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اإلساءة للطفل
تحدث اإلساءة للطفل عندما يتسّبب أحد الوالدين أو 
أحد أولياء األمور بأذى لطفل أو لمراهق سواء كان 

أذى جسدياً أو شعورياً أو جنسياً، بما فيه اإلهمال. هذا 
 Children’s Aid األمر غير شرعي في كندا. تحّقق

Society - CAS )جمعية مساعدة األطفال( في جميع 
تقارير أو بالغات اإلساءة للطفل، وتتأكد من أن األطفال 

يعيشون في بيئة آمنة وداعمة.

اإلساءة الجسدية – هي كل فعل يسّبب األذى أو اإلصابة.

وتتضّمن الضرب، واللكم، والركل، والحرق أو أية أفعال 
مؤذية، مثل منع الطعام كعقاب أو حبس الطفل في غرفة.

الصفع – ضرب الطفل بشكل خفيف مع يد مفتوحة 
لتصحيح سلوكه. هو أمر قانوني في كندا لكن اّتبعوا 

التوجيهات التالية:

ال تصفعوا طفالً على ردفيه ألنكم تشعرون بالغضب. • 

ال تستخدموا غرضاً ما أو قوة تكفي إلحداث إصابة  •
أو عالمة

ال تصفعوا طفالً في عمر أصغر من السنتين على  •
ردفيه، وكذلك األمر مع طفل أكبر من عمر 12 سنة.

يجب على األهل وأولياء األمور إيجاد أساليب أخرى 
لتأديب أطفالهم.

• 

اإلساءة الشعورية – يمكن أن تؤذي نمو الطفل وتسّبب 
مشاكل الحقاً في الحياة. تتضّمن أكثر أنواع هذه اإلساءة 

شيوعاً ما يلي:

حجب العاطفة أو عدم السماح لألطفال بالتفاعل 
االجتماعي مع أصدقائهم

يكون األطفال شهوداً على العنف المنزلي • 

التعّرض المنَتظم لالنتقاد، واإلهانة، والزعيق،  •
والصراخ

 اإلهمال – عدم توفير االحتياجات األساسية للطفل.
يستوجب على البالغين توفير ما يلي

•

•

الطعام، والمأوى، والملبس، والرعاية الطبية.

اإلشراف على حضور المدرسة بانتظام وتسهيل األمر

الحب والدعم •

ما لم ُيحقق األهل أو أولياء األمور اآلخرون احتياجات 
أطفالهم األساسية، سيكونون مذنبين في اإلساءة. إذا 

كانت لدى األهل مشاكل في رعاية الطفل بسبب التوتر، 
والمشاكل الصحية أو المالية، سوف تساعد جمعية  

Children’s Aid Society والوكاالت الحكومية 
األخرى في ضمان حصول األطفال على الرعاية الجيدة.

اإلساءة الجنسية أو التحّرش الجنسي – يعني أّي تفاعل 
جنسي يرتبط باألطفال.

وهذا يتضّمن التواصل الجنسي الجسدي وغير الجسدي. 
يتعّرض الطفل أو المراهق لإلساءات الجنسية عادة من 

أحد أفراد العائلة أو صديق للعائلة. قد تحدث اإلساءة 
الجنسية من ِقَبل البالغين، أو المراهقين، أو األطفال 

اآلخرين.

استغالل األطفال في المواد اإلباحية والدعارة القسرية 
من األمثلة الشائعة لإلساءة الجنسية. إن إنتاج، وامتالك، 

أو مشاهدة استغالل األطفال في المواد اإلباحية على 
اإلنترنت أو عبر نسخة ورقية جريمة خطيرة.

سّن الموافقة والقبول – ال يستطيع األطفال تحت سّن 16 
سنة الموافقة والقبول قانونياً على األنشطة الجنسية، حتى 

لو وافقوا على المشاركة.
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إن ممارسة الجنس مع طفل تحت سّن 16 سنة هو 
اغتصاب يعاقب عليه قانونياً وهو جريمة خطيرة جداً.

ال يستطيع أّي شخص تحت سّن 18 سنة الموافقة على 
العمل في الدعارة أو المواد اإلباحية.

الموافقة على الزواج  في أونتاريو، يجب أن يكون –
عمركم 18 سنة للزواج بدون إذن األهل.

ال أحد يستطيع أن ُيجَبر أو ُيخَدع للزواج في أّي سّن، 
وأّي شخص متزوج يستطيع الحصول على طالق شرعي 

في المحكمة، حتى إذا لم يوافق الزوج أو توافق الزوجة.

عواقب اإلساءة للطفل

إذا اعتقدت جمعية Children’s Aid Society أن 
أطفالكم في خطر، يمكنها أخذهم منكم لفترة مؤقتة أو 

دائمة بحسب مدى خطورة وجّدية اإلساءة. ويمكن توقيف 
الشخص المسيء.

يتوجب على كل شخص بالغ في أونتاريو بناًء على 
القانون اإلبالغ عن اإلساءة للطفل وتكون جميع البالغات 

سّرية.

يجب أن ُيبلِغ األطفال عن اإلساءة للمدّرسين، أو األطباء، 
أو أّي شخص آخر بالغ.

لإلبالغ عن اإلساءة للطفل

اّتصلوا بالرقم 211 أو اسألوا عن رقم هاتف جمعية  
.Children’s Aid Society

 Ontario Children’s Aid  زوروا جمعية أونتاريو
oacas.org على موقع Society

إذا اعتقدتم أن أحد األطفال في خطر مباشر، اّتصلوا 
بالرقم 1-1-9 أو اسألوا عن الشرطة.

أبلغوا منظمة Cyber Tip  عن استغالل الطفل على 
cybertip.ca موقع




