
هل تعلم؟ 
1 من بين 4 فتيات تتعرض لإلساءة الجنسية قبل ان تصبح بسن 18 عاما.  •
1 من بين 6 أوالد يتعرض لإلساءة الجنسية قبل ان يصبح بسن 18 عاما.  •

1 من 5 أطفال يتعرض للجذب الجنسي عند تواجده في شبكة االنترنت.  •
%90 من ضحايا االساءة الجنسية لألطفال يعرفون الطرف المسيء أليهم.  •

%39 من االفراد يتعرضون لإلساءة من احد افراد العائلة.  •

قد تشعر طفلتك بالخجل أو الغضب أو بالضعف، و/ أو الخوف )وخاصة 
إذا لم تصدقه(.    

حافظ على هدوئك. ال ُتبالغ في انفعالك.	 
إبحث عن مكان يتحلى بالخصوصية للتحدث.	 
إستمع لما تقوله طفلتك.	 
أّكد على طفلتك بأنك تصدقها.	 
ال تحقق مع طفلتك وتخبرها مالذي عليها قوله.	 
دع طفلتك تعلم بأنها فعلت الشيء الصحيح من خالل اخبارك.	 
اخبرك طفلتك بأنها ليست في ورطة.	 
ال تضغط على طفلتك لكي تخبرك أكثر 	 

مما تشعر بالراحة بإخبارك في هذا 
الوقت.

ال تحكم على طفلتك أو على الشخص 	 
المسيء.

دع طفلتك تعلم بأنه يتوجب عليك اخبار 	 
أشخاص آخرين عما حدث لكي تكون 

هي بأمان.
تأكد من ان طفلتك تفهم بأن االساءة هي ليست خطئها. 	 
دع طفلتك تعلم بأنك سوف تعتني بها.	 
دع طفلتك تعلم بأنها تستطيع أن تأتي اليك دائما.	 
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إلحداث الفرق

ليس هناك قواعد صعبة وسريعة ُتملي على 
المرء كيفية االستجابة عندما يأتيك الطفل 

ويخبرك بأنه يتعرض لإلساءة.

فوائد مكتب مناصرة االطفال
في الماضي، كان يتم التحقيق في الحاالت التي تّدعي االساءة لألطفال 
على نحو مستقل من قبل العديد من الوكاالت التي كانت جزء من القضية. 
وكان الطفل ُعرضة لمقابالت متكررة من قبل الوكاالت االجتماعية 
والقانونية والطبية والعقلية والصحية، ووكاالت انفاذ القانون، حيث كانت 
الوكاالت تحاول التعامل مع المخاوف المتعلقة بالتحقيق والحماية. وكانت 
هذه العملية تفتقر إلى الجوانب الحساسة المتعلقة بالضحية وكان ينتج 
عنها جهود متكررة، والعمل ضمن أغراض متداخلة مع حاالت استجابة 
وتدخل غير مؤثرة ومتأخرة.

أما اليوم فلدينا مراكز مناصرة االطفال التي تعزز التعاون بين الوكاالت 
وُتدرك االحتياجات الفريدة للضحايا من االطفال.

فقط 1 من بين 10 أطفال يتعرضون لإلساءة الجنسية 
مركز ميدلسكس ُيفصحون عن الشخص المسبب ساءة.

لمناصرة االطفال

مواقع المقابالت 
يقع مركز ميدلسكس لمناصرة األطفال ضمن الوحدة المعنية بحاالت 
االساءة لألطفال في مكتب المدعي العام في ميدلسكس. ونحن ُندير 

ثالثة مواقع للمقابالت تتسم بالودية لألطفال تقع في مكاتب االدعاء العام 
االقليمية لمدن ووبرن، وفارمنغهام، ولويل:

15 Commonwealth Avenue
Woburn, MA 01801

)781( 897-8400

63 Fountain Street, Suite 404
Framingham, MA 01702

)781( 897-8800

151 Warren Street
Lowell, MA 01852
)781( 897-8900

يتشجع  عندما  فعله  عليك  مالذي  تعلم  هل 
اإلساءة؟ عن  االفصاح  في  ما   طفل 

لتعّلم المزيد، يمكن زيارة موقعنا على االنترنت.
مركز ميدلسكس لمناصرة االطفال
www.middlesexcac.org 

 مكتب االدعاء العام لميدلسكس
www.middlesexda.com



 مركز ميدلسكس لمناصرة االطفال
استغالل لألطفال في جو حميم تجاه االطفال ومناسب من الناحية 

التنموية والطبية، وبطريقة ُتظهر اهتمامها بمدى الحساسية الثقافية 
للموضوع.

إن نهج العمل الجماعي متعدد االختصاصات يقلل من عدد 
المقابالت الخاصة بالتحقيق وحاالت االمتثال أمام المحكمة 

المطلوب اجراءها من قبل الضحية، حيث يسمح ذلك للخدمات 
الصحية وخدمات الصحة العقلية بأن تكون ُمنّسقة بشكل اسرع 

واكثر فعالية لمساعدة الضحية وعدم االساءة ألفراد العائلة، 
ويضمن ذلك بأن الفريق لديه المعلومات المناسبة للوصول إلى 

نتيجة في كل حالة من شأنها أن تصب في مصلحة الطفل.

تشمل خدماتنا مقابالت التحاليل الجنائية، وتحقيقات جماعية متعددة 
االختصاصات، وإحالة االفراد للفحوصات الطبية المتخصصة 
وخدمات الصحة العقلية، ويتم تصميم كل هذه الخدمات لتلبي 
احتياجات الطفل والعائلة من الناحية الطبية والمالية واللغوية 

والثقافية.

يوفر مركز ميدلسكس لُمناصرة االطفال دورات تدريبة في مجال 
التعرف على حاالت االساءة لألطفال وإهمال االطفال وتقديم 

التقارير عنها.

مقابالت التحليل الجنائي
يعمل شخص اخصائي وُمَدَرْب على مقابلة االطفال بمقابلة طفلك 
في غرفة خاصة ومناسبة لعمره. أما باقي افراد الفريق فيعملون 

على مالحظة المقابلة وتسجيلها من غرفة مجاورة من خالل مرآة 
ذات أتجاه واحد للرؤية. يسمح هذا االمر للفريق بسماع ما ُيفصح 
عنه طفلك والتعامل مع أي مخاوف تتعلق بالتحقيق أو الحماية في 
وقت واحد. يتم إجراء المقابلة بطريقة مناسب من الناحية التنموية 

ومن الناحية القانونية. 

ومن المفيد ان تخبر طفلك قبل اجراء المقابلة بأن هنالك احد 
االشخاص الذين يرغبون بالحديث إليه حول ما حدث. شجع الطفل 
على الحديث بحرية. ال تطرح اسئلة على طفلك أو تخبره بما عليه 

قوله. إذا اراد الحديث معك، فإنه ال بأس من االستماع إليه. من 
المهم ان تخبر طفلك بأنه ليس في ورطة وإنه بحاجة لقول الحقيقة.

ال يمكنك الجلوس مع طفلك أو فريق العمل اثناء المقابلة ألن 
وجودك قد ُيلهي الطفل، وقد يمنع وجودك الطفل من االفصاح 

عن الكالم، وقد يتم استدعائك كشاهد في حالة وجود مقاضاة في 
المحكمة.

ستتوفر لك فرصة اللقاء بالفريق لمناقشة كيفية المضي قدما 
بالتحقيق بعد المقابلة.

 التقييم الطبي
عندم يكون هنالك مخاوف جادة أو عملية افصاح عن حالة اساءة، 
فإن الطفل يحتاج إلى تقييم طبي يجريه أطباء رعاية صحية لديهم 

خبرة في طب االطفال وهم خبراء في حاالت االساءة لألطفال. 

إن غرض التقييم الصحي هو:

التأكد من أن صحة ورفاهية طفلك بخير.• 

تشخيص الحاالت الصحية ومعالجتها • 
والتي قد تكون مرتبطة بحاالت االساءة.

تطمين الطفل بأن كل شيء على ماُيرام • 
من الناحية الجسدية.

توثيق أي نتائج جسدية أو جنائية هامة.• 

السماح إلجراء عملية جمع االدلة التي • 
قد تتواجد على جسم طفلك أو مالبسه.

وتتوفر خدمات ممرضة الفحص المختصة بحاالت االعتداء 
الجنسي )لألطفال من عمر 12 سنة فما فوق( أو خدمات ممرضة 
فحص االطفال والمختصة بحاالت االعتداء الجنسي )لألطفال من 
عمر 11 سنة فما دون( في العديد من المواقع المختلفة في مقاطعة 
ميدلسكس او حولها. إن هذه الممرضات ُمدربات وُمعتمدات بشكل 
خاص إلجراء فحوصات طبية من الناحية القانونية والجنائية ذات 

جودة عالية.  

خدمات الصحة العقلية
يمكن أن تكون خدمات الصحة العقلية جزء هاما من عملية التعامل مع 
التأثيرات الفورية والتأثيرات طويلة األمد للصدمة التي تتعلق باإلساءة 
التي تتعرض لها الضحية واعضاء اسرة الطفل الذي تعرض لإلساءة.

مجال  في  االطفال  مع  العمل  في  المختصين  االطباء  احد  يستطيع 
التعرض للصدمات ان يساعد طفلك في التعامل مع المشاعر المرتبطة 
بضحايا االساءة، مثل الشعور بالذنب، واللوم، والثقة، واألمان، فضال 
عن المشاعر المتعلقة بتحمل المسؤولية عن أي اضطراب ناجم عن 

االفصاح عن االساءة.

ويمكن لألطباء ان يساعدوا افراد عائلة 

الطفل الذي يتعرض لإلساءة في التعامل 

مع التوتر النفسي الذي قد يصيبهم في 

العديد من مجاالت حياتهم وذلك بعد أن 

تعرض  إساءة  حالة  يفصح طفلهم عن 

لها، وفهم احتمالية الحاجة لخدمات اضافية باعتبار أن طفلهم سيمر 

في مراحل للنمو عاطفية واجتماعية و/ أو جسدية جديدة.

إن مركز ميدلسكس لُمناصرة االطفال هو 
عضو ُمعتمد من منظمة تحالف االطفال 
الوطنية، ويعمل بالتعاون مع الوحدة 
المعنية بحاالت االساءة لألطفال التابعة 
لمكتب المدعي العامل لمدينة ميدلسكس.

إن االطفال من جميع االجناس 
واالعمار واألعراق واإلثنيات 
والثقافات واالوضاع االجتماعية 
واالقتصادية واالديان والهيكليات 
العائلية معرضون لمخاطر اإلساءة.

المركز ُمكّرس للتخفيف من الصدمة الثانوية لضحايا حاالت االساءة لألطفال


