـ 

ين منهػػا  الػػ ط  دػػل مليػػار د الر   تمايػػد عػػدد األفػػراد المث ػػرر  00إلػػى حػػوالي  0226
% مػػػنهت مػػػن النسػػػاف  البنػػػا  52مليػػػوف فػػػرد  ن ػػػفهت مػػػن األطفػػػاؿ    04إلػػػى حػػػوالي 

( بع  الثفاديل حيث تشير إلػى أف اليونيسيف(.  تؤكد الثقارير )منةمة 0دغيرا  السن)
عاـ )من أسيا  أ ر با الشرقية( يثعرضػن للمثػاجر   20الفثيا  الم ي ال تميد أعمارىن عن 

عرا س تحة الطل  يم ن طلػبهن عبػر البريػد.  أف أعػدادا مثمايػد  مػن األطفػاؿ بودفهن 
يػػثت االتجػػار فػػيهت كػػل عػػاـ ألغػػراض الثبني. يػػأتى معةػػت ىػػؤالف األطفػػاؿ مػػن د ؿ الجنػػون 
ل ى يثت تبنيهت فى أسر من أمري ا الشمالية  أ ر با  كما تجرط المثاجر  بأعداد غفير  من 

ا للقيػػاـ بأعمػػاؿ الخدمػػة المنمليػػة  ف ػػم عػػن االسػػثغمؿ األطفػػاؿ فػػى غػػرن   سػػس أفريقيػػ
الجنسػػػي   العمػػػل فػػػى محػػػاؿ تجاريػػػة أ  فػػػى المنػػػازؿ أ  المػػػمارع.  تشػػػير المسػػػوو الثػػػي 

% فػػى 02أجريػػة فػػى د ؿ عديػػد  فػػى أمري ػػا المتينيػػة  أسػػيا  أف نسػػبة كبيػػر  ت ػػل إلػػى 
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ر  الجنسػػية مػػن % فػػى بلػػداف أالػػرط ممػػن يقعػػوف ضػػحية الثجػػا22بعػػ  البلػػداف   إلػػى 
 دغار السن   من الفثيا  على  جو الخ وص.

 تؤكد البحوث الثي أجرية على االتجار فى البلداف العربيػة   جػود دػور عديػد  مػن 
االتجار بالبشر تثح ت فيها  ب ا  محلية  إقليمية  منها: اسثجمن األطفاؿ من أفريقيػا 

سػػثجمن الادمػػا  المنػػازؿ مػػن السػػثخدامهت فػػى سػػباؽ الهجػػن بػػد ؿ الخلػػيج العربيػػة   ا
دغار السن مػن ال ػوماؿ  جنػون   ػرؽ أسػيا  م ػر  تػم يج اإلنػاث دػغيرا  السػن مػن 
قػػرط  ح ػػر م ػػر إلػػى األثريػػاف العػػرن  بيػػ  األطفػػاؿ لألجانػػ  فػػى أ ر بػػا  أمري ػػا بغػػرض 
الثبنػػي  اسػػثغمؿ فقػػر األسػػر   حرمانهػػا االقث ػػادي فػػى  ػػراف أع ػػاف بشػػرية الادػػة ال بػػد 

اسػػثجمن فثيػػا  دػػغيرا  مػػن الريػػف فػػى م ػػر  السػػوداف  الػػيمن للعمػػل فػػى   ال لػػى 
منػػػازؿ أبنػػػاف الطبقػػػة الوسػػػطى فػػػى الح ػػػر  اسػػػثغمؿ األطفػػػاؿ فػػػى الحػػػرن فػػػى السػػػوداف 
 ال ػػػػػػوماؿ  اسػػػػػػثغمؿ األطفػػػػػػاؿ فػػػػػػى  ػػػػػػب ا  الثسػػػػػػوؿ   ػػػػػػب ا  تجػػػػػػار  المخػػػػػػدرا  

فػػى  ػػب ا  الػػدعار   ال حوليػػا   اسػػثغمؿ األطفػػاؿ  المػػراىقين  الشػػبان مػػن اإلنػػاث 
 السػػياحة الجنسػػية   تثواجػػد ىػػ ه األنمػػاط بجانػػ  بع ػػها الػػبع  فػػى كثيػػر مػػن األحيػػاف   
كمػا أف  ػب ا  االتجػػار بالبشػر العاملػػة فيهػا ت شػػف عػن تعػػا ف أطػراؼ عديػػد  بػدفا مػػن 
ال بار فى األسر  الثي تخر  منها ال حية   مر را بعدد من الوسػطاف  السماسػر    انثهػاف 

ولين المحليػػػين مػػػن   ط السػػػلطة أ  المحػػػامين الػػػ ين ي ػػػوف لهػػػت دػػػم  مبا ػػػر  بالمسػػػئ
بالعممف فى الداالل أ  الخار . فالعملية برمثها تخ ػ  لثنةػيت دقيػا يع ػس ثقافػة الادػة 
جانحة تثعايش م  الثقافة األدلية  بل  قد تجد تبريرا لها من ى ه الثقافة كما سػنرط فيمػا 

 بعد.

  الحرمػاف مػ  الجشػ  المػادي. فهػ ه الثجػار  تػدف  الوسػطاف  يثمقى فى ى ه الثجػار 
إلى اسثغمؿ الحرماف المادي ال ط تعاني منو بع  األسر   ال غس عليها من ى ه الما ية 
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لدفعها إلى االتجار بأ الدىا الق ر أ  الدالوؿ بش ل أ  بأالر فى نطاؽ األنشطة الثجارية 
ف  السماسػػر  مػػ  الحرمػػاف المػػادي لػػبع  المثعلقػػة بالبشػػر.  ى ػػ ا يػػثمحت جشػػ  الوسػػطا

األسػػر  فثنشػػأ ىػػ ه الثجػػار . فغالبػػا مػػا تػػرتبس األسػػر الثػػي تػػدالل إلػػى نطػػاؽ ىػػ ا النػػوع مػػن 
الثبادؿ المنحرؼ فى  ب ا  محلية منحرفة تعيد إنثا  ى ا النشاط  غيره. فهػ ه الثجػار  

اقا داالليػػة فػػى ال تقث ػػر علػػى نقػػل البشػػر  تحػػويلهت علػػى مسػػثوط العػػالت  بػػل تخلػػا أسػػو 
مجػػػػاؿ االتجػػػػار بػػػػالجنس   بيػػػػ  األطفػػػػاؿ   تجنيػػػػدىت للعمػػػػل أ  القثػػػػاؿ.  تحػػػػرص ىػػػػ ه 

فػى كثيػر –الشب ا  على اللا ر ابس  ثيقة بين األسر  الوسطاف  مثلقى الخدمة  بػل أنهػا 
 ترتبس بجرا ت أالرط كالمخدرا   غسيل األمواؿ. -من األحياف

ل ػػػػور االتجػػػػار بالبشػػػػر علػػػػى األطفػػػػاؿ   لسػػػػنا بحاجػػػػة إلػػػػى أف نؤكػػػػد اآلثػػػػار ال ػػػػار 
 الطفولة   على المجثم  بأسره. فثمة أثار جسدية مبا ر  تلحا باألطفاؿ ال ين يثعرضوف 
لخبػػػر  النقػػػل الثعسػػػفي أ  الػػػم ا  القسػػػري أ  الػػػدالوؿ فػػػى  ػػػب ا  الػػػدعار   مػػػن أىمهػػػا 

ثناسػػلية. اإلدػػابة بػػاألمراض المعديػػة الادػػة فيػػر س نقػػص المناعػػة الم ثسػػبة  األمػػراض ال
 ف م عػن  لػك فػ ف الممارسػا  الثػي يثعػرض لهػا األطفػاؿ يشػوبها قػدر كبيػر مػن العنػف 
ال ط يؤ ط الطفل بدنيا  نفسيا.  ل ن أقسى ما فى األمر ىو تحوؿ األطفاؿ  النسػاف إلػى 
سػػلعة تبػػاع  تشػػثرط. فيثحػػوؿ ىػػؤالف إلػػى مجػػرد أ ػػياف أ  موضػػوعا  ال قيمػػة لهػػا إال فيمػػا 

محقػا عنػدما  0226 لػ لك فقػد كػاف تقريػر الثنميػة اإلنسػانية العربيػة لعػاـ تدره من نقػود. 
 دػػف ىػػؤالف األفػػراد مػػن النسػػاف الم رىػػا   ضػػحايا االتجػػار بالبشػػر علػػى أنهػػت لالفئػػا  
ال عيفة الخافية عن األنةارل   ىى فئا  تقػ  الػار  النطػاؽ المجثمعػي الر يسػي   تعػيش 

مػن الشخ ػي بحػاؿ مػن األحػواؿ  بػل أنهػا تفقػد على الهامش   ال تثمث  بأي قػدر مػن األ
 أغلى ما تملك من أجل العيش.

تبػػد  الثقافػػة الثػػي تنػػثج مثػػل ىػػ ه الثجػػار  ثقافػػة والمػػة  فهػػي ال تحػػـر ال ػػعيف مػػن 
أسػػس الحيػػا  فحسػػ   بػػل أنهػػا تفقػػده  ػػرط الحيػػا  ب رامػػة  أ   ػػرط الوجػػود اآلمػػن مػػن 
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مقا مػػػة ىػػػ ه الثجػػػار  تػػػرتبس بالػػػد ؿ  المخػػػاطر.  الغريػػػ  فػػػى األمػػػر أننػػػا نجػػػد أف دػػػور
 منةمػػا  المجثمػػ  المػػدني   كمىمػػا ال يجػػداف مسػػاند  فعالػػة مػػن قبػػل ثقافػػة المجثمػػ  
بعامة. فيوما بعد يـو يثمايد عدد الد ؿ الثي ت در تشريعا  لثجريت ى ا النوع من الثجار  

االتجػار بالبشػر ) من بين ى ه الد ؿ م ػر الثػي ان ػمة إلػى البر توكػوؿ الػد لي لمحاربػة 
فػػى  ػػأف م افحػػة االتجػػار بالبشػػر  0222لسػػنة  31 إدػػدار القػػانوف رقػػت  0220عػػاـ 

 إنشػػػاف  حػػػد  لمحاربػػػة االتجػػػار بالبشػػػر )النسػػػاف  األطفػػػاؿ( بػػػالمجلس القػػػومي لألمومػػػة 
 الطفولػػة   إنشػػاف لجنػػة  طنيػػة تنسػػيقية بػػوزار  الخارجيػػة لم افحػػة  منػػ  االتجػػار بالبشػػر(   

 socialداد المنةمػا  األىليػة الثػي تعمػل فػى مجػاؿ الػدفاع االجثمػاعي كمػا تثمايػد أعػ
advocacy   لق ػػايا االتجػػار بالبشػػر )جمعيػػة حػػواف المسػػثقبل  مركػػم عيػػوف لدراسػػا

 حقوؽ اإلنساف  مؤسسة المرأ  الجديد   مركم ق ايا المرأ  الم رية....الخ(.

 أف المجثمػػ   اتػػو يةػػل  رغػػت ىػػ ا النمػػو فػػى اىثمػػاـ الد لػػة  المجثمػػ  المػػدني  إال
دػػامثا   تةػػل الثقافػػة المحليػػة الثػػي تػػداف  عػػن ىػػ ا النػػوع مػػن الفعػػل مسػػثمر .  غالبػػا مػػا 

األبويػػة الثػػي تجعػػل لمبػػاف  اإلالػػو  ال بػػار  -ترت ػػم ىػػ ه الثقافػػة علػػى السػػيطر  ال كوريػػة 
ثػى تبػد  السيطر  ال برط على ال غار.  غالبػا مػا تقػـو ىػ ه الثقافػة علػى مفػاىيت الطاعػة ال

فيها سيطر  ال بار  كأنها أمر طبيعي تفرضو عمقا  المود   الح .  فى ى ا اإلطار تبرر  
كثير من ال حايا فعلها بأنو نوع من الطاعة  الوالف لألسػر   أ  كأنػو نػوع مػن الث ػحية مػن 
أجل األسر   كما تبرره فى ضوف ف ر  أف ال بار يعرفوف م لحثها أكثر منهػا   أف ال ػغير 

س لو رأط ي كر.  تلقى ىػ ه الثبريػرا  قبػوال  رضػا  تػدعيما مػن جانػ  اآلبػاف  الوسػطاف لي
 أع ػاف المجثمػػ  الػػ ين انخرطػػوا فػػى ىػػ ه الثقافػة.  مػػن الواضػػح أف الثقافػػة المحليػػة تبػػرر 
سلوكا كاالتجار بالفثيا  ال غيرا  أ  األطفاؿ أ  بي  األع اف بعنادر ثقافية تبػد  مثاليػة 

)الطاعػػػة  الػػػوالف  حػػػ  ال بػػػار  الخػػػوؼ علػػػى الم ػػػلحة(.  ل ػػػن ىػػػ ه   فاضػػػلة مقبولػػػة
العنادر الثقافية الناعمة ما ىى إال  اجها  لثقافة عنف  قسو  يدف  ثمنهػا ال ػغار الػ ين 
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يقعوف فريسة ى ه الثقافة الثػي تجمػل الحيػا  بوجػو  تجػرو أجسػاد  نفػوس ال ػغار بالوجػو 
اآلثػػػار السػػلبية لهػػػ ا النػػػوع مػػػن ة عنػػػدما تةهػػػر  يث شػػف ىػػػ ا الوجػػػو للثقافػػػة العنيفػػاآلالر.

الػػ ط يدفعػػو ال ػػغار الثجػار     الثػػى غالبػػا مػػا ي ػػاحبها الحسػػر    النػػدـ مػػن حجػػت الػػثمن 
  ال عفاف من جراف ى ه الثجار .

 ( : الم ا  القسرط ) ز ا  القادرا  - 4

اعػا علػى رغت أف مفهـو الم ا  المب ر يخثلف من ثقافة إلى أالػرط  إال أف ىنػاؾ إجم
تحديػػد  المرحلػػة العمريػػة الثػػى يػػثت فيهػػا بأنهػػا مرحلػػة بلػػوغ الفثػػا  سػػن الثامنػػة عشػػر    أط 
السػػن الػػ ط تثحػػوؿ فيػػو الفثػػاه مػػن طفلػػة إلػػى فثػػا  بالغػػة  تعػػرؼ المعنػػى الحقيقػػة للحيػػا  
الجنسية  الحيا  الم جية .  يودف الم ا  ال ط يثت قبل ى ه المرحلػة بأنػو لز ا  أطفػاؿل 

 ا  المػػراىقين ل أ  لز ا  القادػػرا ل .  قػػد أف ػػل أف اسػػثخدـ لػػو مفهػػـو لالػػم ا  أ  ل ز 
القسرطل.  يق ػد بػالم ا  القسػرط الػم ا  الػ ط يػثت بفعػل عوامػل الارجيػة ال دالػل إلراد  

تف ػل ز ا   أ  دينية الفثاه فيها .  ى ه العوامل الخارجية ت وف فى الغال  أما أطرا  ثقافية
بح ت العادا   الثقاليد  ب ػرؼ النةػر عػن رغبػة الفثػاه أ  ن ػوجها  الفثا  دغيرا  السن

العقلى  االجثماعى    أما فى   ل من أ  اؿ االتجار بالبشر   حيث تبػاع الفثػاه دػغير  
أ   Forceالسػػن كعػػر س إلػػى أحػػد األثريػػاف.  فػػى الحػػالثين ن ػػوف ب ػػدد عمليػػة لقسػػرل 

 طريقا لت تخثره . إجبار يثعدط إراد  الفثا  ال غير   يرست لها

 تعثبر ممارسة تم يج األطفاؿ فى سن مب ر  مػن الممارسػا  الشػا عة فػى العديػد مػن 
الد ؿ عبر العالت    بخادة فى إفريقيا  جنون  غرن أسيا .  ال تثػوافر إح ػافا  دقيقػة 
عػن ىػ ا الموضػوع فػال ثير مػػن ىػ ه الميجػا  ال تسػجل بشػػ ل رسػمى .  مػ   لػك فثمػػة 

مليوف أمرف  فى العالت النامى تم جن فى سن يثرا و ما بين  32إلى  جود تقديرا  ت ى  
 02أ  كانوا على عمقة اقثراف قبل بلوغ سػن الثامنػة عشػر     يعػيش أكثػر مػن  02-01
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مليوف من ىؤالف فى جنون أسيا ) تقديرا  اليونيسيف اسثنادا إلػى مجموعػة اسثق ػافا  
 222علػػػى  0225اليونيسػػيف عػػاـ  (   فقػػا للمسػػح الػػػ ط أجرتػػو0223-2654مػػن 

سػنة    أف  25% من الفثيا  فى العالت النامى يثم جن قبػل أف يػبلغن سػن 32د لة ف ف 
مليػػوف طفلػػة   222مػػن المثوقػػ  أف ي ػػل عػػدد الفثيػػا  المثم جػػا  فػػى سػػن الطفولػػة إلػػى 

(.   تثرا و نس  انثشار ز ا  األطفاؿ عبر العالت ما بػين 0222-0222)فى الفثر  من 
% ) فػػػى تشػػػاد  غنيػػػا  بػػػنجمديش مػػػثم ( مػػػن إجمػػػالى حػػػاال  الػػػم ا   32أكثػػػر مػػػن 

  0225%  فػػى سػػوريا )إح ػػافا  المركػػم الػػد لى للبحػػوث المثعلقػػة بػػالمرأ  لعػػاـ 20 
ICRW  تشػػير 23.2(  قػد قػػدر  ىػػ ه اإلح ػػافا  النسػبة فػػى م ػػر بحػػوالى    %

م ػػى تبلػػغ أعمػػارىن مػػا بػػين % مػػن المثم جػػا  ال02تقػػديرا  أالػػرط إلػػى أنهػػا ت ػػل إلػػى 
% مػػػػن إجمػػػػالى  06(  0222سػػػػنة ) مسػػػػح الػػػػنشف  الشػػػػبان  فػػػػى م ػػػػر  02-06

سػػػػنة ) تقػػػػديرا  مركػػػػم  02لفثيػػػػا  أقػػػػل مػػػػن  0223حػػػػاال  الػػػػم ا  الثػػػػى تمػػػػة عػػػػاـ 
(  ينثشػػر ىػػ ا الػػنمس مػػن الػػم ا  بػػين 0223المعلومػػا    دعػػت القػػرار مجلػػس الػػوزراف   

األقػل  تعليمػا  بالثػالى فػى المجثمػ  الريفػى .  بشػ ل عػاـ  األسر األ د فقر ا  بين اإلنػاث
يمثل نمط ا عام ا مف ػم للػم ا   –مب ر  إنجان ما يثرت  عليو من  -ف ف الم ا  المب ر  

 فى الوطن العربى بعامة    م ر بخادة .

 ال يوجػػد  عػػى مجثمعػػى بمخػػاطر ىػػ ا النػػوع مػػن الػػم ا  .فػػرغت أف المواثيػػا الد ليػػة 
المحلية المنبثقة منها  على رأسها اتفاقية حقوؽ الطفل  اتفاقية الق اف على كػل  القوانين 

سػنة (  تعثبػر أف  25أ  اؿ الثمييم ضد المرأ   غيرىما ت   حد ا أق ى لسن الطفولػة ) 
ز ا  األطفاؿ ىو   ل من أ  اؿ انثهاؾ حقوؽ اإلنساف   رغت  لك إال أف المجثمعػا  

ا    مػػػا تػػػماؿ تف ػػػل ىػػػ ا النػػػوع مػػػن الػػػم ا     أنػػػو رغػػػت الثػػػى يسػػػود فيهػػػا ز ا  القادػػػر 
انخفػػاض معػػدال  انثشػػاره مػػ  انثشػػار الػػثعلت   إال أف المعػػدال  السػػا د  مػػا تػػماؿ مرتفعػػة  

مػػن إدراؾ لحجػػت الخطػػور  الثػػى تثرتػػ  علػػى  –إ ف  -كمػػا رأينػػا قبػػل قليػػل .فلػػيس ىنػػاؾ 
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طفولثهػػا    مػػن الح ػػوؿ علػػى ىػػ ا النػػوع مػػن الػػم ا . مػػن  لػػك مػػثم أنػػو يحػػـر الفثػػا  مػػن 
 مػػا يثرتػ  عليػو مػػن الثعليت ضػياع فػرص أدنػى حقػوؽ ىػ ه الطفولػػة    ىػى الحيػا  اآلمنػػة   

فثمة تأكيد  يقدمو علماف النفس  االجثماع على أف ى ا الم ا  ىو  فرص الحيا  األالرط .
ف  أ –سػػرقة لعمػػر الطفلػػة  حرمػػاف لهػػا مػػن النمػػو الطبيعػػى  ف ػػاحبة الخمػػس عشػػر عامػػا 

ت وف ما تماؿ مس ونة بطفولة مثأالر .  ال يم ن تحويل ى ه الطفلة  –بد  امرأ  ناضجة 
إلػػػى أـ فػػػى الوقػػػة الػػػ ط ىػػػى فيػػػو بحاجػػػة إلػػػى الرعايػػػة  االحث ػػػاف   ىػػػ ا ف ػػػم عػػػن أف 
الخبرا  الجنسية المب ر   الحمػل المب ػر يعرضػاف دػحة الفثػا  للخطػر   كمػا أف الطفلػة 

خػػوؼ  القلػػػا بسػػب  اإلسػػػاف  المث ػػرر   قسػػػو  األز ا  فػػػى الم جػػة تخبػػػر حالػػة مػػػن ال –
الثعامل معهن. فهن يعيشن حيا  تشوبها العملة  تقييد الحركة  عدـ الراحػة  عػدـ األمػاف   
 يعشػػن لفثػػر  طويلػػة مسػػلوبى اإلراد   القػػو  داالػػل أسػػر  الػػم      فػػى كػػل األحػػواؿ ت ػػوف 

مػػن حقهػػا االجثمػػاعى فػػى االثيػػار  ػػريك مهػػدده بػػالطمؽ . إف الػػم ا  المب ػػر يحػػـر الفثػػا  
حياتهػػا  يفػػرض عليهػػا نمػػس حيػػا  قاسػػية مليئػػة بمثاعػػ  الحمػػل  اإلنجػػان   حيػػث يعمػػل 
الم ا  المب ر على إطالة فثر  الخ وبة الثى تنج  فيها المرأ  .  من ثت ف ف ىنػاؾ عمقػة 

األطفػاؿ .  قوية بين تف يل ىػ ا الػنمس مػن الػم ا   بػين الرغبػة فػى إنجػان أكبػر عػدد مػن
أما عندما يرتبس الم ا  القسرط بالثجار  البشرية ف نو يثعامل م  األنثى على أنها سلعة تباع 
 تشثرط    من ثت ف نو يشػ ل نوعػا جديػد مػن االسػثرقاؽ أ  العبوديػة    فػى كػل األحػواؿ 
ى ف ف الطفلة تحـر من تجربة الحيا  العادية .  تعيش البر  تمييم حيث يعطى ال كر حقو فػ

االالثيػػار  تحػػـر الفثػػا  مػػن ىػػ ا الحػػا فػػي نػػوع مػػن الم ػػادر  علػػى حريػػة األنثػػى  انثهػػاؾ  
 كرامثها  تهديد أمنها  مسثقبلها .

 ال ػػك أف اسػػثمرار أ ػػ اؿ الػػم ا  القسػػرط يػػرتبس بػػأطر ثقافيػػة   تقػػدـ تبريػػرا لػػػو   
تف ػل إنجػان  تعمل على إعػاد  إنثاجػو .  ىػى مثجػ ر  فػى الثقافػة الثقليديػة الريفيػة الثػى 

اكبػػر عػػدد مػػن الػػ كور للعمػػل فػػى األرض    فػػى الثقافػػة الفرعونيػػة القديمػػة الثػػى تقػػوؿ الػػ  
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لنفسك ز جة  أنة فى العشرين ل  حثى فى الثقافة الدينية الثى تحبػ  الػم ا  المب ػر ألنػو 
: أح ن للفر   أغ  للب ػر ل  لقػد كشػفة البحػوث الثػى أجريػة حػوؿ الػم ا  المب ػر 

األطر الثقافية ال اغطة فى اتجاه تف يل ىػ ا الػنمس مػن الػم ا .  يثأكػد لنػا اسثمرار ى ه 
مدط اسثمرارىا  نحن نسم  ددط األمثاؿ الشعبية تثردد فػى مواقػف الحيػا  اليوميػة  فػى 
 سا ل األعمـ  ىى تقػوؿ : لالبنػا  يػا تسػثرىا يػا تقبرىػال ف ثيػر مػن المجثمعػا  ال تقبػل 

أ  لالعازبػػةل بػػل أف  جػػودىن قػػد ينةػػر إليػػو علػػى أنػػو مسػػألة  تواجػػد المػػرأ  غيػػر المثم جػػة ل
مخلػػة بشػػرؼ العا لػػة  أف موتهػػا أف ػػل مػػن بقا هػػا علػػى ىػػ ا الحػػاؿ. كمػػا تنثشػػر فػػى ىػػ ه 
الثقافػػػة مفػػػاىيت اجثماعيػػػة تػػػرتبس لبالسػػػثرل   لالعيػػػ ل   ل  الخػػػوؼ علػػػى  ػػػرؼ الفثػػػا ل 

لوقػػوع فػػى الر يلػػة    أ  حثػػى  تػػوفير الحمايػػة للبنػػا  مػػن مخػػاطر االعثػػداف الجنسػػى أ  ا
لثخفيف الع ف االقث ادط عػن األسػر  ) فػى حالػة الفقػر( حيػث يعثبػر ز ا  الفثػاه دػغير  
السن أحد فليا  إعاد  إنثػا  األسػر .  يبػد  األمػر فػى بعػ  األحيػاف  كػأف الفثػا  تشػ ل 
عبئػػا علػػى األسػػر    يجػػ  الػػثخلص منػػو فػػى أقػػرن فردػػة .  ال ػػك أف فػػى اسػػثمرار ىػػ ه 
الثقافة اسثمرارا لثقافة الخ وع    الثمييم ضد اإلناث . فالم ا  المب ػر يحػـر األنثػى حػا 

 من ثت ف نو ي ادر علػى إراد  األنثػى  االثيارىػا الػ ط منحػو لهػا أف تخثار  ريك حياتها   
الػػدين  األعػػػراؼ اإلنسػػػانية    تحولهػػػا إلػػى حالػػػة مػػػن الخ ػػػوع الثػػاـ الػػػ ط يمزمهػػػا طيلػػػة 

 حياتها.

مػػا ولػػة ىػػ ه األطػػر الثقافيػػة باقيػػة فسػػوؼ يسػػثمر الػػم ا  المب ػػر للفثيػػا   مػػا  طال
يثرتػػ  عليػػو مػػن أثػػار .  ال سػػبيل لمواجهػػة ىػػ ه الثقافػػة إال بػػالثعليت . فقػػد  جػػد أف ىػػ ا 
النمس من الم ا  أكثر انثشارا فى األسر  الفقير   غير المثعلمة .  قد أكد  البحوث فى 

مثعلمػػػا     بخادػػػة فػػػى المرحلػػػة الثانويػػػة تثػػػوفر لهػػػن فردػػػة المقابػػػل علػػػى أف الفثيػػػا  ال
تعليميػػة أف ػػل  فػػرص عمػػل أف ػػل    مػػن ثػػت تػػمداد قػػدرتهن علػػى اتخػػا  القػػرار     يػػمداد 
 عيهن حوؿ أنفسهن  مجثمعهن   ى ا ف م عن أف انثشار الثعليت بين النساف يػؤدط إلػى 
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الػػم ا  .   إف العنػػف الػػ ط تغييػػر سػػلوكهن اإلنجػػابى    يػػؤثر كػػل  لػػك علػػى تػػأالير سػػن 
تمارسو الثقافة يخلا لدط اإلناث ضربا من العجم الم ثس    أط عػدـ القػدر  علػى أمػور 
حياتهت   أ  إيقاؼ العنف الموجو إليهن   فيث يفوف  يثعايشوف معو كقػدر ال مهػرن منػو . 
  ال يم ػػػن لمثػػػل ىػػػ ا العجػػػم الم ثسػػػ  أف ينػػػماو عػػػن عقػػػوؿ اإلنػػػاث  نفوسػػػهن إال مػػػن 

 المؿ تم ين حقيقى يبدأ من الثعليت . 
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يفثرض أف تحقا الطفولة كػل حقوقهػا اإلنسػانية مػ  تقػدـ الػممن   بمػا ي ػاح   لػك 
مػػػن إدراؾ ألىميػػػة ىػػػ ه الحقػػػوؽ    إم انػػػا  تحقيقهػػػا فػػػى المجثمػػػ  الحػػػديث .  ل ػػػن 

الحديثة ينح ر فػى وهػور دػور جديػد الثناق  ال بير ال ط يفرزه الثقدـ فى المجثمعا  
اسثغمؿ األطفاؿ تن اؼ إلػى ال ػور القديمػة . فػ  ا نجحػة المجثمعػا  فػى الثقليػل  من

األطفػاؿ أ  تشػرد بع ػهت  أ  عمالػةبالخثاف أ   طػ األنثىمن عمليا  االعثداف على جسد 
ى فػػػى الشػػػوارع   ف نهػػػا تواجػػػو ب ػػػور جديػػػد  مثػػػل االتجػػػار باألطفػػػاؿ أ  اسػػػثخدامهت فػػػ

أف ن ػػف  0222 لقػػد أ ضػػح تقريػػر  ضػػ  األطفػػاؿ فػػى العػػالت  ال ػػادر عػػاـ  .الحػػر ن
)  البػػػالغ عػػػددىت مليػػػارط طفػػػل( يعيشػػػوف طفولػػػة مؤلمػػػة    تخثلػػػف  األطفػػػاؿ فػػػى العػػػالت

إليػو جميع ػا . فػالفقر يحػـر  ؤلما عن العالت المثالى الػ ط نطمػحدارال ا  م االثمفاطفولثهت 
ياتهت بالخطر    تسلبهت النماعا  المسلحة  العنػف الحيػا  األطفاؿ من كرامثهت  يهدد ح
 اآلمنة  تبدد ثقثهت  أمنهت .

من نافلة القوؿ الثأكيػد فػى البدايػة علػى تمايػد النماعػا  المسػلحة فػى العػالت الػمؿ   
القػػرف الماضػػى   الػػ ط  ػػهد حػػربين عػػالمثين    حر بػػا إقليميػػة مثعػػدد  فػػى فسػػيا  أفريقيػػا 

الواحػد  فػى  الد لػة   ف م عن النماعا  الحد دية بين الد ؿ   بل  بين أمري ا المتينية 
.  رغػػػػت أف تقػػػػديرا  النماعػػػػا  )قبليػػػػة أ  عرفيػػػػة أ  دينيػػػػة(  أثنيػػػػةحالػػػػة  جػػػػود دػػػػراعا  
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 10ردػػد  حػػوالي  0225المسػػلحة تخثلػػف مػػن عػػاـ إلػػى فالػػر  إال أف تقػػديرا  عػػاـ 
المعهػػػد السػػػويدي الػػػد لي ألبحػػػاث  نماعػػػا  مسػػػلحا  منهػػػا سػػػة عشػػػر نماعػػػا  كبيػػػرا  )تقػػػدير

كمػػا تمايػػد ضػػحايا النماعػػا  المسػػػلحة عامػػا بعػػد عػػاـ حيػػث قػػدر تقريػػػر   (0226السػػلت 
نسػػػانى عػػػدد األمػػػن اإل حػػػوؿ تقيػػػيت حالػػػة 0223نمػػػا ى لعػػػاـ برنػػػامج األمػػػت المثحػػػد  اال

مليػػػوف نسػػػمة   كمػػػا تمايػػػد عػػػدد  00المشػػػردين مػػػن جػػػراف النماعػػػا  المسػػػلحة بحػػػوالى 
 لقػد سػاىمة ىػ ه  .0223مليػوف عػاـ  6.3إلػى  2642مليوف عاـ  0.1من المجئين 

فػى إبػاد   ػعون    تشػريد أالؼ البشػر   مػن األفػراد العػاديين الػ ين ال عمقػة   ا عاالنم 
لهػػت بالنماعػػا  المسػػلحة   ىػػ ا علػػى الػػرغت مػػن االتفاقيػػا  الد ليػػة  علػػى رأسػػها اتفاقيػػة 

اإلضػافيين بر توكوالىػا المدنيين زمن الحػرن   الثى نةمة الثعامل م   2616جنيف عاـ 
   القػػػانوف الػػػد لى اإلنسػػػانى الػػػ ط ي ػػػ  المبػػػاد  الثػػػى تحمػػػى األ ػػػخاص  2644لعػػػاـ 

كمػػػػا ن ػػػػة   الػػػػ ين ال يشػػػػاركوف فػػػػى األعمػػػػاؿ العدا يػػػػة   بمػػػػا فػػػػيهت األطفػػػػاؿ  النسػػػػاف .
طفػػل فػػي العلػػى ضػػر ر  تعميػػم حمايػػة  0225لحمايػػة الطفػػل لعػػاـ إسػػثراتيجية اليونيسػػيف 

لػػت تشػػهد  النماعػػا  المسػػلحة   لػػك مػػن الػػمؿ الثػػر يج لثقافػػة السػػمـ .  رغػػت أف م ػػر
  إال أنهػػا قػػد اتخػػ   الثػػدابير المزمػػة نماعػػا  مسػػلحة أ  دػػراعا  أىليػػة مػػن ىػػ ا النػػوع 

  كمػا نػص القػانوف الم ػرط علػى للحفاظ علػى أمػن  سػممة األطفػاؿ فػي وػر ؼ الحػرن 
 الجماعا  المسلحة إال بعد بلوغهت سن الثامنة عشر  سنة  تجريت ان ماـ األطفاؿ إلى

 ضػعفااألطفاؿ ىت أكثر فئا  المجثم  ت رر ا من الحرن فهت أ د فئا  المجثم  ف
   ىت أكثر فئا  المجثم  حاجة إلى الرعاية ,  ي ار األطفػاؿ مػن الحػرن بطػرؽ عديػد  

مسػػػلحة فػػػى تجنيػػػد   فهػػػت يسػػػثخدموف كوقػػػود للحػػػرن عنػػػدما تػػػنجح بعػػػ  الع ػػػابا  ال
مػػػأ ط  طعػػػاـ   الادػػػة فػػػى الحػػػر ن األىليػػػة  فػػػاؿ للقثػػػاؿ نةيػػػر مػػػا تقدمػػػو لهػػػت مػػػناألط

 النماعػػا  الحد ديػػػة المسػػػلحة    ىنػػاؾ دػػػعوبة فػػػى الح ػػػوؿ علػػى بيانػػػا   ثيقػػػة حػػػوؿ 
حػػػيس بهػػػ ه لػػػك بسػػػب  الغمػػػوض  السػػػرية الػػػ ط تاألطفػػػاؿ الػػػ ين يسػػػثخدموف كجنػػػود   
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ا  المسػلحة فػى الغابػا   األحػراش .  مػ   لػك ييشػملال إلػىالجرا ت    دعوبة الودوؿ 
حػػػوؿ عقػػػد فقػػد قػػػدر الممثػػػل الخػػاص لألمػػػت المثحػػػد  فػػى اجثمػػػاع مجلػػػس األمػػن الػػػ ط 

( عػػػدد األطفػػػاؿ الػػػ ين يخػػػدموف كجنػػػود 0222األطفػػػاؿ  النماعػػػا  المسػػػلحة )فبرايػػػر 
نسػانى ) تقريػر العمػل اإل اليونيسػيفطفل .  فى تقدير فالػر لمنةمػة  022.222بحوالى 

ألػػف طفػػل    ىػػو رقػػت يثمايػػد  022(  دػػل ىػػ ا العػػدد إلػػى 0222مػػن اجػػل األطفػػاؿ   
بثمايد النماعا  المسلحة عبر العالت  بالثالى تمايد الطل  علػى األطفػاؿ للعمػل كمحػاربين 

   ال ثيػػر مػػن ىػػؤالف ال يػػ ى  إلػػى ىػػ ا النػػوع مػػن الثجنيػػد   مراسػػلين  حمػػالين  طبػػاالين
 ة  طأ  اإلجبار  الخوؼ أ  حثى الخطف .تطوع ا   بل ي ى  تح

 ال يقث ر تأثير الحر ن  النماعا  المسلحة علػى اسػثغمؿ األطفػاؿ كوقػود للحػرن 
فقػػس   بػػل أف الحػػر ن  النماعػػا  تشػػرد اآلالؼ مػػن األسػػر بمػػا فػػيهت األطفػػاؿ  النسػػاف   
ـ  تحدث عاىا  مسػثديمة فػى األطفػاؿ الػ ين ينجػوف مػن المػو  .  فػوؽ كػل  لػك تحػر 

ىػى   إنمػاال ثيرين منهت من حقوؽ أساسية فى الحيا  كحا الثعليت .  ى ه ليسػة مػماعت 
 األطفػاؿعدد المجئين من  اليونيسيفر  تقارير د. فقد ق البيانا  الواقعيةؤكدىا حقا ا ت
مليوف طفل    قدر عدد األطفػاؿ الػ ين مػاتوا مػن جػراف الحػرن الػمؿ العقػد  02بحوالى 

عدد الػ ين أدػيبوا بعجػم دا ػت  جػر و الطيػر  فيقػدر  أماليوف طفل   م 0الماضى بحوالى 
مليػػوف طفػػل    فقػػد أكثػػر مػػن مليػػوف طفػػل  الديػػو أ  انف ػػل عػػنهت    3عػػددىت بحػػوالى 
ألرضػية ا األلغػاـبثر األع ػاف بسػب   أ طفل كل عاـ للقثل  أالؼ 22-5 يثعرض ما بين 
األبعػػد  النثػػا جتشػػير الثقػػارير إلػػى  ( .  0222نسػػانى مػػن أجػػل األطفػػاؿ ) تقريػػر العمػػل اإل

المث لة بثأثير الحر ن على حرماف المجثمعا   األطفاؿ الادػة مػن فػرص الحيػا  . فقػد 
( إلػػى أف عػػدد األطفػػاؿ 0222أ ػػار تقريػػر اليونسػػ و حػػوؿ النماعػػا  المسػػلحة  الثربيػػة )

نسػػى المحػر مين مػن الثعلػيت بسػب  النماعػا  المسػلحة  الثعػرض لمغث ػان  العنػف الج
 مليوف طفل عبر العالت . 05قد  دل إلى أكثر من 
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 تقػدـ لنػا ىػ ه البيانػا  دػور  عػن المأسػا  الثػى يعيشػها األطفػاؿ مػن جػراف الحػر ن 
 النماعا  المسلحة .  تبدأ ىػ ه المأسػا  باألطفػاؿ أنفسػهت الػ ين يعثبػر ف  قػود ا للحػرن 

النفسية  المعنوية الثى تشا  يخسر ف فيها أر احهت  أجماف من أجسادىت ف م عن اآلالـ
 تثسػػ  المأسػػا  علػػى ىػػؤالف األطفػػاؿ بالثشػػريد  .  تػػمرع فيهػػا العنػػف  ال راىيػػة   نفوسػػهت

فػػى الحيػػا    فػػالحرن ال فردػػهت    تةػػل تثسػػ  حثػػى تػػؤثر علػػى   الثهجيػػر  فقػػداف األىػػل
ت تدمر البشر فقس    ل نهػا تػدمر المنشػآ   الخػدما  فيفقػد المجثمػ  قدرتػو علػى تقػدي

الػػدما  ال ػػحة  الثعلػػيت  المرافػػا إلػػى سػػ انو    ىنػػا نجػػد أف الحػػر ن تثػػرؾ  رافىػػا كػػل 
    كلمػػػا زاد   طػػػأ  الحػػػرن زاد ىػػػ ا الحرمػػػاف  اتسػػػ  مػػػداه   المم نػػػةدػػػور الحرمػػػاف 

االجثماعيػة الثػى تبثلػى  فالحر ن تعمػل علػى إعػاد  الثنميػة إلػى الػوراف    ترسػخ الثفا تػا  
كما ىو الحاؿ فى الد ؿ الثى طالة فيها الحر ن األىلية    ة .كل مةهر من مةاىر الطفول

كال ػػوماؿ  أفغانسػػثاف . فػػػى سػػياؽ كهػػ ا يثعػػػايش الفقػػر  الحرمػػاف مػػػ   يػػم  الحػػػر ن 
 فيثرؾ دمارا  امم ي وف األطفاؿ أ ؿ من يدف  ثمنو .

إف األطفػػاؿ ىنػػا ال يثركػػػوف فػػرادط عػػاجمين أميػػػين فحسػػ    بػػل يثركػػػوف أي ػػا  ىػػػت 
من اضطرابا  نفسية جمة   أف ىوؿ الحرن    دور العنف  االغث ان  ال رن يعانوف 

كل  لػك يثػرؾ المجثمػ  فػى حالػة دػدمة   تخلػا    . الث ليل  مشاىد  األىل  ىت يقثلوف
اضطرابا  نفسية  اجثماعية لدط ال ثيرين من س اف المجثم  .  ت وف الفئا  األضعف  

 Post traumaticابا  مػا بعػد ال ػدمة كاألطفاؿ   ىػى أكثػر الفئػا  تػأثرا باضػطر 
disorders    كالخوؼ  ال عف  القلا  الثوتر  البعد عن اآلالرين .  ت اؼ مش م

ل فػػى ىػ ه الحالػة يفقػػد أ  الثشػػرد أ  الثهجيػر . إف الطفػم ػاعفة لػ لك فػػى حالػة اللجػوف 
   يعػانى عالمو المألوؼ    يعيش فى عالت جديد غري  يفثقر إلى مقوما  الحيا  العاديػة 

مػػن فقػػداف ال ػػوابس االجثماعيػػة  تػػدىور األالػػمؽ   ػػيوع الممارسػػا  المنحرفػػة   ف ػػم 
عػػن القلػػا  الخػػوؼ مػػن المسػػثقبل  الحرمػػاف مػػن الػػر ابس األسػػرية . لقػػد الحةنػػا  نحػػن 
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نعػػرض ل ػػل دػػور العنػػف   اإلسػػاف  ضػػد األطفػػاؿ أف ثمػػة مور ثػػا  ثقافيػػة تعػػمر كػػل دػػور 
ها  ػرعية ثقافيػة علػى رغػت مػن أثارىػا ال ػار  علػى األطفػاؿ , العنف  اإلساف  ىػ ه  ت سػب

 عنػػدما تنا لنػػا موضػػوع الحػػرن  تأثيراتهػػا علػػى األطفػػاؿ  لػػت نجػػد ثقافػػة   ىنػػا يثف ػػك كػػل 
  ا حثى الثقافة  ي بح النجا  بالجسد ىى الهدؼ األسمى ل ل فعل إنسانى .

 :الاتمة

 : نسثخلص من العرض السابا بع  النثا ج العامةلعلنا 

ف الػػ ط يعػػرض األطفػػاؿ مػػا يمالػػوف يعيشػػوف فػػى عػػالت دػػع  ملػػا ب ػػور العنػػ أف .2
  أف الخطر المحدؽ باألطفاؿ كػامن فػي البيئػة الثػي يعيشػوف حيا  األطفاؿ للخطر .

   الثػى تمثػد مػن األسػر  فػالمجثم  المحلػى فػالمجثم  ال بيػر   بمػا فػي  لػك فيها 
  عػػػن رعايثػػػو كالمؤسسػػػا    أ المؤسسػػا  المسػػػئولة عػػػن تنشػػػئة الطفػػػل كالمػػػدارس

 العقابية 
  يػثت تبريرىػا  أف دور العنف الثػى تعرفنػا عليهػا تثأسػس علػى اطػر ثقافيػة جامػد   .0

 .  في أغل  األحياف في ضوف األعراؼ السا د  أ  في ضوف مفاىيت دينية مغلوطة
 رغػػت أف مةػػاىر الخطػػر الحدقػػة باألطفػػاؿ تعثبػػر أكثػػر انثشػػارا فػػي وػػر ؼ الفقػػر  .0

ك األسرط   إال أف الدراسا   الثقارير تؤكد على عموميػة الةػاىر   انثشػارىا  الثف 
   الادػة فػي حالػة على نحو عاـ   ب رؼ النةر عن المسػثوط االقث ػادط لألسػر  

 الثاف اإلناث أ  الم ا  المب ر أ  االتجار بالبشر .
ألطفػاؿ   ال يج  أف يغي  عنا اآلثار النفسية  االجثماعيػة ال ػار  الثػي تلحػا با .1

للخطػػر علػػى ىػػ ا النحػػو    لعػػل أالطػػر ىػػ ه اآلثػػار ىػػو حرمػػاف مػػن جػػراف تعرضػػهت 
 الرعايػػػػػة ال ػػػػػحية ىػػػػػؤالف األطفػػػػػاؿ مػػػػػن حقػػػػػوقهت األساسػػػػػية كػػػػػالحا فػػػػػي الثعلػػػػػيت 

  االجثماعية ف  الم ادر  على إرادتهت  االثياراتهت .
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اعيػة نفسػية   اجثم أثػار ال  ك أف اسثمرار ىػ ه المخػاطر  مػا يثرتػ  عليهػا مػن  .2
ت ػػريس ثقافػػة الخػػوؼ  عػػدـ الثقػػة فػػى اآلالػػرين  عػػدـ الثسػػامح معهػػت    إلػػىيػػؤدط 

 در تنا   الثقدـ  السمـ  األمن . كلها عنا

الثقػدـ   ا كاف المجثم  يداف  عن قػيت ف  عند ى ا الحد قد نسأؿ  ما العمل ة 
مػل علػى نسػانى   فػ ف عليػو أف يلثفػة إلػى ىػ ه المخػاطر    أف يع السمـ  األمن اإل

تف يك األطػر الثقافيػة الحاكمػة لهػا    اللػا  عػى عػاـ تجػاه مػا يثرتػ  عليهػا مػن أثػار 
بل ىى مهمة للمجثمػ  ضار  .  ى ه المهمة ليسة مهمة لفرد بعينو أ  جماعة بعينها 

جنػػ  مػػ   إلػػىمنةماتػػو المدنيػػة   جنبػػا ىيئاتػػو الثشػػريعية  الثنفي يػػة   و   بأسػػره   قادتػػ
ىػػو اإليمػػاف  كلػػو   الف ػػر  الثربيػػة  اإلعػػمـ    المبثػػدأ فػػى  لػػك قػػاد  الػػدعو  الدينيػػة

  إ ا كاف قاد  الدعو  الدينيػة ىػت بأىمية الق ية    العمل الجاد المخلص من أجلها.
أكثػػر النػػاس تػػأثيرا فػػػي المجثمػػ    فػػ ف د رىػػت يػػػأتى فػػي دػػدار  األد ار الثػػي ترسػػػخ 

علػػػى الثبريػػػرا  الثقافيػػػة  الدينيػػػة  اإليمػػػاف بأىميػػػة الق ػػػية    رفػػػ  الػػػوعى بهػػػا    الػػػرد
   ىػػت بػػ لك يشػػ لوف قػػو  فعالػػة فػػي العمػػل مػػ  ىػػ ه الةػػواىر الخطيػػر  .  المغلوطػػة

عػن الخطػر  تحمػيهت منػو تبعد األطفاؿ  أالمقية  دينية  اعية  يساىموف في اللا بيئة
.   

 

 بيبلوجرافيةقا مة 

 : أ ال: الثقارير الد لية
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افحة ومنع االجتار بالبشر ، اخلطة الوطنية دلكافحة االجتار بالبشر اللجنة الوطنية التنسيقية دلك -
 . 2212، مجهورية مصر العربية ، ديسمرب  2213حىت يناير  2212خالل الفرتة من يناير 

ادلبادرة ادلصرية للحقوق الشخصية ، برنامج العنف والسالمة اجلسدية ، قانون مكافحة االجتار  -
 . 2212ج إىل احلرص يف التطبيق ، دار الكتب ادلصرية ، القاىرة ،بالبشر : خطوة إجيابية حتتا 

ادلؤمتر العرىب الرابع رفيع ادلستوى حلقوق الطفل ، محاية األطفال من إساءة ادلعاملة واالستغالل  -
مل العرىب ، تونس ، يناير ، والعنف : أىداف وثيقة عامل جدير باألطفال ومالءهتا للعا

2224. 
رابع رفيع ادلستوى حلقوق الطفل ، التقرير العرىب ادلقارن دلدى إعمال توصيات ادلؤمتر العرىب ال -

 .  2212األمٌن العام لألمم ادلتحدة لوقف العنف ضد األطفال ، ادلغرب ديسمرب ، 
 اجمللس  القومى لرعاية الطفولة ، األمانة العامة ، فتوى الشيخ القرضاوى حول ختان اإلناث  -
 . 2224، الطفولة ادلهددة ، ديسمرب ،  2225ل يف العامل اليونيسيف ، وضع األطفا -
اليونيسيف ،مركز " إينوشينىت "للبحوث ، تقرير ، ختان اإلناث : تغيًن عادة اجتماعية ضارة  -

 ،2225 . 
اليونيسيف ،مركز " إينوشينىت "للبحوث ،ديناميات التغيًن االجتماعى / ضلو التخلى عن  -

 . 2211لإلناث يف مخس دول افريقية ، مايو ،  تشويو / برت األعضاء التناسلية
 2211، دعم الصمود ،  2211اليونيسيف ، تقرير العمل االنساىن من اجل األطفال لعام  -
. 
 ادلتاجرة ىف األطفال  –اليونيسيف , محاية الطفل من العنف واالستغالل و اإليذاء  -
 مل ., االستغالل اجلنسى لألطفال ىف سلتلف أضلاء العا اليونيسيف -
 .2211، ادلراىقة مرحلة الفرص ،  2211اليونيسيف ، وضع األطفال يف العامل  -
 . 2222اليونيسيف ، تقرير توثيقى عن ختان اإلناث ىف مصر ،  -
اليونيسيف ، ضلو القضاء على عادة ختان اإلناث : أسئلة واستفسارات علماء الدين  - -

 .   2225اإلسالمى وإجابات عنها ،
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طفولة والتنمية ، مبادئ النهج احلقوقى يف كفالة حقوق الطفل ، القاىرة : اجمللس العرىب لل -
2212 . 

 ظل اجلنسية ىف االنتهاكات اجلنسى و االستغالل األطفال ضد الدولية , محاية إيكبات -
 منظمات األىلية و للجمعيات اسرتشادى الطارئة ,  دليل األحداث و أوضاع الكوارث

 .2226احمللي, مارس اجملتمع
 .  2211لس السكان الدوىل ، مس  النءء والسباب ىف مصر ، التقرير النهائى ، يناير ،رل -
منظمة األمم ادلتحدة : بيع األطفال وبغاء األطفال واستخدام األطفال ىف إنتاج ادلواد اإلباحية  -

، سبتمرب   A/50/456، الوثيقة  52، مذكرة من األمٌن العام ، اجلمعية العامة ، الدورة 
 . 51، الفقرة  1995

،  61منظمة األمم ادلتحدة : اجلمعية العامة ، حقوق الطفل ، مذكرة األمٌن العام ، الدورة  -
 . 2226، اغسطس ،  62بند 

منظمة األمم ادلتحدة : برنامج األغذية العادلى ، تقييم سريع : حتديد أسوأ أشكال عمل  -
مكافحة أسوأ أشكال عمل  األطفال ىف بىن سويف وأسيوط و سوىاج و البحر األمحر ،

 2227األطفال من خالل  التعليم ىف مصر ,مايو ،
منظمة األمم ادلتحدة:  الفريق العامل ادلعىن  باالجتار بالبشر  , عدم معاقبة ضحايا االجتار  -

باألشخاص وعدم مقاضاهتم : هنوج إدارية وقضائية بشأن ا جلرائم ادلرتكبة ىف سياق ىذا 
 . 2212يناير  29 – 27خلفية من إعداد األمانة,  فيينا  االجتار، ورقة معلومات

ار واجلرمية ، مكافحة بادلخدرات ادلعين ادلتحدة األمم منظمة األمم ادلتحدة : مكتب -  االجتج
 . 2212ادلتحدة نيويورك ، اإلسالمية ،األمم الشريعة دلبادئ باألشخاص وفًقا

واجلرمية ، قانون منوذجى  بادلخدرات ادلعين ادلتحدة األمم منظمة األمم ادلتحدة : مكتب -
 .  2212دلكافحة االجتار باألشخاص ، األمم ادلتحدة ، فيينا ، 

منظمة ووتء  ،أطفال السودان ىف مفرتق الطرق ، احلاجة العاجلة للحماية ، ابريل ،  -
2227. 
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 ادلركز الدوىل للسكان ,االجتماع االستشارى الدوىل عن اجلنس باإلكراه بٌن الشباب ىف -
 . 2223البلدان النامية, نيودذلى , 

 .  2228 – 1995اجلهاز ادلركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ، ادلس  الدميوجراىف أعوام  -
منظمة العمل الدولية ، وضع حد لعمل األطفال : ىدف ىف ادلتناول ، تقرير ادلدير العام ،  -

 . 2226،  95مؤمتر العمل الدوىل ، جنيف ، الدورة 
ة العادلية ، التخلص من تشويو األعضاء التناسلية لألنثى ، بيان مشرتك بٌن منظمة الصح -

 . 2228الوكاالت ، 
  وادى لرعاية عمال احملاجر بادلنيا بالتعاون مع مؤسسة احلياة األفضل للتنمية بادلنيا  النيل -

 " أطفال يف خطر " دراسة حبثية عن أسباب عمالة األطفال اخلطرة يف احملاجر يف -مؤسسة
 زلافظة ادلنيا 

 .  2228وزارة اخلارجية األمريكية ، تقرير االجتار بالبشر ، يونيو  -

 ثانيا : الدراسا   البحوث :

، ادلركز القومى للبحوث أمحد زايد وآخرون ، العنف يف احلياة ادلصرية يف اجملتمع ادلصرى ،  -
 . 2222االجتماعية واجلنائية  ، اجمللد األول ، القاىرة ،

ادلركز القومى  زايد  و آخرون ، العنف بٌن طالب ادلدارس ، التقرير االجتماعى ،أمحد  - -
 . 2224اجمللد األول ، القاىرة ،  للبحوث االجتماعية واجلنائية   ،

السيد صلم , االجتار ىف البشر واالستغالل اجلنسى لألطفال , ادلؤمتر الدوىل الثاىن حول محاية  -
 . 2228ن االنرتنت , القاىرة ,ادلعلومات و اخلصوصية ىف قانو 

العياشى عنصر ، احللقة الضعيفة : العنف ضد األطفال ،ورقة عمل لندوة العنف : دراسات  -
 . 2224ىف األسباب والنتائج ، جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة ، الشارقة ، ديسمرب ،
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وى حسٌن كامل ىف  صل إمام حسنٌن ,االستغالل اجلنسى والبغاء ىف إطار االجتار بالبشر , -
،مشروع حبوث االجتار بالبشر ىف اجملتمع ادلصرى ، ادلركز القومى للبحوث االجتماعية واجلنائية  

 . 2212، القاىرة ،
اميمة احلباىل ، بربارا إبراىيم ،بربارا  س . منء ، ويسلى ه . كالرك ، تراجع ختان اإلناث  -

 . 1999ث السياسات ، يف مصر : االدلة والتفسًن ، رللس السكان ، قسم حبو 
جامعة الزىر بالتعاون مع اليونيسيف ،  األطفال يف اإلسالم : رعايتهم ومنوىم ، القاىرة :  -

 . 2226مكتب اليونيسيف جبمهورية مصر العربية ، يونيو 
مجال أبو السرور  ، أمحد رجاء عبد احلميد رجب ، ضلو القضاء على عادة ختان اإلناث ،  -

 . 2225ماء الدين االسالمى وإجابات عنها ، القاىرة ، أسئلة و استفسارات عل
حسنٌن ناصر بن حسن األسلمى ، العنف ضد األطفال ، دراسة فقهية تطبيقية ، ماجستًن ،  -

 ه . 1432 – 1429جامعة  اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية ، السعودية 
بتهما ىف الشريعة اإلسالمية خالد زلمد سليمان ادلرزوق ، جرمية االجتار بالنساء واألطفال وعقو  -

 .  2225والقانون الدوىل ، ماجستًن ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، 
خالد زلى الدين, اجلرائم ادلتعلقة بالرغبة االشباعية باستخدام الكمبيوتر , األعمال اإلباحية  -

 وصور األطفال الفاضحة ،مصر.
 . 2223رأة ، مكتبة األسرة ،القاىرة ، خالد منتصر ، اخلتان والعنف ضد ادل -
خليل عليان ، العنف ضد األطفال ىف األردن ، اليونيسيف ، اجمللس الوطىن لشئون األسرة ،  -

2227. 
دعد موسى , االعتداء اجلنسى واستغالل األطفال ىف سوريا , ادلنظمة السويدية لرعاية  -

 األطفال .
هتا على منو الطفل واضطرابو النفسى , ترمجة مجعة ديفيد أ . وولف ، اإلساءة للطفل , مرتتبا- -

, القاىرة ,ط  784سيد يوسف , ادلشروع القومى للرتمجة , اجمللس األعلى للثقافة  ، العدد 
1 ،2225 . 
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 رجاء ناجى مكاوى ، حقوق الطفل العرىب : مواجهة مبتغًنات احلياة احلضرية ، ادلغرب  . -
 الدوحة دلنتدى مقدمة عمل ورقة، واإلنكار  الواقع بٌن ..باألطفال سرور قار وىن ، االجتار -

 . 2212مارس  23 22الواقع والطموح )رؤية مستقبلية( ، - االجتار بالبشر دلكافحة
سلطان عبد العزيز العنقرى ، كيفية مواجهة مشكلة سوء معاملة األطفال ىف اجملتمع السعودى  -

 . 2224، وزارة الرتبية والتعليم ، 
عقاب األبناء بٌن األسرة وادلدرسة ، دراسة حتليلية فارقة لألساليب ومعدالت مسيحة نصر ،  -

 .  2224، ادلركز القومى للبحوث االجتماعية واجلنائية  ،  القاىرة ، االنتشار 
مسيحة نصر ، الزواج ىف إطار االجتار بالبشر  ، ىف  صلوى حسٌن كامل ،مشروع حبوث االجتار  -

 . 2212، ادلركز القومى للبحوث االجتماعية واجلنائية  ، القاىرة ،بالبشر ىف اجملتمع ادلصرى 
سهًن لطفى  ، االجتار ىف األعضاء البشرية ىف إطار االجتار بالبشر  ، ىف  صلوى حسٌن كامل  -

،مشروع حبوث االجتار بالبشر ىف اجملتمع ادلصرى ، ادلركز القومى للبحوث االجتماعية واجلنائية  
 . 2212، القاىرة ،

 اهلل العبد سعد أكادميية -السعود , وسائل مواجهة العنف ضد األطفال  أبو على طارق -
 مركز األعالم األمىن . –األمنية  للعلوم

ادلركز طريف شوقى ، العنف ىف األسرة ادلصرية ، التقرير الثاىن " دراسة نفسية استكشافية " ،  -
 . 2222القومى للبحوث االجتماعية واجلنائية  ، القاىرة ،

عادل عازر ،سهًن مهنا ، ملكى الشرماىن ، عصام على ، ضلو منهج حقوقى لسياسات محاية  -
 .  2228،  1الطفل ىف مصر ، دار الفكر العرىب ، القاىرة  ،ط 

ىف اطار االجتار بالبشر  ، ىف  صلوى حسٌن كامل ،مشروع حبوث عزة كرًن ، أطفال الشوارع  -
ادلركز القومى للبحوث االجتماعية واجلنائية  ، القاىرة  االجتار بالبشر ىف اجملتمع ادلصرى ،

،2212 . 
عشارى خليل ،األطفال يف وضعيات االجتار : التعريف وادلعايًن الدولية و األطر الربنارلية ،  -

حلقة علمية " مكافحة االجتار بالبشر " جامع نايف للعلوم األمنية ، كلية التدريب ، الرياض 
 ،2226 . 
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األطفال العاملون يف احلضر ، دراسة ميدانية يف مدينة السويس ، ادلركز القومى عال مصطفى ،  -
 . 2222للبحوث االجتماعية واجلنائية ، القاىرة ،

 عوض زلمد أمحد ، دراسة عن العنف األسرى يف السودان ، أمناطو وأسبابو  -
الرتبية ,  الرا زلمد شويء , فخر عدنان عبد احلى , االستغالل اجلنسى لألطفال , كلية -

 . 2227 – 2226جامعة دمشق ,
، ادلركز القومى للبحوث ليلى عبد اجلواد ، عمل األطفال يف النشاط الزراعى يف الريف ادلصرى  -

 . 2229االجتماعية واجلنائية  ، القاىرة ،
 الوالدين إدراكاتح , الفر  , يعقوب عكروش لبىن عالء الدين , جهاد، جابر أبو ماجد -

الرتبوية ,  العلوم يف األردنية اجمللة  -األردين  اجملتمع يف إليهم واإلساءة طفالاأل إمهال دلشكلة
 . 2229،  1 عدد ، 5رللد 

 طالبات اجلامعة تدركها كما الطفولة مرحلة يف ادلعاملة إساءة, ادلسحر حسن أمحد ماجدة -
 علم قسم -الرتبية  كلية- -علم النفس  يف اآلداب ماجستًن -االكتئاب بأعراض وعالقتها

 .2227سعود ادللك النفس جامعة
رلدى أبو سعن ، الصندوق االردىن اذلامشى للتنمية البشرية ، مركز الدعم االجتماعى ، دراسة  -

ادلؤشرات االقتصادية واالجتماعية والصحية لعمل األطفال ىف األردن  ، ادلملكة األردنية 
 . 2212اذلامشية ، وزارة العمل ،

نشط للعمل مع األطفال ادلعرضيٌن للخطر ، كاريتاس  مصر ، القاىرة جرس ، دليل ادل رلدى -
 . 2227،  1، ط

 زلمد زلمد صاحل االلفى، اجلرائم ادلتعلقة بالعنف ضد  األطفال ,مصر . -
معتصم الرشيد غالب ، البناء النفسى لألطفال ادلشردين ، دراسة تطبيقية على مدينة اخلرطوم  -

 . 1991، السودان ، 
، العنف ضد األطفال ىف سورية ، دراسة مسحية لواقع أطفال ادلدارس ىف  مطاع بركات -

 زلافظات القطر العرىب السورى ، دمشق  .
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منًنة بنت عبد الرمحن أل سعود , إيذاء األطفال , أنواعو وأسبابو وخصائص ادلعرضٌن لو  -
 . 2225,جامعة نايف العربية للعلوم األمنية , الرياض ، الطبعة األوىل ،

ية عيتاىن ،عمالة األطفال ىف مصر ،ماجستًن ،كلية العلوم اإلنسانية ، جامعة جنوب ناد -
 . 2229الدمنارك ،

إطار االجتار بالبشر  ، ىف  صلوى حسٌن   ناىد رمزى  ، حبث استغالل األطفال يف العمل ىف -
عية كامل ،مشروع حبوث االجتار بالبشر ىف اجملتمع ادلصرى ، ادلركز القومى للبحوث االجتما

 . 2212واجلنائية  ، القاىرة ،
ىف إطار االجتار بالبشر  ، ىف  صلوى حسٌن كامل صلوى حافظ ، االستغالل اجلنسى والبغاء  -

،مشروع حبوث االجتار بالبشر ىف اجملتمع ادلصرى ، ادلركز القومى للبحوث االجتماعية واجلنائية  
 . 2212، القاىرة ،

دراسة  –لألبناء كما يدركها الوالدين يف األسرة العمانية  نزيو أمحد اجلندى ، التنشئة السوية -
 . 2212،  3، العدد  26ميدانية ، رللة جامعة دمشق ، اجمللد 

نيكول ىابرلند ، عامل منفرد : ادلساوئ والعزلة االجتماعية للمراىقات ادلتزوجات ، رللس  -
 .  2223السكان ،قسم الربامج الولية ،

( 1,بالتطبيق على القانون البحريىن رقم ) بالبشر االجتار ماىية ىشام عبد العزيز مبارك  ، -
 2228لسنة، 

مركز اإلعالم االمىن ، وزارة  –، األكادميية ادللكية للشرطةباألشخاص  االجتار مكافحة بشأن -
 . 2229الداخلية ، شللكة البحرين ، 

ز اإلعالم االمىن ، وزارة االجتار بالبشر بٌن الواقع والقانون ، مرك ىشام عبد العزيز مبارك ، -
 .2212الداخلية ، شللكة البحرين ، 

 على ميدانية الدراسي )دراسة بالتحصيل وإمهاذلم وعالقتو األبناء معاملة محادة , سوء وليد -
 جامعة -الرتبية  الرمسية( كلية دمشق زلافظة يف مدارس العام الثانوي األول الصف طلبة

  – 2212ملحق – 26اجمللد – دمشق جامعة رللة -دمشق 
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 –اجتاىات معلمات رياض األطفال ىف األردن ضلو العقاب البدىن ،يزيد عيسى السورطى -
 . 2223العدد األول ،  – 19اجمللد  –اجلامعة اذلامشية األردن  رللة جامعة دمشق 
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