امللخص التنفيذي

رعاية الفتيان املترضرين
من العنف الجنيس
سعت هذه الدراسة االستطالعية األولية التي تتناول العنف الجنيس
الذي يؤثر عىل الفتيان إىل فهم قاعدة املعارف املوجودة بشأن
القوى املحركة للعنف الجنيس الذي يؤثر عىل الفتيان ،ومامرسات
التدخل القامئة فيام يتعلق بهذا األمر .فتلك هي املرحلة األوىل
مستقبل
ً
من مرشوع أوسع نطاقًا ،و ُمع ّد إلثراء األعامل املخطط لها
للمؤسسات األعضاء يف فامييل فور إيفري تشايلد  -عائلة لكل طفل،
وفهم مدى تأثري األعراف االجتامعية فيام يتعلق بالجنسانية عىل
مدى رعاية الفتيان املترضرين من العنف الجنيس ،وتحديد ما تقوم
به املؤسسات املشابهة لضامن تعايف الفتيان املترضرين من العنف
الجنيس معافا ًة تامة ونشأتهم يف أرسة تحتضنهم بصورة دامئة وتكفل
لهم األمان وترعاهم ،أو تقدم لهم رعاية بديلة ذات جودة ،عند
الحاجة.
تستكشف هذه الدراسة االعتداء الجنيس الذي تع َّرض له الفتيان،
مبا يف ذلك االستغالل الجنيس والسلوكيات الجنسية املؤذية التي
يتعرضون لها عىل ٍ
حد سواء .ويُشار إليهام م ًعا يف هذا التقرير
مبصطلح “العنف الجنيس” .كام تستخدم هذه الدراسة تعريفًا
عمليًا للسلوك الجنيس املؤذي لألطفال وهو “النشاط الجنيس الذي
ال يوافق عليه أحد ،حيث تتضمن عالقتهم اختاللً يف القوة ،عىل
سبيل املثال ،بسبب العمر أو القدرة العقلية أو العجز (اإلعاقة) أو
القوة البدنية .1وبالنظر إىل االعتداء الجنيس عىل الفتيان والسلوك
الجنيس املؤذي لهم ،فإن الهدف ال يعني ضم ًنا أن أحدهم يؤدي إىل
اآلخر بطريقة حتمية .ففي الحقيقة ،يشرتك الفتيان الذين يتعرضون
لالعتداء الجنيس والفتيان الفاعلون يف السلوكيات الجنسية املؤذية
يف عدد من املؤرشات وكذلك عوامل الخطورة واملرونة ،التي ت ُعد
أحد أسباب تناولهام عىل السواء يف هذه الدراسة .وهناك سبب
آخر يتمثل يف أن العديد من التدخالت الالزمة للتعامل مع االعتداء
الجنيس عىل األطفال والسلوكيات الجنسية املؤذية لهم يتعرضون
لها من مقدمي الخدمات أنفسهم ،بالرغم من أنها تتطلب أساليب
مختلفة .وأخ ًريا ،فقد سعت هذه الدراسة إىل فهم ما إذا كانت
األعراف االجتامعية ذات الصلة بالجنسانية والذكورة تؤثر عىل
الفتيان الذين يتعرضون لالعتداء الجنيس والسلوكيات الجنسية
املؤذية لهم ومدى تأثريها عليهم ،والتي سيتم استكشافها من خالل
البحوث األولية التي ت ُجريها مؤسسة فامييل فور إيفري تشايلد -
عائلة لكل طفل .ولتثبيط تصور أن االعتداء الجنيس هو أحد أسباب
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السلوك الجنيس املؤذي ،سعى الباحثون إىل النظر يف كلٍ منهام
بشكل مستقل عن اآلخر ،مع إدراك أنه من املمكن أن يكون الفتيان
ضحية االعتداء الجنيس هم أنفسهم فاعلون يف السلوكيات الجنسية
املؤذية.

لالعتداء الجنيس ،ولكنهم يتعرضون لألذى مرة أخرى بسبب نقص
املالجئ التي تقبل هؤالء الفتيان .وكث ًريا ما يُنظر إليهم عىل أنهم
جناة عندما يفصحون عن التعرض لالعتداء الجنيس ،خاص ًة لو كان
االعتداء من جانب إناث ،ويتم احتجازهم بدلً عن حاميتهم.

تشتمل هذه الدراسة عىل دورية منشورات ومقابالت مع مقدمي
املعلومات الرئيسيني .ومل تتم استشارة األطفال واألرس يف هذه
الدراسة ،ألنهم سيشاركون يف البحث األسايس للمرحلة الثانية من
هذا املرشوع مع توفري جميع الضامنات الالزمة؛ للتمكن من تقديم
تفصيل بشأن هذه املسائل الحساسة .ومع ذلك ،فإن
ً
دراسة أكرث
هذا ال يحد من نتائج هذه الدراسة األولية .كام أن النقص الكبري يف
البيانات املتعلقة بالعنف الجنيس الذي يؤثر عىل الفتيان يحد أيضً ا
فضل عن تأجيج املفاهيم الخاطئة وإثارتها وانحياز
من هذه النتائجً ،
اهتامم الجهات املانحة ومتويلهم.

يترضر األطفال يف دور الرعاية بالعنف الجنيس مبعدالت أعىل
من األطفال يف عموم السكان ،لكن البيانات محدودة بشأن مدى
ترضر الفتيان عىل وجه التحديد .كام يترضر األطفال يف دور الرعاية
بالعنف الجنيس مبعدالت أعىل من األطفال الذين يتمتعون بالرعاية
األرسية ،حيث يترضر الفتيان بطرق معينة .فالفتيان عرضة لالعتداء
الجنيس واالنخراط يف السلوكيات الجنسية املؤذية يف حال وجودهم
يف دار رعاية ،وال سيام حيث يكونون يف حاجة إىل رعاية وحامية
ويوضعون مع ُجناة.

تقدم الدراسة عددًا من النتائج الرئيسية:
ال يزال العنف الجنيس الذي يؤثر عىل الفتيان غري معروف وغري
معرتف به وال يُستجاب له إىل حد كبري عرب مجموعة كبرية من األُطر
والثقافات ،وذلك يف الغالب نتيج ًة لألعراف االجتامعية الجنسانية
التي تؤثر عىل تعرض الفتيان للخطر .كام أن ذلك يُشكل عقبة أمام
إفصاح الفتيان وتحديد اآلخرين لهويتهم وقبولهم واالعرتاف باألرضار
الناجمة عن ذلك واإلقرار بالدعم الالزم للتعايف.
قد يتعرض الفتيان للعنف الجنيس نتيج ًة ألفعال والديهم ،مبا يف
ذلك اإلساءة واإلهامل ،وتعرض األطفال لنشاطهم الجنيس أو املواد
اإلباحية ،والتورط يف املقايضة بالجنس .وقد يتعرضون أيضً ا للعنف
الجنيس بسبب تخاذل والديهم ،مبا ذلك عدم اتخاذ اإلجراءات
الالزمة لحاميتهم من املخاطر البيئية مبا فيها املخاطر التي تفرضها
تقنية املعلومات ،أو عدم قدرتهم عىل فعل ذلك.
كام ُيكن أن يُعيق الفقر وانعدام األمن واملحرمات والسلوكيات
املتعلقة بالجنس والنشاط الجنيس قدرة مقدمي الرعاية عىل حامية
الفتيان من العنف الجنيس .وميكن أن يكون ذلك أكرث تعقي ًدا يف
البلدان التي تكون املثلية الجنسية فيها أم ًرا غري قانوين .غري أن
األطفال ذوي اإلعاقات يحتاجون إىل مزيد من الحامية؛ ألنهم أكرث
عرضة لالستغالل الجنيس من األطفال يف عموم السكان .كام أنهم
ُممثلون بشكل غري الئق بدرجة كبرية من بني الفاعلني يف السلوكيات
الجنسية املؤذية .ومع ذلك ،فمن املهم أال يؤدي االعرتاف بذلك
إىل قولبة األطفال ذوي اإلعاقات .فالفتيان من املثليني ومزدوجي
امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسية وثنائيي الجنس ُمعرضون
بشكل كبري لالعتداء الجنيس ،ويف حالة عدم تلقيهم للدعم الالزم
من منازلهم ،قد يبحثون عنه يف مكان آخر ،مام يُعرضهم ملزيد من
املخاطر أو يؤدي إىل االنفصال األرسي.
وفيام يتعلق برعاية األطفال ،أشارت هذه الدراسة إىل أن العنف
الجنيس ميكن أن يكون سب ًبا للفصل األرسي لجميع األطفال أو نتيج ًة
له ،إال أن الفتيان يتأثرون بطرق معينة .فالفتيان يتأثرون بالزواج
املبكر ،الذي ميكن أن يفقدهم الرعاية من والديهم ،وإن كان بدرجة
أقل بكثري من الفتيات .فيمكن إقامة الفتيان جنبًا إىل جنب مع
ذكور بالغني عندما يكونون يف حاجة إىل رعاية وحامية بعد التعرض
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ميكن أن يكون التجنيد يف القوات والجامعات املسلحة سبباً أو
نتيجة لالنفصال األرسي وميكن أن يُعرض الفتيان ألشكال متطرفة
من العنف الجنيس .فالفتيان الذين ال يخضعون لرعاية من الكبار
عرضة للعنف الجنيس بدرجة كبرية .وميكن أن تكون الهجرة ضمن
طقوس الوصول إىل “الرجولة” ،وكث ًريا ما يقع الفتيان تحت ضغوط
كبرية لكسب لقمة العيش؛ بغرض تحقيق تطلعاتهم يف بلوغ درجة
الرجولة .ومع ذلك ،يكون الفتيان عرضة للعنف الجنيس أثناء
سفرهم يف الطريق أو يف البلد املقصود ،وكث ًريا ما يُناضلون من أجل
الحصول عىل الدعم .فيتعرض الفتيان غري املصحوبني بذويهم للعنف
الجنيس يف ظل ظروف العمل االستغاللية ،والسيام إن كانوا يعيشون
مع أصحاب العمل ،وقد ينفصلون عن أرسهم يف املقام األول نتيج ًة
لالتجار بغرض االستغالل الجنيس .وينترش العنف الجنيس بني الفتيان
الذين يعيشون يف الشارع ،وال سيام من رموز السلطة وفتيان الشارع
اآلخرين؛ كجزء من فرص الهيمنة وتأمني الحامية.
تناولت هذه الدراسة منوذ ًجا وقائيًا لتحليل التدخالت املحددة.
وميكن النظر يف التدخالت الوقائية من خالل ثالثة مستويات ،هي:
أولية وثانوية ومن املستوى الثالث .تهدف التدخالت األولية إىل
منع العنف الجنيس قبل وقوعه .وتركز التدخالت الثانوية عىل
تحديد األطفال األكرث عرض ًة للخطر ومعالجة عوامل الخطر املحددة
هذه يف ٍ
وقت مبكر .وت ُنفَّذ التدخالت من املستوى الثالث بعد
حدوث االعتداء الجنيس .فتُشري هذه الدراسة إىل أن تناول األعراف
االجتامعية الجنسانية أم ًرا رضوريًا ملنع العنف الجنيس الذي يؤثر
عىل الفتيان ،من خالل التدخالت الوقائية األولية والثانوية ومن
املستوى الثالث .ومع ذلك ،يوجد بشكلٍ عام نقص يف املواد املالمئة
متا ًما للفتيان ،كام أن هناك عدم وضوح أو توافق بشأن ما إذا كان
ينبغي توافر تدخالت منفصلة للفتيان والفتيات .وستكون ملشاركة
األطفال أهمية بالغة يف التعامل مع األعراف االجتامعية ،وكذلك يف
الجوانب األخرى للتدخالت الوقائية .ومع ذلك ،يبدو أن مشاركة
األطفال يف إعداد الربامج وتنفيذها أم ٌر مخصص الغرض وغري موثق
بالقدر الكايف.
فيام يتعلق بالتدخالت الوقائية األولية ،وجدت الدراسة أنه يف حني
ميكن لألرس لعب دور رئييس يف التدخالت األولية ،وعليها أن تفعل
ذلك ،ملا يُحدثه التفاعل بني الوالدين والطفل من تأثري واضح عىل
األطفال الذين تع َّرضوا لالعتداء الجنيس ،إال أنهم ال يتمكنون من
فعل ذلك يف كثري من األحيان .ومع ذلك ،فقد توصلت الدراسة إىل
أدلة محدودة عىل فاعلية التدخالت األولية لتقليل حدوث العنف
الجنيس الذي يؤثر عىل الفتيان ،حتى عندما أظهرت التقييامت وجود
اختالفات يف معارف املشاركني أو سلوكياتهم أو مهاراتهم .وأُش َري
رعاية الفتيان املترضرين من العنف الجنيس

إىل التدخالت الثانوية عىل أنها ُمصممة للتصدي للمخاطر خاص ًة
باملنطقة املحلية ،حيث تكون هناك عوامل خطر عىل هوية الفتيان
وبيئتهم.
ركَّزت غالبية النتائج املتعلقة بالتدخالت عىل التدخالت الوقائية من
املستوى الثالث ،التي يبدو أنها غري متوفرة بالنسبة للفتيان .وقد ال
يكون منط الخدمات من املستوى الثالث مناس ًبا للفتيان ،ومعظم
األدلة عىل التدخالت تكون بغرض دعم تعايف الفتيان الذين يُظهرون
سلوكيات جنسية مؤذية تأيت من البلدان ذات الدخل املرتفع .ويتعني
أن تكون أنظمة حامية الطفل مجهزة بشكل أفضل لتلبية احتياجات
الفتيان املترضرين من العنف الجنيس ،وهناك حاجة إىل الرتكيز
عىل الوقاية من االنفصال األرسي وإعادة اإلدماج .وتدعم التدخالت
العالجية املقدمة لألطفال وأرسهم عملية التعايف بشكل كبري ولكنها
ناد ًرا ما تكون متاحة .ونظ ًرا لحجم املشكلة ،يجب أن يكون أي
تدخل ملكافحة العنف ضد األطفال قابالً للقياس.
االستنتاج
تخلص الدراسة االستطالعية إىل أن األعراف االجتامعية الثقافية
املتعلقة بالطفولة والجنسانية والذكورة والنشاط الجنيس يُرسخ
العنف الجنيس الذي يؤثر عىل الفتيان ،ويزيد من تعرض الفتيان
للعنف الجنيس ،ويُسهم يف عدم اإلبالغ .فاإلهامل العام وإساءة
معاملة األطفال وسوء االرتباط بني الوالدين واألطفال ميكن أن
يكون داف ًعا للسلوك الجنيس املؤذي لألطفال ويجعل الفتيان أكرث
عرضة لالعتداء الجنيس .ويتعرض الفتيان يف دور الرعاية ،وال سيام
ذات الطابع املؤسيس ،لخطر العنف الجنيس ،مثلهم مثل الفتيان
غري املصحوبني بذويهم ،وخاص ًة أولئك الذين يفتقرون إىل رعاية من
الكبار.
وتشري النتائج إىل أن هناك حاجة إىل إسرتاتيجية للوقاية متعددة
املراحل للحد من التعرض للخطر وعوامل الخطر وتحديد الفتيان
املعرضني لخطر أكرب ومعالجة عوامل الخطر يف وقت مبكر والتدخل
عند حدوث العنف الجنيس .ومع ذلك ،فإن األدلة عىل التدخالت
الخاصة بالفتيان املترضرين من العنف الجنيس الذي تم تحديده
من خالل هذه الدراسة محدودة ،ومن املرجح أن يكون ذلك بسبب
ندرة هذه التدخالت .وتشري هذه الدراسة إىل أن ذلك يتأثر بنقص
البيانات املتعلقة بالعنف الجنيس الذي يؤثر عىل الفتيان.
وعىل الرغم من مستوى البيانات الذي يُشري إىل أن الفتيان الذين
ال يتلقون رعاية من الكبار يتأثرون بالعنف الجنيس ،فإن األدلة
املتعلقة بالتدخالت التي ميكن أن متنع العنف الجنيس يف املرحلة
الثانوية غري موجودة .تلعب األرس وأنظمة حامية الطفل الرسمية
وغري الرسمية داخل املجتمعات والحكومات دو ًرا رئيس ًيا يف منع
العنف الجنيس من التأثري عىل الفتيان ،كام تفعل وسائل اإلعالم،
ولكن يجب أن تكون مجهزة لفهم القضية يف هذا اإلطار.
تقدم الدراسة التوصيات التالية.
التعلم والتأمل
•رضورة إجراء أبحاث نوعية عميقة تتسم مبشاركة فعالة للفتيان
والوالدين ومقدمي الرعاية وأعضاء من املجتمع الستيعاب ما
ييل:
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•مدى تأثر الفتيان بالعنف الجنيس؛
•سمة الذكورية التي أسست لها املجتمعات واتسمت بها
بل وتبارت فيها يف حياة الفتيان؛
•مدى مشاركة الفتيان أنفسهم يف األعراف االجتامعية أثناء
تنقلهم يف مراحل الحياة؛
•ما إذا كانت األعراف االجتامعية الجنسانية واألفكار
الذكورية تؤدي إىل زيادة خطر تعرض الفتيان لالعتداء
الجنيس أو التأثري عىل الفتيان أو الفتيان بحيث يصبحون
فضل عن
أطرافًا فاعلة يف السلوكيات الجنسية املؤذية ً
الكيفية التي يتم بها هذا األمر؛
•أفضل سبل تلبية احتياجات الفتيان الذين تعرضوا للعنف
الجنيس.
•رضورة تحقيق مزيد من املعرفة من خالل األبحاث والتدخالت
التجريبية جيدة التقييم لتحديد التدخالت الفعالة بالنسبة
للفتيان املعرضني للعنف الجنيس ،أو الذين تعرضوا له بالفعل،
يف أوساط بعينها.
•رضورة تضمني العوامل املتعددة املميزة للفتيان ،مثل العمر
والقدرات املختلفة وامليول الجنيس يف أي عملية تعلم أو تدخل
ألن الفتيان ال ميثلون مجموعة واحدة متجانسة.
•وجوب نظر املانحني وصانعي السياسات والباحثني وواضعي
الربامج واملتخصصني يف مدى تأثري القوالب النمطية املتعلقة
بالذكورية عىل تخصيص املوارد وأولويات إعداد الربامج وتحديد
املستهدفني من التدخالت الوقائية.
•رضورة إجراء مزيد من األبحاث حول مواطن الضعف املحددة
لدى الفتيان يف الرعاية البديلة والتي ينتج عنها تعرضهم للعنف
الجنيس.
•رضورة مشاركة الفتيان يف عمليات تقييم برامج الوقاية من
العنف الجنيس الحالية للمساعدة يف تحديد ما إذا كان من
األهمية تقديم خدمات ومواد منفصلة للفتيان عنها للفتيات.
•إجراء املزيد من األبحاث حول تجارب األطفال الذين كانوا
أطرافًا فاعلة يف سلوكيات جنسية مؤذية ،يشمل ذلك هؤالء
قيم
الذين أدينوا باالعتداءات ،وهو ما من شأنه أن ميثل إسها ًما ً
يف فهم املزيد حول هذا السلوك املعقد.
التدخالت األولية
•ينبغي تنفيذ التدخالت األولية املعنية باألعراف االجتامعية
الجنسانية عىل نطاق أشمل مع توجيه عناية خاصة
للمجتمعات املحرومة واألقليات.
•رفع الوعي بتأثري العنف الجنيس عىل الفتيان من خالل أعامل
تابعة لربامج أوسع نطاقًا ،عىل سبيل املثال الربط بني حامية
األطفال والتدخالت املعنية بالصحة والتعليم.
•ضامن امتثال القوانني املحلية بشكل تام للمعايري واألدوات
الدولية ذات الصلة مع تنفيذها بصورة كاملة وذلك لضامن
حصول الفتيان الذين تعرضوا للعنف الجنيس عىل الدعم
الواجب.
•إبراز الدور الرئييس لألرس يف حامية الفتيان من التعرض للعنف
الجنيس ابتدا ًء أو استمرار تعرضهم له ،وضامن شمولهم يف
التدخالت األولية أيضً ا.
•تقديم اإلرشاد املعني بالجنس والعالقات ،وكذا اإلرشاد املعني
باستخدام اإلنرتنت بشكل آمن ،لكافة األطفال مع مشاركة
الوالدين يف محتواه.
•التعاون مع وسائل اإلعالم إلطالعها عىل ديناميكيات السلوكيات
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الجنسية املضطربة واملؤذية يف األوساط املحلية والعمل للحد
من الخصائص الحالية املميزة لألطفال املشاركني يف سلوكيات
جنسية مؤذية بصفتهم جناة.
التدخالت الثانوية
•توجيه اهتامم خاص لتطوير وتوفري الخدمات التعليمية والدعم
للفتيان الذين يفتقدون لرعاية شخص راشد ،املعرضني بشكل
خاص للعنف الجنيس.
•تطوير وتوفري خدمات تعليمية ودعم للفتيان ممن هم أكرث
عرضة للعنف الجنيس ،مثل الفتيان دون رعاية أي شخص
راشد ،والفتيان من مجتمع املثليني ومزدوجي امليل الجنيس
ومغايري الهوية الجنسانية ومزدوجي الجنس ،والفتيان ممن
يشرتك آباؤهم يف املقايضة بالجنس ،والفتيان الذين يعيشون يف
مجتمعات غري آمنة.
•شمول األطفال ذوي اإلعاقة يف التعليم الجنيس وتشجيع مقدمي
الرعاية وموفري الخدمات األخرى يف اإلدراك واالستجابة املالمئة
لنضجهم الجنيس املتنامي.
•توفري التدخالت ملعالجة التفكك األرسي ،مبا يف ذلك العنف
األرسي وإدمان الكحوليات وتعاطي املخدرات والصدمات من
الوالدين .توفري تدخالت تعالج إساءة معاملة األطفال وإهاملهم
وضعف الرتابط األرسي بني الوالدين واألطفال كعوامل محركة
لكل من االعتداء الجنيس عىل األطفال والسلوك الجنيس املؤذي
لألطفال .قد يشمل ذلك تناول األعراف االجتامعية الضارة
املرتبطة بالذكورية والعنف الجنيس.
•تطبيق أنظمة محلية لحامية األطفال من التعرض للمحتوى
اإلباحي واالستاملة واالستغالل الجنيس عرب اإلنرتنت.
•التعاون مع أنظمة حامية األطفال للتعامل مع نقص خدمات
الرعاية السكنية للفتيان الذين تعرضوا لالعتداءات الجنسية يك
ال يُضطروا إىل االحتجاز مع الفتيان أو الرجال املخالفني للقانون،
وكذا تناول األعراف االجتامعية الضارة التي تؤدي إىل التعامل
مع الفتيان كجناة واحتجازهم عند اإلفصاح عن اعتداء جنيس.
•توجيه عناية خاصة لألطفال يف الرعاية البديلة الذين بدت
لديهم أعراض تشري إىل كونهم أكرث ُعرضة لخطر التعرض
لالعتداء الجنيس والسلوكيات الجنسية املؤذية مع األخذ يف
االعتبار سبل التعرض املختلفة للفتيان والفتيات.
•ضامن تطبيق معايري للجودة ومدونات لقواعد السلوك وآليات
للشكاوى للوقاية من وقوع عنف جنيس يف الرعاية املؤسسية،
ويشمل ذلك إجراءات محددة للوقاية من العنف الجنيس
مع إلزام املؤسسات باإلبالغ عن الحوادث التي تقع وكيف تم
التعامل معها.

ومسارات دعم لبناء القدرة لدى مجموعة كبرية من الجهات
الفاعلة ،ويشمل ذلك الجهات التي تنتمي للقطاعات التعليمية
والصحية ،لفهم طبيعة السلوكيات الجنسية املؤذية لدى الفتيان
والفتيات والوقاية منها.
•إرشاك األطفال يف تحديد ما إذا كان من الرضوري دمج
الخدمات املوجهة للفتيان مع تلك املوجهة للفتيات.
•ضامن عدم تسبب هذه التدخالت سه ًوا يف منع وصول الفتيان
وأرسهم إىل بعضهم البعض إثر تصنيفهم كفتيان مثليي الجنس.
•ضامن مراعاة اآلليات املتوفرة لدى األطفال لإلبالغ عن اعتداء
جنيس لحساسية الفتيان.
•ضامن إمكانية وصول الفتيان الذين تعرضوا العتداء جنيس إىل
الخدمات وذلك من خالل تطوير خدمات مناسبة (صديقة)
للفتيان.
•زيادة الوعي لدى مقدمي الرعاية واملتخصصني ومقدمي
الخدمة للحد من التمييز تجاه الفتيان الذين تعرضوا للعنف
الجنيس أو أولئك املنتمني إىل مجتمعات السحاقيات واملثليني
وثنائيي الجنس واملتحولني جنس ًيا ومزدوجي الجنس.
•تعزيز املنهجيات العالجية للعمل مع األطفال والعائالت ،ال
سيام املنهجيات التي تتسم بالحساسية نحو السياق العام
والثقافة والتي ميكن تطبيقها يف األوساط منخفضة ومتوسطة
الدخل.
خصيصا بحسب الوسط العام
•وضع منهجيات وأدوات معدة
ً
واالستفادة من الدروس امل ُستفادة من التدخالت الحالية
واإلضافة إليها وذلك ألغراض تقييم األطفال الذين يبدون
سلوكيات جنسية مؤذية مع ضامن تقييم هذه املنهجيات
واألدوات للسلوكيات يف إطار عمر الطفل ومستوى منوه.
•وضع منوذج دعم لألطفال الذين يبدون سلوكيات جنسية
مؤذية ،عىل أن يتسم باملرونة بحسب االحتياجات الفردية لكل
طفل ،ويشمل ذلك العمر ومستوى النمو.
•النظر يف وضع برامج تحول لألطفال الذين ميثلون جهات فاعلة
يف السلوكيات الجنسية املؤذية عىل أن تتسم هذه الربامج
بدرجة أقل من حيث النهج العقايب واملساعدة يف التعامل مع
األطفال الذين يعانون من مشكالت منائية كامنة.

التدخالت من املستوى الثالث
•توفري التدريب ورفع الوعي والدعم املستمر لحامية األطفال
ومقدمي الخدمة اآلخرين العاملني مع األطفال ملساعدتهم
يف التعرف عىل االعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الفتيان
فضل عن التعامل بحساسية مع املوضوعات
والتعامل معهاً ،
التي تتعلق باملسائل الجنسانية وإعداد تدخالت الئقة محل ًيا
وفعالة ومفيدة.
•إعداد وتوفري تدريب للمتخصصني؛ ومواد لزيادة الوعي
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