
                                

                               

                               

ساعد عىل الحد من إساءة معاملة الطفل ...
ما هي إساءة معاملة الطفل وسوء معاملته؟ 

مسؤول  آخر  شخص  أي  الوالدين أو  أحد  فيها  يقوم  التي  احلاالت  يشمل  معاملته  وسوء  الطفل  معاملة  إساءة 
قانونياً عن رعاية طفل بإحلاق الضرر بطفل أو خلق خطر إحلاق الضرر به. ينبغي أن يكون الطفل حتت سن 18. 
تشمل إساءة معاملة الطفل األذى اجلسدي أو اإلساءة اجلنسية. يشمل سوء معاملة الطفل (اإلهمال) األذى 

اجلسدي أو الذهني أو النفسي.

املزيد من املعلومات حول إساءة معاملة الطفل وسوء معاملته؟
ً أو موفر رعاية آخر يؤذي الطفل أو يسمح لشخص آخر بإيذاء الطفل أو يخلق الظروف  اإلساءة اجلسدية تعني أن والدا
التي تزيد من احتمال تعرض الطفل لألذى.  ال بد من وجود إصابة بالغة أو خطر إصابة بالغة مثل احلروق البالغة أو كسر 
في العظم أو فقدان عضو من أعضاء اجلسم أو إصابة داخلية أو وفاة. وال ينبغي أن تكون اإلصابة أو خطر اإلصابة ناجتة 

عن حادث.
اإلساءة اجلنسية هي ارتكاب الوالد أو موفر الرعاية جرمية جنسية ضد الطفل أو السماح لشخص آخر بفعل ذلك. وتشمل 

اإلساءة اجلنسية كالً من جرمية اللمس اجلنسي واجلرائم اجلنسية التي ال تشمل اللمس. 
(الفعل اجلنسي بالفم أو بالدبر) املضاجعة  أو  واملواقعة  اجلنسية  اجلنسي: املداعبة  اللمس  تشمل جرائم    

اجلرائم التي ليس بها ملس: استخدام الطفل في تصوير فيديو أو صور فاضحة أو جنسية، توزيع مثل هذه  تشمل   
الصور أو الفيديو، أو استغالل الطفل كمومس.

موفر  أو  الوالد  يكون  عندما  األساسية  الطفل  احتياجات  الرعاية  موفر  أو  الوالد  يوفر  ال  سوء املعاملة (اإلهمال) هو 
الرعاية ميتلك القدرة على فعل ذلك أو تتوفر لديه طريقة معقولة لفعل ذلك.  وتشمل كذلك فشل الوالد أو موفر الرعاية 
في اإلشراف الصحيح على الطفل أو ضرب الطفل ضرباً مبرحاً. فيما يلي أمثلة عن سوء املعاملة: عدم توفير، أو االنتظار 

طويالً قبل توفير الرعاية الصحية للطفل؛ عدم توفير طعام 
أو ملبس أو مسكن مناسب للطفل؛ عدم االعتناء بشكل 
للطفل  السماح  عدم  أو  الطفل؛  ضرب  بالطفل؛  صحيح 
الطفل  فيه  يكون  يكون  وقت  في  املدرسة  إلى  بالذهاب 
ً على حضور املدرسة. يجب أن تتسبب أفعال الوالد  قادرا
أو موفر اخلدمة في ضرر جسدي أو ذهني أو نفسي، أو في 

خطر وقوع ضرر للطفل في وقت قريب. 

ما هي بعض عالمات إساءة معاملة أو سوء 
معاملة الطفل ؟ 

في  املعاملة  سوء  أو  املعاملة  إساءة  عالمات  ترى  قد 
مظهر الطفل أو تصرفاته. 

رات اجلسدية ما يلي: عدم زيارة طبيب، أو وجود كدمات أو حروق أو جروح أو نزيف من األعضاء التناسلية  ن املؤشّ قد تتضمّ
أو ألم أو حكة في مناطق األعضاء التناسلية للطفل.

الصفحة- ظهر  على  -التتمة 
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رات التصرفات ما يلي : طفل خائف من بيته؛ طفل ال يفتخر بنفسه، يتجنب الناس أو يبدو حزيناً  ن مؤشّ ميكن أن تتضمّ
للغاية؛ طفل يستخدم ادرات أو الكحول، يعاني من مشاكل في األكل أو يؤذي نفسه؛ طفل يغير مزاجه أو تصرفاته 

ً دون سبب؛ طفل يتصرف بطريقة جنسية ال تتالءم وسنه: طفل يتغيب عن املدرسة دون سبب وجيه. كثيرا

مبن اتصل إذا شككت بأن طفالً ما تتم إساءة معاملته أو يتعرض لسوء املعاملة؟ 
إذا كان الطفل في خطر فوري اتصل بالرقم 911 أو مبركز الشرطة احمللية. 

إذا اعتقدت أن طفالً ما تساء معاملته أو يتعرض لسوء املعاملة في والية نيويورك اتصل بسجل الوالية املركزي إلساءة 
معاملة  إلساءة  الساخن  اخلط  هذا  ويتوفر   .1-800-342-3720 الرقم  على  معاملتهم  وسوء  األطفال  معاملة 
األطفال على مدار الساعة وكل يوم من السنة. ولست بحاجة إلثبات وقوع إساءة املعاملة أو سوء املعاملة لتقدمي تقرير، 
كل ما حتتاجه هو الشك بأنه قد حدث أو أن الطفل في خطر التعرض لإليذاء أو سوء املعاملة. ويتم التعامل مع بالغكم 
ً قليالً من األشخاص املعينني سيطلعون على  حول إساءة معاملة األطفال إلى اخلط الساخن بسرية. وهذا يعني أن عددا

بالغكم. ولن يتم إخطار األسرة التي أبلغت عنها بأنك من أبلغ عنها، إال إذا سمحت أنت بذلك.

ماذا يحدث عندما أتصل باخلط الساخن لإلساءة لألطفال؟
سيجيب على مكاملتك موظف اخلط الساخن ويطلب منكم معلومات حول 
اخلط  موظف  سيقرر  تزودها  التي  املعلومات  إلى   ً اتصالكم. واستنادا سبب 
سوء  أو  األطفال  معاملة  إساءة  عن  البالغ  أخذ  مالئماً  كان  إذا  ما  الساخن 
معاملتهم. ومن املفيد لو أمكنك إعطاء معلومات عن هوية الطفل واملكان 
الذي هو فيه والشخص الذي تعتقدون أنه أساء معاملة أو قام بسوء معاملة 
الطفل؛ وهوية أهل الطفل أو الوصي أو أي شخص آخر مسؤول قانونياً عن 

الطفل. 
إذا لم يتم أخذ بالغ فسيقول لكم موظف اخلط الساخن ملاذا لم يتمكن من 

ذلك. وإذا لم تقتنعوا فيمكنكم أن تطلبوا الكالم مع أحد املشرفني.
ً إلى خدمة حماية األطفال (CPS)، والتي  إذا مت أخذ بالغ فسيتم إرساله فورا
هي جزء من دائرة اخلدمات االجتماعية في املقاطعة. أما في مدينة نيويورك 
فسيرسل هذا التقرير إلى إدارة خدمات األطفال. وسيبدأ موظف اجتماعي 

محلي بالتحقيق خالل 24 ساعة.
 وسيعمل موظف خدمة حماية األطفال مع األسرة حلل أية مشاكل تهدد 
لسالمة  املطلوبة  بالتغييرات  القيام  األسرة  رفضت  وإذا  الطفل.  سالمة 

الطفل، فقد تذهب خدمة حماية األطفال إلى احملكمة لتطلب من القاضي إجبار األسرة على إجراء التغييرات أو إخراج 
الطفل من املنزل. ولكن في معظم احلاالت تتمكن اخلدمة من التفاهم مع األسرة حلماية الطفل في منزله. ويتم ذلك 
عن طريق وضع خطة مع والدي الطفل أو موفر الرعاية لتغيير أية إجراءات غير آمنة أو للحصول على اخلدمات بحيث يتم 

تأمني سالمة الطفل.

تذكر ...
بيدك أن متنع إساءة معاملة الطفل.

قد يسفر بالغك عن إنقاذ حياة طفل ما.
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