
  ــةي الفلسطين الوطنيةةــالسلط

  وزارة شؤون المرأة

    دائرة الدراسات والسياسات

  
         Palestinian National Authority 

         Ministry Of Women's Affairs 

  Directorate for Planning and Policies 
  

  

  س.د/س.س
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1

  
   دور وزارة شؤون المرأة"

  لنساء في إطار العائلة في العنف الجنسي الموجه لألطفال وا
  ")سفاح القربى(

  
                                                              

  

  دائرة الدراسات والسياسات

  الدائرة القانونية

  

  

  وزارة شؤون المرأة
2005  

18/12/2005  

  

  



  س.د/س.س
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

2

  
  ئيسيإعداد ر

حويل  رئيس قسم الدراسات االقتصادية    /سامي    ps.mowa@pp_samiس
  ps.mowa@pp_wafa   /مساعدة قانونية/ وفاء األعرج

  

  فلسطين-وزارة شؤون المرأة

  

  0097022400651  أو 0097022403315:تلفون

  0097022402175:فاكس

   رام اهللا- البرية– 4616: ب.ص

  

  :الصفحة االلكترونية
ps.gov.mowa.www  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  س.د/س.س
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

3

  : مقدمة عامة
 بناء على القرار الوزاري المتضمن في خطاب رئيس مجلس الوزراء 2003تأسست وزارة شؤون المرأة في نهاية 

الحكومة وخطة عملها والذي صادق عليه مجلس الوزراء،  وبناء عليه تم العمل لوضع رؤية الوزارة بتشكيل 

بدأت الوزارة في . وإستراتيجية عملها وفق فلسفة تقوم على أساس الشراكة مع المؤسسات األهلية والحكومة واألكاديمية

ر وتأثيثه وإمداده باألجهزة الالزمة، وفي نفس الوقت  وذلك باستئجار المق2004اإلعداد والبناء المؤسساتي  بداية عام 

 .تعيين الطاقم الالزم إلدارة مؤسسة واعدة مثل وزارة شؤون المرأة
 

  :أولويات عمل وزارة شؤون المرأة الثالثية واألهداف الفرعية
  

يا المرأة ومحفزة تركز الهدف العام لوزارة شؤون المرأة في خلق بيئة قانونية وتشريعية وسياساتية واعية لقضا

لتطورها في كافة المجاالت ومكافحة لكافة أنواع التمييز والعنف ضدها لتمكينها من الوصول إلى مراكز صنع القرار 

ومن خالل الهدف العام تم استنباط األهداف الفرعية العامة للوزارة ضمن اإلطار المنطقي . مع التركيز على فئة الشابات

  :ورت حوللألولويات الثالث وقد تمح

  .تعديل وتطوير واقتراح قوانين وتشريعات وسياسات جديدة متعلقة باألولويات الثالث -1

 . تطوير السياسات الوطنية وتضمين النوع االجتماعي بما يتوافق وأولويات الوزارة الثالث -2

 .لتقنيتطوير وزيادة برامج التأهيل للشابات، إضافة لرفع نسبة مشاركتهن في برامج التعليم المهني وا -3

    .   رفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة المرتبطة باألولويات الثالث -4

عملها للثالث سنوات إطار مع العلم أن أولويات واحتياجات المرأة الفلسطينية كبيرة ومتنوعة، فقد حددت الوزارة 

 مع المؤسسات الحكومية على المحاور سالفة الذكر ملتزمة بمنهج التشاور والمشاركة والتكاملحيث ركزت القادمة 

ولكن رؤيتها الشمولية ومنطلقها التنموي لتعزيز قدرات المرأة وتمكينها في كافة المجاالت دعتها أوال . وغير الحكومية

  : تحديد سبع محاور أساسية كإطار شمولي لعملها وهيإلى 

  

صورة المرأة في المنهاج" محور التعليم ويشمل أهم القضايا الحساسة كالمناهج المدرسية : المحور األول

، وتسرب اإلناث وإلزامية التعليم الثانوي، التعليم العالي للشابات ومحو األمية وتعليم الكبار أما موضوع"المدرسي

  .التعليم المهني والتقني فقد تم انتقاؤه كمحور أساسي للوزارة

  

ر المتساوي للنساء والرجال، العزل المهنيالعمل والفقر وبالذات التركيز على قضايا األجر غي:  المحور الثاني
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للنساء، والمرأة في القطاع غير الرسمي ومحدودية مشاركتها في قوة العمل وتم تبني قضية األسر التي ترأسها

  .النساء

   

ة،محور المشاركة السياسية واتخاذ القرار حيث تم التركيز على المرأة في السلطة التنفيذية، السلطة التشريعي: ثالثا

السلطة القضائية، المجالس البلدية والقروية، واألحزاب السياسية، النقابات واالتحادات الجماهيرية، في األسرة

  .والعائلة

  

محور الصحة وشمل القضايا التالية الزواج المبكر، والصحة اإلنجابية و وعي المرأة الصحي، والخصوبة:  رابعا

  . العالية

  

 التركيز على قضايا القتل على خلفية الشرف، وسفاح القربى، والتحرش الجنسي،العنف ضد النساء حيث: خامسا

  .وبيوت األمان

  

الديمقراطية وحقوق اإلنسان وذلك من خالل ضمان الحقوق التي يكفلها القانون األساسي، وترسيخ حقوق:  سادسا

:سابعا. ق الدولية المتعلقة بحقوق النساءالمرأة، وإلزام السلطة الوطنية الفلسطينية بالعهود واالتفاقيات والمواثي

القوانين والتشريعات والسياسات من خالل دراسة القوانين المقرة والمطروحة من منظور النوع االجتماعي، وتقديم

مشاريع قوانين، تعديل أو طرح بدائل للقوانين والسياسات تلبي احتياجات النوع االجتماعي، متابعة العمليات

تشريعية والسياسات المتداولة وذات الصلة، التأكد من وجود آليات عمل قادرة على ترجمة القوانينالقانونية وال

  . والسياسات والتشريعات بشكل عملي وملموس

  .المرأة تحت االحتالل وتأثير االحتالل العسكري عليها: ثامنا
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  :مدخل

لجنس وتداعياته كأحد أبرز العناوين في هذه القائمة كم هي طويلة قائمة المحظورات في ثقافتنا العربية؛ ويأتي ا

بالعلم ! ولكن كيف يتم هذا االجتناب؟.. الطويلة؛ نظرا ألنه ما يزال فينا من ينظر إليه باعتباره عيبا وجب اجتنابه

عض؟ هل والنقاش العلني الموضوعي له، أم بالجهل والتعتيم والتستر على الجرائم المرتكبة من خالله كما يطالب الب

من المنطقي إزاء الجرائم الجنسية البشعة التي ترتكب كل يوم في مجتمعاتنا أن نتعامل مع األمر بدس الرؤوس في 

الرمال، والمطالبة بالتستر عليها بدال من المشاركة الفعالة في مواجهتها والبحث عن جذورها الحقيقية، وتوعية الناس 

  بها؟ 

  

 والعهد الدولي الخاص بالحقوق اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن أهمها من لقد نصت المواثيق الدولية والتي

 إشكالالمدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع 

المهنية،  أو الالنسانية أولقاسية  العقوبة اأوة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المراة، واتفاقيالتمييز ضد 

وال  المرأة، العنف الموجه جميع أشكال  العالمي بشأن القضاء على اإلعالن إلى إضافةا  حقوق الطفل، هذةواتفاقي

 التي تمثل األهدافوالذي يعزز تلك ، )أو ما يسمى بسفاح القربى(سيما المتعلق باالعتداء الجنسي في إطار العائلة 

  .يق المساواة والتنمية في كافة االستراتيجيات الخاصة بالنهوض بالمراةتحق أمامعقبة 

 

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير ( منه) 19(ورد في اتفاقية األمم المتحدة حول حقوق الطفل في المادةحيث 

الضرر أو اإلساءة البدنية أو التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية المالئمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو 

العقلية واإلهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو االستغالل، بما في ذلك اإلساءة الجنسية، وهو في 

  ).أو الوصي القانوني عليه، أو أي شخص يتعهد الطفل برعايته) الوالدين( رعاية الوالد

   

 من اجل الطفل والذي تمت فيه الموافقة على1990حضره القادة العرب  مؤتمر القمة العالمي الذي وفـــي

 ينص على ايالء احتياجات األطفال األساسية األولويةيواالسترشاد بمبدأ األطفال أوال، الذ) اتفاقية حقوق الطفل( 

  .نفسهاالعليا عند تخصيص الموارد على جميع المستويات الوطنية والدولية، وكذلك على مستوى اإلدارة 

وبالرغم من ما ورد في االتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية األمم المتحدة حول حقوق الطفل ومؤتمر القمة العالمي الذي 

حضره القادة العرب من اجل العمل على توفير الحماية للطفل، إال انه وبالرغم من جميع الجهود التي تبذل في هذا 

الحماية للطفل والنساء، وخاصة ذلك المتعلق بالعنف الموجه ضده وخاصة الخضم ما زالت قاصرة وعاجزة عن توفير 
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  على صعيد األسرة.. الجنسي منه

  

تطرق باب،  للغايةوخطيرةحساسة  سفاح القربى أو ما يسمى باالعتداء الجنسي على الطفل والمرأة قضية إن قضية

جميع المجتمعات سواء أكانت ديمقراطية أو علمانية أو متشددة، وهي ليست قضية فلسطينية بل قضية عالمية وتقع

  . األشخاص الذين تربطهم عالقة قربى بالضحية، أو داخل األسرة مصدر اآلماننبالعادة على األطفال أو النساء، م

  

، وللتخلص من الموروث الثقافي الذي ينادي بالتستر على)التابو(ت أو المحظور االجتماعيوللخروج من ثقافة الصم

  :مثل هذه الجرائم، سيتم تسليط الضوء على هذه الجريمة من حيث

  تعريفها -

 اأسبابه -

  )سفاح القربى( االعتداء الجنسيأعراض -

 اإلحصاءات  -

   الحماية القانونية للضحايا -

  الضحاياعلىالتأثير النفسي والجسمي  -

 تثيرها هذه الجريمةاإلشكاليات التي  -

  دور وزارة شؤون المرأة -

  المقترحات والتوصيات -
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  داخل األسرة أو ما يعرف بسفاح القربى أو المرأة  االستغالل الجنسي لجسد الطفل تعريف: أوال

مستخدما القوة أو السيطرة عليه، هو اتصال جنسي بين طفل أو امرأة وبالغ من اجل إرضاء رغبات جنسية عند اآلخر "

  "ا/ا، أو المتولين تربيته/ا،من أفراد أسرته/من أشخاص محرمين عليه

ومن هنا نرى أن االستغالل الجنسي للطفل أو المرأة يكون الهدف منه إشباع رغبات لدى المعتدي للمعتدى عليه، وإذا 

أو المرأة يسمى هنا سفاح القربى وذلك الن المعتدي ما حدث داخل إطار العائلة من خالل أشخاص محرمين على الطفل 

الذي يفترض عادة أن يكون حامي الطفل أو المرأة، والذي يعرف حسب القانون المالمسة الجنسية مع قاصر أو قاصرة 

  ا/ا أو المتولين تربيته/على يد احد أفراد أسرته

  

  :ويقصد بهذا النوع من االستغالل

  كشف األعضاء التناسلية -

  المالبس والثياب عن الطفل إزالة -

 التلصص على الطفل  -

 تعريضه لصور فاضحة أو أفالم  -

 أعمال مشينة غير أخالقية االغتصاب -

  

  .........وعادة يتم االعتداء عن طريق التودد أو الترغيب، بالرشوة، المالطفة، تقديم الهدايا،

يد بالتوقف عن حب الطفل، أو عدم جلب ما يحبه الذي يتم عن طريق الضرب، التهد: آو عن طريق التهديد أو الترهيب

  .الطفل، أو العدم أخذه إلى أماكن يحبها الطفل

  

  

  

  

  

  

  

  

  :أسباب االستغالل الجنسي للطفل أو المرأة داخل إطار العائلة: ثانيا
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يتفق الباحثون على عدم وجود سبب واحد يبرر حدوث العنف الموجه ضد الطفل وإنما هي ترجع إلى عدة عوامل 

  متشابكة ترجع إلى 

  : العوامل الديمغرافية– أوال

  والتي تتمثل 

  العوامل االقتصادية /العوامل النفسية  / ةالعوامل السياسي/ بالعوامل االجتماعية -

  : تعتبر أنها النقطة األهم وذلكي العوامل القانونية والت-

  .لتي تقع على المرأة والطفلألنها تتجسد بعدم كفاية القوانين التي تحكم االعتداءات الجنسية ا -1

 .قصور التعامل من الجهات األمنية بمشاكل العنف الموجه ضد األطفال والنساء -2

 .عدم وضوح بعض المفاهيم القانونية بين الضفة وغزة -3

  .عدم وضوح مفهوم االستغالل الجنسي وأخطاره وخاصة الذي يقع ضمن إطار العائلة -4

تلعب دورا فعاال في تكريس مظاهر العنف من خالل برامجها وال ننسى هنا أيضا وسائل اإلعالم التي  -

  ...األخبار/ األلعاب االلكترونية/ التلفزيونية

  

  :  عوامل الخطورة:ثانيا

  :والتي تتمثل باالتي

   :العوامل المرتبطة بالمسيء -1

  ).الشذوذ (فسية أو يعاني من أمراض ن/اإلهمال وهو طفل/جنسيا/المسيء هو الشخص الذي أسيء له جسديا، عاطفيا

  :العوامل المرتبطة بالمساء إليه -2

المساء إليه هو الشخص الذي يتمتع ببعض الصفات الجسدية والعاطفية وتقلل حصانتهم من االعتداء أو اإلساءة والتي 

  )الخ..اإلعاقة، المرض، االنعزال واالنطواء( تتمثل

   : العوامل المتعلقة بالعائلة-3

 المحددة التي تؤدي إلى ارتفاع نسب العنف أو اإلساءة ت يكون في العادة ليها بعض الصفافيالحظ أن بعض العائالت

  )الخ.. النفسية، توخاصة تلك التي تكثر فيها النزاعات والخالفات الزوجية، الضغوطات المالية، الضغوطا( ضدها 

  :العوامل المتعلقة بالمحيط -4

أكثر من غيرها، حيث أن الشيء الذي يعتبر إساءة في بلد ما، ليس حيث يالحظ انتشار اإلساءة في بعض المجتمعات 

  .كذلك في بلد آخر

    : أعراض االعتداء الجنسي ومؤشراته:ثالثا



  س.د/س.س
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

9

قد يعاني األطفال والنساء الذين تعرضوا لالعتداء من واحد أو أكثر من األعراض التالية،كظهور أي من هذه 

ا ضحية اعتداء بالفعل أو تشير إلى وجود مشكلة أخرى /إما أنهالمشاكل السلوكية لدى الطفل والمرأة تعني 

وأّيا كان السبب الذي أدى إلى هذا التغيير السلوكي في شخصية الطفل فإنه . ملّحة أخرى لدى الطفل والمرأة

 .يحتاج الستكشافه ومعرفته ومعالجته

من المهم التنبه انه . تداء الجنسيهذه بعض المؤشرات التي قد تنم عن احتمال تعرض الطفل أو المرأة لالع  

قد ال تكون هذه األعراض بالضرورة ناتجة عن اعتداء جنسي ولكن وجود عامل أو أكثر ينم أما عن اعتداء 

  .جنسي أو عن مشكلة بحاجة إلى انتباه ومعالجه

  :المؤشرات النفسية والسلوكية

م لالعتداء الجنسي أو مقاومتهم لمثل هذا قلما يفصح األطفال للكباراو النساء لألهل بالكلمات عن تعرضه 

االعتداء وخاصة ذلك الذي يحدث في إطار العائلة، ولذلك فإنهم عادة يبقون في حيرة واضطراب إزاء ما 

ولتردد األطفال أو خوفهم من إخبار الكبار، ولتردد النساء أيضا أو خوفهم . ينبغي عليهم فعله في هذه المواقف

 ألسباب كثيرة تشمل عالقتهم بالمعتدي والخوف من النتائج إذا تحدثوا عن األمر بالتكلم عما جرى معهم، 

  . والخوف من انتقام المعتدي والقلق من أال يصدقهم الكبار

 فإنها تشير بوضوح إما إلى تعرضه العتداء  أو المرأةوإذا لوحظ أي من المؤشرات التالية لدى الطفل

  . ات لها ومعالجتها أّيا تكنجنسي أو إلى مشكلة أخرى ينبغي االلتف

  إبداء االنزعاج أو التخوف أو رفض الذهاب إلى مكان معين أو البقاء مع شخص معين   •

  إظهار العواطف بشكل مبالغ فيه أو غير طبيعي   •

  التصرفات الجنسية أو التولع الجنسي المبكر   •

  اصة االستخدام المفاجئ لكلمات جنسية أو للسماء جديدة ألعضاء الجسم الخ  •

  الشعور بعدم االرتياح أو رفض العواطف األبوية التقليدية   •

ة أو اإلصرار المفاجئ على إبقاء /القلق، الكوابيس، رفض النوم وحيدا: مشاكل النوم على اختالفها  •

  النور مضاءا 

 مثال مص اإلصبع، التبول الليلي، التصرفات الطفولية وغيرها من: التصرفات التي تنم عن نكوص  •

  ات التبعية مؤشر
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  التعلق الشديد أو غيرها من مؤشرات الخوف والقلق   •

  تغير مفاجئ في شخصية الطفل والمرأة  •

  المشاكل الدراسية المفاجئة والسرحان للطفل   •

  الهروب من المنزل   •

 االهتمام المفاجئ أو غير الطبيعي بالمسائل الجنسية سواء من ناحية الكالم أو التصرفات   •

  في اآلخرين أو محبتهم العجز عن الثقة  •

  السلوك العدواني أو المنحرف أو حتى غير الشرعي أحيانا  •

  ثورات الغضب واالنفعال الغير مبرره  •

  سلوكيات تدمير الذات   •

  تعمد جرح النفس   •

  األفكار االنتحارية   •

  السلوك السلبي أو االنسحابي   •

   من أعراض االكتئاب امشاعر الحزن واإلحباط أو غيره  •

  المخدرات أو الكحول تعاطي   •

  المؤشرات الجسدية 

وبعضها ليس ناتج بالضرورة عن . فيما يلي بعض المؤشرات الجسدية على تعرض الطفل لالعتداء الجنسي  

  . هذا السبب، مثال صعوبة الجلوس أو المشي ولكنها في كل الحاالت ال يجب أن تهمل

  صعوبة المشي أو القعود   •

  مالبس ممزقة   •

  ة مبقعة أو ملطخة بالدم مالبس داخلي  •

  اإلحساس باأللم أو الرغبة في هرش األعضاء التناسلية   •

  األمراض التناسلية ، خصوصا قبل سن المراهقة   •

  ) طبعا(الحمل   •

  : أعراض االعتداء الجسدي ومؤشراته
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 هي وأسرعها وأوضحها ظهورا. إن لالعتداء الجسدي على الطفل آثاراً وخيمة جسديا وعاطفيا واجتماعيا

  . التأثيرات الجسدية

  : التأثيرات الجسدية

، )الهز بعنف(الضرب، الخض : يشمل االعتداء الجسدي على األطفال واحدا أو أكثر من الممارسات التالية

كغمر الرأس في الماء أو الخنق بوسادة أو باليد أو (العض، الرفس، اللكم، الحرق، التسميم والخنق بأنواعه 

بات البدنية الناجمة عن مثل هذه االعتداءات الخدوش والجروح والكسور والقطوع وتشمل اإلصا). غيرها

  . والحروق والرضوض والجروح الداخلية والنزف وفي أسوأ الحاالت وأقصاها الموت

ا جسديا هو األلم والمعاناة والمشاكل الصحية /واألثر المباشر األول على الطفل أو المراة المعتدى عليه

وكلما طال . بيد أن هذا األلم سيمكث داخله طويالً بعد أن تندمل جراحه الظاهرة. صابة البدنيةالناجمة عن اإل

  . وتكرر االعتداء الجسدي على الطفل، عمقت آثاره النفسية واستفحلت

وإذا تكرر االعتداء البدني على الطفل بشكل منتظم فقد يتمخض عن عاهات مزمنة منها إلحاق ضرر بالدماغ 

فالرضع . ولعمر الطفل المعتدى عليه دور هام في مدى وعمق هذا التأثير. حاسة السمع أو البصرأو فقدان 

الذين يتعرضون العتداء بدني هم أقرب لإلصابة بأمراض جسدية وتغيرات عصبية مزمنة وفي بعض 

تصاب الضحية الحاالت القصوى والتي يتسم فيها االعتداء على الرضيع بالعنف أو بالتكرار لمدة طويلة، فقد 

بالعمى أو الصمم الدائم أو بالتخلف العقلي أو تأخر النمو أو الشلل أو الغيبوبة الدائمة بل وقد يفضي األمر في 

ألنها عادة ما " مرض الوليد المخضوض"وقد أطلق على هذه األعراض مؤخراً اسم . حاالت كثيرة إلى الموت

  . تتمخض عن هز الطفل أو خّضه بعنف

 

  

  

 

  : ت العاطفيةالتأثيرا
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هناك عواقب وخيمة أخرى لالعتداء الجسدي غير المشاكل الجسدية التي يخلفها لدى ضحاياه من األطفال 

فقد أظهرت الدراسات التي أجريت على األطفال والنساء المعتدى عليهم وأسرهم أن عددا كبيرا من . والنساء

. لها صلة مباشرة باالعتداء الجسدي الذي تكابدوهالمشاكل النفسية التي يعاني منها هؤالء األطفال والنساء 

فمقارنة بغيرهم، يعاني األطفال المعتدى عليهم مصاعب أكبر في التحصيل الدراسي والسيطرة على الذات 

وقد برهنت دراسة أمريكية حديثة قارنت بين األطفال المعتدى . وبناء الشخصية وتكوين العالقات االجتماعية

فاألطفال المعتدى عليهم، حسب . رين على النتائج السلبية المزمنة لالعتداء الجسديعليهم واألطفال اآلخ

  . الدراسة، يعانون مشاكل أكبر في المنزل والمدرسة ومع أقرانهم وفي المجتمع ككل

فهو عادة ما يشعر بنقص الثقة في . فنفسية الطفل المعتدى عليه غالبا ما تكون مرتعا لالضطرابات العاطفية

والكثير من هؤالء األطفال الضحايا .  واإلحباط وربما انعكس ذلك في مظاهر نشاط مفرط أو قلق زائدالنفس

ومن المشاكل العاطفية األخرى التي قد يعانيها هؤالء . يبدون سلوكا عدوانيا تجاه أشقائهم أو األطفال اآلخرين

أما النتائج العاطفية . اح عن مشاعرهماألطفال الغضب والعدوانية والخوف والذل والعجز عن التعبير واإلفص

فهذا الطفل حين يكبر عادة ما يكون قليل الثقة بذاته، مياال . طويلة األمد فقد تكون مدّمرة لشخصية الضحية

للكآبة واإلحباط، وربما انجرف في تعاطي الكحول أو المخدرات، فضالً عن تعاظم احتمالية اعتدائه الجسدي 

   .على أطفاله في المستقبل

  : التأثيرات االجتماعية

ربما كانت التأثيرات االجتماعية على األطفال والنساء المعتدى عليهم جسديا هي األقل وضوحاً، وإن كانت ال 

وقد تشمل التأثيرات االجتماعية المباشرة عجز الطفل أو المرأة عن إنشاء صداقات مع . تقل عمقاً أو أهمية

ا المفرط /ا في اآلخرين أو خنوعه/لمعرفية واللغوية وتدهور ثقتهأقرانه وضعف مهاراته االجتماعية وا

وبعد أن يكبر هذا . ا مع اآلخرين بالعنف والعدوانية/ا لحل مشاكله/ها أو ميل/للشخصيات التي تمثل سلطة لديه

 الطفل ترتسم التأثيرات االجتماعية لتجارب االعتداء المريرة التي تعرض لها في طفولته على عالقاته مع

فقد أظهرت الدراسات أن فرص المعتدى عليهم صغارا . أسرته من جهة ومع المجتمع ككل من جهة أخرى

ولكل ذلك بالتالي آثاره المادية على . أوفر في متاهات األمراض العقلية والتشرد واإلجرام والبطالة كبارا

 والضمان االجتماعي الستيعاب المجتمع ككل لما يقتضيه من تمويل وإنشاء برامج الرعاية الصحية والتأهيل

فذلك هو الثمن الباهظ الذي يدفعه المجتمع لتقاعسه عن التصدي لمشكلة االعتداء الجسدي على . هؤالء

   .األطفال
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  : مؤشرات االعتداء الجسدي

  : هذه المؤشرات تنم عن احتمال تعرض الطفل لالعتداء الجسدي

   آثار العض   •

   رضوض غير اعتيادية   •

  د  تهتك الجل  •

   الحروق   •

   ازدياد عدد الحوادث التي يتعرض لها الطفل أو اإلصابات المتكررة   •

   الكسور في مناطق غير اعتيادية   •

   الجروح وتورم الوجه أو األطراف   •

  : المؤشرات السلوكية لدى الطفل

  تحاشي االتصال الجسدي مع اآلخرين    •

  ون  الشعور بالوجل أو الفزع عندما يبكي األطفال اآلخر  •

   تعمد ارتداء مالبس تخفي آثار اإلصابة، كاألكمام الطويلة في غير وقتها مثال   •

  .  إعطاء تبريرات متضاربة حول سبب اإلصابة بالجروح أو الحروق أو غيرها  •

   ظهور مالمح الخوف والقلق عندما يكون مع والديه   •

   تكرار التأخر أو التغيب عن المدرسة   •

  را واالنزعاج عندما يحين وقت العودة إلى المنزل  مبكة المجئ إلى المدرس  •

   الصعوبة في االنسجام مع اآلخرين   •

 الخنوع المفرط أو السلوك االنسحابي والسماح لآلخرين بفعل ما يشاؤون به دون اعتراض أو   •

  مقاومة 

   اللعب العدواني والتهجم على األقران   •

  االعتياد على الهروب من المنزل   •

  عرضه لالعتداء الجسدي من قبل الوالدين اإلفصاح عن ت  •

إن ظهور أحد هذه المؤشرات على الطفل بمعزل عن مظاهر أخرى قد يشير إلى مشاكل أخرى  :مالحظة
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ولتبّين آثار االعتداء الجسدي من المهم مالحظة نمط سلوكي متكرر أو سلسلة متعاقبة من األحداث . عديدة

لمتكررة والتي قد يكون لها تفسير معقول ولكنها تثير القلق عامة تنبه بشكل خاص للمؤشرات ا. ذات المغزى

  . عند اقترانها

  : ثار االعتداء العاطفي ومؤشراتهأ  

ت بأهميته /يشير االعتداء العاطفي إلى النمط السلوكي الذي يعيق النمو العاطفي للطفل أو المرأة وإحساسه 

تطلبات المبالغة أو العدوانية أو غير المعقولة والتي تمثل ويشمل االعتداء العاطفي الم. ا/ت بنفسه/واعتداده

ومن أشكال االعتداء العاطفي المدّمرة والشائعة . توقعات غير واقعية من الطفل تتجاوز حدود سنه أو قدراته

. ا/االنتقاد الالذع المتكرر والتحقير والشتم واإلهانة والرفض واالستخفاف بالطفل والمرأة أو السخرية منه

يشمل االعتداء العاطفي أيضا الفشل في توفير االحتياجات العاطفية الضرورية للنمو النفسي السوي للطفل، و

  . كحرمانه من الحنان والتأييد والتوجيه

  :لالعتداء العاطفي أو المرأة  السلوكية التي قد تنم عن تعرض الطفل المؤشراتهذه بعض

   السلوكيات الطفولية كالهز والمص والعض   •

   العدوانية المفرطة   •

   السلوك المخرب والهجومي مع اآلخرين   •

   مشاكل النوم والكالم   •

   عدم االندماج في نشاطات اللعب وصعوبة التفاعل مع األطفال اآلخرين   •

   االنحرافات النفسية كاالنفعاالت والوساوس والمخاوف والهستيريا   •

  وصف الطفل ذاته بعبارات سلبية   •

  والخنوع الخجل والسلبية   •

  سلوكيات التدمير الذاتي   •

  التطلب الشديد   •

   

  : اإلهمال
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  : المؤشرات الظاهرة

  القذارة وعدم نظافة البشرة    •

   انبعاث رائحة كريهة من الطفل   •

   الشعر الوسخ أو غير الممشط   •

   المالبس الضيقة جدا أو الواسعة جدا أو القذرة   •

   للجو أو المكان  عدم مناسبة المالبس التي يرتديها الطفل  •

ويتعين مالحظة أن هذه الحالة هي من ( ترك الطفل وحيدا بدون مراقبة لفترات طويلة من الوقت   •

  ) أهم أسباب موت األطفال وأكثرها شيوعا ومن ثم ال ينبغي التقليل من شأنها أبدا

  :  أو النساءمؤشرات تدهور صحة الطفل

   الضعف واإلحساس باإلعياء بسهولة   •

  خ أسفل العين  انتفا  •

   الهرش والحك والطفح الجلدي المزمن   •

   كثرة اإلصابة باإلسهال   •

   الجروح والتشققات والتمزقات الملتهبة   •

   األمراض غير المعالجة   •

   عدم استجابة الوالدين لشكوى الطفل من اآلالم أو المرض   •

  : مؤشرات سوء التغذية

  تسول أو سرقة الطعام    •

   اإلحساس الدائم بالجوع   •

   التفتيش عن الطعام في سالل القمامة   •

   ابتالع الطعام والتهامه بلقم كبيرة   •

   خزن الطعام   •

   كثرة استهالك األطعمة السريعة غير المغذية   •
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  : مؤشرات اإلهمال لدى األطفال الصغار 

  الفتور    •

   ضعف االستجابة لمداعبات الكبار   •

  لبكاء أو الضحك أو اللعب أو التفاعل مع اآلخرين  قلة االبتسام أو ا  •

   االفتقار إلى الفضول وحب االستطالع   •

   التصرفات العصبية كهز الرجلين وضرب الرأس وشد الشعر ومص اإلصبع أو اإلبهام   •

   سرعة الهيجان والهدوء   •

   عدم اللجوء للوالدين للمساعدة أو التهدئة   •

  م النكوص حال العودة إلى المنزل  دخول المستشفى لتدهور الصحة ث  •

   اإلفراط في الحركة أو قلة الحركة بدون سبب واضح  •

  : المؤشرات لدى األطفال في المدرسة

  البكاء ألقل سبب أو إصابة    •

   الحاجة إلى معالجة األسنان أو النظارات   •

   النوم في الصف   •

   يبدو حالما وغارقا في عالم الخيال   •

  ا وعدم الرغبة في العودة إلى المنزل  المجئ للمدرسة باكر  •

   االفتقار إلى الثقة بالنفس أو احترام النفس   •

   إثارة المتاعب في المدرسة   •

   االمتناع عن حل الواجبات المدرسية ورفض المحاولة   •

   تمزيق ورقة الواجب بعد حله   •

   تمزيق الكتب أو الواجبات أو كراسات التمارين أو األلعاب   •

  نسحابي أو النشاط المفرط أو الخمول  السلوك اال  •

   القسوة في التعامل مع األقران في الصف   •

   الكذب، السرقة من أقران الصف أو من المدرسة   •

   الكسر والتخريب في المدرسة   •
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   التغيب أو التأخر المتكرر عن المدرسة   •

  :المؤشرات لدى النساء

   الفتور والبكاء ألي سبب

 الكذب، السرقة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  : اإلحصاءات
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  أرقام عربية 

داخل إطار العائلة،  هناك بعض الدول العربية أعلنت عن بعض اإلحصاءات الخاصة بالتحرش الجنسي بالطفل

مع العلم أن ما يتم اإلبالغ عنه إلى السلطات المختصة ال يتجاوز نسبة ضئيلة مقارنة بالحاالت الحقيقية نتيجة حالة 

  : حيط بهذا النوع من االعتداء، كما سبق أن بينا توا، وفيما يلي اإلحصاءاتالسرية والصمت التي ت

تؤكد عيادة الطبيب الشرعي في وحدة حماية األسرة باألردن أن عدد الحاالت التي تمت معاينتها  : في األردن-

 حالة، 48لعائلة في  حالة إساءة جنسية، كان المعتدي فيها من داخل ا174 حالة، شملت 437 قد بلغ 1998خالل عام 

 حالة كان المعتدي غير معروف للطفل 47 حالة، وفي 79في )  قريب–جار (وكان المعتدي معروفا للطفل الضحية 

  . أو غريبا عنه

أن المتحرش ذكر في جميع الحاالت، ويبلغ من " لوريان لوجور"أظهرت دراسة صادرة عن جريدة  : في لبنان-

 سنة، وأشار 17:  أوالد تتراوح أعمارهم ما بين سنة ونصف10 فتاة، 18ة شملت  عاما، وأن الضحي13 - 7العمر 

المؤتمر اللبناني الرابع لحماية األحداث إلى ارتفاع عدد االعتداءات الجنسية على القاصرين خاصة الذكور منهم على 

  . يد أقرباء لهم أو معتدين قاصرين

فاتن عبد الرحمن "طفال في مصر أعدتها الدكتورة تشير أول دراسة عن حوادث التحرش باأل : في مصر-

 إلى أن االعتداء الجنسي -أستاذة اإلعالم المساعد في معهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس-" الطنباري

من إجمالي الحوادث المتعلقة بالطفل، وفيما يتعلق بصلة مرتكب الحادث بالطفل الضحية % 18على األطفال يمثل 

من % 65من الحوادث يكون الجاني له صلة قرابة بالطفل الضحية، وفي % 35الدراسة إلى أن النسبة هي أشارت 

  . الحاالت ال توجد بينهم صلة قرابة

ة في هذا الخضم، وذلك لتعلقه بالنظرة النمطية التي تخص هذا يوجد إحصاءات تتناول دقيقال:أما في فلسطين

  الموضوع 

  

  
 
 
 
  

  

  االستغالل الجنسي للطفل والمرأة ضمن إطار العائلة



  الوضع القانوني
:مقدمة

ان جرائم العنف الجنسي او ما يعرف باالستغالل الجنسي الذي يقع على الطفل والمرأة في اطار 

 مع العلم أن ما ا هذه االيام، رغم بقاء هذا النوع من الجرائم طي الكتمانالعائلة، التي تعالت وتيرته

يتم اإلبالغ عنه إلى السلطات المختصة ال يتجاوز نسبة ضئيلة مقارنة بالحاالت الحقيقية نتيجة حالة 

 لتغدو ظاهرة مجتنعية بحاجة إلى مواجهتها االعتداءالسرية والصمت التي تحيط بهذا النوع من 

 لها عبر جميع الوسائل واالليات، ووضع االستراتيجيات، ورصد االموال لمكافحتها،  والتصدي

  .ولمجابهة هذا الخطر الذي يفتك بالعائالت الفلسطينية 

 ولعل احد هذه االسباب التي ادت إساهمت في  ارتفاع نسبة هذه الظاهرة في االونة االخيرة هو 

 والتي تعود إلى الممارسات المتوطنة في المجتمعات ذات االحتالل االسرائيلي لألراضي الفلسطينية ،

النزعة العسكرية، التي يعصف بها االحتالل ، نتيجة التأثر بحمال السالح ، الذي يؤدي إلى ترسيخ 

اوجه عدم المساواة ما بين الجنسين ، وتعزيز الدور المهين للرجل ، والحفاظ على تبعية المرأة  

  والطفل للرجل ،

مييز في القوانين وضعف المؤسسات القضائية ادى إلى تعزيز العنف واالستغالل بكافة كما ان الت

اشكاله ضد المرأة والطفل ، ويقيد المرأة من ممارسة حقوقها وحرياتها ،النه يعبر عن قيم ومعايير 

  .........خاصة بمرحلة تاريخية وثقافية وقانونية 

اية القانونية التي يوفرها المشرع والمجتمع للطفل والمرأة اال ان التساؤل الذي يثار هنا ، ما هي الحم

  ، في حال تعرضها لمثل هذا االذى واالهانة واالعتداء واالستغالل ؟؟؟؟؟
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  والساري المفعول المطبق1960لسنة ) 16( قانون العقوبات االردني رقم لقد حدد االصل العام في 

 الجرائمبمجمله  ، المطبق في قطاع غزة1936سنة ل)74(، وقانون العقوبات رقم في الضفة الغربية 

والعقوبات بشكل عام لكال الجنسين، فهو يعاقب على جرائم االعتداء على األشخاص إبتداءا من الذم 

يعاقب على كما والقدح والتحقير مرورا بالضرب واالعتداء البدني وتشويه األعضاء وانتهاءا بالقتل، 

 عامة واالطفال بمعنى إن النساء. إلنسان وتعرض سالمته للخطرالجنح والجنايات التي تقع على ا

 او الجنسي وخاصة فيما يتعلق باالعتداء  لالعتداء المعنوي أو البدنيوا يتعرضذين البشكل خاص



 اللجوء إلى المحاكم وتقديم شكوى وا يستطعالواقع من قبل االصول او الفروع او الموكلين برعايتهما

 للشكوى المعتدى عليهم لحق األذى بهن إال أن الواقع العملي اثبت ندرة لجوء والحاق العقوبة بمن ا

  ضد أب، أخ، ابن أو زوج أو حتى رجل غريب

احد  على يد قاصر أو امرأة أي إساءة جنسية ترتكب بحق -1:"يعرف سفاح القربى قانونياً بأنه و

) وج أالم، أو زوج الجدة ألبيها، الجد، زلاألخ، العم، الخا.األب(  أو غير شرعي -األصول شرعيا

  .أو من كان موكال بتربيتها أو مالحظتها

به تأمين حماية الطفل   ويعرف أيضاً بقتل الروح ألن المعتدي في هذه الحالة هو من يفترض-2

   ".ورعاية األسرة

  

لخال، األخ، العم،ا.األب( األصول على يد أو امرأة  بحق قاصر  التي ترتكبجنسيةالساءة  اإل-:أوال

  ).............الجد

حيث  خص قانون العقوبات المرأة بحماية قانونية فيما يتعلق بالجرائم الواقعة عليها بصفتها أنثىحيث  

يعاقب على التحرش الجنسي وعلى مجرد عرض عمل مناف للحياء أو توجيه كالم مناف للحشمة 

وتعتبر جميعها . مداعبة القاصروهتك العرض ولمس و ويعاقب على سفاح القربى والخطف والفحشاء

مشددة إذا ما كان مرتكبها احد أصولها أو من كان موكال بتربيتها أو جرائم تطال مرتكبيها عقوبات 

  مالحظتها

  إلى األشغال الشاقة المؤقتة وخاصة إذا ماتصلت على االعتداء الجنسي بعقوباكما يتم تشديد العقوبة  

 شرعيا كان أو - المقررة أو ثلثها إذا كان احد أصولهاةلعقوبأنثى وكما يضاف إلى نصف اوقع على 

 أو زوج أمها أو زوج جدتها ألبيها وكل من كان موكال بتربيتها أو مالحظتها حسبما -غير شرعي

  . من قانون العقوبات األردني المذكور) 295(تشير المادة 
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لمرأة في للطفل واحماية التي أعطاها إال أن رغم المساواة بين الجنسين في قانون العقوبات ورغم ال

إلى أن القانون لم يتضمن ما يشير إلى اعتبار العنف بكافة أشكاله ضد جنسيا، ا /حال االعتداء عليه

إلى جانب ما يتضمنه من مظاهر التمييز ضدها والتي القانون،  المرأة جريمة يعاقب عليها الطفل و

مخلة باألخالق واآلداب العامة وهو ما نصت عليه المواد البد من إلغاءها، والتي تتجلى في الجنح ال

التعدي , الجرائم المتعلقة بالولد وبنوته, ح القربىسفا, الزنا(  والتي تتضمن مواضيع 320-292من 



وجميعها مواضيع بغاية األهمية وبحاجة إلى تعديل ألنها ) إهمال واجبات األسرة, على حراسة القاصر

  .والطفلر الجديدة لألسرة وال مع حقوق المرأة لم تعد تنسجم مع األدوا

  

 هذه  في الضفة الغربيةق المطب،1960لسنة ) 16(رقم  األردنييصنف قانون العقوبات وإذ 

 285" "في المواد سفاح القربى"تحت عنوانالجرائم التي تمس الدين واألسرة تحت عنوان  الجريمة

  :"286و 

  :تنص على) 285(المادة ف

ألصول والفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين أو بـين األشـقاء والـشقيقات              السفاح بين ا  (

واألخوة واألخوات ألب أو ألم أو من هم بمنزلة هؤالء جميعا من األصهرة يعاقب عليه بالحبس                

  .) إلى ثالث سنواتسنتينمن 

  

الث سنوات   إلى ث   سنتين  القانون يعتبر جريمة السفاح جنحة وعقوبتها من       أن نجد   أعالهمن المادة   

على الفتاة فـي العائلـة مـستغال        .. .أخ أو أبة التي يعتدي فيها جنسيا القريب من        وهي الجريم 

بينما يعتبر القانون نفـسه االغتـصاب واالعتـداءات         القوة،  الظروف والسهولة والطاعة وسلطة     

فبدال مـن    ،   األشغال الشاقة المؤقتة   إلىالجنسية من الغرباء جناية يعاقب عليها بعقوبات قد تصل          

 مـستغال   األنثـى تشديد العقوبة في هذه الجريمة البشعة التي يرتكبها صاحب سلطة الوالية على             

  ؟؟؟؟..سلطته ومستسهال ارتكاب الجرم يأتي القانون ليخفف العقوبة على المجرم ألنه قريب

  

  : من ذات القانون فتنص)286( وضمن هذا السياق ال بد من التطرق إلى المادة

 السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى يالحق(

  .)الدرجة الرابعة

تين إلـى    التي تعاقب على السفاح بوصفه جنحة بالحبس سـن         286عالوة على ما تضمنته المادة      

ابعـة  تتم مالحقة المجرم القريب إال بشكوى من األقرباء حتى الدرجـة الر             فإنه ال  ثالث سنوات، 

ـ   وأغلب القضايا تبقى في طي الكتمان        ؟؟؟؟ومن سيشتكي في مثل هذه الحالة      ق المجـرم   وال يالح

  .. القضاء غالبا ما تجبر الفتاة على اتهام الغرباءإلىوحتى ولو وصلت 
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 والساري المفعول في قطاع غزة فلقـد        1936لسنة  ) 74(من قانون العقوبات رقم   ) 155(أما المادة   

  :تصت

قع بنتا غير متزوجة تجاوزت السادسة من عمرها ولم تتم الحادية والعشرين من عمرها              كل من وا  " 

مواقعة غير مشروعة أو ساعد أو عاون غيره على مواقعتها مواقعة غير مشروعة وكانت البنـت                

من فروعه أو من فروع زوجته أو كان وليها أو موكال بتربيتها أو مالحظتها، يعتبر انـه ارتكـب                   

  ".ب بالحبس مدة خمس سنواتجناية ويعاق

ة وهي الجريم  سنوات   خمس وعقوبتها   جناية القانون يعتبر جريمة السفاح      أن نجد   أعالهمن المادة   

.. .أو الولي أو الموكـل بتربيتهـا أو مالحظتهـا          القريب    على البنت من   التي يعتدي فيها جنسيا   

أن المواقعـة التـي     انون نفـسه    بينما يعتبر الق  القوة،  مستغال الظروف والسهولة والطاعة وسلطة      

ة التـي دون    /هي فقط التي تعتبر سفاح قربى، واغفل الطفل       ) 21-16(تحصل ألنثى فقط ما بين      

األنثى وكما اغفل الذكر أيضا الذي مـن        والية على   ها من صاحب ال   /لالتي يتم فيها استغال    ذلك،  

  ، الممكن أن يستغل أيضا ؟؟

قوبة التي ستطبق على المجرم إذا مـا كانـت هـذه األنثـى               الذي يثار أيضا هنا ما الع      لوالتساؤ

ليتناسـى هـذا القريـب      يأتي القانون   ..........متزوجة؟؟ أو إذا ما وقعت من الحما أو أخ الزوج         

  ؟؟؟؟..أيضا

  

 قتل هذه الضحية إذا ما تم اكتشاف أنها حامل، أو ألنها ىوالتي تتمثل بالعمل عل :قتل الروح :ثانيا

فية للحياء، وال يتم تصديق الضحية أنها كانت ضحية أو مجبرة تحت جبروت أو تمارس أعمال منا

  سلطة القريب الرتكاب هذا العمل المشين 

  .........أو في بعض األحيان يتم قتل الضحية للتستر على القريب
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  رأي القانون

  

تحت مظلة األصل العام إال أن القانون لم يتطرق إلى القتل الحاصل كنتيجة لسفاح األقارب بل ناقشه 

  )التي توافر فيها عنصري الجريمة المادي والمعنوي(أو ما يعرف بجرائم القتل المقصود 

أي أن القانون قد عالجه على انه قتل للنفس البشرية، وكما انه ال يجيز بأي شكل من األشكال اخذ 

  . يعاقب بعقوبات مشددةالقانون باليد، بل هو ملك للدولة توقعه بواسطة القضاء، وكل من يخالف

 :أما رأي القضاء الفلسطيني في هذا المجال

قصاصاً أو  أكد قاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير التميمي، أنه ال يجوز ألحد أن يقيم حداً أوحيث 

 .أن يوقع عقوبة على متهم بارتكاب جريمة مهما كانت

بدافع الشرف،  اح القربى والقتلوأوضح الشيخ التميمي، في بيان أصدره حول الحكم في جريمتي سف

 .العدالة أن أخذ القانون باليد مخالف للشريعة اإلسالمية ولقواعد القانون ومبادئ

، "بجريمة مهما كانت ال يجوز ألحد أن يقيم حداً أو قصاصاً أو أن يوقع عقوبة على متهم"وأضاف أنه 

 .يخالف ذلك تجب معاقبته نمشدداً على أن الحكم فيها من اختصاص القانون والقضاء، وأن م

باإلسراع في إقرار  وطالب التميمي، الذي يرأس المجلس األعلى للقضاء الشرعي، المجلس التشريعي

  قانون العقوبات وتضمينه عقوبتي سفاح القربى والقتل بدافع الشرف
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  :والنفسيةاآلثار الجسمية 

بل الطفل الصغير حين يكبر فيغدو رجل إن التحرش الجنسي من قبل العائلة ينعكس على مستق

وتأثير التجربة المرة عليه؟ كما ينعكس على المرأة بوجه خاص، وما لهذه التجربة من تأثير 

  .والنفسيةمجموعة من األعراض الجسمية عليها؟ حيث تصيب الضحية المعتدى عليها 

  : بالتالي األعراض الجسميةتتمثلو

عن االعتداء، التي لم تعالج في الوقت المناسب نتيجة الخوف  إنها تشمل االلتهابات الناشئة -1

  والخجل الذي يزيد من معاناة الطفل

 -3االضطرابات المعوية التي تصيبه، فضال عن االلتهابات التي تنشأ في األجهزة التناسلية،  -2

  . النزيف الذي ربما يحدث في المناطق التي تعرضت لالعتداء

   :تتمثل النفسية أما اآلثار

الشعور بالذنب الذي يسيطر على الطفل، واتهامه لنفسه بعدم المقاومة، وهذا الشعور هو  -1

 أن أقل  أي المصائب النفسية جميعها التي من الممكن أن تصيبه الحقًا ما لم يتخلص منهقمة

تحرش جنسي بالطفل يخلق له عاهة نفسية مستديمة طوال حياته، إال أن معظم الناس ال يدرون 

 يحدث ألطفالهم، ليس بالضرورة إلهمال منهم، بل ألن الطفل ربما ال يصارح أحدا بما حدث؛ عما

فقد يخاف أو يشعر بالذنب؛ فهو ال يعرف أنه بريء، وأنه ضحية، وال يدري ما حجم دوره في 

 م؛ حفاظًا على عالقتهمعما حدث ألطفاله الموضوع، بل وحتى الكبار يصمتون حين يعرفون

  .  اآلخرونالخوف من عدم تصديق لفت انتباه أحد، أو يريدون من األقارب، وال بالجاني؛ فهو

 المعتدى عليها؛ فالرجل ربما الطفل أو المرأة اآلثار النفسية الخطيرة التي يتعرض لها ويتناسوا

يتوحد مع الجاني ويأخذ طريقه إلى الشذوذ، ناهيك عن حاالت الخوف والقلق التي تالزمه طوال 

  . . حياته

الطفل الثقة في نفسه وفي أسرته وفي المجتمع بشكل عام  وهذا كله يودي بالطفل إلى فقدان -2 

الذي لم ينصفه وهو المظلوم المعتدى عليه، ومرحلة الطفولة تكون من المراحل المبكرة للنمو 

ل النفسي لدى اإلنسان، وأي اختالل فيها كهذا الموقف يؤدي إلى زيادة إمكانية تعرض هذا الطف

لشتى أنواع المرض النفسي، وقد يسلك الطفل نفس سلوك الجاني باالعتداء على آخرين كنوع من 

  .االنتقام
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 :المرأةبالنسبة لتأثيره علىأما

 فإن أكثر ما ينعكس على حياتها من جراء ذلك خوفها من الرجال عموما، والرهبة دون أسباب 

 العاطفية الخاصة في الزواج، وتخاف من واضحة، والخوف من المستقبل، والخوف من العالقة

لمس األماكن الحساسة في جسدها؛ فذلك يحرك مخاوفها القديمة الراكدة، وقد يتولد للمرأة أيضا 

شذوذ جنسي ربما بشكل غير مباشر؛ فتكره الرجل، وتميل إلى جنسها حين تشعر باألمان، وكثير 

 المرأة حين كانت طفلة؛ حتى إن كان من العالقات في الزواج تدمر بسبب تحرش جنسي على

  مجرد لمس جارح لمالبسها؛ فالموقف برمته يحدث شرخًا بداخلها

  أما بالنسبة إلى تأثير المجتمع واألسرة على الطفل

ن المجتمع يساهم في تأصيل مثل هذا الشعور وتأكيده عن طريق نظرته إلى ما حدث للطفل إ 

ا، ناهيك عن توبيخ األسرة له التي من المفترض أنها المعتدى عليه بأنه فضيحة هو مسئول عنه

  العائلة مصدر األمان له، ومطالبته بالسكوت، خاصة إذا كان المعتدي من أفراد 

  



سفاح (االستغالل الجنسي للطفل والمرأة الذي يحصل ضمن إطار العائلةشكاليات التي يثيرها أهم اإل

  :)القربى

ون وصعوبة اإلثبات في هذه القضايا تشكل عقبة أمام الضحية، فكيف مسألة تتعلق بالقان -1

 تثبت للمحكمة أن هذا األمر قد حدث؟

ت /االجتماعي إذا ما قامتعرض الضحية للنبذ والقهر ومسألة تتعلق بالنسيج االجتماعي  -2

 .بالتبليغ عن هذه الجريمة

ر ينادي باإلجهاض وآخر ول الحمل الناتج عن سفاح القربى فهنالك تياالجدل القانوني ح -3

 ينادي بعدم اإلجهاض

 النسب إذا ما حصل والدة

 الحماية القانونية المفروض توفيرها للضحية -4

  توقف مالحقة السفاح على شكوى -5

  

  :دور وزارة شؤون المرأة

تسعى وزارة شؤون المرأة إلى حماية المرأة الفلسطينية وذلك على عدة مستويات، من خالل               •

لقوانين المعمول فيها في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تخفـف مـن             الدعوة إلى تعديل ا   

حكم الجاني المرتكب لعملية السفاح، مما يشجع على استمرار هذه الظاهرة في المجتمع دون              

وجود محاسبة وعقاب رادع للجاني، وعملت وزارة شؤون المرأة على إنشاء قـسم رصـد               

ات النساء ضحايا االنتهاكات بحقهن، والتحقق وتحليل الشكاوى لتظلم بهدف رصدالشكاوى، 

وتقديم الدعم والمساندة لهن عن طريق تحويل الحـاالت إلـى الجهـات ذات     من المعلومات

رصد شكاوى النساء وتحويلها إلى ، والهدف من إنشاء هذا القسم ومتابعتها معهم االختصاص

ة بكافة أشكاله االجتماعية و ظاهرة العنف الموجه ضد المرأ حمالت تعبوية توعوية، للحد من

حكومي وغيـر  (تشكيل جسم وطني  ,الجسدية و الجنسية والنفسية االقتصادية و السياسية و

  .لمواجهة العنف ضد المرأة وذلك لوضع الخطة الوطنية) حكومي
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 تلقي الشكاوى المقدمة من جمهور النساء حول االنتهاكات التـي وتكمن آليات عمل القسم ب •
 الجهات المختـصة ومتابعـة حلهـا،        إلىو رصدها وتحليلها ومن ثم تحويلها        ترتكب بحقهن 

 والتشبيك مع المؤسسات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة ذات العالقـة             قباإلضافة إلى التنسي  

للمساعدة في حل المشاكل المقدمة، باإلضافة إلى كتابة تقارير فصلية وسنوية ومناقشتها في             



م الدراسات في الوزارة لتحليلها ووضع التوصيات حولها،        أعلى المستويات وتحويلها إلى قس    

ومتابعة العمل على تنفيذ هذه التوصيات مع الجهات ذات العالقة، باإلضافة إلى دور الـدائرة               

اإلعالمية في وزارة شؤون المرأة للقيام بحمالت تعبوية وتوعية حول هذه الظاهرة وغيرهـا              

الموقـع االلكترونـي    . (في المجتمع الفلـسطيني   من ظواهر العنف التي تتعرض لها المرأة        

 ).2004لوزارة شؤون المرأة 
من مالذا ومكان يصلح    ).2004يعتبر ال وسعت وزارة شؤون المرأة إلى فكرة البيت اآلمن، و         •

والرعاية الطبيـة والنفـسية واالجتماعيـة للنـساء      الن يكون بيتا لتوفير الحماية القانونية

فكرة البيـت اآلمـن لـدى     ، وتندرج خطط الوزارة لتعزز أيضا ولألطفال والطفالتالمعنفات

عالجي ويبدأ من إعداد البيـت   المجتمع الفلسطيني، من خالل عدة أبعاد، فلها بعد وقائي وبعد

وضع خطط لمجابهة العنـف فـي    اآلمن ومتابعة واإلشراف على وضع السياسة العامة له و

 .واجتماعي ني وطبي نفسي قانو-مدرب-المجتمع الفلسطيني، وإعداد كادر 

  

  : من وزارة شؤون المرأةالمقترحات والتوصيات

بما أن االعتداء الجنسي على األطفال هي مسئولية الجاني الذي يقترف مثل هذه الجريمة أوال، و 

في هذا الخضم على اإلهمال قبل الحادث بإفهام الطفل لمعنى الحفاظ  نكر مسئولية األسرةنال ثانيا 

  جسده ومالبسه الداخلية وعدم الثقة بمن حوله من المراهقينعلى خصوصية 

وبما أننا نشهد في هذه الفترة نهضة تشريعية تتظافر فيها جهود سلطات الدولة الثالث التشريعية 

والتنفيذية والقضائية، مؤسسات المجتمع المدني، بهدف إزالة الرواسب وتطوير بعض العادات 

والسياسية وتحديث القوانين، بما يواكب التحوالت االجتماعية على كافة والتقاليد واآلثار االقتصادية 

األصعدة، والتحديث هنا بمضمونه يعني التعديل أو اإللغاء، وفقا لحاجات ومستلزمات الحاضر، 

والتقدم العلمي، وال تخالف جوهر العقيدة اإلسالمية التي تمنع مثل هذه الممارسات، ال بد لنا من 

  :صيات في هذا الخضم، والتي تتمثل باالتيأفراد بعض التو
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  :توصيات للتشريعي: أوال

تعديل المواد إلى أن يتم إصدار قانون عقوبات فلسطيني موحد، ال بد من العمل على  -1

من قانون العقوبات المطبق ) 155( األردني المطبق في الضفة الغربية، والمادة286و285

 شرط وإلغاءة اعتبار الفعل جناية وتشديد العقوبة كما  المتعلقة بجرم السفاح لناحيفي غزة

  .الشكوىتوقف المالحقة على 

المنزلي إصدار تشريعات جديدة تعاقب على العنف ضد المراة بكافة أشكاله واعتبار العنف  -2

 . يعاقب عليها القانون، وإنشاء مراكز حماية وإيواء للضحاياجريمة) سفاح القربى ( 

 تحمي األخصائيين العاملين في مجال اإلرشاد مع حاالت ضحايا توفير القوانين التي -3

 .االعتداء

  موحد، عبرتوحيد القوانين ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة عبر إصدار قانون عقوبات -4

 اإلسراع في إقرار قانون العقوبات وتضمينه عقوبتي سفاح القربى والقتل بدافع الشرف

را والطفل من االعتداء داخل إطار األسرة حسبما كفلته يوفر الحد األدنى من الحماية للمو

 .االتفاقيات الدولية

  

  :توصيات لألهل والمربين: ثانيا

  مراقبة األطفال في حصول أي تغيير على نمط حياته الطبيعي -1

التصرف مع الطفل بحذر والحفاظ على هدوء األعصاب، وعدم إلقاء اللوم على الطفل، أو  -2

  ألنه يكون في أمس الحاجة إلى الهدوء واألمانإلقاء التهديدات للطفل،

 الذي يجب أن يعدم استسالم األهل لتأنيب الذات واللوم مما ينسيهم من هو المعتدي الحقيق -3

 ينال عقابه أو ينسيهم الطفل الذي بحاجة إلى الدعم 

 عدم إلقاء المسئولية على الطفل -4

 الن راحة الكلمات التي يستخدمهاستعمال لغة الطفل والعمل على عدم تغيير ألفاظه أو ا -5

 الطفل هي المهمة في هذه األوقات
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الحفاظ على الهدوء النفسي بتوفير اآلمان، فإذا لم يستطع األهل العمل مع ابنهم الضحية  -6

مؤسسات متخصصة، شخص يثق به الطفل، (عليهم أن يطلبوا منه إشراك احد من الخارج

 ...)مرشدة



ل كل شيء ليس ألنه كاذب بل ألنه خائف، فعلى الشخص فقد ال يقول الطف( تصديق الطفل  -7

 )الذي يتعامل مع الطفل أن ينال ثقة الطفل حتى يعطي معلومات دقيقة في وصفه للحادث

  ةتعليم الطفل كيفية التوجه إلى أشخاص آخرين لطلب المساعد -8

  

  :توصيات للمؤسسات: ثالثا

  .إيجاد الوعي األسري بالتربية الجنسية -1

سات التعليمية عبر العمل على مساعدتها غي التثقيف الذي ال بد أن يبدأ في مساعدة المؤس -2

  الروضةنالمراحل األولى للطفولة والتي تبدأ م

التثقيف المجمعي الذي يقع على عاتق المؤسسات اإلعالمية بالعمل على توعية أفراد  -3

 .المجتمع، واستنهاض المسؤولين لعالج المشكلة

 ت العاملة في مجال الصحة النفسية والخدمة االجتماعية العمل على تكاثف المؤسسا -4
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تطوير مهارات العاملين في القطاع النفسي واالجتماعي حتى يستطيعوا تقديم التوجيه  -5

 . واإلرشاد المناسب للطفل الضحية وأسرته

  
 

  


