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بتت شالبمتتما شوتبتت ة شااوم تتت  شالصتت ة عشمل ايتت ششالدنبيهتت  دحستت شلشاخلضتت ا شاإلررتبتت  شاستتدامانشراتت ا الموضووو   
شاألطف  ملمىشش جنسيااودمينشباأ شااس ف ينش

شالفترتعشيفشت رت و شيفش38شالتشةو هت شيفشاجملدموةش،(اإلررتب  )شاجلن ئيةشلما طةشالموليةشلممنظمةشالو تةشاجلمويةشإ 
 ،2112شر فمرب/الث ينشتا ينش7شإىلش8شتن

إىلشبمتما شأرت  ،شوسشستيم شتت شيدههت  شجتت  شاألطفت  شل لبت ششةنستيتنشذويشااي  شاجلاألف اةشإىلشأ ششإذ تشير
شجنسي ،شاألطف  شواسدغالهلماسملدما شملمىشالبمما شالن تية،شتنشأجلش

سشميكتنشتنوهت شإسشتتنشرتال ششظت ي عشمل ايتةشوأرت أ شاجل ائمشاجلنسيةشحبقشاألطف  شملربشاحلتموةشيت ششوإذ تدرك
شناأشوالبمما شال جهة،بمما شااجه ةشتبذهل شال

وم ت  شةقيةتةشويريتةشتدومتقشبستف شأجهزعشت اقبةشومح يةشاحلموةشيفشالبمما شال جهةشمبشزويميمهيةشتألشومراعاًة منها
ش،أف اةشأةين اشس بة شس تك هبمشج ائمشجنسيةشحبقشاألطف  

اإلررتبتتت  ،شالتتتقشينهمتتتقشتنهتتت شااودتتتمو شجنستتتي شملمتتتىششملتتتمةشتتتتنشالبمتتتما شاألملضتتت  شيفإىلشأ شلتتتم ششوإذ تنوووو 
شششبدنبيه  شالسف شوت فريشااوم ت  شاادومةةشهبم،شةتدصماألطف  ،شتنظ ت  شأوشمم  س  ش

ملتتتنشااستت ف ينشااودتتتمينشجنستتتي شملمتتتىشتوم تتتت  شالدتتتمابريشاادبوتتةشإل ستتت  شإتتتتو  ا شوتتت فريشوتتتلشأ شششوإذ توودرك
ومح يتةشاحلةت  ششفت اةال طينشوالمويلشيفشجم  شرص صيةشاأليدو شأ شتدةيمشب او يريشااودممعشملمىشالصويمينششاألطف  ،

ش،ةسيس األ

شوحةتت  شلمستتف شحب يتتةشحةتت  شااودتتمينشجنستتي شملمتتىشاألطفتت  ضتت و عشإق تتتةشتتت ا  شبتت شاسملدبتت  شيفششوإذ تأخوو 
شششجنسي ،شواسسدغال ملدما شلاليفشملمنشال ق عشضح ي شأطف  شالو ملش

باتتأ ششبتت شالبمتتما بستت ملةشااوم تتت  شبتت ة شيفشتستتهيلشتبتت   شةو شأةا شبتتأ شاإلررتبتت  شقتت ة شملمتتىششويقينووا منهووا
وتوزيتتتتزشالدحةيةتتتت  شالوتتتت ب عشلمحتتتتموةشش شستتتتف يم،باتتتتأ فريشتنبيهتتتت  شوتتتتتش،ااودتتتتمينشجنستتتتي شملمتتتتىشاألطفتتتت  ااستتتت ف ينش

ش،وتالحةةشت تكيبشاجل ائمشضمشاألطف  
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ش ست  شالدنبيهت  إلأط ي شالدنظيميةشالة ر رية،شب سدحماثشيليت  ش،شضمنشملمىشالةي نشالبمما شاألملض  شتشجع
 يتتةشاألطفتت  شتتتنشممستت ملمعشملمتتىشمحلش،شوذلتت ااودتتمينشجنستتي شملمتتىشاألطفتت  ب استت ف ينشمةتتةشوتبتت ة شااوم تتت  شاادو

ش؛شاجمل ت شالذينشأةين اشس تك بشيذاشالن عشتنشاجل ائم

 ستت  شالدنبيهتت  شوتتت فريشتنظ تتتةشمل ايتتةشإلراتت  شملمتتىشالدوتت و شملتتربشاإلررتبتت  شإلأيضتت شالبمتتما شاألملضتت  ششتشووجع
تتتزوةشب اوم تتت  شباتتكلشيينشوتكتت  شتتتف فةشوستتهلشش،ااودتتمينشجنستتي شملمتتىشاألطفتت  نشب استت ف يااوم تتت  شاادومةتتةش

ش؛شحم يمعوشال ص  شإليه ش

شاإلررتبت  شالو ايتةشلالتصت س شالات طيةشااأت رتةشتتبكةشت سيعشره  شال ص  شإىلالبمما شاألملض  شملمىششتحث
I-24/7صتتما شالناتت ا شاخلضتت ا شوالستتو شإلشلياتتملشستتمه  شالاتت طةشملنتتمشاا اوتتزشاحلموةيتتةشوالاتت طةشااداصصتتة،ش
تاتتهيعشالدبتت ة شاانتتدظمشوشبستت ملةشوب ردظتت ن،ششاودتتمينشجنستتي شملمتتىشاألطفتت  ستتف شابش جهتتةبمتتما شالرهتت  شالإلشوالدوتت تيم

شاان سبةشملنهم.مموم ت  شل
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