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تلتزم Blue Cross Blue Shield of Michigan )بلو كروس بلو شيلد بميشغن( والصندوق االئتماني للطفل بإظهار قضية اإلساءة إىل األطفال إىل 
الواجهة. ويف هذا الصدد نحن نرشك أصحاب املصلحة املحليني وبالوالية لتحديد الجوانب التي تحتاج إليها األرس التي تواجه تحديات صعبة واألطفال املعرضون 

لخطر أو رضر.

تتوفر هذه املجموعة من األدوات إىل جانب معلومات وموارد أخرى أمام األرس واملؤسسات املجتمعية كجزء من جهودنا الرامية للحفاظ عىل سالمة األطفال 
وسالمة صحتهم.

ُيقدم بالغ عن اإلساءة لطفل كل 10 ثواني يف الواليات املتحدة.*

*الجمعية األمريكية للعناية اإليجابية باألطفال ومساعدة الطفل
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 ما يقرب من %30 
من األطفال الذين تعرضوا إلساءة وإهمال سيسيئون 

الحًقا ألطفالهم، ما يعني استمرار دورة اإلساءة.1

ما الذي تحتاج إىل معرفته عن اإلساءة لألطفال وإهمالهم

عانى طفالً واحًدا عىل األقل من بني كل سبعة أطفال لإلساءة أو اإلهمال يف العام املايض. يمكن أن تحدث اإلساءة بأشكال متعددة؛ بدنية وعاطفية وجنسية. ُيعّرف اإلهمال عىل أنه إخفاق يف تلبية االحتياجات البدنية والعاطفية األساسية 
للطفل، بما يف ذلك املسكن والطعام والتعليم والوصول إىل الرعاية الطبية.

إليك ما يجب معرفته عن اإلساءة إىل الطفل وإهماله يف الواليات املتحدة:

 يف 2019، تم تلقي 
 7.9 مليون 

بالًغا عن إساءة لطفل. 
كان أعىل معدل من اإلساءة للطفل لألطفال األقل من 

عام واحد )25.7 لكل 1,000(.1

املصادر:
1 الجمعية األمريكية للعناية اإليجابية باألطفال، إدارة الخدمات الصحة واإلنسانية

 حددت وكاالت الوالية أن ما يقرب من 
 1,840 طفل 

توفوا كنتيجة لإلساءة واإلهمال، بمتوسط يبلغ 
خمسة أطفال يومًيا.2

 %80 
من األفراد بسن 21 عاًما الذين أبلغ عن تعرضهم 

لإلساءة أثناء الطفولة استوفوا معيار اضطراب نفيس 
واحد عىل األقل.3

األطفال الذين عانوا من اإلساءة واإلهمال يف 
طفولتهم تزداد احتمالية تورطهم يف نشاط إجرامي 

 بنسبة تقرب من 
9 أضعاف.1

3 املكتبة الوطنية للدواء2 قسم األطفال والعائالت

إحصائيات اإلساءة لألطفال وإهمالهم

https://americanspcc.org/child-abuse-statistics/
https://www.acf.hhs.gov/cb/report/child-maltreatment-2019
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ما الذي تحتاج إىل معرفته عن اإلساءة لألطفال وإهمالهم

قد يكون لإلساءة للطفل وإهماله املقرتن بتجارب سلبية بالطفولة أثًرا بالغ الرضر عىل صحة الشخص وعافيته وفرصه مدى الحياة يف حالة عدم عالج هذا األمر. التجارب السلبية بالطفولة هي وقائع صادمة محتملة تحدث أثناء مرحلة الطفولة 
)0-17 عاًما(، مثل التعرض لعنف أو إساءة أو إهمال أو مشاهدة العنف باملنزل ووجود وفاة نتيجة انتحار أو محاولة انتحار لفرد باألرسة.

قد يعرقل التعرض للتجارب السلبية بالطفولة التطور الصحي للمخ ويؤثر عىل التطور االجتماعي ويضعف أنظمة املناعة ويؤدي إىل تعاطي املمنوعات وظهور السلوكيات غري الصحية التي تنم عن صعوبة التأقلم األخرى.

إحصائيات التجارب السلبية بالطفولة

إليك ما يجب معرفته عن التجارب السلبية بالطفولة يف ميشغن:

 %66 
من البالغني أبلغوا عن تجربة سلبية واحدة 

عىل األقل أثناء الطفولة.

 7 من كل 10
بالغني )استطالع عىل 4.4 مليون شخص( أبلغوا عن 

تعرضهم لتجربة سلبية واحدة أو أكثر أثناء 
طفولتهم.

 البالغون أصحاب 
 املعدالت املرتفعة 

من التجارب السلبية بالطفولة أكثر عرضة 
لالنخراط يف سلوكيات ذات مخاطر 

والتعرض ألمراض مزمنة.

النسبة املئوية من األفراد 
البالغني بوالية ميشغن الذين 

عانوا من إساءة يف 
طفولتهم.

 اإلساءة اللفظية
%38

 اإلساءة البدنية
%26

 اإلساءة الجنسية
%14
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األسئلة املتكررة بشأن اإلساءة لألطفال وإهمالهم

ما الذي يمكن تعريفه1 عىل أنه إساءة للطفل وإهمال له؟
أو عقلية غري عرضية  أو رفاهيته يحدث كنتيجة إلصابة بدنية  الطفل  للطفل: رضر أو رضر محقق عىل صحة  اإلساءة 

الوالدين أو ويص قانوني أو شخص آخر مسؤول عن  أو إساءة جنسية أو استغالل جنيس أو سوء معاملة من أحد 
صحة الطفل أو رفاهيته أو من مدرس أو مساعد مدرس أو عضو هيئة تدريس.

إهمال الطفل: رضر أو رضر محقق عىل صحة الطفل أو رفاهيته من أحد الوالدين أو ويص قانوني أو شخص آخر 
مسؤول عن صحة الطفل أو رفاهيته بحالة من الحالتني التاليتني:

املعاملة التي يشوبها اإلهمال، بما يف ذلك الفشل يف توفري ما يناسب من مأكل أو ملبس أو مأوى أو رعاية طبية.  •

وضع طفل يف خطر غري مربر يرض بصحة الطفل أو رفاهيته كنتيجة إلخفاق أحد الوالدين أو ويص قانوني أو   •
شخص آخر مسؤول عن صحة الطفل أو رفاهيته يف التدخل لتجنب هذ الخطر يف الوقت الذي كان الشخص بإمكانه 

التدخل وكان عىل علم بالخطر أو كان يجب أن يكون عىل علم بالخطر.

الدالة عىل اإلساءة للطفل وإهماله؟ ما بعض املؤرشات 
بدنيًا وجنسيًا. من بني  للطفل  اإلساء واإلهمال  التي تدل عىل  الشائعة  املتنوعة  البدنية والسلوكية  املؤرشات  توجد بعض 
للعالمات  أو بتكرار معني. بالنسبة  أو تحدث بنمط معني  الطفل، سواًء كانت شديدة  الظاهرة عىل جسد  ذلك اإلصابات 

إهمال. أو  إىل احتمال وجود إساءة  الطفل ومواقفه وعواطفه  السلوكية، قد تشري ترصفات 

متى وكيف يمكنني اإلبالغ عن حدوث إساءة لطفل وإهمال له؟
يمكن أن يكون البالغ من أي شخص يملك سببًا معقوالً لالرتياب يف اإلساءة إىل طفل يبلغ من العمر 18 عاًما أو إهماله 

أو استغالله.

 Children’s Protective أو تواصل مع newmibridges.michigan.gov قدم بالًغا عرب اإلنرتنت يف
الفور بالرقم 911. Services عىل الرقم 3911-444-855-1. يف حال كان الطفل يف خطر قائم، فاتصل عىل 

ما املقصود باالتجار بالبرش؟
االتجار بالبرش هو شكل من أشكال العبودية الحديثة. تحدث هذه الجريمة عند استعمال مهرب القوة أو التدليس أو 

اإلكراه للسيطرة عىل شخص آخر بغرض توريطه يف أفعال جنسية تجارية أو عمالة بالسخرة أو خدمات بغري إرادته. 
ال يجب توافر القوة أو التدليس أو اإلكراه إذا كان الفرد الذي ُيستغل يف أعمال جنسية تجارية أقل من 18 عاًما.

لتقديم بالغ عن اتجار ببرش، تواصل مع الخط الساخن لالتجار بالبرش عىل الرقم 1-888-373-7888.

األسئلة املتكررة بشأن اإلساءة للطفل وإهماله

https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339-73971_7119_50648---,00.html 1

https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339-73971_7119_50648---,00.html
https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339-73971_7119_50648---,00.html
http://newmibridges.michigan.gov
https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339-73971_7119_50648---,00.html
https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339-73971_7119_50648---,00.html
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اإلبالغ عن اإلساءة لألطفال وإهمالهم

تقديم بالغ عن اإلساءة لطفل وإهماله

الرقم 911 يف حالة الطوارئ.  بمكن ألي شخص، بما يف ذلك طفل يشك يف حدوث إساءة لطفل أو إهمال، تقديم بالغ باالتصال بالرقم 3911-444-855-1 أو 
التفاصيل. الصحية واإلنسانية ملزيد من  للخدمات  إدارة ميشغن  املفوضون يف موقع ويب  املبلغون  إهماله. راجع قسم  أو  إبالغ موظفني محرتفني معينني عن احتمال اإلساءة لطفل  الطفل  قانون حماية  إىل ذلك يشرتط  إضافة 

إهماله بني: أو  البالغات عن حاالت اشتباه اإلساءة لطفل  يتنوع مصري   •

للتحقيق اإلحالة   –

الرفض  –

أو مكتب تراخيص رعاية أطفال وبالغني إنفاذ قانون  للتحقيق، مثل وكالة  إىل وكالة أخرى  النقل   –

للتحقيق: التالية إلخضاعها  الثالثة  املعايري  البالغات  تستويف  أن  يجب   •

أقل من عمر 18 عاًما. املزعومة  الضحية   –

الطفل ورفاهيته. الوالدين أو ويص قانوني أو شخص آخر مسؤول عن صحة  املزعوم هو أحد  الجاني   –

الطفل. للطفل وإهماله يف قانون حماية  األدنى من تعريفات اإلساءة  الحد  االدعاءات  تستويف   –

.MI Bridges أو اهمال له، فابحث عن الرشكاء املجتمعيني املوجودين بالقرب من إذا كنت تحتاج إىل املساعدة يف تقديم بالغ عن إساءة لطفل 

https://newmibridges.michigan.gov/s/isd-landing-page?language=en_US
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املؤسسات عىل مستوى الوالية وروابط مفيدة

http://www.acmh-mi.org/ | ACMH اتحاد الصحة العقلية لألطفال أو
يوفر االتحاد معلومات ودعم وموارد وإحاالت ودفاع عن األطفال والشباب الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عاطفية أو سلوكية وأرسهم.

 https://www.michigan.gov/ctf/ | CTF صندوق ائتمان الطفل بميشغن أو
الصندوق الوحيد يف جميع أنحاء والية ميشغن املختص حرًصا بالدعم املسبق للربامج بالوسائل التعليمية وبالتمويل واملوارد بهدف حماية الطفل من اإلساءة واإلهمال.

https://www.mipsac.org/ | MiPSAC جمعية ميشغن للمهنيني العاملني عىل قضية اإلساءة لألطفال أو
مؤسسة بالوالية تركز عىل تلبية احتياجات املختصني املهنيني املشاركني يف جميع أوجه الخدمات املقدمة لألطفال ممن تساء معاملتهم وأرسهم.

https://newmibridges.michigan.gov/ | MI Bridges

برنامج تديره MDDHS )إدارة الخدمات الصحية واإلنسانية بميشغن( يوفر للمقيمني بوالية ميشغن املوارد التي يحتاجون إليها بما يف ذلك تغطية الرعاية الصحية وبرامج املساعدة ملواقف الطوارئ. يتوفر أكثر من 30,000 مورًدا محليًا وعرب 
الوالية ملساعدة قاطني والية ميشغن يف تحقيق االستقرار يف حياتهم.

املؤسسات والربامج واملوارد

تابع Blue Cross Blue Shield of Michigan )بلو كروس بلو شيلد بميشغن( عىل:

W006721

http://www.acmh-mi.org/
https://www.michigan.gov/ctf/
https://www.mipsac.org/
https://newmibridges.michigan.gov/
https://www.instagram.com/bcbsmichigan/
https://www.linkedin.com/company/blue-cross-blue-shield-of-michigan
https://twitter.com/BCBSM
https://www.facebook.com/BCBSM/

