
 اساءات جنسية بالشبكة في زمن الكورونا
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 مليء وعالم متقدم تكنولوجي لواقع اليوم هذا يومنا في اوالدنا يولد

 .بالشاشات

 مكان أكثر األخيرة السنوات في االجتماعية الشبكة مساحة اصبحت حيث

 األفكار ويتبادلون ويبدعون يتعلمون خالله من ,بالشباب عالقة له

 إن .يؤذون وأيضا يتأذون ويشعرون ويتصرفون ويتفاعلون ويشاركون

 يرعى شخص وألي والد لكل مهم الشباب سياق في الشاشات عالم فهم

 التي والتحديات الصعوبات فهم يعني وهذا ، والمراهقين األطفال

   .عام وبشكل المراهقة فترة في يواجهوها



 اين يتواجد الجميع؟



 ما هي االحتياجات التي يلبيها االنترنت ألبنائنا

 التقدير االجتماعي؟•

 الشعور باالنتماء لمجموعة االصدقاء؟•

 الشعور بأنهم مرئيين ومرغوب بهم؟•

 االلمام بكل ما يجري من حولهم؟•

 التميز؟•

 التعلم؟•

 قضاء الوقت؟•

 االستمتاع؟•

 



 وربما هناك حاجة وسبب آخر؟

 



 ة بشكل عام تجاه االنترنت؟/كيف اشعر كوالد

 ة تجاه ابحار ابني في االنترنت؟/كيف اشعر كوالد

 خوف متعة اثارة

حب 

 االستطالع
فخر 

 واعتزاز
 غير ذلك

 راحة بلبلة ال اعرف ملل



 هل تشكل شبكة االنترنت بيئة خطرة ألبنائنا؟

 فرص
فرص اجتماعية مثل •

,  انستجرام, الفيسبوك

 ...سناب تشات

 فحص الهوية•

حب استطالع واكتساب •

 معلومات

 نجاح وتعزيز•

 مجموعات داعمة•

 التوجه لتلقي مساعدة•

 مخاطر

 الشعور بالغربة•

 ادمان•

 التنمر•

 مالحقات•

انكشاف لمضامين ال •
تتناسب مع الجيل ومراحل 

 النمو

 اساءات جنسية•



 

 االساءات الجنسية في العالم االفتراضي تتضمن

 
 أسئلة شخصية حول القضايا الجنسية •

 الكتابة عن الجنس/ طلبات من االوالد والمراهقين للتحدث •

اللمس , طلبات ألداء تصرفات جنسية والتي تشمل خلع المالبس•
 .األفالم/ التصوير الذاتي وإرسال الصور , الذاتي 

 تحميل لشبكة االنترنت مقاطع الفيديو والصور التي توثق اإلساءة•

 نشر تفاصيل عن الضحية•

 انكار الضحية وعرضها كغرض جنسي•

التوثيق والتوزيع وامكانية المشاهدة مراًرا وتكراًرا ، كلها إساءات •
إضافية ، مما يزيد من اإلساءة األولية ويضيف بُعدًا آخر للصعوبة 

 .والتكيف



 مميزات االساءات الجنسية في شبكة االنترنت

 

 

 انعدام تواصل نظري او بصري•

 واستخدام األسماء المستعارة إخفاء الهوية•

 توزيع او نشر سريع وواسع النطاق عبر قنوات متنوعة•

 استمرارية اإلساءة•

 صعوبة إزالة المحتوى من الشبكة•

 عدم الوعي بالجانب القانوني•

 



 كيف يمكن ان أميز ماذا يحدث مع ابني ؟؟؟

 الجنسي االعتداء إلى تشير ان الممكن من التي العالمات•
 ,كالجيل معينة خصائص بحسب آخر إلى طفل من تختلف
 عالمات هناك ، ذلك ومع  ...النفسية الحصانة ,النفسي النضج
 القلق إلى يشير قد , الزمن من فترة مدى على عنهم التعبير

   .األطفال على جنسية اساءة بشأن



 انواع العالمات التي بامكانها االشارة على اساءة جنسية

 اشارات عاطفية

 اشارات جسدية

 اشارات سلوكية



اسباب تشجع كشف 
 االساءة عبر الشبكة

عالقة طيبة بين 
 الولد واهله

حوار مسبق بين 
االهل واالوالد 
 لمخاطر الشبكة

ردود فعل 
 متوقعة من االهل

اسباب تعيق كشف 
 االساءة عبر الشبكة

 الخوف

 الخجل

 الشعور بالذنب

ردود فعل 
 متوقعة من االهل



 عالمات مثيرة للشبهة حول سلوك جنسّي مؤذ  
  عالمات انذار

 
  

 :مبدأ المساواة. 1

 .ال توجد مساواة في القوة والتبادليّة -هناك فجوة في األعمار بين األطفال المشاركين في اللعبة •       

 .هناك توافق في السّن لكن يوجد فارق في حجم الجسم أو في التطّور•       

حيث يكون أحدهما مقبول  -هناك توافق في السّن وحجم الجسم لكن يوجد اختالف في المكانة•       
 .واآلخر مرفوض

 .عندما يشارك في الحدث مجموعة من األطفال مقابل طفل واحد•       

 

 :مبدأ الموافقة. 2

 .عندما تماَرس العدوانية، القوة، اإلكراه، التهديد أو الرشوة على الطفل•       

 .عندما يُحدث السلوك ضرًرا للطفل أو لآلخرين•       

  .عندما يرافق السلوك معاناة نفسية•       
 

 .الجنسيّة" اللعبة"عندما يكون أحدهما غير معنّي أو غير نشط في  –مبدأ التبادليّة . 3
 



 من هم المعتدون جنسيا بالشبكة

 اوالد متحرشون جنسيا

 متحرشون جنسيا مراهقون

 بالغون متحرشون جنسيا



 الواقع في زمن الكورونا





في معدل بالغات االعتداءات الجنسية % 760ارتفاع •

 والشبكية  على االوالد والشبيبة 

 

الناصرة حول عدد التحقيقات  - معطيات من بيت لين•

 باساءات جنسية بالشبكة



 الوالدية في العصر الديجيتالي

نموذج  لمعرفةا
 شخصي

حدود واعطاء 
 بديل

 حوار بناء

 مراقبة

الحديث عن 
 المخاطر



 الوالدية في زمن الكورونا

 اكثر وأكثر

 مسؤولية

 مسؤولية

 مسؤولية

 مراقبة

 مراقبة

 مراقبة

 حوار

 حوار

 حوار



 نصائح

 :مواضيع مهمة للمحادثة

 اي مواقع يتصفحها االبن؟ وأي مواقع ال يتصفحها؟•

 كيف يشعر عندما يتصفح قي كل من هذه المواقع؟•

 ما الذي يدفعه لتصفحها؟ ماذا يحب بها؟•

تعريف الخصوصية وفهم )كيف يحافظ االبن على خصوصيته ؟•

 (االبعاد

 أثناء مشاركة ،  توزيع ، نشر مضامين معينة؟يحكم عقله هل •

 



 نصائح

 “الصداقة في الفيسبوك”التعمق بمفهوم 

 مميزاتها؟ هل يمكن ان تتكون صداقة بالشبكة ؟ما هي•

من هم اصدقاءكم في الشبكة؟ كيف تقررون من يكون أو ال يكون •

 صديقتكم بالشبكة؟  / صديقكم

 صديقتي بالشبكة هو ايضا صديقي في الحياة العادية ؟ / هل صديقي•

هل تشجع الشبكة على بناء عالقات اجتماعية؟ هل تعرقل هذه •

 ?  العالقات؟  

 ما رأيكم بذلك, االهل كأصدقاء بالشبكة•

 



 نصائح

محادثة عن القيم في سياق التعامل في الشبكة يمكن ان تشمل اسئلة 
 :مثل

 في االنترنت؟ عنفاما الذي تعتبره , بنظرك•

 كيف يشعر الولد اآلخر عندما يقرأ هذا؟•

 ما هي حقوق المتصفحين في االنترنت؟•

 كيف تحافظ على حقوقك؟•

 كيف تحافظ على حقوق غيرك؟•

 كيف تحافظ على تواضعك؟•

 في الشبكة؟ ينكشف على حدث ّ مؤذي كيف يتصرف عندما •

 من صديق أو بالغ؟هل يلجأ إلى طلب المساعدة •
 

 

 



 ما هي الرسائل التي نود تمريرها ألوالدنا؟

 استعملوا لغة محترمة وايجابية في الشبكة. 

أظهروا تفهم اآلخر 

ال تشاركوا في نشاطات تحدث األذى واالساءة عبر الشبكة 

اذا انكشفتم على حالة تعرض لألساءة في مرحلة ما !القوة بين أيديكم  ,
 اوقفوا االساءة –اظهروا انكم تتحملون مسؤولية شخصية واجتماعية 

 شاركوا . توجهوا الينا نحن االهل, اذا انكشفتم على حالة تعرض لألساءة
 ..(الشرطة, 105مركز , بيت لين, اشخاص مهنيين. )واطلبوا المساعدة

نقل اخبار”االبالغ عن االساءة ومساعدة ضحية األذى ليس  !تذكروا“ 

نعمل من اجل ! انها ما تدخلون اليها, الشبكة ليست مكانا جيدا او سيئا
 مساحة افتراضية آمنة

 




