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شكر وتقدير

اقرتحــت مجموعــة مرجعيــة تابعــة للمؤسســات األعضــاء يف مؤسســة فاميــي فــور إيفــري تشــايلد - عائلــة لــكل طفــل إعــداد 

 Center for the Prevention and Treatment of Child Sexual مــن Zenaida Rosales :هــذه الدراســة وتولــت توجيههــا

Abuse يف الفلبــن وYaim Chamreun مــن First Step Cambodia وKrishna Thapa مــن Voice of Children يف نيبــال 

وRita Panicker مــن Butterflies in India وMuhammad Ihsan مــن Muhammadiyah يف إندونيســيا.

 Proteknôn Consulting مــن )Laura Tuggey )née Brownleesو Zosa De Sas Kropiwnicki Gruber كتــب التقريــر

 Anaو Sara Lim Bertrand ــت ــل. ودعم ــكل طف ــة ل ــايلد - عائل ــري تش ــور إيف ــي ف ــن فامي Group وCamilla Jones م

 Camilla Jones جمــع البيانــات وتحليلهــا وترجمتهــا. كــا أجــرت ”Proteknôn Consulting Group“ مــن Dols Garcia

.Payal Saksenaو Joyce Ferreira املقابــالت مــع مقدمــي املعلومــات الرئيســين والتــي دّونهــا

فنحــن ممتنــون للغايــة ملشــاركة 20 مقــدم معلومــات أســايس، مبــا يف ذلــك مستشــارون مســتقلون وممثلــون مــن املؤسســات 

 Childline”و  ”Center for the Prevention and Treatment of Child Sexual Abuse”و  ”Barnardo’s“ التاليــة: 

 ”ECPAT International”و  ”CONACMI”و  ”Children in Distress Network”و  ”ChildLinK”و  ”South Africa

 ”Terre des Hommes Netherlands”و ”Saath”و ”Promundo”و ”Paicabi”و ”MesMac”و ”First Step Cambodia”و

 International“ كــا أننــا ممتنــون للغايــة للعديــد مــن املؤسســات واألفــراد اآلخريــن )مبــا يف ذلــك ”Voice of Children”و

 Together for Girls and UNICEF Office”و ”Girls Not Brides”و ”Centre at the University of Bedfordshire

of Research”( الذيــن أســهموا يف هــذه الدراســة مبشــاركة مــا قامــوا بــه مــن أعــال فيــا يتعلــق بهــذه املســألة عــى مــدى 

عــدة ســنوات، ســواء أكان ذلــك يف بحــث أو سياســة أو برنامــج.

ــم: Lopa Bhattacharjee و ــر، وه ــروع التقري ــأن م ــة بش ــات نقدي ــوا تعقيب ــن قدم ــؤالء الذي ــان له ــعر باالمتن ــا نش ك

 Carynو Omattie Madrayو Jayaraj K.Pو Alastair Hiltonو Amanda Griffithو Suzanne Clulowو Mark Capaldi

.Jane Warburtonو Hugh Salmonو Onions
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الملخص التنفيذي

ــان إىل فهــم قاعــدة  ــر عــى الفتي ــذي يؤث ــاول العنــف الجنــي ال ــة التــي تتن ســعت هــذه الدراســة االســتطالعية األولي

ــة  ــان، ومارســات التدخــل القامئ ــر عــى الفتي ــذي يؤث ــي ال ــف الجن ــة للعن ــوى املحرك ــارف املوجــودة بشــأن الق املع

ــط  ــال املخط ــراء األع ــّد إلث ــا، وُمع ــع نطاًق ــروع أوس ــن م ــة األوىل م ــي املرحل ــك ه ــر. فتل ــذا األم ــق به ــا يتعل في

ــر األعــراف  ــكل طفــل، وفهــم مــدى تأث ــة ل ــور إيفــري تشــايلد - عائل ــي ف ــا مســتقباًل للمؤسســات األعضــاء يف فامي له

ــد مــا تقــوم  ــن مــن العنــف الجنــي، وتحدي ــان املترضري ــة الفتي ــة فيــا يتعلــق بالجنســانية عــى مــدى رعاي االجتاعي

ــأتهم يف أرسة  ــة ونش ــاًة تام ــي معاف ــف الجن ــن العن ــن م ــان املترضري ــايف الفتي ــان تع ــابهة لض ــات املش ــه املؤسس ب

ــد الحاجــة. ــة ذات جــودة، عن ــة بديل ــم رعاي ــدم له ــان وترعاهــم، أو تق ــم األم ــل له ــة وتكف ــم بصــورة دامئ تحتضنه

ض لــه الفتيــان، مبــا يف ذلــك االســتغالل الجني والســلوكيات الجنســية  تستكشــف هــذه الدراســة االعتــداء الجنــي الــذي تعــرَّ

املؤذيــة التــي يتعرضــون لهــا عــى حــٍد ســواء. وُيشــار إليهــا مًعــا يف هــذا التقريــر مبصطلــح "العنــف الجنــي". كــا تســتخدم 

هــذه الدراســة تعريًفــا عملًيــا للســلوك الجنــي املــؤذي لألطفــال وهــو "النشــاط الجنــي الــذي ال يوافــق عليــه أحــد، حيــث 

ــوة  ــة( أو الق ــة أو العجــز )اإلعاق ــدرة العقلي ــال، بســبب العمــر أو الق ــوة، عــى ســبيل املث ــالاًل يف الق ــم اخت تتضمــن عالقته

ــا أن  ــي ضمًن ــدف ال يعن ــإن اله ــم، ف ــؤذي له ــي امل ــلوك الجن ــان والس ــى الفتي ــي ع ــداء الجن ــر إىل االعت ــة.1 وبالنظ البدني

أحدهــم يــؤدي إىل اآلخــر بطريقــة حتميــة. ففــي الحقيقــة، يشــرتك الفتيــان الذيــن يتعرضــون لالعتــداء الجنــي والفتيــان 

ــي ُتعــد أحــد  ــة، الت ــك عوامــل الخطــورة واملرون ــة يف عــدد مــن املــؤرشات وكذل ــون يف الســلوكيات الجنســية املؤذي الفاعل

أســباب تناولهــا عــى الســواء يف هــذه الدراســة. وهنــاك ســبب آخــر يتمثــل يف أن العديــد مــن التدخــالت الالزمــة للتعامــل 

مــع االعتــداء الجنــي عــى األطفــال والســلوكيات الجنســية املؤذيــة لهــم يتعرضــون لهــا مــن مقدمــي الخدمــات أنفســهم، 

بالرغــم مــن أنهــا تتطلــب أســاليب مختلفــة. وأخــًرا، فقــد ســعت هــذه الدراســة إىل فهــم مــا إذا كانــت األعــراف االجتاعيــة 

ذات الصلــة بالجنســانية والذكــورة تؤثــر عــى الفتيــان الذيــن يتعرضــون لالعتــداء الجنــي والســلوكيات الجنســية املؤذيــة 

ــور  ــي ف ــا مؤسســة فامي ــي ُتجريه ــة الت ــي ســيتم استكشــافها مــن خــالل البحــوث األولي ــم، والت ــم ومــدى تأثرهــا عليه له

إيفــري تشــايلد - عائلــة لــكل طفــل. ولتثبيــط تصــور أن االعتــداء الجنــي هــو أحــد أســباب الســلوك الجنــي املــؤذي، ســعى 

الباحثــون إىل النظــر يف كٍل منهــا بشــكل مســتقل عــن اآلخــر، مــع إدراك أنــه مــن املمكــن أن يكــون الفتيــان ضحيــة االعتــداء 

الجنــي هــم أنفســهم فاعلــون يف الســلوكيات الجنســية املؤذيــة.

تشــتمل هــذه الدراســة عــى دوريــة منشــورات ومقابــالت مــع مقدمــي املعلومــات الرئيســين. ومل تتــم استشــارة األطفــال 

ــع  ــر جمي ــة مــن هــذا املــروع مــع توف ــة الثاني واألرس يف هــذه الدراســة، ألنهــم سيشــاركون يف البحــث األســايس للمرحل

الضانــات الالزمــة؛ للتمكــن مــن تقديــم دراســة أكــر تفصيــاًل بشــأن هــذه املســائل الحساســة. ومــع ذلــك، فــإن هــذا ال يحــد 

مــن نتائــج هــذه الدراســة األوليــة. كــا أن النقــص الكبــر يف البيانــات املتعلقــة بالعنــف الجنــي الــذي يؤثــر عــى الفتيــان 

يحــد أيًضــا مــن هــذه النتائــج، فضــاًل عــن تأجيــج املفاهيــم الخاطئــة وإثارتهــا وانحيــاز اهتــام الجهــات املانحــة ومتويلهــم.

تعريف عمي وضعته مجموعة مرجعية من أعضاء مؤسسة فاميي فور إيفري تشايلد - عائلة لكل طفل وموظفي األمانة والخبر االستشاري.  1
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تقدم الدراسة عدًدا من النتائج الرئيسية.

ــر عــر  ــه إىل حــد كب ــه وال ُيســتجاب ل ــان غــر معــروف وغــر معــرتف ب ــر عــى الفتي ــذي يؤث ــي ال ــف الجن ــزال العن ال ي

مجموعــة كبــرة مــن اأُلطــر والثقافــات، وذلــك يف الغالــب نتيجــًة لألعــراف االجتاعيــة الجنســانية التــي تؤثــر عــى تعــرض 

الفتيــان للخطــر. كــا أن ذلــك ُيشــكل عقبــة أمــام إفصــاح الفتيــان وتحديــد اآلخريــن لهويتهــم وقبولهــم واالعــرتاف بــاألرضار 

الناجمــة عــن ذلــك واإلقــرار بالدعــم الــالزم للتعــايف.

قــد يتعــرض الفتيــان للعنــف الجنــي نتيجــًة ألفعــال والديهــم، مبــا يف ذلــك اإلســاءة واإلهــال، وتعــرض األطفــال لنشــاطهم 

الجنــي أو املــواد اإلباحيــة، والتــورط يف املقايضــة بالجنــس. وقــد يتعرضــون أيًضــا للعنــف الجنــي بســبب تخــاذل والديهــم، 

مبــا ذلــك عــدم اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لحايتهــم مــن املخاطــر البيئيــة مبــا فيهــا املخاطــر التــي تفرضهــا تقنيــة املعلومــات، 

أو عــدم قدرتهــم عــى فعــل ذلــك.

كــا ُيكــن أن ُيعيــق الفقــر وانعــدام األمــن واملحرمــات والســلوكيات املتعلقــة بالجنــس والنشــاط الجنــي قــدرة مقدمــي 

ــة  ــي تكــون املثلي ــدان الت ــًدا يف البل ــك أكــر تعقي ــف الجنــي. ويكــن أن يكــون ذل ــان مــن العن ــة الفتي ــة عــى حاي الرعاي

ــم أكــر عرضــة  ــة؛ ألنه ــد مــن الحاي ــات يحتاجــون إىل مزي ــال ذوي اإلعاق ــوين. غــر أن األطف ــًرا غــر قان ــا أم الجنســية فيه

لالســتغالل الجنــي مــن األطفــال يف عمــوم الســكان. كــا أنهــم ُممثلــون بشــكل غــر الئــق بدرجــة كبــرة مــن بــن الفاعلــن 

ــات.  ــال ذوي اإلعاق ــة األطف ــك إىل قولب ــؤدي االعــرتاف بذل ــم أال ي ــك، فمــن امله ــع ذل ــة. وم يف الســلوكيات الجنســية املؤذي

فالفتيــان مــن املثليــن ومزدوجــي امليــل الجنــي ومغايــري الهويــة الجنســية وثنائيــي الجنــس ُمعرضــون بشــكل كبــر لالعتداء 

الجنــي، ويف حالــة عــدم تلقيهــم للدعــم الــالزم مــن منازلهــم، قــد يبحثــون عنــه يف مــكان آخــر، مــا ُيعرضهــم ملزيــد مــن 

املخاطــر أو يــؤدي إىل االنفصــال األرسي.

ــل األرسي  ــبًبا للفص ــون س ــن أن يك ــي يك ــف الجن ــة إىل أن العن ــذه الدراس ــارت ه ــال، أش ــة األطف ــق برعاي ــا يتعل وفي

لجميــع األطفــال أو نتيجــًة لــه، إال أن الفتيــان يتأثــرون بطــرق معينــة. فالفتيــان يتأثــرون بالــزواج املبكــر، الــذي يكــن أن 

ــا إىل جنــب مــع  يفقدهــم الرعايــة مــن والديهــم، وإن كان بدرجــة أقــل بكثــر مــن الفتيــات. فيمكــن إقامــة الفتيــان جنًب

ذكــور بالغــن عندمــا يكونــون يف حاجــة إىل رعايــة وحايــة بعــد التعــرض لالعتــداء الجنــي، ولكنهــم يتعرضــون لــألذى 

مــرة أخــرى بســبب نقــص املالجــئ التــي تقبــل هــؤالء الفتيــان. وكثــًرا مــا ُينظــر إليهــم عــى أنهــم جنــاة عندمــا يفصحــون 

عــن التعــرض لالعتــداء الجنــي، خاصــًة لــو كان االعتــداء مــن جانــب إنــاث، ويتــم احتجازهــم بــداًل عــن حايتهــم.

يتــرضر األطفــال يف دور الرعايــة بالعنــف الجنــي مبعــدالت أعــى مــن األطفــال يف عمــوم الســكان، لكــن البيانــات محــدودة 

ــة بالعنــف الجنــي مبعــدالت أعــى  ــد. كــا يتــرضر األطفــال يف دور الرعاي ــان عــى وجــه التحدي بشــأن مــدى تــرضر الفتي

مــن األطفــال الذيــن يتمتعــون بالرعايــة األرسيــة، حيــث يتــرضر الفتيــان بطــرق معينــة. فالفتيــان عرضــة لالعتــداء الجنــي 

واالنخــراط يف الســلوكيات الجنســية املؤذيــة يف حــال وجودهــم يف دار رعايــة، وال ســيا حيــث يكونــون يف حاجــة إىل رعايــة 

وحايــة ويوضعــون مــع ُجنــاة.

ــان  ــرض الفتي ــن أن ُيع ــال األرسي ويك ــة لالنفص ــبباً أو نتيج ــلحة س ــات املس ــوات والجاع ــد يف الق ــون التجني ــن أن يك يك

ألشــكال متطرفــة مــن العنــف الجنــي. فالفتيــان الذيــن ال يخضعــون لرعايــة مــن الكبــار عرضــة للعنــف الجنــي بدرجــة 

ــرة  ــان تحــت ضغــوط كب ــا يقــع الفتي ــًرا م ــة"، وكث ــرة. ويكــن أن تكــون الهجــرة ضمــن طقــوس الوصــول إىل "الرجول كب

ــف  ــان عرضــة للعن ــك، يكــون الفتي ــع ذل ــة. وم ــوغ درجــة الرجول ــم يف بل ــق تطلعاته ــش؛ بغــرض تحقي لكســب لقمــة العي

ــًرا مــا ُيناضلــون مــن أجــل الحصــول عــى الدعــم. فيتعــرض  الجنــي أثنــاء ســفرهم يف الطريــق أو يف البلــد املقصــود، وكث
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ــع  ــوا يعيشــون م ــي يف ظــل ظــروف العمــل االســتغاللية، والســيا إن كان ــف الجن ــم للعن ــن بذويه ــان غــر املصحوب الفتي

أصحــاب العمــل، وقــد ينفصلــون عــن أرسهــم يف املقــام األول نتيجــًة لالتجــار بغــرض االســتغالل الجنــي. وينتــر العنــف 

الجنــي بــن الفتيــان الذيــن يعيشــون يف الشــارع، وال ســيا مــن رمــوز الســلطة وفتيــان الشــارع اآلخريــن؛ كجــزء مــن فــرص 

الهيمنــة وتأمــن الحايــة.

تناولــت هــذه الدراســة منوذًجــا وقائًيــا لتحليــل التدخــالت املحــددة. ويكــن النظــر يف التدخــالت الوقائيــة مــن خــالل ثالثــة 

مســتويات، هــي: أوليــة وثانويــة ومــن املســتوى الثالــث. تهــدف التدخــالت األوليــة إىل منــع العنــف الجنــي قبــل وقوعــه. 

وتركــز التدخــالت الثانويــة عــى تحديــد األطفــال األكــر عرضــًة للخطــر ومعالجــة عوامــل الخطــر املحــددة هــذه يف وقــٍت 

ــذ التدخــالت مــن املســتوى الثالــث بعــد حــدوث االعتــداء الجنــي. فُتشــر هــذه الدراســة إىل أن تنــاول األعــراف  مبكــر. وُتنفَّ

االجتاعيــة الجنســانية أمــًرا رضورًيــا ملنــع العنــف الجنــي الــذي يؤثــر عــى الفتيــان، مــن خــالل التدخــالت الوقائيــة األوليــة 

والثانويــة ومــن املســتوى الثالــث. ومــع ذلــك، يوجــد بشــكٍل عــام نقــص يف املــواد املالمئــة متاًمــا للفتيــان، كــا أن هنــاك عــدم 

وضــوح أو توافــق بشــأن مــا إذا كان ينبغــي توافــر تدخــالت منفصلــة للفتيــان والفتيــات. وســتكون ملشــاركة األطفــال أهميــة 

بالغــة يف التعامــل مــع األعــراف االجتاعيــة، وكذلــك يف الجوانــب األخــرى للتدخــالت الوقائيــة. ومــع ذلــك، يبــدو أن مشــاركة 

األطفــال يف إعــداد الرامــج وتنفيذهــا أمــٌر مخصــص الغــرض وغــر موثــق بالقــدر الــكايف.

ــالت  ــي يف التدخ ــب دور رئي ــألرس لع ــن ل ــن يك ــه يف ح ــة أن ــدت الدراس ــة، وج ــة األولي ــالت الوقائي ــق بالتدخ ــا يتعل في

ضــوا  األوليــة، وعليهــا أن تفعــل ذلــك، ملــا ُيحدثــه التفاعــل بــن الوالديــن والطفــل مــن تأثــر واضــح عــى األطفــال الذيــن تعرَّ

لالعتــداء الجنــي، إال أنهــم ال يتمكنــون مــن فعــل ذلــك يف كثــر مــن األحيــان. ومــع ذلــك، فقــد توصلــت الدراســة إىل أدلــة 

محــدودة عــى فاعليــة التدخــالت األوليــة لتقليــل حــدوث العنــف الجنــي الــذي يؤثــر عــى الفتيــان، حتــى عندمــا أظهــرت 

ــا  ــة عــى أنه ــم. وُأشــَر إىل التدخــالت الثانوي ــارف املشــاركن أو ســلوكياتهم أو مهاراته ــات يف مع ــات وجــود اختالف التقيي

ُمصممــة للتصــدي للمخاطــر خاصــًة باملنطقــة املحليــة، حيــث تكــون هنــاك عوامــل خطــر عــى هويــة الفتيــان وبيئتهــم.

ــزت غالبيــة النتائــج املتعلقــة بالتدخــالت عــى التدخــالت الوقائيــة مــن املســتوى الثالــث، التــي يبــدو أنهــا غــر متوفــرة  ركَّ

ــة عــى التدخــالت  ــان، ومعظــم األدل ــث مناســًبا للفتي ــد ال يكــون منــط الخدمــات مــن املســتوى الثال ــان. وق بالنســبة للفتي

تكــون بغــرض دعــم تعــايف الفتيــان الذيــن ُيظهــرون ســلوكيات جنســية مؤذيــة تــأيت مــن البلــدان ذات الدخــل املرتفــع. ويتعن 

أن تكــون أنظمــة حايــة الطفــل مجهــزة بشــكل أفضــل لتلبيــة احتياجــات الفتيــان املترضريــن مــن العنــف الجنــي، وهنــاك 

ــال  ــة لألطف ــة املقدم ــم التدخــالت العالجي ــاج. وتدع ــادة اإلدم ــن االنفصــال األرسي وإع ــة م ــز عــى الوقاي حاجــة إىل الرتكي

وأرسهــم عمليــة التعــايف بشــكل كبــر ولكنهــا نــادًرا مــا تكــون متاحــة. ونظــًرا لحجــم املشــكلة، يجــب أن يكــون أي تدخــل 

ملكافحــة العنــف ضــد األطفــال قابــاًل للقيــاس.

االستنتاج

ــورة والنشــاط  ــة والجنســانية والذك ــة بالطفول ــة املتعلق ــة الثقافي ــراف االجتاعي ــص الدراســة االســتطالعية إىل أن األع تخل

الجنــي ُيرســخ العنــف الجنــي الــذي يؤثــر عــى الفتيــان، ويزيــد مــن تعــرض الفتيــان للعنــف الجنــي، وُيســهم يف عــدم 

اإلبــالغ. فاإلهــال العــام وإســاءة معاملــة األطفــال وســوء االرتبــاط بــن الوالديــن واألطفــال يكــن أن يكــون دافًعــا للســلوك 

الجنــي املــؤذي لألطفــال ويجعــل الفتيــان أكــر عرضــة لالعتــداء الجنــي. ويتعــرض الفتيــان يف دور الرعايــة، وال ســيا ذات 

الطابــع املؤســي، لخطــر العنــف الجنــي، مثلهــم مثــل الفتيــان غــر املصحوبــن بذويهــم، وخاصــًة أولئــك الذيــن يفتقــرون 

إىل رعايــة مــن الكبــار.
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وتشــر النتائــج إىل أن هنــاك حاجــة إىل إســرتاتيجية للوقايــة متعــددة املراحــل للحــد مــن التعــرض للخطــر وعوامــل الخطــر 

وتحديــد الفتيــان املعرضــن لخطــر أكــر ومعالجــة عوامــل الخطــر يف وقــت مبكــر والتدخــل عنــد حــدوث العنــف الجنــي. 

ومــع ذلــك، فــإن األدلــة عــى التدخــالت الخاصــة بالفتيــان املترضريــن مــن العنــف الجنــي الــذي تــم تحديــده مــن خــالل 

هــذه الدراســة محــدودة، ومــن املرجــح أن يكــون ذلــك بســبب نــدرة هــذه التدخــالت. وتشــر هــذه الدراســة إىل أن ذلــك 

يتأثــر بنقــص البيانــات املتعلقــة بالعنــف الجنــي الــذي يؤثــر عــى الفتيــان.

ــار يتأثــرون بالعنــف  وعــى الرغــم مــن مســتوى البيانــات الــذي ُيشــر إىل أن الفتيــان الذيــن ال يتلقــون رعايــة مــن الكب

الجنــي، فــإن األدلــة املتعلقــة بالتدخــالت التــي يكــن أن متنــع العنــف الجنــي يف املرحلــة الثانويــة غــر موجــودة. تلعــب 

ــف  ــع العن ــًيا يف من ــات دوًرا رئيس ــات والحكوم ــل املجتمع ــمية داخ ــر الرس ــمية وغ ــل الرس ــة الطف ــة حاي األرس وأنظم

ــة يف هــذا  ــان، كــا تفعــل وســائل اإلعــالم، ولكــن يجــب أن تكــون مجهــزة لفهــم القضي ــر عــى الفتي الجنــي مــن التأث

اإلطــار.

تقدم الدراسة التوصيات التالية.

التعلم والتأمل

• رضورة إجراء أبحاث نوعية عميقة تتسم مبشاركة فعالة للفتيان والوالدين ومقدمي الرعاية وأعضاء من املجتمع 	

الستيعاب ما يي:

مدى تأثر الفتيان بالعنف الجني؛	 

سمة الذكورية التي أسست لها املجتمعات واتسمت بها بل وتبارت فيها يف حياة الفتيان؛	 

مدى مشاركة الفتيان أنفسهم يف األعراف االجتاعية أثناء تنقلهم يف مراحل الحياة؛ 	 

ما إذا كانت األعراف االجتاعية الجنسانية واألفكار الذكورية تؤدي إىل زيادة خطر تعرض الفتيان لالعتداء الجني 	 

أو التأثر عى الفتيان أو الفتيان بحيث يصبحون أطراًفا فاعلة يف السلوكيات الجنسية املؤذية فضاًل عن الكيفية التي 

يتم بها هذا األمر؛

أفضل سبل تلبية احتياجات الفتيان الذين تعرضوا للعنف الجني.	 

• رضورة تحقيق مزيد من املعرفة من خالل األبحاث والتدخالت التجريبية جيدة التقييم لتحديد التدخالت 	

الفعالة بالنسبة للفتيان املعرضن للعنف الجني، أو الذين تعرضوا له بالفعل، يف أوساط بعينها.

• رضورة تضمن العوامل املتعددة املميزة للفتيان، مثل العمر والقدرات املختلفة وامليول الجني يف أي عملية 	

تعلم أو تدخل ألن الفتيان ال يثلون مجموعة واحدة متجانسة.

• وجوب نظر املانحن وصانعي السياسات والباحثن وواضعي الرامج واملتخصصن يف مدى تأثر القوالب النمطية املتعلقة 	

بالذكورية عى تخصيص املوارد وأولويات إعداد الرامج وتحديد املستهدفن من التدخالت الوقائية.

• رضورة إجراء مزيد من األبحاث حول مواطن الضعف املحددة لدى الفتيان يف الرعاية البديلة والتي ينتج عنها 	

تعرضهم للعنف الجني.

• رضورة مشاركة الفتيان يف عمليات تقييم برامج الوقاية من العنف الجني 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 أطراًفا فاعلة يف سلوكيات جنسية مؤذية، يشمل ذلك 	

هؤالء الذين أدينوا باالعتداءات، وهو ما من شأنه أن يثل إسهاًما قيًا يف فهم املزيد حول هذا السلوك املعقد.
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التدخالت األولية

• ينبغي تنفيذ التدخالت األولية املعنية باألعراف االجتاعية الجنسانية عى نطاق أشمل مع توجيه عناية خاصة 	

للمجتمعات املحرومة واألقليات.

• رفع الوعي بتأثر العنف الجني عى الفتيان من خالل أعال تابعة لرامج أوسع نطاًقا، عى سبيل املثال الربط بن 	

حاية األطفال والتدخالت املعنية بالصحة والتعليم.

• ضان امتثال القوانن املحلية بشكل تام للمعاير واألدوات الدولية ذات الصلة مع تنفيذها بصورة كاملة وذلك 	

لضان حصول الفتيان الذين تعرضوا للعنف الجني عى الدعم الواجب.

• إبراز الدور الرئيي لألرس يف حاية الفتيان من التعرض للعنف الجني ابتداًء أو استمرار تعرضهم له، وضان 	

شمولهم يف التدخالت األولية أيًضا.

• تقديم اإلرشاد املعني بالجنس والعالقات، وكذا اإلرشاد املعني باستخدام اإلنرتنت بشكل آمن، لكافة األطفال مع 	

مشاركة الوالدين يف محتواه.

• التعاون مع وسائل اإلعالم إلطالعها عى ديناميكيات السلوكيات الجنسية املضطربة واملؤذية يف األوساط املحلية والعمل 	

للحد من الخصائص الحالية املميزة لألطفال املشاركن يف سلوكيات جنسية مؤذية بصفتهم جناة.

التدخالت الثانوية

• توجيه اهتام خاص لتطوير وتوفر الخدمات التعليمية والدعم للفتيان الذين يفتقدون لرعاية شخص راشد، 	

املعرضن بشكل خاص للعنف الجني.

• تطوير وتوفر خدمات تعليمية ودعم للفتيان ممن هم أكر عرضة للعنف الجني، مثل الفتيان دون رعاية أي 	

شخص راشد، والفتيان من مجتمع املثلين ومزدوجي امليل الجني ومغايري الهوية الجنسانية ومزدوجي الجنس، 

والفتيان ممن يشرتك آباؤهم يف املقايضة بالجنس، والفتيان الذين يعيشون يف مجتمعات غر آمنة.

• شمول األطفال ذوي اإلعاقة يف التعليم الجني وتشجيع مقدمي الرعاية وموفري الخدمات األخرى يف اإلدراك 	

واالستجابة املالمئة لنضجهم الجني املتنامي.

• توفر التدخالت ملعالجة التفكك األرسي، مبا يف ذلك العنف األرسي وإدمان الكحوليات وتعاطي املخدرات 	

والصدمات من الوالدين. توفر تدخالت تعالج إساءة معاملة األطفال وإهالهم وضعف الرتابط األرسي بن الوالدين 

واألطفال كعوامل محركة لكل من االعتداء الجني عى األطفال والسلوك الجني املؤذي لألطفال. قد يشمل ذلك 

تناول األعراف االجتاعية الضارة املرتبطة بالذكورية والعنف الجني.

• تطبيق أنظمة محلية لحاية األطفال من التعرض للمحتوى اإلباحي واالستالة واالستغالل الجني 	

عر اإلنرتنت.

• التعاون مع أنظمة حاية األطفال للتعامل مع نقص خدمات الرعاية السكنية للفتيان الذين تعرضوا لالعتداءات 	

الجنسية يك ال ُيضطروا إىل االحتجاز مع الفتيان أو الرجال املخالفن للقانون، وكذا تناول األعراف االجتاعية الضارة 

التي تؤدي إىل التعامل مع الفتيان كجناة واحتجازهم عند اإلفصاح عن اعتداء جني.

• توجيه عناية خاصة لألطفال يف الرعاية البديلة الذين بدت لديهم أعراض تشر إىل كونهم أكر ُعرضة لخطر 	

التعرض لالعتداء الجني والسلوكيات الجنسية املؤذية مع األخذ يف االعتبار سبل التعرض املختلفة للفتيان 

والفتيات.

• ضان تطبيق معاير للجودة ومدونات لقواعد السلوك وآليات للشكاوى للوقاية من وقوع عنف جني يف الرعاية 	

املؤسسية، ويشمل ذلك إجراءات محددة للوقاية من العنف الجني مع إلزام املؤسسات باإلبالغ عن الحوادث التي 

تقع وكيف تم التعامل معها.
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التدخالت من املستوى الثالث

توفر التدريب ورفع الوعي والدعم املستمر لحاية األطفال ومقدمي الخدمة اآلخرين العاملن مع األطفال 	 

ملساعدتهم يف التعرف عى االعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الفتيان والتعامل معها، فضاًل عن التعامل 

بحساسية مع املوضوعات التي تتعلق باملسائل الجنسانية وإعداد تدخالت الئقة محلًيا وفعالة ومفيدة.

إعداد وتوفر تدريب للمتخصصن؛ ومواد لزيادة الوعي ومسارات دعم لبناء القدرة لدى مجموعة كبرة 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. 	 

ضان عدم تسبب هذه التدخالت سهًوا يف منع وصول الفتيان وأرسهم إىل بعضهم البعض إثر تصنيفهم 	 

كفتيان مثليي الجنس.

ضان مراعاة اآلليات املتوفرة لدى األطفال لإلبالغ عن اعتداء جني لحساسية الفتيان.	 

ضان إمكانية وصول الفتيان الذين تعرضوا العتداء جني إىل الخدمات وذلك من خالل تطوير خدمات 	 

مناسبة )صديقة( للفتيان.

زيادة الوعي لدى مقدمي الرعاية واملتخصصن ومقدمي الخدمة للحد من التمييز تجاه الفتيان الذين 	 

تعرضوا للعنف الجني أو أولئك املنتمن إىل مجتمعات السحاقيات واملثلين وثنائيي الجنس واملتحولن 

جنسًيا ومزدوجي الجنس.

تعزيز املنهجيات العالجية للعمل مع األطفال والعائالت، ال سيا املنهجيات التي تتسم بالحساسية نحو 	 

السياق العام والثقافة والتي يكن تطبيقها يف األوساط منخفضة ومتوسطة الدخل.

وضع منهجيات وأدوات معدة خصيًصا بحسب الوسط العام واالستفادة من الدروس امُلستفادة من 	 

التدخالت الحالية واإلضافة إليها وذلك ألغراض تقييم األطفال الذين يبدون سلوكيات جنسية مؤذية مع 

ضان تقييم هذه املنهجيات واألدوات للسلوكيات يف إطار عمر الطفل ومستوى منوه. 

وضع منوذج دعم لألطفال الذين يبدون سلوكيات جنسية مؤذية، عى أن يتسم باملرونة بحسب االحتياجات 	 

الفردية لكل طفل، ويشمل ذلك العمر ومستوى النمو.

النظر يف وضع برامج تحول لألطفال الذين يثلون جهات فاعلة يف السلوكيات الجنسية املؤذية عى أن 	 

تتسم هذه الرامج بدرجة أقل من حيث النهج العقايب واملساعدة يف التعامل مع األطفال الذين يعانون من 

مشكالت منائية كامنة.
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مقدمة

إيفري تشايلد - عائلة لكل طفل تحالًفا دولًيا يتألف من 33 منظمة مجتمع مدين تعمل عى نقل املعرفة  متثل فاميي فور 

واملهارات واملوارد بن جهات رعاية األطفال. وهذه الدراسة من إعداد خمس منظات أعضاء يف التحالف، وقد اجتمعت هذه 

املنظات يف الفلبن يف فراير 2017 لتبادل الخرات حول االعتداءات الجنسية عى األطفال. وقد هدفت هذه املنظات إىل 

تحقيق فهم أفضل حول مدى تأثر األعراف االجتاعية الجنسانية عى طريقة رعايتنا وحايتنا للفتيان الذين تعرضوا للعنف 

الجني، وكذلك األمور التي قامت بها بالفعل املنظات املتقاربة يف التفكر لضان منو الفتيان الذين تعرضوا للعنف الجني يف 

أرس دامئة وآمنة ومحبة أو يف رعاية بديلة جيدة عند اللزوم. وقد متثل الغرض من هذه املبادرة يف تحديد ومشاركة كيف يكن 

لفهم احتياجات الفتيان للرعاية والدعم املساعدة يف الوقاية من العنف الجني واآلثار السلبية املرتتبة عليه.

لقد سعت الدراسة إىل اإلجابة عن سؤالن، ها:

ما هي أنواع املعرفة العاملية أو اإلقليمية أو الخاصة ببلدان بعينها التي تؤدي إىل العنف الجني الذي يتعرض . 1

له الفتيان؟ هذا فيا ركزت األسئلة الفرعية عى الثقافة والسياق العام واألعراف االجتاعية الجنسانية ودور 

الوالدين ومقدمي الرعاية.

ما هي التدخالت الواعدة أو تلك التي تنطوي عى أفضل املارسات الحالية مع دليل عى فعالية يكن الرهنة . 1

عليها؟

تستعرض هذه الدراسة كاًل من االعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الفتيان، مبا يف ذلك االستغالل الجني، والسلوكيات الجنسية 

املؤذية لدى الفتيان؛ ويشار إليها سوًيا يف التقرير بالعنف الجني. هذا وبالنظر يف موضوعي هذه الدراسة فإنها ال تهدف إىل 

اإلشارة إىل أن أحد هذين املوضوعن يؤدي إىل وقوع اآلخر. ويتقاسم الفتيان الذين تعرضوا العتداءات جنسية والفتيان الذين 

كانوا أطراًفا فاعلة يف سلوكيات جنسية مؤذية عدًدا من املؤرشات، مثل السلوك ذو الطابع الجني واستخدام لغة جنسية فضاًل 

عن عوامل الخطورة واملرونة التي تعد أحد أسباب تناول كل من هذين النوعن يف هذه الدراسة. إال أن هناك سبًبا آخر وهو 

أن العديد من التدخالت املعنية باالعتداء الجني عى األطفال والسلوكيات الجنسية املؤذية لدى األطفال تقدمها نفس جهات 

تقديم الخدمة ُرغم ما يتطلبه األمر من منهجيات مختلفة. وقد نوقشت هذه النقطة مبزيد من االستفاضة يف التقرير.

وقد استخدمت مصطلحات "ضحية" و"ناٍج" بشكل مختلف يف هذا التقرير. وذلك يف ضوء حقيقة أنه من املمكن أن يكون 

ضحية لحدث ما ولكن مل ُيحدد يف املجمل عى أنه ضحية، فضاًل عن التعرف عى مختلف املارسات واألفضليات للمنظات 

شائع  "ضحية"  لكن مصطلح  متكناً،  أكر  ألنه  "الناجي"  يفضل مصطلح  ما  وغالباً  املصطلحات.  استخدام هذه  األعضاء حول 

مصطلح  ُيستخدم   .Doek 2016و  Greijet راجع  املناقشة،  من  مزيد  ملطالعة  القانونية.  اإلجراءات  يف  خاصة  االستخدام 

"الفاعل" بداًل من "الجاين" أو "املجرم" لإلشارة إىل األطفال الذين يشاركون يف سلوكيات جنسية ضارة.

1

2
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املصطلحــات: اســُتخدم مصطلــح “الســلوكيات الجنســية املؤذيــة” اســتناًدا إىل مفهــوم أن الدراســة ســوف توفــر املزيــد 

مــن االســتيعاب للمصطلحــات املختلفــة التــي يكــن “لــألرسة” اســتخدامها لوصــف هــذه الســلوكيات ألعضــاء فاميــي 

فــور إيفــري تشــايلد - عائلــة لــكل طفــل. وقــد اجتمعــت مجموعــة األعضــاء املرجعيــة لغــرض إجــراء الدراســة يف فرايــر 

2018 وذلــك لعقــد االجتــاع املبــديئ املعنــي باألبحــاث األوليــة التــي ســوف يجرونهــا يف بلدانهــم حــول العنــف الجنــي 

الــذي يتعــرض لــه الفتيــان. واســتعرضت املجموعــة خــالل هــذا االجتــاع التعريفــات املســتخدمة للســلوكيات الجنســية 

املؤذيــة واملصطلحــات ذات الصلــة املحــددة خــالل الدراســة، واتفقــت املجموعــة عــى e اســتخدام التعريفــات العمليــة 

التاليــة يف األبحــاث األوليــة.

الســلوكيات الجنســية املؤذيــة: “الســلوكيات الجنســية املؤذيــة هــي نشــاط جنــي يتــم عــن غــر رضا مــن أحــد األطراف، 

أو نشــاط جنــي ال يتضمــن تكافــؤ القــوى، عــى ســبيل املثــال بســبب العمــر أو القــدرة الفكريــة أو القــدرة الجســدية أو 

االعتــالل )اإلعاقــة( أو القــوة البدنية”.1

ــا  ــًيا. رمب ــل جنس ــلوك يف األص ــى وإن كان الس ــي حت ــدي و/أو عاطفي/نف ــون جس ــا يك ــج رمب ــرضر النات ــات: ال مالحظ

يســتخدم الطفــل ذو الســلوك الجنــي املــؤذي االســتالة أو اإلكــراه أو التهديــد للتأثــر عــى الطــرف اآلخــر لالستســالم 

إىل رغباتــه أو رمبــا يلجــأ إىل اإلرغــام. وهــذا املصطلــح مفيــد ألنــه ليــس مــن املناســب تصنيــف ســلوك الطفــل عــى أنــه 

ســلوك مــيء أو إجرامــي. ومــع ذلــك، فمــن املهــم التدخــل لحايــة حقــوق األطفــال اآلخريــن ودعــم األطفــال الذيــن 

ينتهجــون ســلوًكا جنســًيا ضــاًرا لتحمــل مســؤولية تغيــر هــذا الســلوك. ومــن املهــم أن نفهــم أن ســلوك الطفــل الجنــي 

ناتــج عــن ضعــف أســايس.

الســلوك الجنــيس اإلشــكايل: “الســلوك الجنــي اإلشــكايل هــو ســلوك يثــر القلــق فيــا يتعلــق بعمــر الطفــل أو مرحلــة 

ــال أو اســتخدامه للكلــات أو األفعــال الجنســية  ــه باألفعــال الجنســية عــى ســبيل املث ــة؛ مثــل معرفت ــا للبيئ منــوه وفًق

الرصيحــة. وقــد يشــكل الســلوك الجنــي لــدى األطفــال مشــكلة حتــى لــو مل يســبب أذى لآلخريــن. وقــد ُينظــر إىل ســلوك 

األطفــال عــى أنــه ينطــوي عــى مشــكلة إذا كان الســلوك متكــرًرا”.2

مالحظــات: قــد يشــكل الســلوك الجنــي اإلشــكايل بــدون تدخــل خطــًرا عــى الطفــل أو عــى اآلخريــن؛ مثــل البلطجــة 

وتشــويه الســمعة وتطويــر الهويــة الجنســية لــدى الطفــل والتعــرض لإلســاءة الجنســية. كــا قــد يســبب أيًضــا اإلزعــاج 

لآلخريــن. يكــن أن ينقســم الســلوك الجنــي اإلشــكايل إىل “ســلوك مرتكــز عــى الــذات” و”ســلوك شــخيص”. وقــد يشــمل 

الســلوك املرتكــز عــى الــذات االســتمناء اإلدمــاين واالهتــام املفــرط باملــواد اإلباحيــة. وقــد يتضمــن الســلوك الجنــي 

ــة والتجســس عــى اآلخريــن. وقــد ال  ــا جنســية مــع األصدقــاء ومشــاركة مشــاهدة املــواد اإلباحي بــن األشــخاص ألعاًب

ُيعتــر ســلوك بعــض األطفــال وخاصــة األطفــال األصغــر ســًنا مشــكلة حتــى اآلن. وتشــمل العوامــل التــي يجــب أخذهــا يف 

االعتبــار مــا إذا كانــت الســلوكيات تلقائيــة، ســواًء أكانــت متكــررة أم ال، ومــا إذا كان الطفــل ال يوجــد لديــه تثبيــط ومــا 

إذا كان يســتطيع التوقــف عــن هــذا الســلوك أم ال. علــًا بــأن األدوات متاحــة ويجــب تطويــر أدوات إضافيــة للمســاعدة 

يف فهــم الســلوك املناســب يف ســياق البيئــة.

أعدت املجموعة املرجعیة ألعضاء فامیي فور إیفري تشایلد عائلة لكل طفل وموظفو ومستشار األمانة العامة التعریفات العملیة.  1

املرجع ذاتھ.  2
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تصميم ومنهجية البحث

ــة واإلســبانية والفرنســية، وعقــد  اشــتملت هــذه الدراســة عــى إجــراء مراجعــات ألكــر مــن 100 وثيقــة باللغــة اإلنجليزي

ــع  ــالت م ــد مقاب ــن خــالل عق ــد املنشــورات م ــم تحدي ــد ت ــي شــبه منظمــن. وق ــات رئي ــدم معلوم ــع 20 مق ــالت م مقاب

مقدمــي معلومــات رئيســين ومنظــات أعضــاء تابعــة ملؤسســة فاميــي فــور إيفــري تشــايلد-عائلة لــكل طفــل- وعمليــات 

بحــث يف املواقــع اإللكرتونيــة وقواعــد بيانــات املــوارد.2 وتــم اختيــار مصطلحــات البحــث لضــان الرتكيــز عــى الفتيــان، بــدالً 

مــن الفتيــات أو الرجــال البالغــن. وتــم إيــالء األولويــة للمنشــورات واألدلــة التــي تــم جمعهــا مــن البيئــات منخفضــة الدخــل 

ومتوســطة الدخــل، للحــد مــن هيمنــة األدلــة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن البيئــات عاليــة الدخــل التــي تخضــع لنســبة أكــر 

مــن البحــوث. وبالنســبة لهــذه الدراســة األوليــة، فقــد كان البحــث املنهجــي يف األدبيــات األكادييــة غــر ممكــن ولكــن تــم 

إدراج مقــاالت محــددة. ومتــت ترجمــة النقــاط وامللخصــات ذات الصلــة مــن الوثائــق غــر اإلنجليزيــة ودمجهــا مبــارشة يف 

أداة التحليــل. وللمســاعدة يف تحليــل املنشــورات واملقابــالت مــع مقدمــي املعلومــات الرئيســين، تــم تطويــر هيــكل تشــفر 

وإدراجــه يف برنامــج أطلــس.يت آي،3 إىل جانــب تقديــم تقاريــر عــن كل رمــز تــم إنشــاؤه عــى برنامــج مايكروســوفت وورد.

تــم تحديــد مقدمــي املعلومــات الرئيســين مــن داخــل وخــارج تحالــف مؤسســة فاميــي فــور إيفــري تشــايلد-عائلة لــكل 

ــكل  ــري تشــايلد-عائلة ل ــور إيف ــي ف ــة ملؤسســة فامي ــن: املنظــات األعضــاء التابع ــع كٍل م ــالت م ــم إجــراء مقاب ــل وت طف

طفــل وتبلــغ )10( منظــات، ومنظــات املجتمــع املــدين املحليــة أو املنظــات الوطنيــة األخــرى أو املنظــات غــر الحكوميــة 

وتبلــغ )6( منظــات، واملنظــات الدوليــة والجهــات االستشــارية غــر الحكوميــة ويبلــغ عددهــا )4(. وقــد كان أخــذ العينــات 

ــا عــى معــارف وخــرات مقدمــي املعلومــات الرئيســين ذات الصلــة. وكانــت املقابــالت شــبه منظمــة يف  أمــًرا هادًفــا وقامئً

ــم بروتوكــول  طبيعتهــا وُأجريــت عــر اإلنرتنــت مــع الحصــول عــى الدعــم مــن أي مرتجــم محــرتف إذا لــزم األمــر. وقــد ُصمِّ

ــة الطفــل التــي تنتهجهــا  أخالقــي مــن أجــل الدراســة وتــم اســتخدامه فيهــا، وذلــك باالعتــاد عــى سياســة ومعايــر حاي

ــاظ عــى  ــب الحف ــق بالتشــاور والبحــوث إىل جان ــا يتعل ــل" في ــكل طف ــة ل ــري تشــايلد 	 عائل ــور إيف ــي ف مؤسســة "فامي

الرسيــة يف جمــع املوافقــات وحايــة البيانــات. وتــم تســجيل املقابــالت لــدى الحصــول عــى املوافقــات ثــم نســخها. وقــد تــم 

ضــان عــدم الكشــف عــن هويــة مقدمــي املعلومــات الرئيســين، كــا تــم ســؤالهم عــا إذا كانــوا قــد وافقــوا عــى اســتخدام 

اقتباســاتهم أم ال فضــاًل عــن اإلشــارة إىل منظاتهــم، ومــا إذا كانــوا يريــدون أن يتــم ذكرهــم باالســم يف التقريــر، وقــد فضــل 

معظمهــم عــدم الكشــف عــن هويتهــم.

لقــد اتخذنــا قــراًرا واعًيــا بعــدم استشــارة األطفــال واألرس يف هــذه الدراســة. ويرجــع ذلــك إىل أن األطفــال واألرس سيشــاركون 

ــديدة  ــي ش ــف الجن ــول العن ــاورات ح ــاث واملش ــا أن األبح ــروع ك ــذا امل ــن ه ــة م ــة التالي ــايس للمرحل ــث األس يف البح

ــتثاره يف  ــن اس ــداًل م ــة ب ــراءات األخالقي ــم األدوات واإلج ــت يف تصمي ــن الوق ــد م ــتثار مزي ــب اس ــا يتطل ــية، م الحساس

دراســة مــن هــذا النــوع.

الحدود

ــم  ــن تجاربه ــدالً م ــال ب ــم كأطف ــك تجاربه ــا يف ذل ــألوالد، مب ــة ل ــارب الحي ــاف التج ــن استكش ــة م ــذه الدراس ــن ه مل تتمك

 EBSCOHost، Rise Learning Network [https://riselearningnetwork.org]، Mental Health and يــي:  مــا  عنهــا  البحــث  تــم  التــي  البيانــات  وقواعــد  املواقــع  وتشــمل   2

Psychosocial Support Network [https://mhpss.net]، Population Council [http://www.popcouncil.org]، Save the Children Resource Centre [https://resourcecentre.

 savethechildren.net]، UNICEF Innocenti [https://www.unicef-irc.org]، the Better Care Network [http://www.bettercarenetwork.org]، Global Partnership to End

 Violence Against Children [http://www.end-violence.org]، the Oak Foundation [http://oakfnd.org]، ECPAT [http://www.ecpat.org/], Observatorio de Igualdad

[de Género de América Latina y el Caribe and Observatorio Internacional de Justicia Juvenil [http://www.oijj.org/es
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كذكــور، وكيــف يوضــح ذلــك ضعفهــم أمــام العنــف الجنــي أو حايتهــم منــه ســواء كضحايــا أو فاعلــن. وســتتم دراســة هــذا 

املوضــوع مــن خــالل األبحــاث األوليــة يف املرحلــة الثانيــة مــن املــروع. ومل تقــدم هــذه الدراســة أي نتائــج ملموســة فيــا 

يتعلــق باالنتشــار، نظــًرا لألســباب الــواردة أدنــاه. ويجــب النظــر يف أي أدلــة إحصائيــة متــت مشــاركتها يف هــذه الدراســة يف 

ضــوء حقيقــة أن نقــص اإلبــالغ عــن حــوادث العنــف الجنــي أمــٌر شــائع جــًدا بصــورٍة عامــة، مبــا يف ذلــك الفتيــان.

تركــز معظــم األبحــاث والتدخــالت الحاليــة عــى مشــكلة العنــف الجنــي ضــد الفتيــات، أو عــى إرشاك الرجــال والفتيــان 

ــذي  ــان والدعــم ال ــا الفتي ــي يواجهه ــم املخاطــر الت ــذي يحــد مــن فه ــر ال ــات، األم ــف ضــد النســاء والفتي يف التصــدي للعن

يحتاجونــه )UNICEF 2017b; Hossain and McAlpine 2017; UNICEF 2014b; Chynoweth 2017(. كــا تعجــز 

معظــم تلــك األبحــاث والتدخــالت عــن الــرد عــى األدلــة التــي تثبــت أن الفتيــان يتعرضــون للعنــف الجنــي يف الســياقات 

 UNICEF Philippines and Council for the Welfare of Children 2016b; OCHA 2016;( اإلنســانية واإلمنائيــة

ــراد خــارج نطــاق  ــب بعــض األف ــداء أو االســتغالل مــن جان ــان لالعت ــد يتعــرض الفتي Hossain and McAlpine 2017(. ق

ــاث، وقــد  األرسة كاألصدقــاء والزمــالء والــركاء )اليونيســيف 2017b( أو مــن جانــب األقــارب البالغــن مــن الذكــور واإلن

 Pawlack and Barker 2012; Street 2008; Blagbrough( ــن ــال آخري ــب أطف ــن جان ــار م ــي ض ــلوك جن ــون لس يتعرض

 2008 cited in Family for Every Child 2012; Lompero and Engelbrecht 2012; UNICEF Philippines and

 Council for the Welfare of Children 2016b; Contreras, Heilman, Barker, Singh, Verma and Bloomfield

.)2012; Lillywhite and Skidmore 2006

 تســمح البيانــات غــر الكافيــة عــن طبيعــة وحجــم العنــف الجنــي الــذي يتعــرض لــه الفتيــان باســتمرار بوجــود 

عــدٍد مــن االفرتاضــات والتحيــزات )UNICEF 2017b(. وتتضمــن هــذه التحيــزات واالفرتاضــات امليــل إىل الرتكيــز 

عــى الفتيــان باعتبارهــم "مرتكبــن" فعليــن أو محتملــن للعنــف الجنــي، باإلضافــة إىل االعــرتاف باحتــال تعــرض 

الفتيــان أنفســهم لالعتــداء الجنــي، أو النظــر بالتأكيــد إىل الفتيــان ذوي الســلوكيات الجنســية الضــارة عــى أنهــم 

ــد  ــؤدي بالتأكي ــداء الجنــي ي ــأن االعت ــاد الخاطــئ ب ــزات االعتق ــا. وتتضمــن هــذه السلســلة مــن االفرتاضــات والتحي ضحاي

ــى  ــًرا ع ــك خط ــال ش ــل ب ــًيا يث ــه جنس ــداء علي ــم االعت ــذي ت ــل ال ــرة أن الطف ــايل فك ــارة، وبالت ــية ض ــلوكيات جنس إىل س

Ogloff, Cutajar, Mann and Mullen 2012; Lillywhite and Skidmore 2006; UNICEF 2000;(  اآلخريــن 

Davis and Miles 2014; KI )key informant( 15 Chile(. وتؤثــر مثــل هــذه التحيــزات عــى جميــع جوانــب وضع الرامج، 

ــات املالمئــة  ــر الخدم ــا مــن توف ــج عنه ــا ينت ــة وم ــة الحكوم ــاًء مبوافق ــل وانته ــات املانحــة والتموي ــام الجه ــدًءا مــن اهت  ب

 )KI 1 Cambodia; KI 2 Guyana(. كــا تــؤدي تلــك التحيــزات إىل اســتهداف الغالبيــة العظمــى مــن الخدمــات للفتيــات 

)KI 6 Global(. وقــد تــؤدي تلــك التحيــزات أيًضــا إىل عــدم االعــرتاف باملخاطــر الخاصــة التــي يتعــرض لهــا الفتيــان، كاإلشــارة 

 )Chynoweth 2017( إىل أن الفتيــان هــم الضحايــا الرئيســيون لالســتغالل الجنــي عــر اإلنرتنــت يف الــرق األوســط 
واإلشارة أيًضا إىل االعتداء الجني واسع النطاق عى الفتيان يف مباريات كرة القدم اإلنجليزية.4 

عرفتنــا محــدودة بشــأن الفتيــان والعنــف الجنــي نظــًرا لالفتقــار إىل الوضــوح والتوحيــد القيــايس يف التعريفــات 

ــًرا  ــكلة أم ــم املش ــة لحج ــات دقيق ــراء تقيي ــل إج ــذا يجع ــات. وه ــف الدراس ــتخدمة يف مختل ــات املس ــاذج واملنهجي  والن

صعًبــا. ويوجــد بصــورٍة عامــة نقــص يف البيانــات املتعلقــة بالعنــف الجنــي ضــد الفتيــان )Dolan 2014( والبيانــات املوجــودة 

ــا غــر حاســمة. وتشــر دراســة أجرتهــا مؤخــًرا منظمــة الصحــة العامليــة )2017( إىل وجــود تبايــن كبــر يف املســتويات  حالًي

املبلــغ عنهــا لحــاالت العنــف الجنــي.

http://www.bbc.co.uk/news/uk-43069415  4
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 Jewkes,( ــا عــالوًة عــى ذلــك، ال يتــم اعتبــار حــاالت تعــرض األطفــال للعنــف الجنــي يف كثــٍر مــن الســياقات مؤذيــًة دامئً

 Morrell, Hearn, Lundqvist, Blackbeard, Lindegger, Quayle, Sikweyiya and Gottzén 2015; Pawlack and

 Marasca and Falcke 2015; Lompero( ــار ــه ض ــى أن ــلوكهم ع ــرتاف بس ــم االع Barker 2012; Hilton 2008(، أو ال يت

and Engelbrecht 2012; Rosales 2012; Ricardo and Barker 2008(. ويــؤدي هــذا إىل اســتمرار كــون العنــف الجنــي 

الــذي يتــرضر منــه الفتيــان غــر معــرتف بــه وغــر مبلــغ عنــه ونــادًرا مــا يتــم التصــدي لــه. وقــد يتــرضر الفتيــان مــن العنــف 

ــار، مل توضــح هــذه الدراســة إال  ــة يف االعتب ــة البديل ــد أخــذ دور الرعاي ــة، لكــن عن الجنــي يف أي مركــز مــن مراكــز الرعاي

البيانــات املتعلقــة بالفتيــان يف دور الرعايــة البديلــة ودور الرعايــة الســكنية.

عــى الرغــم مــن اســتهداف هــذه الدراســة فهــم العوامــل التــي تزيــد مــن نســبة تعــرض الفتيــان للعنــف الجنــي، إال أنــه كان 

مــن الصعــب جــًدا تحديــد عوامــل الخطــر واملرونــة الخاصــة بالفتيــان، واملطبوعــات مليئــة بالترصيحــات العامــة واملفاهيــم 

النمطيــة واالفرتاضــات غــر املختــرة بشــأن الطــرق املؤديــة إىل العنــف واإليــذاء، باإلضافــة إىل الثنائيــات املفرطــة يف التبســيط 

التــي تعتــر الفتيــات ضحايــا والفتيــان جنــاة.

وســتلقي هــذه الدراســة الضــوء عــى بعــض الحجــج التــي وردت يف املطبوعــات عــن الرجولــة والعنــف الجنــي. وتشــر هــذه 

الدراســة إىل أنــه مــن الــرضوري إجــراء مزيــٍد مــن األبحــاث لفهــم طبيعــة الرجولــة املبنيــة عــى أســاس اجتاعــي واملرنــة 

،)Ramphele 2000; Morrell 2001; Connell and Messerschmidt 2005; Connell 2009( واملتنازع عليها يف حياة الفتيان 

 Ricardo( وإىل أي مــدى يشــارك الفتيــان أنفســهم يف تشــكيل هــذه األعــراف االجتاعيــة خــالل تنقلهــم يف مراحــل الحيــاة 

.)and Barker 2008
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النتائج

 ال يزال العنف الجنيس الذي يتعرض له الفتيان غري معروف جيًدا، ونادًرا ما يتم

اتخاذ إجراءات تجاه ذلك بسبب األعراف االجتامعية الجنسانية

ــم وهــم  ــد مشــاهدة أبنائه ــن املصاعــب عن ــر م ــة الكث ــن املكلفــن بالرعاي ــور وغرهــم م ــاء األم ــن أولي ــد م يواجــه العدي

يتعرضــون للعنــف الجنــي. ونتيجــًة لذلــك، ال ُيقــدم هــؤالء عــى اتخــاذ أي خطــوات يف الغالــب ملنــع فتيانهــم مــن التعــرض 

للعنــف الجنــي أو حايتهــم منــه. فقــد يحظــى الفتيــان مبســتويات أعــى مــن االســتقاللية وحريــة الحركــة مقارنــة بالفتيــات 

)El Feki, Heilman and Barker 2017; Hilton 2008; Chynoweth 2017; KI 2 Guyana(. وقــد تلقــي األرس باللــوم 

عــى الفتيــان وتواجــه العديــد مــن املصاعــب مــن أجــل أن تعــرف أنهــم قــد تعرضــوا لالعتــداء، كــا هــو موضــح يف بحــث 

تــم إجرائــه يف تشــيي وغواتيــاال )ECPAT 2010; ONG Raices 2010; ECPAT 2011(. ويف غانــا، مــن املتوقــع أن يدافــع 

 KI 10( ــك ــل ذل ــتطيعوا فع ــال إذا مل يس ــم يف ح ــوم عليه ــى بالل ــم وُيلق ــوم عليه ــراء الهج ــهم ج ــن أنفس ــان ع ــض الفتي بع

Ghana(. كــا قــد يختلــف أوليــاء األمــور أيًضــا عــن الفتيــان فيــا يعترونــه أمــًرا مســيًئا. عــى ســبيل املثــال، يف كمبوديــا ُيعــد 

تقبيــل أوليــاء األمــور وغرهــم مــن الكبــار لألعضــاء التناســلية للرضــع واألطفــال الصغــار أمــًرا طبيعًيــا يف تقاليــد أكــر شــيوًعا 

للبنــن أكــر مــن البنــات بعــد بلــوغ تســع ســنوات )Hilton 2008(.5 ويصــف البعــض ذلــك عــى أنــه أمــر غــر ضــار، يف حــن 

يصفــه اآلخــرون، الســيا الفتيــان، بأنــه أمــر غــر مرغــوب فيــه؛ حيــث إنــه ُيســبب لهــم الحــرج والغضــب، كــا أنــه ُيعــد مــن 

ســلوكيات االســتالة بالنســبة للفتيــان الذيــن يتعرضــون لالعتــداء الجنــي فيــا بعــد )املرجــع نفســه(.

ــان  ــور الفتي ــاء األم ــجع أولي ــن أن ُيش ــه يك ــل إىل أن ــطة الدخ ــة ومتوس ــات منخفض ــت يف بيئ ــي أجري ــات الت ــر الدراس ُتش

ــك  ــا وذل ــة دامئً ــا مؤذي ــم ال يرونه ــث إنه ــي، حي ــات االســتغالل الجن ــارش عــى الدخــول يف عالق ــر مب ــارش أو غ بشــكل مب

 Davis and Miles 2013; Frederick 2010; Davis and Miles 2014; UNICEF 2000; Hilton(،اإلحبــاط بســبب 

2008; Subedi 2002; Ryckmans 2008; Eckman 2007; Naved and Amin 2013; Greijet and Doek 2016; 

Ricardo and Barker 2008(. ويف الحــاالت التــي يتــم فيهــا تبــادل النقــود، غالًبــا مــا ُينظــر إىل هــذا النشــاط مــن الناحيــة 

ــايل ال ُيشــكل خطــًرا، وخاصــًة بالنســبة للنشــاط عــر اإلنرتنــت حيــث ال يحــدث اتصــال  ــه عمــل، وبالت ــة عــى أن االجتاعي

العالقــات  أهميــة رضر  مــن  التقليــل  يتــم  مــا  وكثــًرا   .)Jayaraj 2016; ECPAT 2010; Havenaar 2013( جســدي 

 االســتغاللية طويلــة األمــد بــن الفتيــان والكبــار، وذلــك باإلشــارة إليهــا يف مصطلحــات املعامــالت أو املصطلحــات العاطفيــة 

.)Hilton 2008; Jewkes, Vundule, Maforah and Jordaan 2001; Barker and Ricardo 2005(

 .)UNICEF 2000( يحظــى االســتغالل الجنــي للفتيــان يف بعــض الثقافــات بدعــم األعــراف واملارســات االجتاعيــة الضــارة

ــة  ــار الســن يف جمهوري ــي وســيدات األعــال كب وُيشــر كٌل مــن )Ricardo and Barker )2008 إىل اســتغالل الســياح يف هايت

ــي بوســينز"  ــم اســتغاللهم باســم "كامــويك" و"بيت ــن يت ــان الذي ــن يشــرون إىل الفتي ــان اســتغالاًل جنســًيا، والذي الكونغــو للفتي

ــة يف  ــدا(. ويف املقاطعــات الشــالية الغربي ــان املتنوعــن جنســانًيا يف فــرق الرقــص الهنــدي )راقــيص لوان ويطلقــون عــى الفتي

ــازل رجــال مــن ذوي النفــوذ، ملارســة  ــة مــا قبــل املراهقــة يف من ــان خــالل مرحل باكســتان وأفغانســتان، يعيــش بعــض الفتي

عمرهــا قــرون ُيطلــق عليهــا "باشــا بــازي" أو )"لعــب الغلــان"( حيــث يتــم توفــر الكســاء والطعــام للفتيــان مقابــل خدمــات 

جنســية )Frederick 2010(. أمــا يف بعــض األنحــاء بالهنــد وباكســتان، هنــاك تقليــد يتمثــل يف ارتــداء صغــار الصبيــة "لوانــدا 

أشــار األشــخاص البالغــون ممــن شــملتهم دراســة Hilton لعــام 2008 إىل أن هــذه املارســة تتــم إلظهــار املــودة ومنــح الراحــة، ووصفوهــا بأنهــا مارســة تقليديــة، خاصــًة   5

حتــى ســن مــا يقــرب مــن ثــالث ســنوات.
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.)Frederick 2010; KI 19( ــراح ــس نســائية ويرقصــون يف األف ــة الراقصــون( مالب ــش" )الصبي نات

ــات  ــداء الرجــال عــى الفتي ــة باعت ــّة مقارن ــان جنســًيا عــى نحــو أقــل جدي ــداء الســيدات عــى الفتي ــًرا مــا يؤخــذ اعت كث

ــا عــى أنــه أمــٌر إيجــايب. ففــي العديــد مــن الســياقات، ال يكــون هنــاك اهتــام بالعذريــة  جنســًيا، بــل وُينظــر إليــه أحياًن

والــرف وفــرص الــزواج املســتقبلية فيــا يتعلــق بالفتيــان، لــذا ُينظــر إىل االعتــداء الجنــي عليهــم عــى أنــه أقــل أهميــة 

)Hilton 2008; Chynoweth 2017(. ويف بعــض ثقافــات الــدول األفريقيــة جنــوب الصحــراء الكــرى، يتــم اإلشــادة 

 Ricardo and( ــين ــركاء الجنس ــن ال ــد م ــم العدي ــون لديه ــى أن يك ــجيعهم ع ــم تش ــان ويت ــية للفتي ــة الجنس بالراع

Barker 2008(. وعنــد اإلبــالغ عــن تعرضهــم لالعتــداء الجنــي ال يؤخــذ األمــر عــى محمــل الجــد، بــل وُيســتهان بذلــك 

ــة )املرجــع نفســه(. وأشــار أحــد مقدمــي املعلومــات  ــة إىل الرجول ــم يف الرحل ــة للتعُل ــك األمــر تجرب ــرون ذل ــث يعت حي

ــد  ــه ق ــا بأن ــغ مــن العمــر 11 عاًم ــه البال ــة عــن أب يصــف ابن الرئيســين يف اململكــة املتحــدة إىل أحــد املقــاالت الصحفي

"حقــق نجاًحــا بــارًزا" بعــد أن اعتــدت عليــه إحــدى الســيدات جنســًيا )KI 7(. وأشــار أحــد مقدمــي املعلومــات الرئيســين 

إىل أنــه "ُينظــر إىل االعتــداء الجنــي عــى الفتيــان يف غواتيــاال عــى أنــه أمــٌر إيجــايب بالنســبة للحيــاة الجنســية للمراهقــن" 

)KI 16(. ففــي هــذا الســياق، ال ُينظــر إىل الذكــور الذيــن كانــت لديهــم تجربــة جنســية أوليــة وهــم أطفــال مــع أنثــى 

.)KI 16 Guatemala( مــن ذويهــم عــى أنــه اعتــداء، مقارنــًة بتعــرض إحــدى الفتيــات لالعتــداء مــن ذكــر مــن ذويهــا

 وفضــاًل عــن أن األعــراف االجتاعيــة الجنســانية ُتشــكل حاجــًزا يحــول دون منــع االعتــداء الجنــي عــى الفتيــان واالعــرتاف 

ــات،  ــر مــن الثقاف ــداء الجنــي. ففــي كث ــالغ عــن تعرضهــم لالعت ــان عــن اإلب ــع هــذا األمــر الفتي ــا مــا ين ــًرا أيًض ــه، فكث ب

 UNICEF( ــث ــران عالمــات عــى الجــن أو العجــز أو التخن ــذان ُيعت ــار الضعــف أو االنفعــال، والل ــان إظه ال ُيســمح للفتي

ــح  ــم املرج ــبب الوص ــالغ بس ــن اإلب ــان ع ــع الفتي ــا يرتاج ــًرا م 2017b; Hilton 2008; Eckman 2007; Smith 2012(. وكث

ــان إظهــار االعتــاد عــى  ــة تفــرض عــى الفتي ــة 2017( أو ألن األعــراف االجتاعي ــة الطفول ف عــى العنــف يف مرحل )تعــرَّ

.)Frederick 2010; Jewkes et al. 2015; Chynoweth 2017( ــية ــة النفس ــود واملرون ــذات والصم ال

 يف بعــض الســياقات، ُيســتهان باالعتــداء الجنــي عــى الفتيــان وال يتــم اإلبــالغ عنــه بســبب املواقــف االجتاعيــة الســلبية 

تجــاه املثليــة الجنســية. ويف غانــا حيــث تكــون املثليــة الجنســية أمــٌر غــر قانــوين، ينفــي العديــد مــن أوليــاء األمــور تعــُرض 

أبنائهــم لالعتــداء الجنــي، خوًفــا مــن أن يجلــب ذلــك العــار لهــم )KI 10 Ghana(. فالفتيــان بدورهــم ال يبلغــون؛ خوًفــا مــن 

أن يكــون توجههــم الجنــي مشوًشــا )KI 10 Ghana; Chynoweth 2017(. ومــن الشــائع بالنســبة للذكــور عــدم حــدوث 

انتصــاب أثنــاء العنــف الجنــي، مــا قــد ُيشــعرهم بالقلــق واالرتبــاك بشــأن مــا يعنيــه ذلــك فيــا يتعلــق بنشــاطهم الجنــي 

ــاء  ــيي إىل أن أولي ــاث يف تش ــت األبح ــاح. وخلص ــم يف اإلفص ــدوره رغبته ــد ب ــذي ُيح )Chynoweth 2017; KI 9 UK(، وال

األمــور أكــر وعًيــا وأكــر مقاومــة لالعتــداء واالســتغالل الجنــي ألبنائهــم مــن البنــن أكــر مــن البنــات، خوًفــا مــن تعــرض 

توجههــم الجنــي للخطــر بســبب هــذه التجربــة" )ONG Raices 2010: 57(، مــا قــد ُيحــد مــن احتاليــة اإلبــالغ عــن ذلــك. 

ويف الــرق األوســط، أشــار املعالجــون الذيــن يتعاملــون مــع ذكــور مــن ســوريا ناجــن مــن عنــف جنــي إىل أن األمــر قــد 

يســتغرق مــن 12 إىل 15 جلســة قبــل اإلفصــاح عــن ذلــك، إذا حــدث ذلــك بالفعــل، مــع مالحظــة شــعور الذكــور املشــاركن 

.)Chynoweth 2017( يف البحــث بالخجــل العميــق واملســتمر واملخاطــر التــي قــد ُيســببها هــذا اإلفصــاح

فباإلضافــة إىل ذلــك، مُتثــل األعــراف االجتاعيــة الجنســانية دوًرا يف الحــد مــن تحديــد الســلوكيات الجنســية املؤذيــة لــدى 

ــوا فتيــان" طريقــة شــائعة للتخلــص مــن الســلوكيات الجنســية  الفتيــان. وأوضــح )Rosales )2012 أن شــعار "الفتيــان يكون

ــدون  ــوب آســيا يعتق ــان يف جن ــن الفتي ــد م ــا أشــار )Ricardo and Barker )2008: 20 إىل أن العدي ــن. ك ــة يف الفلب املؤذي

ــرة  ــات املبك ــايل ُيســتهان بالعالم ــم، وبالت ــات رجولته ــداءات الجنســية" إلثب ــم يف حاجــة إىل االنخــراط يف أعــال "االعت بأنه

ــة لحقــوق اإلنســان )2015: 2( أن "بعــض  ــدان األمريكي ــة البل ــا. وتالحــظ لجن ــم تجاهله ــة ويت للســلوكيات الجنســية املؤذي
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ــم  ــة التعل ــن عملي ــزًءا م ــات ج ــن املجتمع ــد م ــر يف العدي ــن […] ُتعت ــال واملراهق ــاط األطف ــة يف أوس ــلوكيات العنيف الس

وطريقــة عاديــة لــألوالد إلثبــات رجولتهــم أو إظهارهــا"6 وقــد يكــون غيــاب الخطــاب العــام والرؤيــة بشــأن العنــف الجنــي 

الــذي يؤثــر عــى األوالد أيًضــا عائًقــا أمــام اإلفصــاح. وأشــار أحــد املشــاركن يف بحــث يتعلــق بالعنــف الجنــي عــى الفتيــان 

ــا بأنــه  الالجئــن يف األردن أن كثــًرا مــا تصــف األمهــات أواًل العنــف الجنــي عــى أبنائهــن بـ"التنمــر" قبــل أن تصفــه الحًق

فعــل جنــي )Chynoweth 2017(. فلــم تعــر هــذه الدراســة عــى بيانــات ذات أهميــة متكننــا مــن اســتخالص اســتنتاجات 

بشــأن مــا إذا كانــت األعــراف االجتاعيــة الجنســانية تؤثــر عــى الفتيــان أو الفتيــات لُيصبحــوا فاعلــن يف الســلوكيات الجنســية 

املؤذيــة. ومــع ذلــك، فــإن ذلــك أمــٌر ســيتم استكشــافه مــن خــالل األبحــاث األوليــة خــالل املرحلــة التاليــة مــن هــذا املــروع.

قد يتعرض الفتيان للعنف الجنيس نتيجًة ألفعال أولياء أمورهم أو سلوكهم السلبي

 يكــن أن يتعــرض الفتيــان للعنــف الجنــي مبشــاركة أوليــاء أمورهــم، إال أنــه يف كثــر مــن األحيــان يكــون ذلــك عــر طــرق 

ــال  ــارة تعــرض األطف ــوت الدع ــن بي ــوب آســيا أن النشــأة يف أماك ــد وجــدت دراســة يف جن ــات. فق ــة بالنســبة للفتي مختلف

 .)Frederick 2010( ــوت ــب العمــالء والحــراس وغرهــم مــن هــم يف نطــاق هــذه البي ــي مــن جان ــداء الجن  لخطــر االعت

ــا مــا يتــم إعدادهــن يف ســن مبكــرة للدخــول يف عــامل البغــاء، فــإن الفتيــان أكــر عرضــة للعمــل  ويف حــن أن الفتيــات غالًب

ــت يف  ــي أجري ــات الت ــدت الدراس ــه(. ووج ــع نفس ــرى )املرج ــة أخ ــون أدواًرا ثانوي ــراس أو يارس ــن أو ح ــم قوادي بوصفه

غواتيــاال )ECPAT 2010( وعــدة مواقــع يف أفريقيــا )Ricardo and Barker 2008( أن العديــد مــن الفتيــان الذيــن شــاركوا 

يف االســتغالل الجنــي التجــاري قــد نشــأوا يف مناطــق كانــت متــارس فيهــا أعــال جنســية للبالغــن.

ــم،  ــن والديه ــن خــالل مشــاهدتهم للمارســات الجنســية ب ــال م ــدى األطف ــؤذي ل ــي امل ــز الســلوك الجن ــم تحفي ــد يت وق

وخاصــًة عندمــا يعيشــون يف مســاكن ضيقــة )KI 1 Cambodia; Chynoweth 2017(. كــا يكــن تعزيــز الســلوك الجنــي 

ــي  ــون إىل أن الســلوك الجن ــم داخــل األرسة. وُيشــر الباحث ــات آبائه ــن عالق ــه م ــال ويتعلمون ــا يالحظــه األطف ــؤذي مب امل

املــؤذي غالًبــا مــا يتــم اكتســابه مــن خــالل التعزيــز واالقتــداء باملثــل والخطابــات التــي ُتشــجع الفتيــان عــى اســتخدام العنــف 

يف العالقــات كدليــل عــى القــوة )Jewkes et al. 2015; Barker and Ricardo 2005(. وُيشــر )Eckman )2007 إىل أنــه يف 

البلقــان بالرغــم مــن إدانــة الشــبان الســتخدام العنــف ضــد املــرأة، إال أنهــم قــد شــعروا بــأن هــذا األمــر كان ُمــّرًرا يف بعــض 

املناســبات التــي تتضمــن نســاء يحاولــن تأكيــد ســلطتهن عــى الرجــال والفتيــان؛ وهــذه النتيجــة مدعومــة بدراســة يف الــرق 

ــر  ــا، ُيش ــيك وكولومبي ــت يف املكس ــي أجري ــات الت ــوع إىل الدراس ــا )El Feki et al. 2017(. وبالرج ــال أفريقي ــط وش األوس

)Maraska and Falcke )2015: 202 إىل أن املراهقــن الذيــن يالحظــون "املشــاهد العدوانيــة بــن الوالديــن كانــوا أكــر ميــاًل 

إىل تصــور العنــف عــى أنــه يشء لــه مــا يــرره يف عالقــة حــب، وهــو اعتقــاد يتنبــأ مبارســة عــدوان ضــد الــركاء ". وتشــر 

األبحــاث يف العديــد مــن البلــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل إىل أن األقــران يكــن أن يكونــوا قــدوة ســلبية عــن طريــق 

 Marasca and Falcke 2015; Vorng( تطبيــع العــدوان أو تشــجيع العنــف بشــكل فعــال يف العالقــات الجنســية العاطفيــة

.)2014; Ricardo and Barker 2008; Shute, Owens and Slee 2009

وقــد يتعلــم الفتيــان الســلوك الجنــي املــؤذي مــن خــالل مارســات والديهــم. وأشــارت إحــدى الدراســات التــي 

ــم،  ــن خــالل والديه ــة م ــا لإلباحي ــن 12 عاًم ــل أعارهــم ع ــن تق ــان الذي ــرض الفتي ــا يتع ــه عندم ــن إىل أن ــت يف الفلب أجري

فإنهــا تطبــع الســلوك الجنــي املــيء والعنيــف يف عالقاتهــم الخاصــة )Davis and Miles 2013(. حيــث وجــدت 

إحــدى الدراســات أن مــا يقــرب مــن نصــف الفتيــان الذيــن قامــوا مبارســة ســلوك جنــي ضــار قــد نســبوه إىل 

 Fulu 2013; Davis and Miles 2013; Eckman 2007; Jewkes, Sikweyiya, Morrell and لالطــالع عــى مناقشــة بشــأن الذكــورة والســلوكيات الجنســية الضــارة، ُيرجــى االطــالع عــى  6

.Dunkle 2011; El Feki et al. 2017; Barker and Ricardo 2005; Khan, Townsend and Pelto 2014; Pawlak and Barker 2012; Ricardo and Barker 2008
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ويوضــح   .)Lompero and Engelbrecht 2012( والديهــم  خــالل  مــن  الكثــرون  شــاهدها  والتــي  اإلباحيــة،  املــواد 

ــال ــؤذي لألطف ــي امل ــلوك الجن ــى الس ــر ع ــل الخط ــد عوام ــو أح ــة ه ــواد اإلباحي ــرض للم ــن أن التع ــن الباحث ــدد م  ع

 Ryckmans 2008; Lompero and Engelbrecht 2012; Seto and Lalumière 2010; Chynoweth 2017; Ricardo and(

.)Barker 2008; Davis, Hilton, Socheat and Chamreun 2017

ــداء  ــم الخاصــة مــن االعت ــال ينجــم عــن تجاربه ــي املــؤذي لألطف ــأن الســلوك الجن ــاد الســائد ب وعــى الرغــم مــن االعتق

الجنــي، بوصفهــا دوامــة مــن العنــف، فــإن األدلــة تشــر إىل أن اإلهــال العــام وإســاءة معاملــة األطفــال وســوء االرتبــاط بــن 

الوالديــن واألطفــال هــي العوامــل األكــر تأثــًرا. )Pithers et al. 1998( املشــار إليهــا يف درتنــال وأســتبوري بغــر تاريــخ( أن 

األطفــال الذيــن يثلــون عنــارص فاعلــة يف العنــف الجنــي ضــد أطفــال آخريــن كانــوا قــد أمضــوا نشــأتهم يف أرس تعــاين مــن 

مســتويات عاليــة مــن الضغــط والتوتــر، مبــا يف ذلــك الدخــل املنخفــض والتوقيــف الجنــايئ والعنــف األرسي واالعتــداء الجنــي 

ــة  ــوط املتعلق ــى الضغ ــز ع ــع الرتكي ــال، م ــن واألطف ــن الوالدي ــط األرسي ب ــوء الرتاب ــي وس ــم االجتاع ــار إىل الدع واالفتق

بالتفاعــالت األرسيــة. ومــن خــالل البحــث املتعمــق يف الســلوك الجنــي املــؤذي لألطفــال يف كمبوديــا، مل يجــد الباحثــون أي 

مــؤرش عــى أن هنــاك عامــل بعينــه يــؤدي إىل تــورط الطفــل يف الســلوك الجنــي املــؤذي، إال أنهــم حــددوا أمناًطــا واضحــة 

ــة  ــاعر العزل ــف ومش ــن العن ــة م ــكال مختلف ــال إىل أش ــرض األطف ــة، وتع ــي الرعاي ــن ومقدم ــب الوالدي ــن جان ــال م لإله

.)Davis et al. 2017(

 يشــر التحليــل االســتخاليص لعــدد 59 دراســة إىل أن ســوء الرتابــط يف مرحلــة الطفولــة يزيــد مــن خطــر التعــرض 

لالعتــداء الجنــي عــى األطفــال الذكــور، وذلــك ألن الفتيــان يبحثــون عــن عالقــات مــع البالغــن بخــالف مقدمــي 

الحميميــة"  احتياجاتهــم  و"تلبيــة  دعمهــم  عــى  الحصــول  يكنهــم  والذيــن  لهــم  بالنســبة  املعتاديــن   الرعايــة 

ــع شــخصية  ــف م ــط الضعي ــم تســليط الضــوء عــى الرتاب ــا، ت ــوب رشق أوروب )Seto and Lalumière 2010: 530(. ويف جن

الوالــد بوصفــه عامــل خطــر بالنســبة للفتيــان فيــا يتعلــق باســتخدام العنــف يف العالقــات الحميمــة )Eckman 2007(. كــا 

أشــار Jewkes وآخــرون )2011( إىل أن غيــاب الدعــم العاطفــي الــذي يقدمــه الوالــدان ألبنائهــا يــرض بتقديرهــم لذاتهــم 

وتطــور شــخصياتهم، مــا ُيســهم يف الســلوك الجنــي الضــار.

وغالًبــا مــا يقلــل اآلبــاء مــن مخاطــر تقنيــة املعلومــات عــى أطفالهــم فيــا يتعلــق بالعنــف الجنــي، أو أنهــم قــد ال تكــون لديهــم 

القــدرة عــى اإلرشاف بشــكل كاف عــى اســتخدام أطفالهــم لتقنيــة املعلومــات وعالقاتهــم عــر اإلنرتنــت. وغالًبــا مــا يكــون ذلــك 

ــن  ــة بتمك ــور للغاي ــاء األم ــض أولي ــر بع ــرات )KI 2 Guyana(. ويفخ ــارات والخ ــات وامله ــن إىل املعلوم ــار الوالدي ــبب افتق بس

أطفالهــم مــن اســتخدام الوســائل التقنيــة، حيــث يفــرسون ذلــك عــى أنــه عالمــة عــى الــذكاء أكــر مــن أنــه يشء ينطــوي عــى 

مخاطــر )KI 12 Nepal(. ومــع ذلــك، يكــن إخضــاع الفتيــان إىل التحــرش الجنــي واالســتدراج الجنــي واإلباحيــة عــر اإلنرتنــت 

ــا  ــن خالله ــن م ــيلة يك ــة وس ــف النقال ــد الهوات )Hilton 2008; Forss 2011; Havenaar 2013; Svedin and Back 2003(. وتع

ــم الســتالتهم والوصــول إىل صورهــم  ــم والديه ــل دون عل ــن يســيئون التعام ــب األشــخاص الذي ــن جان ــان م الوصــول إىل الفتي

)Hawke and Raphael 2016; Digidiki and Bhabha 2017; Lillywhite and Skidmore 2006( وترتيــب لقــاءات معهــم 

ح بــه أحــد مقدمــي املعلومــات الرئيســين يف اململكــة املتحــدة، يكــون بعــض الفتيــان أكــر عرضــة لذلــك، مبــا يف  . ووفًقــا ملــا رصَّ

 .)KI 9( ذلــك هــؤالء الذيــن يفتقــرون إىل الشــعور بتقديــر الــذات ويســعون للحصــول عــى دعــم ومســاندة خارجيــة نتيجــًة لذلــك

ووجــدت مؤسســة إنهــاء اســتغالل األطفــال يف البغــاء واالتجــار بهــم )2011( أن فتيــان الطبقــة املتوســطة يف كولومبيــا هــم األكــر 

عرضــة لالســتغالل الجنــي مــن خــالل تقنيــة املعلومــات، وأنهــم غــر مشــمولن بخدمــات حايــة األطفــال التــي تســتهدف الفتيان 

الذيــن يعيشــون يف الشــارع. كــا أن الفتيــان أيًضــا يســتخدمون الوســائل التقنيــة لتبــادل صــور ومقاطــع فيديــو جنســية فاضحــة 

ألطفــال آخريــن مــع أقرانهــم أو يســتخدمون صــوًرا بحوزتهــم البتــزاز أطفــال آخرين )أحــد مقدمي املعلومــات الرئيســين 2، غيانا؛ 

.)Chynoweth 2017 أحــد مقدمــي املعلومــات الرئيســين 12 نيبــال؛



16رعاية الفتيان املترضرين من العنف الجنيس

  ُيكن أن ُيعيق الفقر وانعدام األمن والتحريم والنزعات املتعلقة بالجنس والنشاط

الجنيس قدرة مقدمي الرعاية عىل حامية الفتيان من العنف الجنيس

ُيعيــق الفقــر قــدرة الوالديــن عــى حايــة أطفالهــم مــن العنــف الجنــي، ســواء كان ذلــك مــن خــالل االعتــداء الجنــي أو 

االســتغالل الجنــي الــذي يتعرضــون لــه أو الســلوكيات الجنســية املؤذيــة التــي يتورطــون فيهــا. وُتشــر النتائــج ذات الصلــة 

بالالجئــن الســورين وكمبوديــا وجنــوب أفريقيــا إىل أن أوليــاء األمــور الذيــن يعملــون لســاعات طويلــة كثــًرا مــا يضطــرون 

إىل تــرك أبنائهــم دون إرشاف، مــا يعرضهــم إىل االعتــداء الجنــي أو التعــرف عــى أقــران يســتدرجونهم إلقامــة عالقــات 

 De Sas Kropiwnicki 2017; ;ــا ــوب أفريقي ــين 20 جن ــات الرئيس ــي املعلوم ــد مقدم ــة );Hilton 2008 أح ــية مؤذي جنس

Chynow، eth 2017(. وأشــار أحــد مقدمــي املعلومــات الرئيســين مــن غيانــا إىل أنــه عــى الرغــم مــن أن الوالديــن عــادًة مــا 

يكونــوا عــى درايــة بالســلوك الجنــي املضطــرب واملــؤذي الــذي يتعــرض لــه الفتيــان يف الحافــالت الصغــرة، إال إنــه ال يوجــد 

الكثــر مــا يكنهــم فعلــه؛ حيــث إنهــا هــي النــوع الوحيــد مــن املواصــالت العامــة ذات األســعار املعقولــة بالنســبة لألطفــال 

.)KI 2( عنــد الذهــاب إىل مدارســهم

كــا يكــن أن ُيعيــق انعــدام األمــن يف املجتمــع قــدرة أوليــاء األمــور عــى حايــة الفتيــان مــن التــورط يف الســلوكيات الجنســية 

املؤذيــة، والتــي قــد يكــون الكثــر منهــا باإلكــراه. فقــد يخــى البعض مــن التدخــل يف حــال علمهم بــأن أبنائهم ُيشــاركون يف ســلوك 

جنــي ضــار، خاصــًة عندمــا يتعلــق األمــر بأنشــطة العصابــات أو الجهــات الفاعلــة ذات النفــوذ يف املجتمــع. ووفًقــا ملــا أوضحــه 

Naved و)Amin )2013، فيخــى أوليــاء األمــور يف بنغالديــش التدخــل ومنــع أبنائهــم مــن االنخــراط يف ســلوك جنــي ضــار؛ حيث 

إن أبناءهــم ينتمــون إىل عصابــات أو سياســين مــن ذوي النفــوذ. وباملثــل، أشــار أحــد مقدمــي املعلومــات الرئيســين يف غواتيــاال 

إىل أن العصابــات تســتغل الفتيــان البتــزاز الفتيــات وأرسهــن بغــرض االعتــداء واالســتغالل الجنســين )KI 16(. ونظــًرا للخــوف مــن 

التداعيــات، فــإن العصابــات ال تخضــع للتقــايض، كا ال تتمتــع األرس بنفوذ قــوي لحايــة أطفالهــم )KI 16 Guatemala(. وُترز هذه 

األمثلــة التحديــات التــي كثــرًا مــا توجــد يف تحديــد مــدى إمكانيــة اعتبــار الطفــل مســؤواًل عــن الســلوك الجنــي الضــار، وتعزيــز 

الحاجــة إىل إجــراء تقييــات دقيقــة ومتعمقــة.

وال يــزال هنــاك العديــد مــن املجتمعــات التــي تؤمــن بحجــب املعلومــات املتعلقــة بالجنــس والنشــاط الجنــي عــن األطفــال 

ــن  ــة مم ــي الرعاي ــال ومقدم ــض األطف ــاك بع ــر، هن ــو يس ــى نح )Karlsson and Karkara 2003; Thomsen 2007(. وع

هــم ليســوا عــى درايــة مبــا يتعلــق باالعتــداء الجنــي واإلســرتاتيجيات التــي يســتخدمها الجنــاة، مثــل االســتدراج والتعــرض 

للمــواد اإلباحيــة )KI 2 Guyana(. وقــد يســد األطفــال ومقدمــو الرعايــة فجــوة وعيهــم بشــأن التطــور الجنــي والعالقــات 

الجنســية مــن خــالل صــور غــر دقيقــة وغالًبــا مــا تكــون مؤذيــة، والســيا اإلباحيــة )KI 5 Global(. واألطفــال ذوو اإلعاقــة 

ــون أو  ــم أو املعلم ــم والديه ــال يوّجهه ــين، ف ــر جنس ــم غ ــئ بأنه ــاد الخاط ــبب االعتق ــك، بس ــاص لذل ــكل خ ــون بش معرض

 Child( األخصائيــون الصحيــون بشــأن النشــاط الجنــي والعالقــات الحميمــة، مــا يجعلهــم عرضــة لخطــر االعتــداء الجنــي

 Welfare Information Gateway 2012 cited in Richardson et al. 2015; Chappell 2014; Hanass-Hancock,

 Henken, Pretorius, de Reus and van Brakel 2014; Wazakili, Mpofu and Devlieger 2009; Ellery, Lansdown

.)and Csaky 2011; Algood, Hong, Gourdine and Williams 2011

 Romero Cabrebra وNavarro Hernández وMeyer Froese )2014( فيــا يتعلــق بالســلوك الجنــي املــؤذي، ذكــر

ــن  ــون م ــة يعان ــلوكيات جنســية مؤذي ــن يعرضــون س ــال والشــباب الذي ــن األطف ــة م ــن 20 إىل 30 يف املائ ــرب م ــا يق أن م

صعوبــات يف التعلــم، إال أن هــذه املعلومــات ليســت مصنفــة حســب الجنــس. وُيشــر هــؤالء املصنفــون إىل أن ذلــك األمــر 

يتعلــق بعــدم فهــم الحــدود بــن األشــخاص وتحمــل املســؤولية، باإلضافــة إىل عــدم وجــود دعــم مــن الكبــار ونــدرة الحــدود 

الخارجيــة )املرجــع نفســه(. وإذا كان هــذا هــو الحــال، فيتعــن عــى املــرء توخــي الحــذر مــن إدامــة القوالــب النمطيــة، فــإن 
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هــذه املعلومــات والتوجيهــات قــد تقلــل أيًضــا مــن احتاليــة إلحــاق الســلوك الجنــي لــدى األطفــال ذوي اإلعاقــات األذى 

باآلخريــن دون قصــد.

ــه  ــور عــى أن ــالغ عــن هــذه األم ــن أن ُينظــر إىل اإلب ــام م ــد وفيتن ــة الشــعبية وتايالن ــا والوس الديقراطي ــى يف كمبودي ُيخ

شــكل مــن أشــكال العقوبــة والتشــجيع عليهــا )Vorng 2014(. ويف جنــوب آســيا، ليــس مــن املناســب مناقشــة اآلبــاء لهــذه 

 .)Khan et al. 2014( األمــور مــع أبنائهــم؛ نظــًرا لكونهــا ســُتثر تســاؤالت بشــأن ســلطتهم ودورهــم بوصفهــم مراقبــي نظــام

 KI 16 Guatemala; KI 2( فُيعــزز عــدم مشــاركة هــذه املعلومــات مــع الفتيــان عالنيــًة مــن تعرضهــم لســلوك جنــي ضــار

Guyana; KI 8 Philippines; KI 10 Ghana; KI 19 India; KI 20 South Africa(. كــا أن ذلــك يولــد الخــوف لــدى الفتيــان 

مــن اإلفصــاح لوالديهــم بشــأن املســائل الحميمــة، مبــا يف ذلــك الجنــس، ويتوجــه الكثــر منهــم إىل أقرانهــم والتلفــاز ووســائل 

اإلعــالم واإلنرتنــت للحصــول عــى املعلومــات والدعــم )Vorng 2014(، مــا يعرضهــم لخطــر العنــف الجنــي. ويف جنــوب 

أفريقيــا، يتدخــل األخصائيــون االجتاعيــون وغرهــم مــن األخصائيــن بشــكل متزايــد يف توجيــه الفتيــان فيــا يتعلــق بــاألدوار 

 .)KI 20( والعالقــات الجنســانية، نتيجــًة لالفتقــار املتزايــد للقــدوة الرجوليــة داخــل األرس

ــك  ــم. وذل ــن أرسه ــن م ــم الرضوري ــول والدع ــي القب ــاطهم الجن ــأن نش ــاءلون بش ــن يتس ــان الذي ــى الفتي ــا ال يتلق غالًب

عــى الرغــم مــن كــون املراهقــن جــزًءا مــن تعــداد الســحاقيات واملثليــن وثنــايئ الجنــس واملتحولــن جنســًيا ومزدوجــي 

ــدى  ــر إح ــق )WHO 2017(. وُتش ــر الئ ــكل غ ــي بش ــداء الجن ــًة لالعت ــوا عرض ــح أن يكون ــن املرج ــن م ــس الذي الجن

ــون بشــأن املســائل الجنســية ويصعــب  ــاء األمــور ال يتحدث ــر مــن أولي ــا إىل أن الكث ــت يف كمبودي ــي ُأجري الدراســات الت

عليهــم التحــدث علًنــا عنهــا مــع أطفالهــم، ويكــون األمــر أكــر صعوبــة فيــا يتعلــق بالفتيــان الذيــن ينخرطــون يف عالقــات 

جنســية مثليــة أو هــؤالء الذيــن ُيصَنفــون عــى أنهــم متحولــن جنســًيا )Hilton 2008(. وُوِجــدَّ يف كمبوديــا أن اآلبــاء غالًبــا 

ال يتســاهلون يف العالقــات الجنســية املثليــة ويكونــون فاعلــون رئيســيون يف دفــع أطفالهــم عــى تــرك املنــزل نتيجــًة لذلــك 

)ECPAT 2011(. أمــا يف اململكــة املتحــدة، فقــد أعطــى أحــد مقدمــي املعلومــات الرئيســين مثــااًل بشــأن فتــى يبلــغ مــن 

العمــر 17 عاًمــا يعيــش مــع مقدمــة رعايــة محافظــة للغايــة والتــي مل تقــدم لــه الدعــم عندمــا اكتشــفت نشــاطه وتوجهــه 

ــم  ــدام الدع ــن اســتغلوا انع ــت الذي ــم الجنســية عــر اإلنرتن ــي الجرائ ــا أدى إىل انســياقه وراء مرتكب ــي )KI 7(. م الجن

ــة إىل  ــول مــن مقدمــي الرعاي ــؤدي االفتقــار إىل الدعــم والقب ــة محــددة يف هــذه الدراســة. وُي ــاك ديناميكي ــة؛ هن والرعاي

توجــه الفتيــان يف مختلــف الســياقات إىل مجموعــات الدعــم عــر اإلنرتنــت واملواقــع اإللكرتونيــة للحصــول عــى القبــول 

واملعلومــات والنصائــح بشــأن النشــاط الجنــي، والتــي مــن خاللهــا، يف حــال عــدم مراقبــة املواقــع بشــكل الئــق أو حايــة 

 KI 9 United Kingdom; KI 12 Nepal;( ــان ــية الفتي ــم الجنس ــو الجرائ ــتهدف مرتكب ــن أن يس ــتخدم، يك ــة املس هوي

ECPAT 2011 referring to Colombia(. ويصعــب عــى العائــالت بشــكل كبــر تقديــم الدعــم والقبــول فيــا يتعلــق 

بالعالقــات الجنســية املثليــة عندمــا تكــون املثليــة الجنســية غــر قانونيــة، كــا هــو الحــال يف غانــا )KI 10(. زيــويف غانــا، 

ُتحظــر املثليــة الجنســية مبوجــب القانــون ويواجــه الفتيــان خطــر االعتقــال والوصــم داخــل أرسهــم ومجتمعاتهــم املحليــة 

ــة يف دور  ــي الرعاي ــبة ملقدم ــا بالنس ــر تحدًي ــك األم ــكل ذل ــة )KI 10 Ghana(. وُيش ــية املثلي ــات الجنس ــب العالق لتجري

الرعايــة فيــا يتعلــق بكيفيــة الحفــاظ عــى ســالمة هــؤالء الفتيــان )املرجــع نفســه(.

 يكن أن يكون العنف الجنيس سبًبا لالنفصال األرسي لجميع األطفال

أو نتيجًة له، إال أن األوالد يتأثرون بطرق محددة

ــن  ــد م ــي. ويف العدي ــداء جن ــم عــن اعت ــد إبالغه ــن األرسة واحتجازهــم عن ــان م يف بعــض الحــاالت، يكــن اســتبعاد الفتي

الحــاالت، ُينظــر إىل الفتيــان عــى أنهــم معتــدون أكــر مــن كونهــم متعرضــون لالعتــداء، الســيا وإن كان مــن قــام باالعتــداء 
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هــو امــرأة أو شــخصية ذات مكانــة يف املجتمــع. وقــدم أحــد مقدمــي املعلومــات الرئيســين مــن غواتيــاال مثــااًل عــى فتــى 

ــه قــد تعــرَّض لالغتصــاب  ــة بعــد أن أبلغــت عمتــه عــن أن ــا كان قــد تــم وضعــه يف مركــز للرعاي يبلــغ مــن العمــر 16 عاًم

عــى يــد امــرأة تبلــغ مــن العمــر 35 عاًمــا )KI 16(. أمــا يف كولومبيــا، فقــد تــم وضــع فتــى تــم اســتغالله جنســًيا يف مركــز 

احتجــاز للمراهقــن؛ لكونــه قــد تســبب يف إحــداث رضر جســدي للجانيــة )Terre des Hommes 2008(. كــا يكــن أيًضــا 

اعتبارهــم متواطئــن يف جريــة جنائيــة حيــث تكــون املثليــة الجنســية غــر قانونيــة أو محظــورة، مــا يــؤدي إىل اســتبعادهم 

 KI( مــن أرسهــم ووضعهــم يف مراكــز احتجــاز األحــداث، كــا وصفهــا أحــد مقدمــي املعلومــات الرئيســين مــن أفغانســتان

17(. ويف لبنــان ومنطقــة كردســتان العــراق، ُيوضــع الفتيــان الذيــن يتعرضــون العتــداء جنــي يف مراكــز احتجــاز األحــداث 

 KI( كــا يكــن وضــع الفتيــان يف الســجون املعتــادة إىل جانــب الرجــال .)Chynoweth 2017( لعــدم وجــود خيــارات أخــرى

Global 6( أو يف مراكــز احتجــاز األحــداث بعــد ارتــكاب اعتــداء جنــي داخــل األرسة، بســبب عــدم وجــود خيــارات تشــمل 

ــادة  ــاالت إع ــن احت ــة م ــال يف هــذه الظــروف ملجموع ــرض األطف ــة )Wing, Koster and Griffin 2005(. فيتع دور رعاي

اإليــذاء، مبــا يف ذلــك الســلوكيات الجنســية املؤذيــة مــن أقرانهــم واالعتــداء الجنــي مــن الســجناء البالغــن وضبــاط الرطــة 

 KI 6 Global; Wing et al. 2005; Delap, Georgalakis and Wansbrough-Jones 2009; Ottolini( وموظفــي العدالــة

.)2016

 ُيعــد الــزواج املبكــر شــكل مــن أشــكال االعتــداء الجنــي، كــا أنــه يــؤدي إىل فقــد الرعايــة، حيــث يثــل األطفــال دور الكبــار 

مــن األزواج ويكنهــم تــرك منــزل األرسة واملجتمــع بالكليــة. ويتأثــر الفتيــان بــزواج األطفــال، وإن كان بدرجــة أقــل بكثــر 

ــا مــن الفتيــان  مــن الفتيــات. فعــى املســتوى العاملــي، كان 18 يف املائــة مــن األطفــال الذيــن تزوجــوا دون ســن الـــ18 عاًم

ــط  ــن يرتب ــان املراهق ــن)Lauro )2015و Taylorو Perlsonو Greene إىل أن زواج الفتي )UNICEF 2014a(. ويشــر كل م

ببنــاء الذكــورة: أي أن ُينســب اجتاعيــاً إىل عــامل "الرجــال"، فيتعــن عليهــم تحمــل مســؤولية الــزواج والعمــل. كــا أن زواج 

األطفــال أيًضــا يوســع مــن دائــرة الفقــر وســوء الصحــة والضعــف عندمــا ُيحــَرم األطفــال مــن املــدارس ويواجهــون فــرص 

معيشــية متدنيــة نتيجــًة لذلــك )املرجــع نفســه(.

ُتشــر األبحــاث إىل أن االنفصــال األرسي واحتياجــات التعلــق غــر املحققــة ُتشــكل عوامــل خطــورة بالنســبة للعنــف الجنــي. 

ووجــدت أبحــاث ُأجريــت يف الفلبــن أن الفتيــان الذيــن يخضعــون لرعايــة أقاربهــم يف حالــة هجــرة والديهــم للعمــل أكــر 

University of the Philippines Manila, The University of Edinburgh( عرضــة لالعتــداء الجنــي مــن الفتيــات 

ــا  ــي أجرته ــة الت ــت الدراس ــا أوضح Child Protection Network Foundation and UNICEF Philippines 2016(. ك

ــن األرسة،  ــم ع ــاء أو غيابه ــرة اآلب ــد هج ــه عن ــا أن ــم يف كولومبي ــار به ــاء واالتج ــال يف البغ ــتغالل األطف ــاء اس ــة إنه مؤسس

كثــًرا مــا يبحــث الفتيــان عــن شــخصيات أبويــة بديلــة، مــا يــؤدي إىل الوقــوع يف االســتغالل الجنــي مــن جانــب القواديــن 

.)ECPAT 2011( "و"العمــالء

  يترضر األطفال يف دور الرعاية بالعنف الجنيس مبعدالت أعىل من األطفال يف عموم

السكان، لكن البيانات محدودة بشأن مدى ترضر الفتيان عىل وجه التحديد

أشــارت الدراســة يف الواليــات أن معــدالت االعتــداء الجنــي عــى األطفــال يف دور الرعايــة تــأيت عــى نحــو أعــى مقارنــًة باألطفــال 

يف عمــوم الســكان )Keshavarzain 2015( وبالرغــم مــن أن Keshavarzain مل ُيــر إىل مرتكبــي هــذا العنــف الجنــي. وبالنظــر 

إىل ذلــك، يالحــظ Keshavarzain أن التوســع املتســارع يف دور الرعايــة يف البلــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل دون وجــود آليات 
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دعــم كافيــة هــو أمــٌر ُينــذر بالخطــر. فيمكنــك االطــالع عــى القليــل مــن7 البيانــات الحديثــة املتعلقــة بتعــرض الفتيــان عــى وجه 

الخصــوص لالعتــداء الجنــي داخــل دور الرعايــة يف هــذه الدراســة. ومــع ذلــك، وجــدت دراســة يف هولنــدا أن اإلعاقــة العقليــة 

 Euser, Alink, Tharner,( املعتدلــة كانــت متثــل عامــل خطــر أكر مــن الجنســانية فيــا يتعلــق باالعتــداء الجنــي يف دور الرعايــة

van Ijzendoorn and Bakermans-Kranenburg 2016(. ومــن بــن 118 طفــل مــن األطفــال الذيــن يعيشــون يف دور رعايــة 

ممــن شــاركوا يف هــذه الدراســة التــي أجراهــا )Biehal, Cusworth, Wade and Clarke 2014( يف اململكــة املتحــدة كان هنــاك 

10 فتيــات واثنــان مــن الفتيــان ممــن قامــوا باإلبــالغ عــن التعــرض لالعتــداء الجنــي ويســتخدم الباحثــون هــذه البيانــات ملحاولة 

الرهــان عــى أن الفتيــات أكــر عرضــة لالعتــداء الجنــي يف دور الرعايــة مــن الفتيــان )املرجــع نفســه(. ومــع ذلك، يكــن أن يكون 

هنــاك الكثــر مــن الفتيــان ممــن تعرضــوا لالعتــداء الجنــي ولكــن مل يبلغــوا عــن ذلــك ألســباب تكشــفها هــذه الدراســة. ويشــر 

الباحثــون إىل أن اإلجــراءات عاليــة الجــودة كان مبقدورهــا أن تحــول دون اختيــار هــؤالء الجنــاة بوصفهــم مقدمــي رعايــة )املرجع 

نفسه(.

  كام يترضر األطفال يف دور الرعاية بالعنف الجنيس مبعدالت أعىل من األطفال الذين

يتمتعون بالرعاية األرسية، حيث يترضر الفتيان بطرق

ُوِجــدَّ أن األطفــال الذيــن يخضعــون لرعايــة جاعيــة أكــر عرضــة لالعتــداء الجنــي مبعــدل أربعــة أضعــاف مــن هــؤالء الذيــن 

 Sherr, Roberts and Gandhi 2017; Kesharvarzian 2015 citing Barth 2002, Pinheiro( يحظــون برعايــة أرسيــة

and Hobbs, Hobbs and Wynne 1999 2006( بالرغــم مــن أن Embleton وآخــرون )2016( وجــدوا العكــس يف دراســة 

ُأجريــت يف غــرب كينيــا. حيــث يتــرضر الفتيــان يف دور الرعايــة باالعتــداء الجنــي والســلوك الجنــي املــؤذي عــى حــٍد ســواء 

بطــرق معينــة، ســيتم مناقشــة كل منهــا فيــا يــي.

يكــن أن يتعــرض الفتيــان لالعتــداء الجنــي مــن مقدمــي الرعايــة وفريــق الدعــم يف دور الرعايــة.8 وُيشــر  )Frederick )2010إىل أن 

العقوبــة البدنيــة يف جنــوب آســيا أمــٌر شــائع يف دور الرعايــة، مــا ُيعــزز اختــالل التــوازن بــن فريــق العمــل واألطفــال، والــذي يكن أن 

يتحــول إىل اعتــداء جنــي )املرجــع نفســه: 11(. ُيعطــي )Ryckmans )2008 مثــااًل مــن نيبــال عن 55 فتــى من الذين تعرضــوا لالعتداء 

الجنــي مــن مديــر إحــدى مؤسســات الرعايــة تحــت التهديــد بطردهــم للعيــش يف الشــارع. حيــث أبلــغ املركــز اآلســيوي لحقــوق 

اإلنســان )2010( أن هــؤالء الفتيــان تعرضــوا بشــكل روتينــي لالعتــداء الجنــي مــن موظفــن يف إحدى مؤسســات الرعايــة يف نيودلهي. 

ووفًقــا ملــا أشــار إليــه أحــد مقدمــي املعلومــات الرئيســين )KI 6 Global(، فــإن يف العديــد من البلدان هنــاك عدد محــدود من املالجئ 

التــي تتعامــل عــى نحــو خــاص مــع الفتيان؛ مــا يعنــي أن العديد من الفتيــان الذين يقعــون ضحايا للعنــف الجني يكونــوا يف مالجئ 

تحــت ســيطرة رجــال بالغن، مــا يعرضهــم الحتالية إعــادة اإليــذاء.

ــث  ــة؛ حي ــي يف دور الرعاي ــداء الجن ــر عرضــة بشــكل خــاص لالعت ــات هــم األك ــن إعاق ــون م ــن يعان ــان الذي ــد الفتي ُيع

 Hilton( إنهــم يعتمــدون عــى اآلخريــن لرعايتهــم، وغالًبــا ال يســتطيعون اإلبــالغ عــن اإلســاءة ونــادًرا مــا يؤمنــون بذلــك

Romero Cabrera et al. 2014 ;2008(. فاألطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف الجنــي عندمــا كانــوا خــارج رعايــة أرسهــم 

بالفعــل، غالًبــا مــا كانــوا يكثــون يف مراكــز إعــادة التأهيــل )KI 14 Ghana; KI 17 Afghanistan(. وعندمــا تكــون بعــض 

املراكــز ذات جــودة عاليــة، يرفضــون يف بعــض األحيــان الفتيــان الذيــن تعرضــوا لالســتغالل الجنــي، فعــى ســبيل املثــال، 

يف تشــيي يشــعر الفتيــان بــأن املجتمــع يكــن أن يحددهــم كمثليــن ويعرضهــم ملزيــد مــن الوصــم واإلقصــاء االجتاعــي 

.)ECPAT 2011(

حددت معاير اإلدراج لهذه الدراسة تاريًخا نهائًيا لعام 2007 ملراجعة األدبيات، عى الرغم من أن ذلك يرجع إىل عام 2000 بعد الفحص األويل للمستندات.  7

ُيرجى االطالع عى Bode and Goldman 2012(، للحصول عل ملخص تاريخي لالعتداء الجني عى الفتيان يف دور الرعاية.  8
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ــة  ــت غالبي ــن، كان ــة. ويف الفلب ــن يف دور الرعاي ــان اآلخري ــة مــن الفتي ــان عرضــة للســلوكيات الجنســية املؤذي كــا أن الفتي

الحــاالت التــي تورطــت يف ســلوكيات جنســية مؤذيــة وتلقاهــا مركــز الحايــة والعــالج مــن االعتــداء الجنــي املؤسســة العضو 

.)Rosales 2012( يف منظمــة "فاميــي فــور إيفــري تشــايلد - عائلــة لــكل طفــل"، كانــت إحــاالت مــن دور رعايــة للفتيــان 

وذلــك هــو نفــس الــيء بالنســبة لـ"فرســت ســتيب كمبوديــا" املؤسســة العضــو يف منظمــة "فاميــي فــور إيفــري تشــايلد - 

عائلــة لــكل طفــل"، فعــى الرغــم مــن أنهــم وجــدوا أن العديــد مــن املؤسســات ال ُيفصحــون عــن العنــف الجنــي ولذلــك 

ــة، والتــي تعمــل مــع  ــة مــن منظــات غــر حكومي ــي تنطــوي عــى ســلوكيات جنســية مؤذي ــة اإلحــاالت الت يتلقــون غالبي

األطفــال يف بيئــات مجتمعيــة )KI 1(. وقــد ردد هــذه األمــر أحــد مقدمــي املعلومــات الرئيســين مــن كمبوديــا والــذي أشــار 

أيًضــا إىل أن الحــاالت التــي يتلقونهــا مــن املرجــح أن تكــون غيــض مــن فيــض بســبب عــدم اإلفصــاح عــن العنــف الجنــي 

مــن جانــب املؤسســات )KI 1 Cambodia(. وقــد تــم أيًضــا تســليط الضــوء عــى صغــر عمــر الفتيــان وحجمهــم البــدين وقلــة 

نضجهــم يف غيانــا وجنــوب أفريقيــا وكينيــا وجنــوب آســيا، كعوامــل تجعلهــم عرضــة لســلوكيات جنســية مؤذيــة مــن أقرانهــم 

.)KI 2; KI 18; Frederick 2010; Embleton et al. 2016(

ــال مــن  ــق إىل أن يعــاين األطف ــة املراف ــال وعــدم كفاي ــة األطف ــؤدي االكتظــاظ ونقــص املوظفــن ونقــص إجــراءات حاي  ي

،)Asian Centre for Human Rights 2010; KI 20 South Africa( ســلوكيات جنســية ضــارة مــن أقرانهــم يف دور الرعايــة 

ــة إىل املعرفــة واملهــارات لتحديــد األطفــال األكــر عرضــة للخطــر أو تحديــد املخاطــر  ويفتقــر العديــد مــن مقدمــي الرعاي

 KI( املحتملــة داخــل مجموعــة األقــران أو التعامــل مــع املخاطــر لحايــة جميــع األطفــال مبــا فيهــم األكــر عرضــة للخطــر

South Africa 18(. وحتــى عندمــا تتحقــق معايــر الجــودة، يكــن أن يحــدث العنــف الجنــي، فعــى ســبيل املثــال، بعــد 

إطفــاء األنــوار ويف األماكــن الخارجيــة بعيــًدا عــن عيــون الكبــار )KI 14 and KI 10 Ghana(. ووجــدت الدراســات باإلضافــة 

إىل مقدمــي املعلومــات الرئيســين مــن املكســيك والهنــد واململكــة املتحــدة أن حــدوث العنــف الجنــي واالســتجابات غــر 

ــي  ــداء الجن ــم لالعت ــر تعرضه ــن خط ــد م ــا يزي ــان، م ــروب الفتي ــؤدي إىل ه ــن أن ي ــة يك ــده يف دور الرعاي ــة ض الكافي

 UNICEF 2000: 96; Jayaraj 2016; KI 9 United Kingdom; Asian Centre for Human Rights( واالستغالل الجني

2010(. أشــار )Frederick )2010 إىل توافــر القليــل مــن الفــرص التــي ُتتيــح للفتيــان الحصــول عــى املســاعدة أو الدعــم أو 

اإلبــالغ عــن الســلوكيات الجنســية املؤذيــة، وذلــك النعــدام وجــود الرقبــاء واملستشــارين وآليــات اإلبــالغ األخــرى. وأشــار 

Wing وآخــرون. )2005( واملركــز اآلســيوي لحقــوق اإلنســان )2010( إىل أن انتشــار الســلوكيات الجنســية املؤذيــة للفتيــان 

يف دور الرعايــة تتعلــق بحقيقــة أن الفتيــان بحاجــة إىل رعايــة وحايــة، باإلضافــة إىل أن الفتيــان مصنفــون رســمًيا عــى أنهــم 

مجرمــو أحــداث ويحتاجــون إىل "إعــادة تأهيــل"، وغالًبــا مــا يعيشــون معهــم يف نفــس املؤسســة.

ــدث يف  ــي تح ــك الت ــة لتل ــات ماثل ــم تحدي ــل العل ــة لتحصي ــدارس الداخلي ــن يف امل ــال املقيم ــه األطف ــا يواج ــا م وأحياًن

ــف  ــابقة للعن ــارب الس ــى التج ــب ع ــم للتغل ــص الدع ــزل ونق ــال باملن ــة االتص ــك محدودي ــا يف ذل ــة، مب ــات الرعاي مؤسس

ــن  ــي م ــداء الجن ــم لالعت ــان بتعرضه ــاد الفتي ــام 2006، أف ــتان ع ــاور بباكس ــت يف بيش ــة ُأجري )Jones 2016(. ويف دراس

معلميهــم )Frederick 2010 نقــاًل عــن مؤسســة إنهــاء اســتغالل األطفــال يف البغــاء واالتجــار الدوليــة والرابطــة الباكســتانية 

لطــب األطفــال 2006( يف املــدارس الداخليــة )Frederick 2010(. ويف دراســة ُأجريــت يف نيبــال عــام 2005، أبلــغ فتيــان 

ــل  ــن مقاب ــب املوظف ــن جان ــداء م ــوع االعت ــدارس، ولكــن مل توضــح الدراســة وق ــي يف امل ــداء الجن ــم لالعت عــن تعرضه

 Frederick 2010 citing Child Workers in Nepal and( الســلوكيات الجنســية املؤذيــة لزمالئهــم مــن الطــالب

.)UNICEF 2005

ــم  ــة والتعلي ــة الروحي ــد عــى الرعاي ــم التأكي ــة، إذا ت ــة الديني ــا يف املــدارس الداخلي ــات أكــر وضوًح قــد تكــون هــذه التحدي

أكــر مــن الرعايــة واالحتياجــات العاطفيــة )Jones 2016(. فمــن املمكــن أن يكــون الفتيــان عرضــة أيًضــا لالعتــداء الجنــي 
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مــن القــادة الروحيــن. وعــى الرغــم مــن االهتــام املوجــه لالعتــداءات الجنســية التــي يرتكبهــا الكهنــة الكاثوليــك يف وســائل 

ــا  ــات عاملًي ــن أكــر مــن الفتي ــل رجــال الدي ــداء الجنــي مــن قب ــان عرضــة لالعت ــي ُتشــر إىل أن الفتي اإلعــالم، والبحــوث الت

ــوق بهــم مســؤولن عــن رعايتهــم  ــن موث ــن آخري ــداء مــن زعــاء ديني ــان يتعرضــون لالعت )Stemple 2009(، كــا أن الفتي

وتعليمهــم )Ponton and Goldstein 2013(. وأشــارت أبحــاث ُأجريــت بشــأن االســتغالل الجنــي إىل أن الفتيــان يف كمبوديــا 

كانــوا عرضــة لالعتــداء مــن جانــب الرهبــان عندمــا كانــوا يقيمــون يف الباغــودات )Hilton 2008(. كــا أشــار أحــد مقدمــي 

املعلومــات الرئيســين إىل أن االعتــداء الجنــي يحــدث يف أفغانســتان يف املــدارس الدينيــة حيــث يعيــش الفتيــان مــن مختلــف 

األعــار ويــدرس الواحــد منهــم لــي يصبــح "املــال" )KI 17( ويشــر أحــد مقدمــي املعلومــات الرئيســين يف غيانــا إىل وجــود 

اعتــداء جنــي عــى الفتيــان يف البيئــات الدينيــة )KI 2(. كــا أوضــح )Stemple )2009 أن البيانــات املتاحــة بشــأن االعتــداء 

الجنــي يف األوســاط الدينيــة ال متثــل ســوى غيــض مــن فيــض عندمــا ينظــر املــرء إىل نقــص اإلبــالغ بســبب انعــدام االنفتــاح 

العــام وإلقــاء اللــوم عــى الضحيــة والخــوف مــن رفــض املجتمــع. وعــى مــا يبــدو أن االعتــداء الجنــي قــد يكــون ســائًدا بصفــة 

ــة" مــن أشــخاص يعتــدون  خاصــة يف مثــل هــذه األوســاط بســبب وجــود مجموعــة مــن األطفــال الذيــن "يخضعــون للرعاي

ــات القــوة الســاحقة بــن املعتديــن  ــات لــإلرشاف واإلبــالغ، وديناميكي عليهــم مــع اإلفــالت مــن العقــاب، وعــدم وجــود آلي

واألطفــال الذيــن يعتــدون عليهــم.

  التجنيد يف القوات والجامعات املسلحة يكن أن يكون سبباً أو نتيجة

لالنفصال األرسي ويكن أن يعرض الفتيان للعنف الجنيس

يكــون الفتيــان عــى األرجــح أكــر عرضــة لتجنيدهــم واســتخدامهم مــن قبــل الجهــات الفاعلــة املســلحة عنــد انفصالهــم عــن 

أرسهــم. وقــد أثبتــت األبحــاث التــي ُأجريــت يف ثــالث دول غــرب أفريقيــة أن الفتيــان أكــر عرضــة عــى األرجــح لتجنيدهــم 

 2017a:( وباملثــل، تــرى اليونيســيف .)Delap 2005( يف جاعــات مســلحة إذا مل يتمتعــوا بحايــة اآلبــاء أو مقدمــي الرعايــة

15( أن الفتيــان أكــر عرضــة عــى األرجــح مــن الفتيــات للهجــرة مبفردهــم ويف ســبيل ذلــك يواجهــون "مخاطــر بالغــة متمثلــًة 

ــن  ــال ع ــال األطف ــدم انفص ــة ع ــات. ويف حال ــاء النزاع ــيا أثن ــي" وال س ــف الجن ــب أو العن ــرسي أو التعذي ــد الق يف التجني

ــا مــا يــؤدي التجنيــد واالســتخدام مــن جانــب القــوات والجاعــات املســلحة )الجهــات الفاعلــة املســلحة( إىل  أرسهــم، غالًب

حــدوث ذلــك، مــا يزيــد مــن احتــال تعــرض الفتيــان للعنــف الجنــي )Street 2008(. ومبجــرد االرتبــاط بالجهــات الفاعلــة 

املســلحة يصبــح الفتيــان معرضــن لالغتصــاب والتعذيــب الجنــي وتشــويه األعضــاء التناســلية واالســتعباد الجنــي وســفاح 

.)Ricardo and Barker 2008( املحــارم القــرسي

تــم تســليط الضــوء عــى موضــوع تعــرض الفتيــان للتجنيــد واالســتخدام مــن قبــل القــوات والجاعــات املســلحة ألغــراض 

 UNICEF( "عــى الرغــم مــن أن "مبــادئ كيــب تــاون" و"أفضــل املارســات ،)UNICEF 2007b( "جنســية يف "مبــادئ باريــس

1997( الســابقة التــي مل ُتــِر إال إىل تجنيــد الفتيــات ألغــراض جنســية )Sivakumaran 2010(. وقــد أثبتــت منظمــة أنقــذوا 

األطفــال )2012( أن املقاتلــن مــن الرجــال والفتيــان يف ليبريــا كانــوا أكــر عرضــة ملخاطــر التعــرض للعنــف الجنــي مــن غــر 

املقاتلــن. وأثبتــت الدراســات يف ليبريــا وكولومبيــا أن معــدالت االعتــداء الجنــي املرتفعــة توجــد بــن الفتيــان املرتبطــن 

 Sivakumaran( بالجهــات الفاعلــة املســلحة، عــى الرغــم مــن أن تلــك املعــدالت ليســت مرتفعــة بالقــدر نفســه بــن الفتيــات

El Tiempo 2014 ;2010(. ويذكــر Sivakumaran )املرجــع نفســه( أن الفتيــان الذيــن تعرضــوا لالعتــداء الجنــي مــن قبــل 

الجهــات الفاعلــة املســلحة ال يبلغــون عــن أي مشــكلة تؤثــر أيًضــا عــى الفتيــات، وذلــك خشــية الوصــم والخــوف مــن نبــذ 

املجتمــع لهــم. ومــع ذلــك، تــرى اليونيســيف أن القوالــب النمطيــة الجنســانية التــي تفــرتض أن الفتيــان أقــل عرضــة للخطــر 

ال تــزال قامئــًة، ونتيجــًة لذلــك فهــي "متنــع الفتيــان الذيــن تعرضــوا لصدمــات نفســية شــديدة مــن الحصــول عــى املســاعدة 

.)UNICEF 2017a: 15( "التــي يحتاجونهــا
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ــاء األرس  ــب أثن ــك التعذي ــاء النزاعــات املســلحة، مبــا يف ذل ــان ألشــكال مختلفــة مــن العنــف الجنــي أثن ــد يتعــرض الفتي ق

ــر الخــوف  ــي تهــدف إىل ن ــود الت ــادة وكجــزء مــن الجه ــال؛ كجــزٍء مــن طقــوس االنضــام وبهــدف اســتمتاع الق واالعتق

;Ricardo and Barker 2008; Chynoweth 2017; Russell 2007; Sivakumaran 2010( واملجتمعــات  األرس   بــن 

El Tiempo 2009(, including to encourage submission and the sharing of strategic information 

)Oosterveld 2014(. وقــد تســتخدم القــوات الحكوميــة أيًضــا التهديــدات بارتــكاب العنــف الجنــي ضــد أفــراد األرسة مــن 

الذكــور واإلنــاث بهــدف إجبــار الفتيــان املرتبطــن بجاعــات املعارضــة عــى تســليم أنفســهم )املرجــع نفســه(. ويف باكســتان 

وأفغانســتان، احتجــز القــادة العســكريون الفتيــان يف مرحلــة مــا قبــل املراهقــة بغــرض الخدمــات الجنســية، وذلــك كرمــٍز 

للمركــز واملكانــة التــي يتمتــع بهــا القــادة )Frederick 2010(. ويف كولومبيــا، اعتــدت القــوات املســلحة جنســًيا عــى أبنــاء 

ع الفتيــان أو ُيطلب  النســاء الــاليت يشــغلن مركــز قياديــة، وقامــت بذلــك كأســلوٍب للتخويــف )El Tiempo 2014(. وقــد ُيشــجَّ

 .)Barker and Ricardo 2005( منهــم إثبــات قوتهــم ورجولتهــم مــن خــالل القيــام مبارســات جنســية ضــارة ضــد املدنيــن

 Ricardo and( وأثنــاء الحــروب األهليــة يف ليبريــا وســراليون، ُأجــر الفتيــان املجنــدون عــى اغتصــاب أمهاتهــم وأخواتهــم

.)Barker 2008

  تعرض الفتيان أثناء سفرهم للعنف الجنيس يف الطريق أو يف

البلد املقصود، وسعيهم غالًبا إىل الحصول عىل الدعم

يف كثــٍر مــن املجتمعــات، تشــكل الهجــرة أحــد طقــوس االنتقــال إىل مرحلــة الرجولــة وتلعــب دوًرا مركزًيــا يف بنــاء الرجولــة 

"الناجحــة" لــدى الفتيــان )Monsutti 2007; Ali 2007; Crivello 2011; Broughton 2008(. وقــد ذكــر أحــد مقدمــي 

ــة مبفردهــم  ــة إىل املناطــق الحرضي ــن املناطــق الريفي ــان يهاجــرون م ــن الفتي ــًرا م ــال أن كث ــن نيب ــات الرئيســين م املعلوم

ملواصلــة دراســاتهم وإيجــاد عمــل )KI 3(. ولــدى وصولهــم، يكتشــفون أنــه يصعــب حصولهــم عــى عمــٍل مجــٍز ويستســلمون 

ــة  ــي )املرجــع نفســه(. ويف مدين ــف الجن ــث يتعرضــون بســببها للعن ــأس لظــروف العمــل االســتغاللية، حي ــن الي ــٍع م بداف

ــًرا مــن الفتيــان الذيــن يتــم اســتغاللهم جنســًيا هاجــروا مــن مناطــق  غواتيــاال، أثبتــت مؤسســة )ECPAT" )2010" أن كث

مختلفــة مــن غواتيــاال دون أي دعــم مــن أرسهــم، وأن نصــف هــؤالء الفتيــان يف طريــق هجرتهــم حالًيــا مــن بلــدان أمريــكا 

الوســطى إىل الواليــات املتحــدة األمريكيــة. وأثبتــت األبحــاث أن كثــًرا مــن الفتيــان املتورطــن يف أعــال االســتغالل الجنــي يف 

 ECPAT 2011; Davis and( كولومبيــا وكمبوديــا قــد هاجــروا مــن مناطــق ريفيــة ونائيــة وفقــرة إليجــاد عمــل يف املدينــة

 UNHCR( ــا ــن بذويهــم للعنــف الجنــي أيًض ــون وملتمســو اللجــوء غــر املصحوب ــان الالجئ Miles 2014(. ويتعــرض الفتي

Beise and You 2017 ;2012(. وقــد أوضــح تقريــر عــن تجــارب األطفــال الالجئــن املســافرين مــن أفريقيــا والــرق األوســط 

إىل أوروبــا عــر البحــر املتوســط أن الفتيــان يتعرضــون أيًضــا لالعتــداء الجنــي أثنــاء الرحلــة وعنــد املعابــر الحدوديــة، ومــع 

ذلــك قلــا يجــري التطــرق إىل هــذا األمــر )UNICEF 2017a(. وكشــفت دراســة ُأجريــت عــن تأثــر العنــف الجنــي عــى 

الرجــال والفتيــان أثنــاء األزمــة الســورية أن الفتيــان ممــن ال تزيــد أعارهــم عــن عــرة أعــوام يتعرضــون للعنــف الجنــي 

يف ســوريا، وبخاصــٍة أثنــاء االحتجــاز، يف حــن يتعــرض الفتيــان الالجئــون لالعتــداء الجنــي مــن الفتيــان األكــر ســًنا والرجــال 

مــن ســوريا واملجتمــع املضيــف )Chynoweth 2017(. ويصعــب غالًبــا أن يجــد الفتيــان الالجئــون األكــر ســًنا وغــر املصحوبــن 

 Beise( بذويهــم رعايــة بديلــة ألنهــم يوضعــون غالًبــا يف املالجــئ مــع الرجــال البالغــن، حيــث يواجهــون خطــر العنــف الجنــي

and You 2017(. وتســلط Chynoweth الضــوء عــى معانــاة الفتيــان مــن الوصمــة املزدوجــة التــي تلحــق بهــم مــن مجتمــع 

 .)Chynoweth 2017( ــا ــن أيًض ــاىث الالجئ ــة الجنســانية والخن ــري الهوي ــل الجنــي ومغاي ــن ومزدوجــي املي ــات واملثلي املثلي

 .)KI 17 Afghanistan( ويتعــرض الفتيــان املهاجــرون مــن أفغانســتان إىل إيــران وباكســتان وغرهــا مــن الــدول لذلــك أيًضــا

وكــا هــو مذكــور أعــاله فيــا يتعلــق بســوريا، وردت تقاريــر أيًضــا عــن ارتــكاب الفتيــان ملارســات جنســية ضــارة ضــد فتيــان 
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.)Digidiki and Bhabha 2017( آخريــن يف معســكرات الالجئــن يف اليونــان كوســيلة إلثبــات القــوة والهيمنــة بــن األطفــال

ــم  ــة والدع ــة الصحي ــة والرعاي ــى الحاي ــا ع ــفرهم غالًب ــاء س ــي أثن ــف الجن ــون للعن ــن يتعرض ــان الذي ــل الفتي ال يحص

ــًرا  ــن )2012: 3( أن كث ــؤون الالجئ ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس ــر املفوضي ــه. تذك ــذي يحتاجون ــي ال ــي االجتاع النف

ــان الالجئــن ممــن يتعرضــون للعنــف الجنــي والجنســاين ليســت لديهــم القــدرة عــى اإلبــالغ عــن تجاربهــم  مــن الفتي

ــا مــن حيــث فهمــه واالعــرتاف  ــان أقــل نصيًب ــالزم ألن "العنــف الجنــي ضــد الرجــال والفتي أو الحصــول عــى الدعــم ال

ــزاع والتــرد".  ــات ويظــل "أحــد الشــواغل املتكــررة يف حــاالت الن ــذي يلحــق بالنســاء والفتي ــف ال ــك العن ــه" عــن ذل ب

وقــد ذكــر أحــد مقدمــي املعلومــات الرئيســين أن الفتيــان الذيــن ليســت لهــم وثائــق هويــة ممــن يحــرضون إىل جنــوب 

ــم يف  ــب ونومه ــأوى مناس ــاد م ــعيهم إىل إيج ــة وس ــة األبوي ــم إىل الرعاي ــًرا الفتقاره ــر نظ ــة للخط ــر عرض ــا أك أفريقي

أماكــن مغلقــة مــع البالغــن )KI 13(. وُينــع كثــٌر منهــم مــن الحصــول عــى الخدمــات ويواجهــون رهــاب األجانــب مــن 

 KI 13 South( جانــب أفــراد مجتمعهــم، مــا يجعلهــم أكــر عرضــة لشــتى صــور العنــف، والتــي منهــا االعتــداء الجنــي

ــدول كمــرص مــن  ــم ممــن هاجــروا مــن بعــض ال ــن بذويه ــان غــر املصحوب ــن الفتي ــٌر م ــع كث ــا، ُين Africa(. ويف إيطالي

الســفر إىل وجهاتهــم املقصــودة يف األماكــن األخــرى مــن أوروبــا مــن جانــب أفــراد الرطــة العاملــن يف محطــة الســكك 

الحديديــة. ومل يحصــل هــؤالء الفتيــان عــى الخدمــات الالزمــة لهــم واضطــروا للجــوء إىل البغــاء كوســيلة لكســب العيــش 

.)ARTE 2017(

 تعرض الفتيان غري املصحوبني بذويهم للعنف الجنيس يف ظل ظروف العمل االستغاليل،

واحتامل انفصالهم عن أرسهم يف املقام األول نتيجًة لالتجار بغرض االستغالل الجنيس

حيثــا عــاش األطفــال مــع أصحــاب العمــل، فإنهــم يخضعــون للســلطة الكاملــة لصاحــب العمــل ومــن ثــم يتعرضــون ملخاطــر 

كبــرة مــن االعتــداء الجنــي )Frederick 2010(. ويكــون الفتيــان أكــر عرضــة بصفــة خاصــة للتعــرض للمخاطــر يف بيئــات 

العمــل بعيــًدا عــن مــرأى النــاس، كــا هــو الحــال عندمــا يبيتــون طــوال الليل يف املــكان الــذي يعملون فيــه أو يف منــزل صاحب 

.)Frederick 2010; KI 14 Ghana; KI 17 Afghanistan; Chynoweth 2017 citing Terre des Hommes 2016( العمل 

وقــد يتضمــن ذلــك العمــل كمســاعدين لســائقي عربــات النقــل الــري يف الفنــادق أو املطاعــم أو منــازل األشــخاص اآلخرين أو 

خــالل برامــج التدريــب املهنــي )Frederick 2010; KI 14 Ghana; KI 17 Afghanistan(. وقــد ذكــر أحــد مقدمي املعلومات 

الرئيســين مــن غانــا أنــه قــد يتعــرض الفتيــان لالعتــداء الجنــي مــن جانــب صاحبــات العمــل الــاليت يعمــل الفتيــان يف بيوتهن 

)KI 14(. وتبــن أدلــة مــن جنــوب آســيا أن الفتيــان يصبحــون عرضــًة لالعتــداء واالســتغالل الجنــي عنــد اســتغاللهم يف العمل 

)Frederick 2010(. وقد يستســلم الفتيان يف مختلف املجتمعات املحلية يف جنوب رشق آســيا والرق األوســط وشال أفريقيا 

 والبلقــان لظــروف العمــل االســتغاليل لتجنــب لــوم وذم أرسهــم وأقرانهــم وأفــراد املجتمــع لهــم لعــدم حصولهــم عــى دخــل

)Davis and Miles 2013; Eckman 2007; El Feki وآخــرون. Ricardo and Barker 2008 ;2017(. ويف معظــم أنحــاء 

أفريقيــا، يعتــر العمــل االســتغاليل هــو الطريقــة الوحيــدة التــي يســتطيع الفتيــان مــن خاللهــا كســب مــا يكفــي مــن املــال 

للــزواج وليعــرتف بهــم املجتمــع كرجــال وليســاعدوا أرسهــم )Barker and Ricardo 2005(. وقــد أثبتــت دراســات ُأجريــت 

يف كولومبيــا واملكســيك أن الفتيــان الذيــن تــم اســتغاللهم جنســًيا ينتمــون إىل أرٍس فقــرة غــر قــادرة عــى تلبيــة احتياجاتهــم 

.)UNICEF 2000; ECPAT 2011( وأنهــم قدمــوا مــن مناطــق نائيــة مهمشــة

ــات  ــه يف بعــض البيئ ــات، رغــم أن ــز عــى الفتي ــل األبحــاث عــن االتجــار باألطفــال بغــرض االســتغالل الجنــي إىل الرتكي متي

ــن  ــان كحّال ــدو تســتأجر الفتي ــذا الغــرض. وتشــر األبحــاث إىل أن وكاالت الســفر يف كامتان ــا له ــان أيًض ــم االتجــار بالفتي يت

ــو  ــتئجارهم ه ــن اس ــي م ــرض الحقيق ــة أن الغ ــالت الطويل ــفون يف الرح ــان يكتش ــؤالء الفتي ــن ه ــركاب، لك ــاعدين لل ومس

تقديــم الخدمــات الجنســية )Subedi 2002(. وتتنــاول إحــدى الدراســات التــي ُأجريــت يف كمبوديــا حالــة األطفــال الذيــن تــم 
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االتجــار بهــم مــن كمبوديــا إىل ماليزيــا ألغــراض جنســية )Hilton 2008(. ويف املكســيك، أثبتــت اليونيســيف أنــه يتــم االتجــار 

ــر  ــة يف أكابولكــو ألغــراض االســتغالل الجنــي، وخاصــًة اســتغاللهم يف تصوي ــة أو نائي ــان القادمــن مــن مناطــق ريفي بالفتي

.)UNICEF 2000( ــة ــواد اإلباحي امل

انتشار العنف الجنيس بني أطفال الشوارع من الفتيان

ــاًل،  ــم لي ــون يف الشــوارع ويعــودون إىل منازله ــن يعمل ــان الذي ــي عــن الفتي ــف الجن ــر عرضــة للعن ــال الشــوارع أك أطف

ــت  ــد أثبت ــي )Subedi 2002; Davis and Miles 2014; Frederick 2010(. وق ــف الجن ــون للعن ــا معرض ــم جميًع لكنه

ــم  ــن أرسه ــن ع ــوارع املنفصل ــال الش ــيا أن أطف ــوب آس ــي يف جن ــداء الجن ــتغالل واالعت ــن االس ــات ع ــدى الدوري إح

يواجهــون بعــض أعــى معــدالت االعتــداء واالســتغالل الجنــي مــن جانــب العصابــات املحليــة ورجــال الرطــة وأصحــاب 

ــا مــا يــارس رجــال الرطــة االعتــداء  ــا والفلبــن، غالًب املتاجــر وأفــراد املجتمــع املحــي )Frederick 2010(. ويف كمبودي

 Hilton( ــد اإلقصــاء واالعتقــال ــن يعيشــون يف الشــوارع تحــت تهدي ــان الذي ــزاز املــال مــن الفتي الجنــي ويقومــون بابت

.)2008; Vorng 2014

هــذا وقــد أشــارت بعــض البيانــات الــواردة يف املطبوعــات والتــي أدىل بهــا أحــد مقدمــي املعلومــات الرئيســين إىل انتشــار 

 KI 1 Cambodia; KI 3 and KI 12 Nepal; KI 16( املارســات الجنســية الضــارة بــن أطفــال الشــوارع مــن الفتيــان

Guatemala; KI 17 Afghanistan(. وقــد رّصح أحــد مقدمــي املعلومــات الرئيســين أن الفتيــان "الكبــار" يف نيبــال يعتــدون 

ــه يف  ــذي يقضون ــبي ال ــت النس ــم أو الوق ــنهم أو حجمه ــبب س ــم، بس ــر إليه ــن ُينظ ــار" الذي ــان "الصغ ــى الفتي ــًيا ع جنس

ــم يف  ــالء إلرشاكه ــار" إىل العم ــان "الصغ ــال الفتي ــك إرس ــن ذل ــد يتضم ــاء )KI 12 Nepal(. وق ــم ضعف ــى أنه ــوارع، ع الش

االســتغالل الجنــي التجــاري )KI 12 Nepal(. وقــد يستســلم الفتيــان الصغــار والقادمــون الجــدد لتلــك املارســات مقابــل 

حايتهــم مــن الرسقــة والعنــف البــدين والجنــي )Frederick 2010(. وقــد يتلقــى الفتيــان أيًضــا تعليــات مــن اآلخريــن 

،)Kim and Pierce-Weeks 2013( باملشــاركة يف املارســات الجنســية الضــارة ضــد الفتيــات الذيــن يعيشــون بينهــم 

وذلــك عــى األرجــح كأحــد أشــكال "مارســة الجنــس مــن أجــل االندمــاج" )Smeaton 2012: 57(. وقــد تشــكل 

هــذه الترصفــات جــزًءا مــن االندمــاج يف املجموعــة، أو تكــون مبثابــة اختبــار ملــدى الــوالء واالنتــاء للعصابــة، كــا 

Smeaton )2012( ويشــر   .)KI 16 Guatemala( غواتيــاال  يف  الرئيســين  املعلومــات  مقدمــي  أحــد  ذلــك   يــرى 

إىل بعــض النــاذج يف رشق أفريقيــا التــي توضــح مشــاركة الفتيــان يف املارســات الجنســية الضــارة إلثبــات الســيطرة وحايــة 

املناطــق اإلقليميــة، كأماكــن النــوم.



رعاية الفتيان املترضرين من العنف الجنيس 25

التدخالت

الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو تحديــد التدخــالت الالزمــة ملنــع تأثــر العنف الجنــي عى الفتيــان، مبــا يف ذلك أي مارســات 

جيــدة أو فضــى. ويكــن النظــر يف التدخــالت الوقائيــة مــن خــالل ثالثــة مســتويات، هــي: أوليــة وثانويــة ومــن املســتوى 

الثالــث. تهــدف التدخــالت األوليــة إىل منــع العنــف الجنــي قبــل وقوعــه. وقــد يتضمــن ذلــك الرتكيــز عــى العــادات والقيــم 

ــف يف مجتمعــات  ــات والعن ــس والعالق ــة والجن ــة األبوي ــوع والرعاي ــي تشــكل أســاس الســلوكيات تجــاه الن ــة الت االجتاعي

محــددة. وغالًبــا مــا يتطلــب ذلــك تغيــر العــادات الســلوكية املتأصلــة، مثــل االعتقــاد بــأن العنــف ليــس أمــًرا طبيعًيــا فحســب 

.)Butchart and Hillis 2016( ولكنــه يكــون مــرًرا يف بعــض األحيــان

وتركــز التدخــالت الثانويــة عــى تحديــد األطفــال األكــر عرضــًة للخطــر ومعالجــة عوامــل الخطــر املحــددة هــذه يف وقــٍت مبكر. 

وعــادًة مــا تقــدم تلــك التدخــالت الدعــم الفــردي كإســداء املشــورة وبنــاء القــدرات إىل األطفــال املعرضــن للخطــر وأرسهــم يف 

املجتمعــات أو البيئــات األكــر تعرًضــا للمخاطــر. ويتوفــر لدينــا قليــل مــن املعلومــات عــن التدخــالت الثانويــة التــي تســتهدف 

الفتيــان عــى وجــه التحديــد، وهــذا عــى األرجــح ألن تلــك التدخــالت ليســت كافيــة.

يتــم إجــراء التدخــالت مــن املســتوى الثالــث، ُيشــار إليهــا أحياًنــا باســم "خدمــات االســتجابة"، بعــد حــدوث االعتــداء الجنــي. 

والهــدف مــن تلــك التدخــالت هــو التأكــد مــن عــدم تكــرار هــذا االعتــداء أو عرقلتــه )Romero Cabrera et al. 2014(. وتشــمل 

تلــك التدخــالت الرعايــة الرسيريــة، التــي يقدمهــا عــادًة العاملــون يف مجــال الرعايــة الصحيــة، وتتضمن الرعايــة الفوريــة أو قصرة 

املــدى والرعايــة الصحيــة طويلــة املــدى مبــا يف ذلــك الرعايــة الصحيــة العقليــة )WHO 2017(. وغالًبــا مــا متثــل الرعايــة الصحيــة 

أولويــة رئيســية وخدمــة مــن املســتوى األول نظــًرا للحاجــة امللّحــة يف أحيــاٍن كثــرة إىل تقديــم الرعايــة الطبيــة لألطفــال الذيــن 

تعرضــوا للعنــف الجنــي، مبــا يف ذلــك الوقايــة مــن خطــر اإلصابــة بفــروس نقــص املناعــة البريــة. ويجــب تقديــم الرعايــة 

ــا للمبــادئ التوجيهيــة األساســية التفاقيــة األمــم املتحــدة لحقــوق الطفــل، وتتضمــن  الرسيريــة بطريقــة مالمئــة لألطفــال، وفًق

تلــك الرعايــة تقديــم الدعــم النفــي واالجتاعــي الفــوري مــن أجــل متكــن الطفــل ومقدمــي الرعايــة غــر املقرتفــن لإليــذاء مــن 

فهــم الدعــم األوســع نطاًقــا والخيــارات املتاحــة لهــم )WHO 2017(. ويتــم تقديــم الحايــة غــر الرسيريــة لألطفــال واملتمثلــة يف 

الخدمــات القانونيــة أو االجتاعيــة، ويكــن جعــل تلــك الخدمــات مالمئــة لتلبيــة االحتياجــات املحــددة لألطفــال الذيــن تعرضــوا 

للعنــف الجنــي، عــى النحــو الــذي ناقشــناه ســلًفا. وتعمــل بعــض البيئــات بنظــاٍم محــدد يتعــن مبوجبــه اإلبــالغ عــن االعتــداء 

الجنــي عــى األطفــال، لكــن يجــب أن تظــل املصلحــة العليــا للطفــل موضــع اعتبــار رئيــي عنــد اتخــاذ إجــراءات نيابــًة عنــه 

)Erikson 2012(. ونظــًرا للنطــاق الواســع للجهــات الفاعلــة التــي قــد تشــارك يف دعــم األطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف الجنــي، 

فــإن نظــم إدارة وإحالــة املــررات القويــة متثــل أهميــة كــرى. وقــد تتضمــن التدخــالت مــن املســتوى الثالــث أيًضــا الدعم األوســع 

نطاًقــا مثــل بنــاء "املهــارات الحياتيــة"، مثــل الثقــة، واملهــارات االجتاعيــة وإســرتاتيجيات املواجهــة، التــي تعــزز من مرونــة الطفل 

ومتكنــه مــن املشــاركة يف األنشــطة املجتمعيــة )Hilton 2008(. وحســب عمــر الطفــل وحالته وبيئتــه، يكن تزويــده أيًضا بإمكانية 

الحصــول عــى الفــرص التعليميــة أو املــدّرة للدخــل أو املتعلقــة بالتدريــب املهنــي )KI 2 Guyana(. وقــد تتضمــن التدخــالت من 

املســتوى الثالــث الخدمــات العالجيــة األكــر تخصًصــا، حســبا ســتجري مناقشــته أدنــاه. وكذلــك تــم تقديــم خدمــات عالجيــة 

معينــة لألطفــال الذيــن ُيظهــرون مارســات جنســية ضــارة، وســيتم مناقشــة ذلــك بشــكٍل منفصــل أدنــاه.

ومــن النــادر أن تتوافــر الخدمــات املتخصصــة بصــورٍة منتظمــة يف املجتمعــات الريفيــة )Guyana 2 KI(، ويف بعــض الــدول قــد 

ــا إىل الحصــول عــى الخدمــات األساســية بصــورٍة منتظمــة. ومــع ذلــك، فــإن دعــم األطفــال يف  تفتقــر هــذه املجتمعــات أيًض

مجتمعاتهــم املحليــة وضــان مشــاركة الجهــات الفاعلــة املحليــة ذات الصلــة، حســبا يكــون ذلــك مناســًبا، يثــل يف كثــٍر مــن 

ــة وجــود  ــد اكتشــفت هــذه الدراس ــال )KI 19 India; K20 South Africa(. وق ــايف األطف ــم تع ــًيا لدع ــالً رئيس ــاالت عام الح
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معرفــة أكــر تفصيــالً عــن إســرتاتيجيات الوقايــة الفعالــة مــن الدرجــة الثالثــة، ولكنهــا حصلــت عليهــا أساًســا مــن البيئــات عاليــة 

الدخــل. ويــرى البعــض أن الرتكيــز عــى التدخــالت الثانويــة ومــن املســتوى الثالــث قــد أدى إىل رصف االنتبــاه عــن إســرتاتيجيات 

ــر إشــكاليًة؛ ألن  ــر يث ــة )Hendry, Intebi, Gerbaka, Gray, van Niekerk and Roylance 2014(. وهــذا األم ــة األولي الوقاي

.)KI 11 Global( إســرتاتيجيات املواجهــة لــن تصــل أبــًدا إىل جميــع األطفــال املترضريــن

 يعترب تناول العادات االجتامعية الجنسانية أمًرا رضورًيا ملنع العنف الجنيس الذي يؤثر

عىل الفتيان، من خالل التدخالت الوقائية األولية والثانوية ومن املستوى الثالث

كــا توضــح هــذه الدراســة، متنــع األفــكار الســائدة عــن الرجولــة والعــادات االجتاعيــة الجنســانية والتوقعــات االجتاعيــة 

ــان واملارســات الجنســية  ــر عــى الفتي ــي تؤث ــداء الجنــي الت ــع أنحــاء العــامل مــن اكتشــاف حــاالت االعت لألطفــال يف جمي

الضــارة واإلبــالغ عنهــا ومكافحتهــا، مبــا يف ذلــك مــن خــالل التدخــالت الوقائيــة عــى املســتوى فــوق الثانــوي. وقــد تنتــج عــن 

العــادات االجتاعيــة الجنســانية واألفــكار الســائدة عــن الرجولــة ردود فعــل ضعيفــة للغايــة مــن جانــب مقدمــي الخدمــات 

 .)Kim and Pierce-Weeks 2013( الذيــن يرفضــون االســتاع إىل الفتيــان املترضريــن مــن االعتــداء الجنــي أو تصديقهــم

ــل االســتحقاق  ــال، مث ــا إىل ســلوكيات تدعــم املارســات الجنســية الضــارة لألطف ــكار أيًض ــك العــادات واألف ــؤدي تل ــد ت وق

ــٌر  ــات أم ــي يف العالق ــف الجن ــأن العن ــاد ب ــا إىل االعتق ــؤدي أيًض ــد ت ــا ق ــن الرجــال، ك ــر م ــه كث ــذي يشــعر ب ــي ال الجن

ــًرا مــن العــادات التــي تؤثــر عــى كٍل مــن الفتيــان الذيــن يتــم االعتــداء عليهــم جنســًيا  رضوري. وعــى الرغــم مــن أن كث

والفتيــان الذيــن يثلــون جهــات فاعلــة يف ارتــكاب املارســات الجنســية الضــارة هــي نفســها، أو تحــدث يف نفــس الســياق، إال 

أنــه يجــب تناولهــا ومناقشــتها بحــد ذاتهــا. ومــن الــرضوري أيًضــا إجــراء مزيــٍد مــن األبحــاث ملعرفــة مــا إذا كانــت العــادات 

ــم جنســًيا  ــداء عليه ــم االعت ــن يت ــان الذي ــن تعــرض الفتي ــد م ــة تزي ــن الرجول ــكار الســائدة ع ــة الجنســانية واألف االجتاعي

للمخاطــر ومــدى زيادتهــا، وذلــك ألن الغالبيــة العظمــى مــن األبحــاث التــي ُأجريــت حتــى اآلن ركــزت عــى مــدى تأثــر تلــك 

العــادات واألفــكار عــى زيــادة تعــرض النســاء والفتيــات الــاليت يتــم االعتــداء عليهــن جنســًيا للمخاطــر.

 UNICEF and( مــن الــرضوري التحقيــق يف األفــكار الســائدة عــن الرجولــة والعــادات االجتاعيــة الجنســانية والتصــدي لهــا

Council for the Welfare of Children 2016a(. وقــد تناولــت هــذه الدراســة عــدًدا مــن املشــاريع املدروســة جيــًدا التــي 

تعمــل عــى تحقيــق ذلــك. ومــع ذلــك، فقــد توصلــت إىل أدلــة محــدودة عــى فاعليــة التدخــالت األوليــة لتقليــل حــدوث العنف 

الجنــي الــذي يؤثــر عــى الفتيــان، حتــى عندمــا أظهــرت التقييــات وجــود اختالفــات يف معــارف املشــاركن أو اتجاهاتهــم أو 

ــا مــا تهــدف تلــك املشــاريع إىل مكافحــة العنــف الجنــي ضــد  مهاراتهــم )Hendry et al. 2014(. ويجــب مالحظــة أنــه غالًب

النســاء والفتيــات، وليــس العنــف الجنــي الــذي يتعــرض لــه الفتيــان. ومــع ذلــك، فقــد تكــون األســاليب التــي تســتخدمها تلــك 

املشــاريع ملكافحــة تعــرض الفتيــان لالعتــداء الجنــي مجديــة. ورغــم أن العــادات االجتاعيــة واألفــكار الســائدة عــن الرجولــة 

قــد تتنــاول مشــكلة تعــرض الفتيــان لالعتــداء الجنــي بطريقــٍة تختلــف عــن طريقــة تناولهــا ملشــكلة تعــرض الفتيــات والنســاء 

لالعتــداء الجنــي، إال أن تغيــر الطريقتــن قــد يكــون لــه تأثــر إيجــايب عــى كٍل مــن االعتــداء الجنــي الــذي يؤثــر عــى الفتيــان 

واملارســات الجنســية الضــارة التــي يتــورط فيهــا الفتيــان أو يرتكبونهــا بأنفســهم.

ــازات  ــد واالمتي ــق يف القواع ــة والتحقي ــورٍة انتقادي ــر بص ــى التفك ــات ع ــاء والفتي ــان والنس ــال والفتي ــجيع الرج ــب تش يج

الجنســانية التــي تخلــق وتدعــم عــدم املســاواة بــن الجنســن والتصــدي لهــا )Pawlak and Barker 2012(. وقــد تبــن ذلــك 

مــن خــالل دراســات األثــر التــي أجراهــا مــروع Stepping Stones يف جنــوب أفريقيــا ومــروع Program H يف الرازيــل 

ــة  ــد الريك ــف ض ــكاب العن ــبة ارت ــل نس ــق بتقلي ــا يتعل ــن، في ــن البالغ ــلوكيات ب ــر يف الس ــي أدت إىل تغ ــد، والت والهن

 MenEngage ــطة ــت بواس ــي ُأجري ــاث الت ــر األبح ــرى )Ricardo and Barker 2008(. وتش ــوٍر أخ ــن أم ــن ب ــة م الحميم
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)Instituto Promundo )Hendry et al. 2014و Alliance إىل أن املبــادرات الوقائيــة التــي تشــجع الرجــال والفتيــان، 

باإلضافــة إىل النســاء والفتيــات، عــى التفكــر النقــدي يف األمــور أو تغيــر العــادات االجتاعيــة التــي تخلــق وتدعــم عــدم 

ــان والرجــال يف مناقشــات ضيقــة النطــاق  ــة عــن تلــك التــي مــن شــأنها أن تــورط الفتي املســاواة بــن الجنســن أكــر فاعلي

ــأنه إرشاك  ــن ش ــذي م ــي ال ــتمرار إذكاء الوع ــا اس ــرضوري أيًض ــن ال ــة. وم ــات القانوني ــي والعقوب ــتغالل الجن ــأن االس بش

جاعــات األقــران وفئــات املجتمــع واملجتمعــات املحليــة بأكملهــا يف دراســة وانتقــاد وتكويــن العــادات املرتبطــة بالرجولــة 

ــر  ــة يف تغي ــات الفاعل ــن الجه ــة م ــا إرشاك مجموع ــن املجــدي أيًض ــد يكــون م ــس )املرجــع نفســه(. وق والجنســانية والجن

ــة، مبــا يف ذلــك قــادة املجتمــع والزعــاء الدينيــن ورجــال الســلطة  ــة الضــارة وتحــدي القوالــب النمطي العــادات االجتاعي

ــد  ــات املســاهمن يف تشــكيل العــادات الجنســانية وتعزيزهــا )املرجــع نفســه(. وق والشــخصيات املشــهورة والنســاء والفتي

ــا أيًضــا إذا كان يركــز عــى مؤسســات التنشــئة االجتاعيــة األوليــة لــألرسة ونظــام  يكــون تغيــر العــادات الجنســانية مجدًي

التعليــم، خاصــًة وأن عــدًدا كبــًرا مــن اإلحــاالت بشــأن العنــف الجنــي الــذي يؤثــر عــى األطفــال غالًبــا مــا يكــون مصدرهــا 

.)Ricardo and Barker 2008; KI 3 Nepal( املــدارس

تشــر األدلــة الحاليــة عــى التدخــالت الفعالــة إىل أهميــة التدخــالت التشــاركية والجاعيــة، مبــا يف ذلــك املعيــار االجتاعــي 

ــب  ــة والجوان ــة األبوي ــس والرعاي ــل الجن ــة مث ــا الهيكلي ــة القضاي ــة معالج ــة، وقيم ــة املجتمعي ــج التعبئ ــاق ونه ــع النط واس

أنقــذوا  منظمــة  )خيــارات   "Save the Children’s Choices" منهــج  يهــدف  نيبــال،  ففــي   .)Fulu 2014( االقتصاديــة 

ــوع  ــا بشــأن الســلطة ون ــن 10 و14 عاًم ــرتاوح أعارهــم ب ــن ت ــال الذي ــن األطف ــر واملناقشــة ب ــز التفك ــال(9 إىل تحفي األطف

ــن األدوار  ــال ع ــت بتوســيع نطــاق تصــور األطف ــارات" أن املشــاركة قام ــن "الخي ــة ع ــة مراقب ــرت دراســة حال ــس. وذك الجن

ــح  ــى األرج ــاعدت ع ــا س ــا أنه ــال، ك ــن لألطف ــال كمرب ــر ودور الرج ــالت بأج ــاء كعام ــك دور النس ــا يف ذل ــانية، مب الجنس

ــم ــر مالئ ــر غ ــس" أم ــدوق الجن ــاق "صن ــن نط ــن ع ــان الخارج ــارة الفتي ــي وإث ــرش الجن ــى إدراك أن التح ــاركن ع  املش

أرضار  بشــأن  الوعــي  إلذكاء  برنامًجــا   ECPAT International مؤسســة  أعــدت  وقــد   .)Butchart and Hillis 2016(

ــل  ــى العم ــم ع ــي وقدرته ــتغالل الجن ــكاب االس ــال يف ارت ــال وأدوار الرج ــاري لألطف ــي التج ــتغالل الجن ــب االس وعواق

كعوامــل مســاعدة عــى التغيــر. ومــن املقــرر تنفيــذ الرنامــج عــر املنتديــات مــن جانــب املعلمــن وأوليــاء األمــور وإتباعــه 

ــّد  ــج ُمع ــذا الرنام ــة. وه ــة جاعي ــة دينامي ــطة تعليمي ــن أنش ــدارس تتضم ــام يف امل ــة أي ــدة ثالث ــتمر مل ــل تس ــورش عم ب

ــالب  ــن الط ــة م ــات أن 40 يف املائ ــح التقيي ــال. وتوض ــه الرج ــا ويقدم ــن 14 و16 عاًم ــم ب ــرتاوح أعاره ــن ت ــال الذي لألطف

ــة ناقشــوا موضــوع االســتغالل الجنــي مــع أرسهــم ــا يف الســلوك يف حــن أن 90 يف املائ  املشــاركن قــد حققــوا تغــًرا إيجابًي

ــدت  ــانية، أع ــة الجنس ــر االجتاعي ــة املعاي ــة ملعالج ــاق املبذول ــعة النط ــود واس ــن الجه ــزٍء م )Hendry et al. 2014(. وكج

مؤسســة برومونــدو )Promundo( برنامــج Program H 10، الــذي ُيــرك الشــباب ومجتمعاتهــم يف التفكــر النقــدي 

ــذا  ــُتخدم ه ــد اس ــلوكيات )Hendry et al. 2014(. وق ــات والس ــر االتجاه ــدف تغي ــة به ــأن الرجول ــة بش ــر الصارم يف املعاي

الرنامــج يف أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي وآســيا وأفريقيــا جنــوب الصحــراء وأمريــكا الوســطى والواليــات املتحــدة 

ــا،  ــا له ــا أو كان مالمئً ــي اســُتخدم فيه ــة الت ــدول املختلف ــب كل مجموعــة يف ال ــج ناجــح مــن جان ــم تقييمــه كرنام ــدا وت وكن

.)Butchart and Hillis 2016; Population Council 2006( كــا نجــح يف خفــض نســبة العنــف ضــد الريــك الحميــم 

وينبغــي أن تتضمــن هــذه التدخــالت، وغالًبــا مــا تتضمــن، عنــرص توعيــة األطفــال بشــأن العنــف الجنــي حتــى يكنهــم معرفــة 

 Save the األوقــات التــي يحــدث فيهــا واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للتصــدي لــه. عــى ســبيل املثــال، تــم االستشــهاد بكتــاب

Children’s Safe You and Safe Me 11 الــذي يخاطــب األطفــال الذيــن تــرتاوح أعارهــم بــن 7 أعــوام و12 عاًمــا مــن جانــب 

 .)Chynoweth 2017( الفتيــان الالجئــن الســورين وكان مجدًيــا حيــث أدى إىل الكشــف عــن بعــض حــاالت االعتــداء الجنــي

ومــع ذلــك، يوجــد بشــكٍل عــام نقــص يف املــواد والرامــج املالمئــة متاًمــا لألطفــال )املرجــع نفســه( كــا أن هنــاك عــدم وضــوح أو 

https://resourcecentre.savethechildren.net/node/9378/pdf/2009_savethechildren_choices.pdf  9

/https://promundoglobal.org/programs/program-h  10
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توافــق بشــأن مــا إذا كان ينبغــي توافــر مــواد أو برامــج منفصلــة للفتيــان والفتيــات.

يبدو أن مشاركة األطفال يف إعداد الربامج وتنفيذها أمر مخصص الغرض وغري موثق بالقدر الكايف 

يبــدو أن مشــاركة األطفــال يف إعــداد وتنفيــذ وتقييــم الرامــج املتعلقــة بالعنــف الجنــي أمــر مخصــص الغــرض وغــر موثــق 

بالقــدر الــكايف. وقــد أوّضــح أحــد مقدمــي املعلومــات الرئيســين مــن اململكــة املتحــدة كيــف أن املنظمــة التــي يعمــل بهــا 

تتشــاور مــع الفتيــان ملعرفــة مــا هــو مناســب ومــا هــو غــر مناســب لهــم ونــوع الدعــم الــذي يحتاجونــه، معرًبــا عــن أنهــم 

ييلــون إىل التشــاور مــع الفتيــان بصــورٍة غــر رســمية نظــًرا ألنهــم أقــل رغبــة يف املشــاركة عــن الفتيــات )KI 7(. وهنــاك بعــض 

ــع ملنظمــة  ــان. ويهــدف مــروع Ubuntu Care التاب ــٍز خــاص عــى الفتي ــرة باملالحظــة، لكــن دون تركي االســتثناءات الجدي

هانديــكاب إنرتناشــونال، والــذي تــم تنفيــذه يف بورونــدي وروانــدا وكينيــا، إىل إرشاك األطفــال ذوي اإلعاقــة يف حايــة أنفســهم 

مــن العنــف الجنــي. أرشكــت مؤسســة Projeto Legal -أحــد أعضــاء مؤسســة فاميــي فــور إيفــري تشــايلد - عائلــة لــكل 

طفــل يف الرازيــل- مجموعــات مــن اليافعــن يف حايــة أنفســهم مــن العنــف الجنــي، مبــا يف ذلــك توعيــة األقــران والتأثــر 

عــى وضــع السياســات. ومل ُتؤخــذ آراء األطفــال وتجاربهــم يف االعتبــار أثنــاء وضــع كثــر مــن السياســات بشــأن العنــف الجنــي 

ــع  ــن جمي ــا الرئيســية م ــج القضاي ــؤدي إىل وضــع سياســات تعال ــال ت ــن أن مشــاركة األطف ــم م ــى الرغ ــيا، ع ــوب آس يف جن

الجوانــب، كاألســباب املبــارشة للتعــرض للعنــف الجنــي ومشــاركة األرس واملجتمعــات يف تعــايف األطفــال املســتغلن جنســًيا 

وإعــادة إدماجهــم )Frederick 2010(. ويبــدو أن وضــع الرامــج عــى أســاس املشــاركة أكــر تطــوًرا يف األعــال التــي تســعى 

إىل مكافحــة االســتغالل الجنــي لألطفــال )Hendry et al. 2014(؛ وهــو موضــع تركيــز مــروع تعليمــي حــايل تتــوىل تنفيــذه 

RISE Learning Network on Recovery and )Re(Integration from Child Sexual Exploitation 12، التي تنســق معها 

مؤسســة فاميــي فــور إيفــري تشــايلد - عائلــة لــكل طفــل.

 نظًرا لحجم املشكلة، يجب أن يكون أي تدخل ملكافحة العنف الجنيس ضد األطفال قاباًل للقياس 

لــن يــؤدي تجريــب منــاذج التدخــل كثيفــة املــوارد يف البيئــات ذات الدخــل املنخفــض واملتوســط التــي ال يكــن توســيع نطاقهــا 

شــيًئا ُيذكــر لخفــض املعــدل اإلجــايل للعنــف الجنــي أو لدعــم جميــع األطفــال الذيــن يحتاجــون للخدمــات، وقــد تكــون 

 .)KI 11 Global( ويجــب النظــر إىل وقــف العنــف الجنــي عى أنــه رضوري وممكــن .)KI 11 Global( التكاليــف مبثابــة رادع

وقــد متــت االســتفادة بعــدد مــن الــدروس مــن التدخــالت التــي تركــز عــى مكافحــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات التــي عــى 

ــا. ويــرى Fulu أنــه يكــن تطويــر التدخــالت املجتمعيــة كإضافــات لرامــج واســعة  الرغــم مــن ذلــك يجــب النظــر فيهــا هن

النطــاق يف مختلــف القطاعــات كالتعليــم والتنميــة االقتصاديــة والرعايــة االجتاعيــة والصحــة كنمــوذج "امتيــاز" ذي تكاليــف 

إضافيــة منخفضــة عــى نحــٍو محتمــل )Fulu 2014(. ومــن الــرضوري إنشــاء نظــم لرصــد وتقييــم إمكانيــة تكــرار تنفيــذ الرامج 

وتوســيع نطاقهــا مــن خــالل مرحلــة تصميــم املشــاريع وتخطيطهــا؛ فاالفتقــار إىل األدلــة قــد ُيفــرس عــى أنــه ضعــف يف التأثــر. 

وســتتيح األدلــة عــى التأثــر اختيــار التدخــالت املناســبة ملعالجــة املشــاكل املحــددة التــي يواجههــا األطفــال يف أوســاط مختلفــة 

)KI 11 Global(. ومــن الــرضوري فــور نجــاح تجربــة املــروع إرشاك هــؤالء الذيــن بإمكانهــم املســاعدة يف تكــرار تنفيــذه 

ــة، مــن أجــل خلــق إحســاس بامللكيــة، حتــى إذا كان تنفيــذ هــذه العمليــة  ــوزارات الحكوميــة ذات الصل يف مــكاٍن آخــر، كال

يســتغرق وقًتــا طويــاًل. ومــع ذلــك، فقــد يعنــي هــذا يف بعــض الســياقات أنــه يكــن تكــرار تنفيــذ الرامــج دون تحقيــق نفــس 

/https://riselearningnetwork.org  12
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.)KI 20 South Africa( الجــودة ونفــس النجــاح

ــض  ــن أن بع ــم م ــى الرغ ــر، ع ــياٍق إىل آخ ــن س ــا م ــة تحويله ــض أو قابلي ــا البع ــج ببعضه ــق الرام ــرتاض تعل ــن اف ال يك

ــكا  ــدول يف أمري ــال يف عــدٍد مــن ال ــا يف بعــض املناطــق، عــى ســبيل املث ــم تنفيذهــا بنجــاح بصــورٍة أوســع نطاًق الرامــج ت

ــه. ومتــت  ــام ب ــا لكــن تــم القي ــذ الرامــج خــارج منطقــٍة مــا أمــًرا أكــر تحدًي الالتينيــة )Hendry et al. 2014(. ويعــد تنفي

ــة  ــن 40 دول ــر م ــذه يف أك ــل تنفي ــن أج ــا م ــوب أفريقي ــتخدامه يف جن ــم اس ــذي ت ــج Stepping Stones ال ــة برنام مالءم

ــم  ــي وت ــر الكاريب ــة البح ــة ومنطق ــكا الالتيني ــج Program H يف أمري ــداد برنام ــم إع ــه(. وت ــع نفس ــامل )املرج ــول الع ح

 اســتخدامه يف آســيا وأفريقيــا جنــوب الصحــراء وأمريــكا الوســطى والواليــات املتحــدة وكنــدا )Hendry وآخــرون. 2014(.

ــا ملــا ذكــره)Frederick )2010 ، يف إشــارة إىل جنــوب آســيا، فــإن الحواجــز التــي تحــول دون تكــرار برامــج الجــودة  ووفًق

وتوســيع نطاقهــا تشــمل عــدم نــر املهــارات والخــرات املطلوبــة الالزمــة للقيــام بالعمــل، وذلــك بســبب عــدم وجــود روابــط 

بــن أصحــاب املصلحــة واإلحجــام العــام عــن تبــادل الخــرات واألفــكار مــع اآلخريــن.

التدخالت الوقائية األولية

قد تلعب اأُلرس دوًرا رئيسًيا يف التدخالت األولية، لكنها ال تتمكن يف األغلب من فعل ذلك 

ــال  ــة لألطف ــة أولي ــي رعاي ــاء واأُلرس كمقدم ــال االعــرتاف باآلب ــر عــى األطف ــذي يؤث ــي ال ــف الجن  تتضمــن مكافحــة العن

وحايتهــم ودعمهــم يف القيــام بهــذا الــدور )Karlsson and Karkara 2003(. ويعتــر االعــرتاف برغبــة الفتيــان يف االرتبــاط 

والدعــم العاطفــي وتلبيــة تلــك الرغبــة أول حايــة يقدمهــا اآلبــاء ومقدمــو الرعايــة لألطفــال ضــد العنــف الجنــي. وتركــز 

ــل  ــدول ذات الدخ ــة يف ال ــئة االجتاعي ــن التنش ــة إىل تحس ــالت الهادف ــن بالتدخ ــن املتعلقت ــج الدوريت ــن نتائ ــة م مجموع

املنخفــض واملتوســط واملرتفــع )Dartnall وAstbury بــدون تاريــخ( عــى دراســتن تــم إجراؤهــا يف الــدول ذات الدخــل 

املنخفــض واملتوســط وتــم تقييمهــا عــى أنهــا يتميــزان بجــودة عاليــة، األمــر الــذي يوضــح إمكانيــة أن تكــون التدخــالت 

الهادفــة إىل تحســن التنشــئة االجتاعيــة فعالــة يف مثــل هــذه البيئــات. وقــد كان ثلثــا هــذه التدخــالت يف البيئــات مرتفعــة 

ــمية  ــجالت الرس ــال يف الس ــى األطف ــداء ع ــدالت االعت ــة ومع ــور الذاتي ــاء األم ــر أولي ــب تقاري ــك حس ــة وذل ــل فعال الدخ

ــل  ــن تدخ ــارة ع ــو عب ــا، وه ــت مراجعته ــي مت ــج الت ــد الرام ــج Healthy Start Hawaii أح ــه(. وكان برنام ــع نفس )املرج

منــزيل يســتهدف األطفــال املعرضــن لخطــر االعتــداء ويعمــل عــى دعــم صحــة األطفــال وتنميتهــم وتحســن التفاعــالت بــن 

اآلبــاء واألطفــال )املرجــع نفســه(. وقــد وّفــر الرنامــج إمكانيــات الحصــول عــى الخدمــات االجتاعيــة وعمــل عــى تثقيــف 

الوالديــن وكانــت لــه نتائــج إيجابيــة بشــأن العنــف ضــد الريــك الحميــم داخــل األرسة املعيشــية )املرجــع نفســه(. ومــع 

ــاء يف الحــد مــن خطــر العنــف  ــة التدخــالت الهادفــة إىل تحســن تنشــئة األبن ــة عــى أهمي ــة أي أدل ــك، مل تحــدد الدوري ذل

الجنــي الــذي يؤثــر عــى األطفــال، ســواء أكان تعرضهــم لالعتــداء الجنــي عــن رغبــٍة منهــم أم أن هنــاك عوامــل تجعلهــم 

عرضــًة للمارســات الجنســية الضــارة.

 هــذا ويتعــن عــى مقدمــي الرعايــة كذلــك املوازنــة بــن حاجــة الفتيــان للحايــة ورغبتهــم يف االســتقاللية. ويجــب أن متنــح 

 KI 15( األرس مســاحة لألطفــال للنمــو مــع مراقبــة عالقاتهــم باألقــران، حيــث يحــدث العنــف الجنــي يف كثــٍر مــن األحيــان

Chile(. ومــع ذلــك، توضــح هــذه الدراســة أنــه غالًبــا مــا يكــون هنــاك حــدود فيــا يتعلــق باألمــور التــي يســتطيع اآلبــاء 

ــا يف  ــا أن تلعــب دوًرا حيوًي ــا. وتســتطيع األرس أيًض ــا، يف كٍل مــن املدرســة واملجتمــع األوســع نطاًق واألمهــات اإلرشاف عليه

تقديــم معلومــات وإرشــادات مناســبة فيــا يتعلــق بالجنــس والعالقــات لحايــة الفتيــان مــن العنــف الجنــي، مبــا يف ذلــك 
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ــا مــا تعــوق  ــر، غالًب ــان إىل قبــول نشــاطهم الجنــي. ومــع ذلــك، كــا ناقشــنا ســلًفا يف هــذا التقري االســتجابة لحاجــة الفتي

املعايــر واملحرمــات االجتاعيــة أو االفتقــار إىل توعيــة اآلبــاء بشــأن االعتــداء الجنــي عــى األطفــال أو ديناميــات اإلعــداد 

قــدرة اآلبــاء أو رغبتهــم يف االضطــالع بهــذه األدوار.

تلقــي هــذه الدراســة الضــوء عــى املعــارف واملهــارات والتجــارب املحــدودة لــدى اآلبــاء بشــأن مخاطــر العنــف الجنــي التــي 

تفرضهــا تكنولوجيــا املعلومــات والعالقــات عــر اإلنرتنــت وكيفيــة معالجــة تلــك املخاطــر، وذلــك رغــم تزايــد تأثــر وســائل 

اإلعــالم والتكنولوجيــا عــى حيــاة األطفــال، كمصــدر للتســلية واكتســاب املعلومــات وكمصــدٍر محتمــٍل أيًضــا للعنــف الجنــي، 

مبــا يف ذلــك التعــرض للمــواد اإلباحيــة واإلعــداد لالســتغالل الجنــي. ونتيجــًة لرسعــة تطــور وتزايــد اســتخدام التكنولوجيــا، 

ــا  ــدأ التدخــالت باســتهداف األطفــال يف ســٍن مبكــرة )Hendry et al. 2014(. ومــن الــرضوري أيًض فمــن املستحســن أن تب

النظــر يف االســتعانة بوســائل اإلعــالم والتكنولوجيــا يف وضــع الرامــج. فقــد تناولــت هــذه الدراســة بعــض األمثلــة مــن نيبــال 

وجنــوب أفريقيــا ترهــن عــى أن وســائل اإلعــالم املرئيــة التــي تعالــج مشــكلة العنــف الجنــي ُتواجــه بــرٍد إيجــايب وتحقــق 

ــن ال  ــة )Butchart and Hillis 2016; KI 3 Nepal(، لك ــراءات التوعي ــة أو إج ــالم املطبوع ــائل اإلع ــن وس ــر م ــا أك نجاًح

.)Vorng 2014( ينطبــق هــذا يف جميــع األماكــن

التدخالت الوقائية الثانوية

ُتعّد بعض التدخالت الثانوية ملعالجة املخاطر املرتبطة باملنطقة املحلية

تســعى رشكــة برتوبــراز يف الرازيــل إىل تعزيــز قــدرة الجاعــات املحليــة عــى االعــرتاف مبخاطــر االســتغالل الجنــي التــي 

 ChildSafe يف كمبوديا، أنشــأت .)Hendry et al. 2014( يتعــرض لهــا العــال املتنقلــون العاملــون يف قطاع النفــط ومعالجتهــا

ــا  ــال، ك ــى األطف ــي ع ــداء الجن ــتغالل واالعت ــاالت االس ــن ح ــون ع ــن يبلغ ــين الذي ــات الرئيس ــي املعلوم ــبكة مقدم ش

.)Davis and Miles 2014( أنتجــت إعالنــات للخدمــة العامــة وأطلقــت حمــالت إعالنيــة للفــت االنتبــاه إىل هــذه القضايــا 

ومــن خــالل هــذه الجهــود املبذولــة، أصبــح مــن الواضــح بصــورٍة عامــة أن الشــواطئ وغرهــا املناطــق الســياحية الرئيســية 

هــي املناطــق التــي تزيــد فيهــا نســبة التعــرض لالعتــداء واالســتغالل الجنــي )املرجــع نفســه(. ويف األحيــاء التــي تعــاين مــن 

تراجــع يف ســيادة القانــون ووجــود مســتمر للعصابــات أو قتــال الشــوارع أو مارســة األرس للســلوك اإلجرامــي، مــن الــرضوري 

ــة  ــق مســاحات اجتاعي ــة وخل ــع املؤسســات األمني ــة رشاكات م ــدرة عــى متكــن أنفســها وإقام ــات بالق ــع الجاع أن تتمت

.)Romero Cabrera et al. 2014( إيجابيــة للشــباب

قد يتعرض الفتيان للمخاطر نتيجة هويتهم أو بيئتهم

نفــذت شــبكة ECPAT Brazil برنامًجــا يســتهدف املتحولــن جنســًيا ممــن تــرتاوح أعارهــم بــن 16 و25 عاًمــا يف املناطــق 

 Hendry( الفقــرة، كــا أشــارت األبحــاث إىل أن هــؤالء األشــخاص كانــوا أكــر عرضــة لخطــر مارســة الجنــس مقابــل أجــر

et al. 2014(. كــا أرشكــت الشــبكة الشــباب كرتبويــن اجتاعيــن، وقــد متكنــوا مــن التعــرف عــى األطفــال املعرضــن لخطــر 

العنــف الجنــي عــن طريــق التوعيــة، وقدمــت بعــض الخدمــات كتقديــم املشــورة إىل األقــران واإلحــاالت إىل الرعايــة الصحية 

وإتاحــة فــرص التفاعــل االجتاعــي وإعــادة اإلدمــاج االجتاعــي مــن خــالل تحقيــق االســتقالل املــايل )املرجــع نفســه(.
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 يف بعض السياقات، كانت خطوط املساعدة مجدية يف التواصل مع البالغني واألطفال

الذين يعانون من املامرسات الجنسية املثرية للمشاكل أو الضارة

يقــدم )Finkelhor )1983 cited in Engelbrecht 2018 منوذًجــا لفهــم الســبب وراء احتاليــة قيــام شــخص مــا باالعتــداء 

الجنــي وكيفيــة ذلــك. وهــو يوضــح أربعــة رشوط مســبقة لالعتــداء الجنــي )املرجــع نفســه(: 1( اإلثــارة، مبا يف ذلــك حدوث 

اإلثــارة الجنســية بســبب األطفــال أو بإيذائهــم؛ 2( عــدم وجــود عوامــل كبــح داخليــة، فيجــب أن يســمح املعتــدي لنفســه 

مبارســة الجنــس مــع األطفــال، األمــر الــذي يتطلــب، عــى ســبيل املثــال، عــدم التعاطــف وعــدم الســيطرة عــى النفــس؛ 3( 

عــدم وجــود عوامــل كبــح خارجيــة، والتــي تتضمــن حــاة األطفــال يف البيئــة كاآلبــاء واملعلمــن والقانــون وحتــى وجــود يشٍء 

بســيط كاإلنــارة العامــة؛ 4( عــدم املقاومــة: مقاومــة الطفــل لالعتــداء الجنــي، وغالًبــا مــا يتــم اســتهداف األطفــال الضعفــاء 

ــا مــا ُيســتخدم هــذا النمــوذج يف تصميــم التدخــالت الوقائيــة، إال أنــه  بوجــٍه خــاص واســتخدام أســاليب الســتالتهم. وغالًب

غالًبــا مــا يتجاهــل الرطــن األول والثــاين، ومثــة هيمنــة للتدخــالت التــي تركــز عــى تثقيــف األطفــال، وخاصــًة الفتيــات، فيــا 

يتعلــق بالــرط الرابــع. Stop It Now 13 )توقــف اآلن( هــي إحــدى التدخــالت يف اململكــة املتحــدة التــي ثبــت تحقيقهــا 

لنتائــج إيجابيــة لــدى األشــخاص الذيــن يطلبــون املســاعدة يف تغيــر ســلوكياتهم وأفكارهــم ويحصلــون عليهــا. وهــي تطلــق 

ــق إزاء الســلوك الجنــي للبالغــن أو األطفــال أو ممــن  ــة للبالغــن ممــن يعرتيهــم القل الحمــالت وتقــدم املســاعدة الهاتفي

ينتابهــم القلــق حيــال األفــكار الجنســية تجــاه األطفــال، وكذلــك البالغــن القلقــن بشــأن ســلوكهم الجنــي عــر اإلنرتنــت.

التدخالت الوقائية من املستوى الثالث 

 يبدو أن هناك افتقاًرا كبرًيا إىل التدخالت من املستوى الثالث للفتيان

نظًرا لالعرتاف املحدود الذي قد يتأثرون به

أثبــت Hendry وآخــرون )2014( أن معظــم التدخــالت مــن هــذا املســتوى املهتمــة بتــرضر الفتيــان مــن العنــف الجنــي 

تركــز عــى معالجــة املارســات الجنســية الضــارة للفتيــان وليــس عــى االعتــداء الجنــي عليهــم. وهــذا عــى األرجــح بســبب 

النظــر إىل الفتيــان بطريقــة متحيــزة جنســانًيا، كــا ناقشــنا ذلــك بالفعــل. أثبــت Lompero و)Engelbrecht )2012: 33 أنــه 

عنــد اكتشــاف مارســات جنســية ضــارة، "ظــل معظــم اآلبــاء يف الفلبــن متخذيــن موقًفــا ســلبًيا، زاعمــن أن األطفــال كانــوا 

يلعبــون فحســب، أو مــن خــالل اعتبارهــم أن تلــك املارســات مــا هــي إال فضــول وتجريــب جنــي طبيعــي". وعندمــا يتعلــق 

ــدرة  ــداء تحــد مــن ق ــذا االعت ــق االعــرتاف به ــي تقــف يف طري ــات الت ــإن التحدي ــان، ف ــداء الجنــي عــى الفتي ــر باالعت األم

ــة بشــأن احتياجاتهــم وأفضــل  ــل مــن قاعــدة األدل ــذي مــن شــأنه أن يقل ــان عــى الحصــول عــى الخدمــات، األمــر ال الفتي

ســبل تلبيتهــا. وتحــدد إحــدى الدراســات عــن تــرضر الرجــال والفتيــان مــن العنــف الجنــي خــالل األزمــة الســورية عــدًدا 

مــن التدخــالت مــن املســتوى الثالــث املجديــة يف الــرق األوســط، لكنهــا تذكــر أن تلــك التدخــالت قــد تكــون متحيــزة ضــد 

الذكــور املحبــن للجنــس اآلخــر، يف حــن يعتقــد مقدمــو الخدمــات أن اإلنــاث والذكــور املحبــن للجنــس اآلخــر فقــط هــم 

.)Chynoweth 2017( مــن يتعرضــون لخطــر العنــف الجنــي

الفتيــان باتبــاع آليــات تســوية املنازعــات  الثقافــات، قــد تفضــل األرس التصــدي لالعتــداء الجنــي عــى  يف بعــض 
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الفتيــان  الفتيــات )Chynoweth 2017(. وغالًبــا مــا تواجــه  التقليديــة، مثلــا يفعلــون عنــد حــدوث اعتــداء عــى 

;Frederick 2010; Smith 2012( الطفــل  لحايــة  داعمــة  غــر  أنظمــة  االعتــداء  عــن  يبلغــون  الذيــن   وأرسهــم 

ــن اململكــة املتحــدة:  ــات الرئيســين م ــي املعلوم ــال أحــد مقدم ــك ق Vorng 2014; Pawlack and Barker 2012(. ويف ذل

"نقــدم للطفــل أقــل خدمــة نظــًرا لجنســه [...] إننــا نجعلــه أكــر عرضــة للخطــر ألننــا ال نــرى أمامنــا طفــاًل ولكننــا نــراه رجــاًل" 

ــة العامــة  ــون وأعضــاء النياب ــة الطفــل، كمســؤويل إنفــاذ القان ــة يف نظــام حاي )KI 7(. توضــح األبحــاث أن الجهــات الفاعل

والقضــاة، ال تعتقــد أنــه يكــن االعتــداء عــى الفتيــان )Oosterveld 2014(. وقــال أحــد مقدمــي املعلومــات الرئيســين يف 

جنــوب أفريقيــا إن رجــال الرطــة "ال يعتقــدون فعــاًل أنــه يكــن االعتــداء عــى صبــي [كــا] أنهــم ليســوا متأكديــن مــن 

بروتوكوالتهــم وإجراءاتهــم" )KI 18 South Africa(. يــرى بعــض مقدمــي الخدمــة أنــه مــن الطبيعــي أن يتبــادل الفتيــان 

اليافعــون الجنــس عــى ســبيل الخدمــة وقــد يــرون أن هــذه الحالــة مؤذيــة أو اســتغاللية فقــط عندمــا يكــون فــارق الســن 

ملحوًظــا بشــكٍل خــاص )Pawlak and Barker 2012(. ويزعــم )Russell )2007 أن هــذا األمــر ينطبــق بشــكٍل خــاص عــى 

حــاالت النــزاع التــي ُيقبــل فيهــا العنــف الجنــي نظــًرا ألنــه نتيجــة حتميــة لهــا.

ــم ــب أرسه ــن جان ــذ م ــم والنب ــب مجتمعاته ــن جان ــم م ــداء بالوص ــن االعت ــون ع ــذي يبلغ ــان ال ــرض الفتي ــا يتع ــا م  غالًب

Pawlak and Barker 2012; Hilton 2008; Subedi 2002; Frederick 2010; Davis and Miles 2013; UNHCR 2012;( 

 Eckman 2007; Haile, Kebeta and Kassie 2013; Oosterveld 2014; Karlsson and Karkara 2003; 

Ricardo and Barker 2008(. غالًبــا مــا تتلقــى األرس التــي تبلــغ عــن االعتــداء اللــوم باعتبــار أنهــا تتكــون مــن آبــاء مهملــن 

أو يتصفــون بأخــالٍق ســيئة )Chynoweth 2017(. وقــد تواجــه أيًضــا بعــض العقبــات بســبب عالقــات الســلطة يف املجتمعــات 

ــذي يتســبب يف حــدوث  ــر ال ــة، األم ــات الريفي ــة يف املجتمع ــة وقوي ــاء واملدرســون شــخصيات محرتم ــد األطب ــة. وُيع املحلي

 KI 13 South Africa; KI 17 Afghanistan;( مشــكالت عنــد إبــالغ اآلبــاء عــن ارتــكاب تلــك الشــخصيات لالعتــداء الجنــي

KI 3 Nepal(. ففــي أفغانســتان، ُوضــع الفتيــان الذيــن اعتــدى عليهــم مديــر مدرســة يف مركــز احتجــاز يف حــن مل ُيتخــذ أي 

ــة"  ــه لترصفهــا بدافــع "املصلحــة الذاتي ــار املجتمــع عــى طفــل ووالدي ــال، ث ــر املدرســة )KI 17(. ويف نيب إجــراء ضــد مدي

عندمــا أبلغــا عــن اعتــداء طبيــب عــى طفليهــا جنســًيا )KI 3 Nepal(. ويف النهايــة، كان مــن الصعــب جــًدا عــى األرسة أن 

تظــل يف املجتمــع يف حــن تــرك الطفــل املدرســة )املرجــع نفســه(. لتجنــب العــار والخــزي واالســتبعاد االجتاعــي، يحــاول 

.)KI 17 Afghanistan; KI 3 Nepal( كثــر مــن اآلبــاء تســوية مثــل هــذه الحــاالت بصــورٍة غــر رســمية يف املجتمــع

ال يحصــل األطفــال املثليــون والشــواذ واملخنثــون واملتحولــون جنســًيا يف أغلــب األحيــان عــى الدعــم الــكايف مثــل 

غرهــم مــن األطفــال، نظــًرا "لعــدم مالمئــة الظــروف لهــم يف أي مــكان" )KI 6 Global( يف ظــل نطــاق الخدمــات 

ــة ــب النمطي ــة والقوال ــز يف املعامل ــم والتميي ــة والوص ــاب املثلي ــة لره ــتويات املرتفع ــن املس ــم م ــى الرغ ــذا ع ــد، وه  املوح

)Pawlak and Barker 2012( التــي يواجهونهــا والتــي يتعــرض لهــا كثــٌر مــن الفتيــان امُلعتــدى عليهــم جنســًيا عــى يــد شــخص 

مــن نفــس جنســهم بــرصف النظــر عــن ميولهــم الجنســية. وتعتــر املثليــة الجنســية محرمــة أو غــر قانونيــة يف معظــم الــدول، 

 Pawlak and( وهــذا يشــكل تحدًيــا كبــًرا للمنظــات التــي تعمــل عــى حل مشــكلة العنــف الجني الــذي يتــرضر منــه الفتيــان

 Barker 2012; KI 8 Ghana(. وتــويص منظمــة "ECPAT" بأنــه مــن الــرضوري عنــد العمــل مــع الفتيــان الذيــن تم اســتغاللهم

،)ONG Raices 2010( الجنــي  لنشــاطهم  التجــاري  االســتغالل  الجنســية وظــروف  بــن هويتهــم  التفريــق   جنســًيا 

.)ECPAT 2010( ومن الرضوري أيًضا إتاحة الفرصة لهم لالشرتاك بنشاطهم الجني بطريقٍة حرة وبناءة
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يجب تجهيز أنظمة حامية الطفل عىل أفضل وجه لتلبية احتياجات الفتيان املترضرين من العنف الجنيس

ــة، ويف  ــال االنتقامي ــذاء واألع ــادة اإلي ــن إع ــوف م ــو الخ ــي ه ــف الجن ــن العن ــالغ ع ــدم اإلب ــيوًعا لع ــر ش ــباب األك ــن األس م

ــبًبا  ــار س ــب الع ــل جل ــد يث ــام )Digidiki and Bhabha 2017(. وق ــة يف النظ ــام الثق ــال مت ــق األطف ــاالت، ال يث ــن الح ــرٍ م كث

آخــر للعــدول عــن اإلبــالغ. وقــد أظهــرت إحــدى الدراســات التــي أجرتهــا منظمــة الصحــة العامليــة اتجاًهــا ناشــًئا عــن الطبيعــة 

ــل ــن التواص ــهر م ــدة أش ــد ع ــا إال بع ــتار غالًب ــا الس ــف عنه ــي ال ُيكش ــان، الت ــن الفتي ــرٍ م ــكالت كث ــات ومش ــة الحتياج  الخفي

)WHO 2000; cited in Hilton 2008(. وتنــدرج النهــج طويلــة األجــل واملرونــة واإلبــداع ضمــن العوامــل الرضوريــة للتصميــم 

الفعــال للرامــج )املرجــع نفســه(. ويف كثــرٍ مــن الــدول، نــادًرا مــا يكــون رجــال الرطــة عــى درايــة تامــة باملوضــوع، وعــادًة مــا 

ــا أنــه  يفتقــرون إىل التدريــب املتخصــص، وعــى وجــه التحديــد فيــا يتعلــق باالســتجابات املواتيــة لألطفــال، وال يصدقــون غالًب

.)KI 3 Nepal; K 8 Philippines; KI 10 Ghana; KI 14 Ghana; KI 18 South Africa( يكــن االعتــداء عــى الفتيــان 

وأوضــح أحــد مقدمــي املعلومــات الرئيســين كيــف أن األبحــاث تشــر إىل أن نظــام حايــة الطفــل يف جنــوب أفريقيــا 

ــن  ــن االجتاعي ــون لألخصائي ــاطة ال يفصح ــال ببس ــث إن األطف ــاح، حي ــان واإلفص ــألة الفتي ــق مبس ــا يتعل ــة في ــف للغاي ضعي

املحرتفــن أو غرهــم يف النظــام )KI 20(. ويتعــن كذلــك أن يكــون مقدمــو الخدمــة اآلخريــن، مبــا يف ذلــك املعلمــون 

ــون  ــاذ القان ــون والقامئــون عــى إنف ــون الصحي ــة واألخصائي ــة البديل ــو الرعاي ــون ومســاعدوهم ومقدم ــون االجتاعي واألخصائي

ــان املترضريــن مــن العنــف الجنــي  واملحامــون والقضــاة متمكنــن يف معارفهــم واتجاهاتهــم وقدراتهــم مــن أجــل دعــم الفتي

)UNICEF Philippines and Council for the Welfare of Children 2015(. وهــذا يتطلــب مــن مقدمــي الخدمــة، وعــى 

وجــه التحديــد هــؤالء العاملــن يف قطاعــي الصحــة والتعليــم، فهــم وإدراك التغــرات والصعوبــات التــي تتطلــب إجــراء بعــض 

املناقشــات ومزيــًدا مــن املشــاركة مــع مقــدم خدمــة متخصــص )KI 11 Global(. ويجــب أن يتضمــن هــذا الرتكيــز عــى الوعــي 

بالجنــس والنشــاط الجنــي وكيفيــة التصــدي لرهــاب املثليــة والوصــم الــذي قــد ينشــأ مــن إقامــة عالقــات جنســية بالــرتايض بــن 

.)Pawlak and Barker 2012( البالغــن أو االعتــداء الجنــي مــن جانــب أحــد األشــخاص مــن نفــس الجنــس

ــض  ــات، كبع ــض البيئ ــي بع ــي. فف ــداء الجن ــون لالعت ــن يتعرض ــان الذي ــة الفتي ــة القانوني ــم األنظم ــا تدع ــادًرا م ــذا ون ه

املناطــق يف أمريــكا الالتينيــة، ال يتــم التعامــل مــع االعتــداء الجنــي عــى األطفــال عــى أنــه جريــة لكــن كقضيــة أخالقيــة، 

ــا ال تكــون  ــى عندم ــال )Hendry et al. 2014(. حت ــن األطف ــا م ــا عدائًي ــة موقًف ــدول تتخــذ اإلجــراءات القضائي ويف بعــض ال

نظــم العدالــة عدوانيــة بشــكٍل رصيــح ضــد األطفــال، فــإن الحاجــة إلعــادة ذكــر تجاربهــم يف جلســة املحكمــة تتطلــب الدعــم 

وتوفــر املــوارد لتجنــب إصابتهــم بصدمــات نفســية جديــدة )KI 20 South Africa(. ويتمثــل أحــد أمثلــة توفــر املــوارد يف 

إنشــاء "غــرف زرقــاء" يف بلغاريــا مبوجــب التوجيــه األورويب رقــم 2012/29 الــذي يكــن الطفــل مــن اإلدالء بإفــادة للمحكمــة 

ــت  ــك، أثبت ــع ذل ــه )Raicheva 2016(. وم ــا لوج ــه وجًه ــى علي ــة املدع ــة أو مقابل ــوس يف املحكم ــه الجل ــن علي دون أن يتع

ــل القوانــن والسياســات لجعــل اســتخدامها  ــه قــد يتعــن تعدي ــا وأن ــات دامئً ــه ال ُتســتخدم هــذه اآللي ــا أن التجــارب يف بلغاري

ــي  ــن تلق ــان م ــع الفتي ــون ملن ــات محــددة يف القان ــع عقب ــة م ــا )املرجــع نفســه(. وتتحــد هــذه املشــاكل النظامي ــًرا إلزامًي أم

ــا يف  ــن إىل أن يظهــروا كضحاي ــداء الجنــي جاهدي ــن تعرضــوا لالعت ــان الذي ــد يســعى الفتي ــة. وق رًدا شــافًيا مــن نظــم العدال

أعــن القانــون، نظــًرا للعــادات االجتاعيــة التــي تتســبب يف وجــود نزعــة لــدى الفتيــان يف اللجــوء إىل العنــف والجريــة مــن 

أجــل التعامــل مــع تجاربهــم )KI 9 UK(. يف كثــٍر مــن البيئــات، تتنــاول التريعــات االعتــداء واالســتغالل الجنــي للفتيــات 

Hilton 2008; Frederick 2010; KI 12 Nepal( فقــط، ويــكاد ال توجــد أنظمــة قانونيــة قوميــة تعــرتف باغتصــاب الفتيــان 

ــا مــا تكــون القوانــن الجنائيــة واإلجرائيــة غــر واضحــة أو غــر كاملــة أو رديئــة التنفيــذ  ;Chynoweth 2017(. كــا أنــه غالًب

ــلوك  ــة بالس ــة املتعلق ــواط القدي ــن الل ــة قوان ــال الرط ــتخدم رج ــيا، يس ــوب آس ــن دول جن ــد م )Hilton 2008(. يف العدي

الجنــي املثــي ملعاقبــة الفتيــان الذيــن تــم اســتغاللهم جنســًيا )Frederick 2010(. وقــد يفشــل القانــون أيًضــا يف حايــة بعــض 
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املجموعــات: يف باكســتان، فعــى ســبيل املثــال، تنطبــق بعــض أحــكام قانــون التصــدي لبغــاء األطفــال عــى الفتيــات دون ســن 

 Frederick( السادســة عــرة فقــط، األمــر الــذي يحــول دون حايــة الفتيــان والفتيــات الــاليت تتجــاوز أعارهــن هــذا الســن

2010(. ويف حــال تواجــد القانــون ذي الصلــة، قــد ال يتــم إنفــاذه أو تنفيــذه عــى أكمــل وجــه. يف بــرو، عــى الرغــم مــن وجــود 

ــا مــا ُينــح الجنــاة حصانــة  قوانــن تجــّرم االعتــداء الجنــي عــى األطفــال، إال أنــه ُيســمح بارتكابــه عــى نطــاٍق واســع وغالًب

.)Hendry et al. 2014(

 قد ال تروق طريقة تقديم الخدمات من املستوى الثالث للفتيان

ــدث  ــم التح ــب عليه ــا يصع ــا م ــه غالًب ــث إن ــا حي ــان دوًم ــع الفتي ــا م ــدث نفًع ــالج بالتح ــات الع ــتخدام جلس ــدي اس ال يج

ــا  ــات الرئيســين مــن غان ــة. وأوضــح أحــد مقدمــي املعلوم ــم الذكوري ــة واملفاهي ــم نظــًرا للضغــوط الثقافي عــا حــدث له

كيــف أن إقامــة العالقــات مــع الفتيــان أكــر فعاليــة عندمــا تكــون عــى أســاس األلعــاب واألنشــطة )KI 14 Ghana(. وقــد 

ثبتــت فعاليــة األنشــطة ذات الطاقــة املرتفعــة يف مجموعــة متنوعــة مــن البيئــات كجنــوب رشق آســيا، وقــد تكــون خطــوط 

ــان  ــاج الفتي ــا يحت ــة، ك ــاظ عــى الرسي ــة والحف ــان الهوي ــون كت ــم يفضل ــور، خاصــًة ألنه ــة بالنســبة للذك املســاعدة جذاب

العاملــون إىل املرونــة يف ســاعات العمــل )Hilton 2008; Chynoweth 2017(. يف غيانــا، فّضــل حــوايل ثلــث الفتيــان الذيــن 

ُقدمــت لهــم خدمــات استشــارية عــدم قبــول هــذا العــرض، لــذا فــإن جــزًءا بــارًزا مــن التدخــل ذي الصلــة يتضمــن مســاعدة 

.)KI 2( الفتيــان عــى إدراك أنــه تــم االعتــداء عليهــم جنســًيا

ــد أو  ــس الواح ــج الجن ــا إذا كان نه ــح م ــن الواض ــس م ــان، لي ــة للفتي ــات املقدم ــرات يف الخدم ــد الثغ ــة س ــار عملي ويف إط

ــع األخــذ يف  ــة )KI 11 Global(، م ــم حســب البيئ ــن التقيي ــٍد م ــراء مزي ــب إج ــا يتطل ــة، م ــر فعالي ــيكون أك الجنســن س

االعتبــار آراء األطفــال وأفكارهــم بشــأن اإليجابيــات والســلبيات املحتملــة، مبــا يف ذلــك ازدواجيــة توفــر املــوارد. ومــع ذلــك، 

.)Chynoweth 2017( ــور ــبة للذك ــخيفة بالنس ــون س ــد تك ــًة ق ــاث رصاح ــتهدف اإلن ــي تس ــات الت ــح أن الخدم ــن الواض  م

ــرور  ــن مب ــي، لك ــتغالل الجن ــوا لالس ــن تعرض ــان الذي ــة الفتي ــًزا لرعاي ــح Fundación Renacer مرك ــام 2000، افتت يف ع

الوقــت أثبــت أنــه كان أكــر جــدوى لألطفــال أن يشــاركوا تجاربهــم يف البيئــات املختلطــة )ECPAT 2011(. ويــرى 

ــة توضــح  ــا االعتــداء مــن الذكــور يثلــون مجموعــة متميــزة ذات احتياجــات متنوعــة ويستشــهدون بأدل آخــرون أن ضحاي

أن الخدمــات التــي تراعــي االعتبــارات الجنســانية أكــر فعاليــة يف دعــم الشــفاء والتعــايف )Hendry et al. 2014(. يف 

جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، يتعــض الذكــور الناجــون مــا يطلقــون عليــه الخدمــات القــارصة عــى اإلنــاث وإضفــاء الطابــع 

.)OCHA 2016( األنثــوي عــى القضيــة، مــا يفــي بــدوره إىل الشــعور بالخــزي والعــار عنــد اســتخدام خدمــات النســاء 

وُتتــاح الكثــر مــن الخدمــات الخاصــة بالالجئــن الســورين للفتيــان لكنهــا تكــون موجهــة إىل الفتيــات، واألغلبيــة العظمــى من 

األخصائيــن االجتاعيــن مــن النســاء عــى الرغــم مــن أن الفتيــان )باســتثناء الفتيــان مــن مجتمــع املثليــن ومزدوجــي امليــل 

 Chynoweth( ــم ــع الرجــال عــن تجاربه ــون التحــدث م ــس( يفضل ــة الجنســانية ومزدوجــي الجن ــري الهوي ــي ومغاي الجن

2017(. ويســتخدم األخصائيــون الصحيــون يف الغالــب مخططــات لتوجيــه عمليــات التقييــم بعــد حــدوث عنــف جنــي متيــز 

ــا  ــد يكــون مجدًي ــان ق ــم الفتي ــادي" لدع ــج "ري ــداد برنام ــرى آخــرون أن إع ــة فقــط )KI 2 Guyana(. وي األجســاد األنثوي

ــو يف  ــة العض ــا، املؤسس ــتيب كمبودي ــت س ــت "فرس ــات )KI 11 Global(. قام ــة االحتياج ــى معرف ــرون ع ــاعدة اآلخ ملس

منظمــة فاميــي فــور إيفــري تشــايلد - عائلــة لــكل طفــل، بإعــداد تدريــب متعمــق بشــأن االعتــداء عــى الفتيــان واملشــاركة 

.)KI 5 Global( ــم معه
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 الحاجة إىل الرتكيز عىل الوقاية من االنفصال األرسي وإعادة اإلدماج

عــى الرغــم مــن أنــه مــن املقبــول عموًمــا كأحــد أفضــل املارســات أن يتــم اســتبعاد املعتديــن جنســًيا عــى األطفــال مــن 

ــن  ــة م ــة بديل ــه يف دار رعاي ــل ووضع ــتبعاد الطف ــم اس ــزال يت ــات ال ي ــن البيئ ــٍر م ــه يف كث ــع، إال أن ــت األرسة أو املجتم بي

أجــل الحفــاظ عــى ســالمته. وهــذا األمــر يثــر إشــكالية لعــدٍد مــن األســباب، فاألطفــال يحتاجــون إىل دعــم مــن مقدمــي 

رعايــة آمنــن وودوديــن ودامئــن الســتمرار منوهــم وتطورهــم، وغالًبــا مــا يتعافــون متاًمــا مــن العنــف الجنــي يف ظــل بيئــة 

ودودة ووقائيــة. وتحظــى التدخــالت التــي تشــتمل عــى مقدمــي رعايــة داعمــن بفرصــٍة أكــر مــن النجــاح طويــل األجــل 

)Tabachnick and Pollard 2016; KI 1 Cambodia(. باإلضافــة إىل ذلــك، يكــن مســاعدة األرس أيًضــا عــى تقديــم الدعــم 

.)KI 18 South Africa( طويــل األجــل بعــد انتهــاء الخدمــات الخارجيــة

وعــى العكــس مــن ذلــك، قــد تعــرض الرعايــة البديلــة رديئــة الجــودة األطفــال ملزيــٍد مــن مخاطــر االعتــداء، عــى النحــو 

الــوارد أعــاله. ومــع ذلــك، بالنســبة لبعــض األطفــال، لــن يكــون البقــاء مــع مقدمــي الرعايــة املعتاديــن بالنســبة لهــم مــن 

ــداء أو  ــر، أو إذا أدى االعت ــاك مخاط ــزال هن ــع وال ت ــداء يف األرسة أو املجتم ــدث االعت ــيا إذا ح ــا، ال س ــم العلي مصلحته

اإلهــال إىل تعــرض الطفــل للعنــف الجنــي. ومــن الــرضوري يف هــذه الحــاالت إجــراء تقييــم فــردي لــكل طفــل بشــأن 

مــا إذا كانــت هنــاك حاجــة إىل "االنفصــال الوقــايئ" عــن األرسة أو مــا إذا كانــت املســاملة والبقــاء مــع األرسة أمــًرا اختيارًيــا 

)Romero Cabrera et al. 2014(. وقــدم Romero Cabrera وآخــرون )2014( قامئــة تقييــم مرجعيــة لهــذا الغــرض 

ــل  ــاون الطف ــل تع ــاء املســؤولية املشــرتكة وتقلي ــك إلغ ــا يف ذل ــج عكســية مب ــه نتائ ــد يكــون ل وأوضحــوا أن االســتبعاد ق

ــداع األطفــال يف  ــذا قــد تــؤدي هــذه القــرارات إىل إي مــع التدخــالت وتكــرار أو إنشــاء ســجالت االســتبعاد واإلهــال. ل

ــا، فإنــه يتعــن دعــم اآلبــاء يف دورهــم مــن جانــب  دار رعايــة بديلــة طويلــة األجــل. وألن منــع هــذا يعتــر أمــًرا رضورًي

 .)KI 5 Global( مقدمــي الخدمــة الذيــن عــى درايــة بالدعــم الــالزم ومتمرســن يف تقديــه، الــذي غالًبــا مــا يكــون ناقًصــا

ــال  ــع األطف ــا م ــؤيت مثاره ــي ت ــف الجن ــن العن ــن م ــال املترضري ــة لألطف ــج الداعم ــن الرام ــًرا م ــر أن كث ــر بالذك جدي

ــة يف دار  ــرتات إقام ــن ف ــد يتضم ــذي ق ــان األرسة، ال ــد بني ــاج وتوطي ــادة اإلدم ــرص إع ــز بعن ــم وتتمي ــن أرسه ــن ع املنفصل

رعايــة بديلــة. وقــد تتمكــن أرسة الطفــل املمتــدة أو أصدقــاء األرسة مــن تقديــم الرعايــة املناســبة يف شــبكة أقــارب 

ــًرا  ــار نظ ــل خي ــي أفض ــودة ه ــة الج ــي عالي ــة التبن ــون رعاي ــد تك ــبة، ق ــر مناس ــرىب غ ــة الق ــون رعاي ــا تك ــل. وعندم الطف

ــان  ــة كارهــن للفتي ــة البديل ــو الرعاي ــد يكــون مقدم ــك، ق ــع ذل ــة. وم ــة واملجتمعي ــة األرسي ــال يف الرعاي ــا ُتبقــي األطف ألنه

املتلقــن لتلــك الرعايــة )KI 1 Cambodia( ولــن يحتــاج مقدمــو الرعايــة البديلــة إىل التدريــب املتخصــص والدعــم 

 .)KI 18 South Africa; Hilton 2008( الجنــي  للعنــف  تعرضــوا  الذيــن  األطفــال  رعايــة  مــن  للتمكــن  املســتمر 

ــكل  ــة ل ــري تشــايلد - عائل ــو إيف ــي ف ــي، املؤسســة العضــو لفامي ــداء الجن ــن االعت ــالج م ــة والع ــز الحاي ــد مرك ــد أع وق

ــة املحتملــن عــى التعامــل مــع املشــاعر  ــة يســاعد مقدمــي الرعاي ــة البديل ــا ملقدمــي الرعاي ــاًل تدريبًي طفــل يف الفلبــن، دلي

.)Engelbrecht 2016( الصعبــة حيــث إنهــم يتعرفــون مــن خاللــه عــى مزيــٍد مــن املعلومــات عــن االعتــداء الــذي حــدث 

والدليــل حســاس لحقيقــة أنــه يكــن االعتــداء جنســًيا عــى الفتيــان، عــى الرغــم مــن أنــه ال يتضمــن مــواد خاصــة بالفتيــان. 

ــو يف  ــة العض ــداده للمنظم ــم إع ــذي ت ــية )Romero Cabrera et al. 2014( ال ــلوكيات الجنس ــات الس ــل ترصف ــح دلي يوض

تشــيي Paicabi التابعــة ملؤسســة "فاميــي فــور إيفــري تشــايلد 	 عائلــة لــكل طفــل" الخطــوات والتوجيهــات العمليــة لدعــم 

مقدمــي الرعايــة البديلــة واألرس لالســتجابة لألطفــال الذيــن تــم االعتــداء عليهــم جنســًيا أو قامــوا بإيــذاء اآلخريــن بســلوكهم 

الجنــي، ولدعــم إعــادة اإلدمــاج طويــل األجــل لهــؤالء األطفــال. بعــد علمهــا بأنــه ســيتم ترحيــل كثــٍر مــن األطفــال الذيــن 

تعرضــوا للعنــف الجنــي إىل دور الرعايــة الســكنية، توفــر املنظمــة العضــو يف كمبوديــا First Step التابعــة ملؤسســة "فاميــي 
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فــور إيفــري تشــايلد 	 عائلــة لــكل طفــل" الخدمــات يف مجــال بنــاء القــدرات للعاملــن يف دور الرعايــة الســكنية، مــا يــؤدي 

دوًرا هاًمــا يف تعــايف األطفــال )KI 1 Cambodia(. وأثبتــت النتائــج املســتقاة مــن األبحــاث التــي ُأجريــت يف نيبــال لصالــح 

ــد  ــاًرا آخــر ق ــل خي ــد، يث ــٍع جدي ــال إىل موق ــك االنتق ــا يف ذل ــوم، مب ــش املســتقل املدع RISE Learning Network أن العي

يتعــن النظــر فيــه مــن جانــب الفتيــان األكــر ســًنا الذيــن يعتــرون العــار والوصــم الــذي تعــرض لــه الفتيــان وأرسهــم يف 

املجتمــع الــذي يعيشــون فيــه أمــًرا خطــًرا للغايــة. 

ــم  ــرق تقيي ــل وط ــم الطف ــى دع ــدرة األرسة ع ــاج إدراك ق ــادة اإلدم ــل إع ــن أج ــة م ــود املبذول ــن الجه ــب أن تتضم يج

ومنــع تعــرض الطفــل ملزيــٍد مــن مخاطــر االعتــداء عليــه أو عودتــه إىل االنفصــال )KI 1 Cambodia(. وقــد يكــون 

ــًرا يف  ــي منت ــف الجن ــح العن ــًة إذا أصب ــال، خاص ــا األطف ــاج إليه ــي يحت ــة الت ــر الحاي ــم األرس لتوف ــرضوري دع ــن ال م

املجتمــع وأدى إىل الوصــم والتمييــز يف املعاملــة والتهميــش. وقــد يــؤدي هــذا االســتبعاد، باإلضافــة عوامــل أخــرى 

كاالفتقــار إىل الدعــم أو عــدم وجــود بدائــل للدخــل، إىل أن يصبــح بعــض الفتيــان أكــر عرضــة للخطــر والتعــرض 

غانــا  مــن  الرئيســين  املعلومــات  أحــد مقدمــي  وأوضــح   .)Hilton 2008( املســتمر  الجنــي  واالســتغالل  لالعتــداء 

ــة(  ــات املحلي ــي الحكوم ــار وممث ــاء والكب ــع )كالرؤس ــين يف املجتم ــة الرئيس ــاب املصلح ــة إرشاك أصح ــتان أهمي وأفغانس

املعنيــة لــألرس  الثقافيــة ومشــجعة وداعمــة  الحساســيات  تراعــي  بطريقــة  القضايــا  التحــدث عــن   الذيــن يكنهــم 

.)KI 14 Ghana; KI 17 Afghanistan(

 تدعم التدخالت العالجية املقدمة لألطفال وأرسهم عملية التعايف بشكل كبري ولكنها نادًرا ما تكون متاحة

قــد يتطلــب التعــايف مــن تجربــة االعتــداء الجنــي عنــد بعــض األطفــال نهًجــا عالجًيــا مكثًفــا، ففــي البيئــات التــي يكــون فيهــا 

دور الرعايــة ذات جــودة عاليــة )بوجــود املوظفــن املحرتفــن املدربــن جيــًدا الذيــن يكنهــم تقديــم الدعــم املطلــوب واملــوارد 

الكافيــة عــى مــدار الســاعة لضــان وجــود موظفــن جيديــن يرتقــوا ملســتوى الطفــل وبيئــة منزليــة ذات جــودة(، يكــون مــن 

األفضــل تقديــم هــذه التدخــالت العالجيــة لبعــض األطفــال يف دور الرعايــة، حيــث يكــن معالجــة الصدمــة واالنهيــار الناتــج 

عــن التعلــق وكذلــك الصعوبــات الســلوكية املرتبطــة بهــا )Narey 2016(. وتقــدم The Mulberry Bush، املؤسســة العضــو 

يف منظمــة "فاميــي فــور إيفــري تشــايلد - عائلــة لــكل طفــل" يف اململكــة املتحــدة، هــذه الخدمــة،14 حيــث توفــر برنامــج 

عالجــي لألطفــال أثنــاء العمــل عــى إعــادة اإلدمــاج مــع أرسهــم ســواء أكانــوا عائالتهــم األصليــة أو مقدمــي خدمــات الرعايــة 

لــذوي القــرىب أو مقدمــي خدمــات رعايــة التبنــي أو األرسة املتبنيــة. وتســتهدف The Mulberry Bush األطفــال الذين يرتاوح 

أعارهــم مــا بــن 5 إىل 13 عاًمــا، ويســتند عملهــا إىل املبــادئ الديناميكيــة النفســية والنظاميــة، وتعمــل بشــكل تعــاوين مــع 

الوالديــن ومقدمــي الرعايــة والشــبكات املهنيــة. وتتضمــن هــذه الطريقــة أهميــة الدعــم العكــي للموظفــن ملســاعدتهم عى 

معالجــة التأثــر الناتــج مــن العمــل مــع األطفــال املصابــن بصدمــات نفســية والذيــن تعرضــوا العتــداء جنــي. ويتيــح هــذا 

للموظفــن البقــاء عــى مقربــة مــن الحــاالت العاطفيــة لألطفــال والتــي ينظــر إليهــا عــى أنهــا الخطــوة األوىل ملســاعدتهم عــى 

الثقــة يف البالغــن. كــا يقــدم أيًضــا رعايــة عالجيــة لــألرس يف نهايــات األســبوع إىل األرس ومقدمــي الرعايــة مــن أجــل أن يعيدوا 

بنــاء الرتابــط األرسي املدمــر بينهــم،15 بنــاًء عــى أســاليب العــالج األرسي املتعــدد. باإلضافــة إىل ذلــك، يتــم الرتكيــز بشــدة 

The Mulberry Bush عــى تعليــم األطفــال. وتوضــح الدوريــات املتعلقــة بالنتائــج طويلــة األمد لألطفــال امللتحقــن مبؤسســة 

/https://mulberrybush.org.uk  14

إن العــالج األرسي املتعــدد هــو نهــج ذو شــعبية متزايــدة يعتمــد عــى األدلــة ويشــمل الجمــع بــن مختلــف العائــالت يف ســياق عالجــي مــن أجــل العمــل املشــرتك للتغلــب عــى كل مــن   15

مشــاكلهم الفرديــة والخاصــة جــدا. للمزيــد مــن املعلومــات، يرجــى االطــالع عــى

https://www.annafreud.org/training/training-and-conferences-overview/training-at-the-anna-freud-national-centre-for-children-and-families/multi-family-

/therapy
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 Gutman, Vorhaus,( أنــه يكــن لألطفــال أن يحــرزوا نفــس مســتوى التقــدم الــذي يحــرزه األطفــال يف البيئــات العاديــة

.)Burrow and Onions 2018; Price, Herd, Jones and Sampson 2018

  تظهر معظم األدلة عىل التدخالت لدعم تعايف الفتيان أن السلوكيات الجنسية

املؤذية يكون مصدرها البلدان ذات الدخل املتوسط أو املرتفع

Center for the Prevention and Treatment of Child Sexual Abuse أظهــرت إحــدى الدوريــات املعــدة مــن قبــل 

)مركــز الحايــة والعــالج مــن االعتــداء الجنــي( املؤسســة العضــو يف منظمــة "فاميــي فــور إيفــري تشــايلد - عائلــة لــكل 

ــالت  ــم أن التدخ ــادة تأهيليه ــن وإع ــة يف الفليب ــية مؤذي ــلوكيات جنس ــوا لس ــن تعرض ــال الذي ــالج األطف ــن ع ــل"، ع طف

 Lompero and( كانــت عامــة وليســت مصممــة لتناســب الســلوكيات واالحتياجــات الفرديــة التــي تــم تقييمهــا للطفــل

Engelbrecht 2012(. وغالًبــا مــا تركــز الرامــج عــى تكويــن القيمــة أو بنــاء الشــخصية والعــالج املهنــي والتدريــب عــى 

مهــارات توليــد الدخــل. وُتفيــد الدوريــة أهميــة هــذا النــوع مــن الرامــج ولكنهــا تشــر إىل الحاجــة إىل معالجــة تعقيــد 

املشــكالت واملســائل. فُيــرصح الباحثــون بــأن التدخــالت الناجحــة تتطلــب عالًجــا متخصًصــا خاًصــا بســلوك معــن يتضمــن 

ــدات  ــة املعتق ــادة صياغ ــا وإع ــع الضحاي ــف م ــؤذي والتعاط ــي امل ــلوك الجن ــاط الس ــوابق وأمن ــق لس ــم دقي ــر فه تطوي

ــة )املرجــع نفســه(. ــة والخارجي ــر املهــارات للتحكــم يف الدوافــع الداخلي ــة عــن ســلوكياتهم الجنســية وتطوي املعرفي

يصــف Vigliotti )بــدون تاريــخ( برنامــج عــالج طويــل األمــد لألطفــال يف الواليــات املتحــدة الذيــن تعرضــوا ســلوًكا جنســًيا 

ــذاء مــن خــالل إعــداد دورة  ــن لإلي ــد مــن تعــرض األخري ــع مزي ــزل أو املجتمــع. ويهــدف العــالج إىل من ــا داخــل املن مؤذًي

ــع أهــداف  ــة ووض ــة منتظم ــات عائلي ــة جلس ــع إقام ــبوعياً م ــا أس ــا فردًي ــل عالًج ــى الطف ــالج. ويتلق ــم والع ــاملة للتقيي ش

عالجيــة لجميــع أفــراد العائلــة مــا يســاعد العائــالت عــى حــل املشــكالت وتحديــد نقــاط القــوة واملــوارد املوجــودة والبنــاء 

 CAS-Sexual Violence عليهــا وضــان أن جميــع أفــراد العائلــة ســيكونون يف مأمــن مــن الســلوكيات املؤذيــة األخــرى. إن

ــص  ــة تخصي ــى أهمي ــد ع ــح يؤك ــج ناج ــو برنام ــيي ه ــي( يف ش ــف الجن ــة العن ــج مكافح Control Programme )برنام

 Borduin, Schaeffer and Heiblum 2009; cited in Tabachnick( ــي ــل العالج ــرد وإرشاك األرس يف العم ــالت للف التدخ

.)and Pollard 2016

 Smallbone, Rayment-McHugh and 16،تــم وضــع ثالثــة منــاذج يف أســرتاليا تشــمل احتــاالت تطبيقهــا يف بيئــات أخــرى

)Smith )2013 وتشــمل هــذه النــاذج كافــة األرس، ولكــن الحــظ Smallbone وآخــرون أن العالجــات املســتندة عــى األرسة 

أثبتــت أنهــا تســبب مشــكلة حيــث توجــد انفــكاكات يف العالقــات األرسيــة مــا يشــر إىل أهميــة دور الرعايــة العالجيــة عاليــة 

الجــودة كــا هــو موضــح أعــاله. ويركــز برنامــج Therapeutic Treatment Orders)أوامــر العــالج( عــى الحــد مــن مخاطــر 

حــدوث املزيــد مــن الســلوك الجنــي املــؤذي ومســاعدة األطفــال عــى تطويــر مهــارات جديــدة يف التفكــر والســلوك مــن 

خــالل العمــل الفــردي والجاعــي. ويعــد توفــر مثــل هــذه التدخــالت املتخصصــة يف املواقــع اإلقليميــة والنائيــة أمــراً صعبــاً. 

ويتمثــل الــرد املقــرتح يف إنشــاء نظــام للــراكات التعاونيــة املحليــة الــذي يكــن تنظيمــه وفًقــا لظــروف كل حالــة. يكــن أن 

يكــون ذلــك أمــًرا غــر رســمًيا )عــى ســبيل املثــال مــع الوالديــن وأفــراد األرسة املمتــدة وغرهم مــن أفــراد املجتمع املســؤول( 

أو رســمًيا )عــى ســبيل املثــال مــع املهنين وشــبه املهنيــن املحليــن(. وقــد قامــت Griffith Youth Forensic Service )خدمة 

الطــب الرعــي للشــباب مــن جريفيــث( بوضــع منــوذج للمارســات التعاونيــة مشــابهة وعى أســاس ميــداين، يهــدف إىل توفر 

الوصــول العــادل إىل الخدمــات املتخصصــة بغــض النظــر عــن املوقــع مــن املناطــق الحرضيــة وحتــى املناطــق النائيــة. ويســافر 

األطبــاء إىل العميــل إلجــراء التقييــات وتقديــم خدمــات متخصصــة. وقــد خلــص تقييًا تــم إجــراؤه إىل أن قضاء فــرتات أطول 

باقي النص يف هذه الفقرة يستند إىل )Smallbone et al. )2013 ما مل يرد خالف ذلك.  16
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مــن الوقــت يف التشــاور مــع أفــراد املجتمــع املحــي وغرهــم مــن املهنيــن بخصــوص العمــالء مــن الســكان األصليــن وســكان 

 Allard, Rayment-McHugh, Adams, Smallbone( ــن العــودة إىل الجريــة ــوي يف الحــد م ــر ق ــه تأث ــة ل املناطــق النائي

Multisystemic Therapy for Youth with Problematic Sexual Behaviours برنامــج  إن   .)and McKillop 2016 

)العــالج متعــدد األنظمــة للشــباب الذيــن يعانــون مــن الســلوكيات الجنســية املضطربــة( هــو منــوذج يســتخدم عــى نطــاق 

واســع قائــم عــى األدلــة للعمــل مــع الشــباب ذوي الســلوك الجنــي املضطــرب )Smallbone et al. 2013(. ويتمثــل حجــر 

األســاس يف فعاليــة هــذا الرنامــج يف وضــع خطــة شــاملة مخصصــة لتشــمل حيــاة أي شــاب يخضــع للعــالج وأرستــه ومدرســته 

وبيئتــه )املرجــع نفســه(. ومــع ذلــك، فهــو نهــج مكثــف قــد يتعــذر نقلــه بســهولة إىل األماكــن التــي ال يوجــد بهــا أطبــاء أو 

التــي ال يتواجــد بهــا األطبــاء دامئًــا.
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 الخاتمة والتوصيات

أثبتــت األبحــاث أن األعــراف االجتاعيــة واالقتصاديــة املرتبطــة بالطفولــة والجنــس والذكــورة والنشــاط الجنــي تزيــد 

مــن تعــرض الفتيــان للعنــف الجنــي بطريقــة مبــارشة وغــر مبــارشة. وتســاهم هــذه األعــراف والقيــم يف عــدم اإلبــالغ 

ــات هــن مــن  ــأن الفتي ــة واالفرتاضــات الســائدة ب ــع" الســلوكيات الجنســية املؤذي ــان و"تطبي ــداء الجنــي للفتي عــن االعت

ــل  ــن قب ــان أو تطبيعــه م ــي املــؤذي للفتي ــا ُيســتهان بالســلوك الجن ــاً م ــي. وغالب ــف الجن ــرن بشــكل أســايس بالعن يتأث

مقدمــي الرعايــة كإشــارة طبيعيــة للذكــورة أو تجربــة املراهقــن. ومــع ذلــك، تشــر األدلــة إىل أن هــذه الســلوكيات غالبــاً 

مــا تكــون متجــذرة يف العالقــات العنيفــة التــي تحيــط بهــم وتؤثــر عــى احرتامهــم ألنفســهم وتطــور شــخصيتهم، فاإلهــال 

العــام وإســاءة معاملــة األطفــال وســوء االرتبــاط بــن الوالديــن واألطفــال يكــن أن يكــون دافًعــا للســلوك الجنــي املــؤذي 

لألطفــال ويجعــل الفتيــان أكــر عرضــة لالعتــداء الجنــي.

ينظــر يف الغالــب للعنــف الجنــي الــذي يؤثــر عــى الفتيــان يف البيئــة األرسيــة واملجتمعيــة مــن خــالل عدســات مختلفــة 

عــن االعتــداء الجنــي عــى الفتيــات، ويتــم قبولــه أو رفضــه عــى أنــه أقــل خطــورة وأقــل رضراً ويتــم حتــى اعتبــاره عــى 

ــوم  ــا بعالقــات املقايضــة. ويف حــاالت أخــرى، قــد يل ــا مــا ُيســتهان أيًض ــة". وغالًب ــة الرجول ــه "طقــس انتقــال إىل مرحل إن

الوالديــن الفتيــان ويرونهــم ضعفــاء أو مخنثــن ويصعــب عليهــم رؤيتهــم كضحايــا. وال يتــم تشــجيع الفتيــان عــى اإلبــالغ 

ــداء  ــالغ عــن االعت ــة عــدم اإلب ــك. وتظــل حال ــالغ عــن ذل ــوا باإلب ــد يتعرضــوا للوصــم إذا قام ــداء الجنــي وق عــن االعت

ــل بعــض  ــوم. ُيعام ــر املدع ــل غ ــة الطف ــك نظــام حاي ــات وكذل ــات الســلطة يف املجتمع ــن خــالل عالق ــة م ــي قامئ الجن

األوالد الذيــن يتعرضــون لالعتــداء الجنــي كجنــاة ويتــم اســتبعادهم عــن أرسهــم واحتجازهــم. 

ال تتوفــر املعلومــات الكافيــة عــن العنــف الجنــي الــذي يؤثــر عــى الفتيــان يف الرعايــة البديلــة الرســمية وغــر الرســمية 

ــوا عــن أرسهــم وال يتلقــون أي رعايــة بديلــة هــم أكــر عرضــة للعنــف الجنــي، فالفتيــان  ــان الذيــن انفصل ولكــن الفتي

غــر املصحوبــن املرتبطــن الذيــن يعملــون لحســاب القــوات املســلحة والجاعــات املســلحة الذيــن هاجــروا أو رُشدوا أو 

تــم االتجــار بهــم أو الذيــن يعيشــون مــع أصحــاب العمــل أو يف الشــارع يكافحــون مــن أجــل الحصــول عــى الخدمــات 

عندمــا يتعرضــون للعنــف الجنــي. ومــع ذلــك، هنــاك نقــص يف األدلــة املتعلقــة بالتدخــالت التــي تتنــاول تعــرض الفتيــان 

للعنــف الجنــي يف هــذه البيئــات.

هدفــت هــذه الدراســة إىل تحديــد التدخــالت املصممــة ملنــع العنــف الجنــي الــذي يؤثــر عــى الفتيــان. وتشــر النتائــج إىل 

أن هنــاك حاجــة إىل إســرتاتيجية للوقايــة متعــددة املراحــل للحــد مــن مواطــن الضعــف وعوامــل الخطــر وتحديــد الفتيــان 

ــداء الجنــي أو الســلوك  املعرضــون لخطــر أكــر ومعالجــة عوامــل الخطــر يف وقــت مبكــر والتدخــل عنــد حــدوث االعت

الجنــي املــؤذي. ومــع ذلــك، فــإن عــدم وجــود أدلــة أو بيانــات كافيــة بشــأن االعتــداء الجنــي عــى الفتيــان والســلوك 

الجنــي املــؤذي للفتيــان يؤثــر عــى توافــر وإتاحــة خدمــات الوقايــة والرعايــة والعــالج ذات الصلــة أو الفعالــة.

ــورة  ــي والذك ــاط الجن ــة بالنش ــة املحيط ــراف االجتاعي ــع األع ــل م ــة إىل التعام ــة امللح ــة الحاج ــذه الدراس ــح ه  توض

وفهــم العنــف الجنــي الــذي يؤثــر عــى الفتيــان ســواء عــى املســتوى املجتمعــي أو االجتاعــي ويف الرامــج. كــا تحتــاج 

ــه.  ــدي ل ــده والتص ــان وتحدي ــى الفتي ــر ع ــذي يؤث ــي ال ــف الجن ــع العن ــق مبن ــا يتعل ــم في ــن الدع ــد م األرس إىل مزي

ــد  ــم يف العدي ــة يف حياته ــذي هــو ســمة مهيمن ــي ال ــداء الجن ــن التحــدث عــن االعت ــان أنفســهم م وينبغــي متكــن الفتي

مــن املجتمعــات واألرس أينــا كان ذلــك أمًنــا. كــا تســلط نتائــج الدراســة الضــوء عــى الحاجــة امللحــة إىل تحســن قــدرات 

ــد األوالد  ــى تحدي ــن ع ــر قادري ــم غ ــبقة إىل أنه ــم املس ــر تصوراته ــن أن تش ــن يك ــم الذي ــات ومواقفه ــي الخدم مقدم
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ــي  ــة الت ــة أن التدخــالت األولي ــن األدل ــان وتب ــى االعــرتاف بهــم يف بعــض األحي املعرضــن لخطــر العنــف الجنــي أو حت

ــر  ــي تؤث ــر الت ــم إزاء املخاط ــان ومواقفه ــع الفتي ــة م ــي الرعاي ــات مقدم ــة وعالق ــة واملجتمعي ــات األرسي ــاول العالق تتن

ــي. ــف الجن ــن العن ــان م ــة الفتي ــا يكــن أن تســاعد يف حاي ــم به ــم ومعرفته عليه

ــًدا عــى احتياجــات الفتيــان املترضريــن   هنــاك القليــل مــن األدلــة عــى توفــر برامــج مــن املســتوى الثالــث تركــز تحدي

مــن العنــف الجنــي. ومــن املحتمــل أن يكــون ذلــك موجــوًدا بســبب عــدم وجــود مثــل هــذه اإلســرتاتيجيات والرامــج. 

وتشــر هــذه الدراســة أن هــذا يرجــع إىل:

• غالبيــة البحــوث والتدخــالت القامئة التي تركز عــى الفتيات أو إرشاك الذكور يف منع العنف ضد اإلناث.	

• األعراف االجتاعية املؤذية عن الجنس والذكورة والنشــاط الجني.	

• بيانــات غــر كافية عن طبيعة العنف الجنــي وحجمه الذي يتعرض له الفتيان.	

تشمل هذه النتائج:

• عدم وجود بيانات دقيقة وحاســمة حول حجم املشــكلة.	

• فهــم محدود للمخاطر التي يواجههــا الفتيان والدعم الذي يحتاجونه.	

• عــدم االعرتاف باملخاطر املحــددة التي يواجهها الفتيان.	

• عــدم االعــرتاف بــأن الفتيان يكن أن يتعرضوا لالعتداء الجنــي وأن يترضروا منه وأنهم يحتاجون إىل 	

للتعايف. املساعدة 

• عــدم االعــرتاف بأن الفتيان الذين يتعرضون للســلوك الجني املــؤذي هم ضحايا االعتداء الجني عى 	

األطفــال وإهالهم ولكنهم مل يتعرضوا بالرضورة لإليذاء الجني بأنفســهم.

• االعتقــاد الخاطــئ بأن االعتداء الجني يؤدي إىل ســلوك جنــي مؤذي وأن الفتى الذي تعرض لالعتداء 	

الجنــي هو بالتايل خطر عى اآلخرين.

ــداء  ــدالت االعت ــاع مع ــاة ارتف ــد مراع ــة خاصــة عن ــن دور الرعاي ــة أفضــل م ــة النوعي ــة األرسي ــون الرعاي ــا تك ــادة م وع

الجنــي عــى األطفــال يف دور الرعايــة بجميــع أنواعهــا. ومــع ذلــك، دور الرعايــة لهــا دور مهــم يف توفــر الرعايــة العالجيــة 

طويلــة األجــل لألطفــال الذيــن تعرضــوا لالعتــداء الجنــي يف إطــار األرسة أو الذيــن كافحــوا للتغلــب عــى صدمــة ناتجــة 

عــن تجربــة قــد مــروا بهــا داخــل األرسة. ويف حــن أن توفــر مثــل هــذه الخدمــات غــر متــاح حتــى اآلن يف معظــم البيئــات 

ــزًءا  ــاره ج ــن اعتب ــه يك ــع، فإن ــل املرتف ــات ذات الدخ ــض البيئ ــادًرا يف بع ــزال ن ــط وال ي ــض واملتوس ــل املنخف ذات الدخ

مــن جهــود إصــالح الرعايــة. وأخــراً، يجــب أن تركــز التدخــالت عــى معالجــة الثغــرات واإلخفاقــات الكبــرة يف النظــم 

القانونيــة التــي ال يعــرتف الكثــر منهــا بــأن الفتيــان ضحايــا للعنــف الجنــي، حيــث يقــع الفتيــان تحــت براثــن التجريــم 

واالحتجــاز مــع املجرمــن البالغــن، أو يعانــون مــن الوصــم والتمييــز مــا يجعلهــم عرضــة لإليــذاء مــرة أخــرى. وهنــاك 

حاجــة إىل بــذل جهــود لجعــل القوانــن الوطنيــة تتــاىش مــع االتفاقيــات واملعايــر الدوليــة.

بينــا تســلط هــذه الدراســة الضــوء عــى بعــض الدوافــع الرئيســية للعنــف الجنــي، مــن املهــم التفكــر بشــكل نقــدي 

ــان ذي  ــان للخطــر أكــر مــن غرهــم وكذلــك األســاليب املتنوعــة التــي ســيخترها الفتي حــول ســبب تعــرض بعــض الفتي

الشــخصيات املختلفــة والذيــن يعيشــون يف أوضــاع وبيئــات مختلفــة والتــي ســوف تــؤدي إىل تعرضهــم للعنــف الجنــي. 

ومــن الواضــح أنــه ال يــزال هنــاك حاجــة إىل القيــام بكثــر مــن األمــور للنظــر يف التأثــر البيئــي والحضــاري الكبــر لعوامــل 

ــم  ــي، وتجاربه ــف الجن ــم للعن ــن أو تعرضه ــم م ــى حايته ــك ع ــر ذل ــف يؤث ــان وكي ــاة الفتي ــة يف حي ــر واملرون الخط

األوســع عــن الحيــاة. ومــن الواضــح أيضــا أن طبيعــة الوضــع آخــذة يف التغــر بســبب زيــادة الوصــول إىل اإلنرتنــت ســواء 

ــة  ــاث متعمق ــراء أبح ــزم إج ــي. ويل ــتغالل الجن ــتدراج واالس ــرض لالس ــة أو التع ــواد اإلباحي ــرض للم ــث التع ــن حي م
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وتشــاركية وأوليــة لالعــرتاف بهــذه االختالفــات وتحديــد احتياجــات الرعايــة والعــالج والدعــم للفتيــان املعرضــن للعنــف 

ــة  ــة والبيئ ــر فهــم أكــر دقــة ملــدى تأثــر األعــراف االجتاعي ــه. وسيســاعد هــذا البحــث يف تطوي الجنــي أو املتأثريــن ب

عــى األطفــال املترضريــن مــن العنــف الجنــي.17

 وتشــر النتائــج إىل أن حايــة الفتيــان مــن التعــرض للعنــف الجنــي والســلوك الجنــي الضــار يحتــاج إىل وضع إســرتاتيجية 

ــق إجــراء أبحــاث وتدخــالت  ــن طري ــن االســتطالع ع ــًدا م ــب مزي ــك يتطل ــذ ذل ــة تنفي ــددة املســتويات، إال أّن كيفي متع

تجريبيــة مدروســة دراســة جيــدة. وهــذه الدراســة تلقــي الضــوء عــى الحاجــة إىل مانحــن وصانعــي سياســات وباحثــن 

ــوارد  ــص امل ــى تخصي ــة ع ــة بالذكوري ــة املتعلق ــب النمطي ــر القوال ــدى تأث ــر يف م ــن للنظ ــج ومتخصص ــي برام وواضع

وأولويــات إعــداد الرامــج واالســتهداف عندمــا يتعلــق األمــر بإســرتاتيجيات الوقايــة مــن العنــف الجنــي والتصــدي لــه. 

ويجــب أن يشــتمل هــذا عــى املندوبــن الذيــن يركــزون عــى قضيــة العنــف ضــد النســاء وهــؤالء الذيــن يركــزون عــى 

العنــف ضــد األطفــال، ففــي كلتــا الحالتــن قــد ال يتــم إيــالء الفتيــان أي اعتبــار. وحتــى تكــون هــذه اإلســرتاتيجية متعــددة 

ــم  ــي يت ــة الت ــة، يكــن إعدادهــا فقــط عــى أســاس األدل ــة املحلي ــة لحساســيات البيئ ــة ومناســبة ومراعي املســتويات فعال

ــراد  ــة وأف ــي الرعاي ــال والبالغــن ومقدم ــب األطف ــن جان ــة م ــن خــالل املشــاركة الفعال ــد املحــي م ــا عــى الصعي جمعه

املجتمــع املحــي.

التوصيات

والتأمل التعلم 

• رضورة إجراء أبحاث نوعية عميقة تتســم مبشــاركة فعالة للفتيان والوالدين ومقدمي الرعاية وأعضاء من 	

املجتمع الســتيعاب ما يي:

مدى تأثر الفتيان بالعنف الجني؛	 

سمة الذكورية التي أسست لها املجتمعات واتسمت بها بل وتبارت فيها يف حياة الفتيان؛	 

مدى مشاركة الفتيان أنفسهم يف األعراف االجتاعية أثناء تنقلهم يف مراحل الحياة؛ 	 

ما إذا كانت األعراف االجتاعية الجنسانية واألفكار الذكورية تؤدي إىل زيادة خطر تعرض الفتيان 	 

لالعتداء الجني أو التأثر عى الفتيان أو الفتيان بحيث يصبحون أطراًفا فاعلة يف السلوكيات الجنسية 

املؤذية فضاًل عن الكيفية التي يتم بها هذا األمر؛

أفضل سبل تلبية احتياجات الفتيان الذين تعرضوا للعنف الجني.	 

• رضورة تحقيــق مزيــد مــن املعرفة من خالل األبحاث والتدخالت التجريبية جيــدة التقييم لتحديد التدخالت 	

 الفعالــة بالنســبة للفتيــان املعرضن للعنف الجني، أو الذين تعرضوا له بالفعل، يف أوســاط بعينها.

• رضورة تضمــن العوامــل املتعــددة املميزة للفتيان، مثل العمر والقــدرات املختلفة وامليول الجني يف أي 	

عمليــة تعلــم أو تدخل ألن الفتيان ال يثلون مجموعة واحدة متجانســة.

• وجــوب نظــر املانحن وصانعي السياســات والباحثن وواضعي الرامــج واملتخصصن يف مدى تأثر القوالب 	

بالنظــر إىل مرحلــة الطفولــة كإحــدى مراحــل العمــر، يجــب الرتكيــز عــى الحــدود القامئــة عــى أســاس اجتاعــي بــن الفــرتات املرتبطــة مبراحــل الطفولــة املبكــرة والطفولــة املتوســطة واملراهقــة   17

والشــباب والرشــد واملراحــل االنتقاليــة فيهــا )Huijsmans 2016; Valentine 2003(. وسيســاعدنا هــذا املنظــور عــى فهــم إىل أي مــدى تشــكل األعــراف واملارســات والتوقعــات املرتبطة بانتقال 

الفتيــان إىل مرحلــة الرجولــة هــذه املراحــل االنتقاليــة، وإىل أي مــدى يتغــر فهــم الفتيــان وارتباطهــم بهــذه األعــراف والتوقعــات مبــرور الوقــت.
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النمطيــة املتعلقــة بالذكورية عى تخصيص املوارد وأولويات إعداد الرامج وتحديد املســتهدفن من 

الوقائية. التدخالت 

• رضورة إجــراء مزيــد مــن األبحاث حول مواطن الضعف املحددة لدى الفتيــان يف الرعاية البديلة والتي ينتج 	

عنهــا تعرضهم للعنف الجني.

• رضورة مشــاركة الفتيان يف عمليات تقييم برامج الوقاية من العنف الجني الحالية للمســاعدة يف تحديد 	

مــا إذا كان مــن األهمية تقديم خدمات ومواد منفصلــة للفتيان عنها للفتيات.

• إجراء املزيد من األبحاث حول تجارب األطفال الذين كانوا أطراًفا فاعلة يف ســلوكيات جنســية مؤذية، 	

يشــمل ذلك هؤالء الذين أدينوا باالعتداءات، وهو ما من شــأنه أن يثل إســهاًما قيًا يف فهم املزيد حول 

هذا السلوك املعقد.

التدخالت األولية

• ينبغــي تنفيــذ التدخالت األولية املعنية باألعراف االجتاعية الجنســانية عى نطاق أشــمل مع توجيه عناية 	

خاصــة للمجتمعات املحرومة واألقليات.

• رفع الوعي بتأثر العنف الجني عى الفتيان من خالل أعال تابعة لرامج أوســع نطاًقا، عى ســبيل املثال 	

الربــط بن حاية األطفال والتدخــالت املعنية بالصحة والتعليم.

• ضــان امتثــال القوانن املحلية بشــكل تام للمعاير واألدوات الدولية ذات الصلة مــع تنفيذها بصورة كاملة 	

وذلــك لضــان حصول الفتيان الذين تعرضــوا للعنف الجني عى الدعم الواجب.

• إبــراز الــدور الرئيــي لألرس يف حاية الفتيان من التعرض للعنف الجني ابتداًء أو اســتمرار تعرضهم له، 	

وضان شــمولهم يف التدخالت األولية أيًضا.

• تقديم اإلرشــاد املعني بالجنس والعالقات، وكذا اإلرشــاد املعني باســتخدام اإلنرتنت بشــكل آمن، لكافة 	

األطفال مع مشــاركة الوالدين يف محتواه.

• التعاون مع وســائل اإلعالم إلطالعها عى ديناميكيات الســلوكيات الجنســية املضطربة واملؤذية يف األوســاط 	

املحلية والعمل للحد من الخصائص الحالية املميزة لألطفال املشــاركن يف ســلوكيات جنســية مؤذية 

بصفتهم جناة.

الثانوية التدخالت 

• توجيــه اهتــام خاص لتطويــر وتوفر الخدمات التعليمية والدعم للفتيان الذين يفتقدون لرعاية شــخص 	

راشــد، املعرضن بشكل خاص للعنف الجني.

• تطويــر وتوفــر خدمــات تعليمية ودعم للفتيان ممن هم أكر عرضــة للعنف الجني، مثل الفتيان دون 	

رعاية أي شــخص راشــد، والفتيان من مجتمع املثلين ومزدوجي امليل الجني ومغايري الهوية الجنســانية 

ومزدوجي الجنس، والفتيان ممن يشــرتك آباؤهم يف املقايضة بالجنس، والفتيان الذين يعيشــون يف 

مجتمعات غر آمنة.

• شــمول األطفال ذوي اإلعاقة يف إرشــادات الرتبية الجنســية وحث مقدمي الرعاية ومقدمي الخدمات 	

اآلخرين عى اســتيعاب العملية الناشــئة للنضج الجني لهؤالء األطفال والتعامل معه بشــكل مناســب.

• توفــر التدخــالت ملعالجــة التفكك األرسي، مبا يف ذلك العنف األرسي وإدمــان الكحوليات وتعاطي املخدرات 	

والصدمــات مــن الوالدين. توفر تدخالت تعالج إســاءة معاملة األطفال وإهالهم وضعف الرتابط األرسي 

بــن الوالديــن واألطفــال كعوامل محركة لكل من االعتداء الجني عى األطفال والســلوك الجني املؤذي 
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لألطفــال. قد يشــمل ذلك تناول األعراف االجتاعية الضارة املرتبطــة بالذكورية والعنف الجني.

• تطبيــق أنظمــة محلية لحاية األطفال من التعرض للمحتوى اإلباحي واالســتالة 	

واالســتغالل الجني عر اإلنرتنت.

• التعــاون مــع أنظمة حايــة األطفال للتعامل مع نقص خدمات الرعاية الســكنية للفتيان الذين تعرضوا 	

لالعتــداءات الجنســية يك ال ُيضطــروا إىل االحتجاز مع الفتيان أو الرجــال املخالفن للقانون، وكذا تناول 

األعــراف االجتاعيــة الضــارة التي تؤدي إىل التعامل مع الفتيان كجنــاة واحتجازهم عند اإلفصاح عن اعتداء 

جني.

• توجيــه عنايــة خاصــة لألطفال يف الرعاية البديلة الذين بدت لديهم أعراض تشــر إىل كونهم أكر ُعرضة 	

لخطر التعرض لالعتداء الجني والســلوكيات الجنســية املؤذية مع األخذ يف االعتبار ســبل التعرض املختلفة 

والفتيات. للفتيان 

• ضان تطبيق معاير للجودة ومدونات لقواعد الســلوك وآليات للشــكاوى للوقاية من وقوع عنف جني 	

يف الرعاية املؤسســية، يشــمل ذلك إجراءات محددة للوقاية من العنف الجني مع إلزام املؤسســات 

باإلبــالغ عن الحوادث التي تقــع وكيف تم التعامل معها.

التدخالت من املســتوى الثالث

• توفــر التدريــب ورفع الوعي والدعم املســتمر لحاية األطفال ومقدمــي الخدمة اآلخرين العاملن مع 	

األطفال ملســاعدتهم يف التعرف عى االعتداءات الجنســية التي يتعرض لها الفتيان والتعامل معها، فضاًل 

عن التعامل بحساســية مع املوضوعات التي تتعلق باملســائل الجنســانية وإعداد تدخالت الئقة محلًيا 

وفعالة ومفيدة.

• إعــداد وتوفر تدريب للمتخصصن؛ ومواد لزيادة الوعي ومســارات دعــم لبناء القدرة لدى مجموعة 	

كبــرة من الجهات الفاعلة، يشــمل ذلــك الجهات التي تنتمي للقطاعات التعليميــة والصحية، لفهم طبيعة 

الســلوكيات الجنســية املؤذية لدى الفتيان والفتيات والوقاية منها.

• إرشاك األطفــال يف تحديــد مــا إذا كان من الرضوري دمج الخدمات املوجهــة للفتيان مع تلك املوجهة 	

للفتيات. 

• ضان عدم تســبب هذه التدخالت ســهًوا يف منع وصول الفتيان وأرسهم إىل بعضهم البعض إثر تصنيفهم 	

الجنس. كفتيان مثليي 

• ضــان مراعــاة اآلليات املتوفرة لدى األطفال لإلبالغ عن اعتداء جني لحساســية الفتيان.	

• ضــان إمكانيــة وصــول الفتيان الذين تعرضوا العتداء جنــي إىل الخدمات وذلك من خالل تطوير خدمات 	

مناسبة )صديقة( لهم.

• زيــادة الوعــي لدى مقدمــي الرعاية واملتخصصن ومقدمي الخدمة للحد مــن التمييز تجاه الفتيان الذين 	

تعرضــوا للعنــف الجني أو أولئك املنتمن إىل مجتمعات الســحاقيات واملثليــن وثنائيي الجنس واملتحولن 

جنسًيا ومزدوجي الجنس.

• تعزيز املنهجيات العالجية للعمل مع األطفال والعائالت، ال ســيا املنهجيات التي تتســم بالحساســية نحو 	

الســياق العام والثقافة والتي يكن تطبيقها يف األوســاط منخفضة ومتوســطة الدخل.

• وضع منهجيات وأدوات معدة خصيًصا بحســب الوســط العام واالســتفادة من الدروس امُلستفادة من 	

التدخالت الحالية واإلضافة إليها وذلك ألغراض تقييم األطفال الذين يبدون ســلوكيات جنســية مؤذية مع 

ضان تقييم هذه املنهجيات واألدوات للســلوكيات يف إطار عمر الطفل ومســتوى منوه. 

•  وضع منوذج دعم لألطفال الذين يبدون ســلوكيات جنســية مؤذية، عى أن يتســم باملرونة بحســب 	
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االحتياجات الفردية لكل طفل، ويشــمل ذلك العمر ومســتوى النمو.

• النظر يف وضع برامج تحول لألطفال الذين يثلون جهات فاعلة يف الســلوكيات الجنســية املؤذية عى أن 	

تتســم هذه الرامج بدرجة أقل من حيث النهج العقايب واملســاعدة يف التعامل مع األطفال الذين يعانون 

من مشــكالت منائية كامنة.
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