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َمنع االعتداء الجنسي
ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺑر اﻷطﻔﺎﻝ وزادوا اﺳﺗﻘﻼﻻً ،ﺗﻘﺎﺑﻠوا ﻣﻊ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﻧﺎس وﺗﻌﺎﻣﻠوا ﻣﻌﻬم ﺑﻌدد ﻣن اﻟطرق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .وﻛﻣﺎ
ﺗﻌﻠﻣوا ﻋن ﺳﻼﻣﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ .ﻳﺗﻧﺎوﻝ
ﺗﻌﻠﻣوا اﻟﺗ َ ﱡ
أﻳﺿﺎ أن ﻳ ّ
ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳ ّ
ﺣرك ﻓﻲ اﻟﺑﻳت واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄﻣﺎن ،ﻳﻧﺑﻐﻲ ً
ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ ِﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷطﻔﺎﻝ ﻣن اﻻﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ.

ﻣﺎدة ﻋن اﻻﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﻣﺛﻝ ﻫذا .ﻣن اﻟﻣﺣزن ﱠ
أن اﻷطﻔﺎﻝ
وَﻗد ﻳﺳﺗﻐرب اﻟﺑﻌض ﻣن وﺟود ّ
اﻟرؤﻳﺔ ،ﻟذا
ﻳﺗﻌرﺿون ﻟﻼﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ أﻛﺛر ﻣن اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﻘﺎدرﻳن ﻋﻠﻰ ﱡ
أﺻﺣﺎب اﻟﻌﺎﻫﺎت ﻣﺛﻝ ﻛف اﻟﺑﺻر ّ
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع.
اﻟﻣﻬم ُ َ َ َ
ﻓﻣن ُ

ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﲆ ﺳﻼﻣﺔ ٔاﻃﻔﺎﻟﻨﺎ

ﺣﻖ اﺳـﺘﻐﻼل ِّ
اﻟﻄﻔﻞ ﺟﻨﺴـ ًﻴﺎ.
ﻻ ﳝكل ٔاﺣﺪ ّ
 ﻻ اﻟﻘﺮﻳﺐ ) ً
ابﻟﻐﺎ(
ﻃﻔﻼ ﰷن ٔاو ً
 وﻻ ﺻﺪﻳﻖ اﻟﻌﺎﺋةل
 وﻻ اﳉﺎر
 وﻻ اﻟﻐﺮﻳﺐ
 وﻻ ّ
اﳌﻌﲅ
 وﻻ ُ َّ
اﳌﳫﻒ ﺑﺮﻋﺎﻳﳤﻢ

َﳛﺘﺎج اﻵﺑﺎء إﱃ ا َ َ ﱡ
ﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺪاء
وﻣﻊ
اﳉﻨﺴﻲ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﺒﻌﺾَ ،
ِ
أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ .اﻟ َ ﱡ
ﺘﺤﺪث ﰲ اﻷﻣﺮ ﻫﻮ اﳋﻄﻮة
ﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ ﻻ
اﻷوﱃ ﻹﻳﻘﺎﻓﻪ .وﻋﺪم اﻟ ّ
ﳛﻤﻲ إﻻﱠ اﳌﺴﻴﺌﲔ.
ُ

رﻏم ذﻟك ﻣن اﻟﺻﻌب َ َ ﱡ
اﻟﺗﺣدث ﻋن اﻻﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ .ﻓﻔﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻷﻣﺎﻛن:





ﻳﺗﺣدث اﻟﻧﺎس ﻋن اﻟﺟﻧس.
ًا
ﻧﺎدر ﻣﺎ َ ّ
ـﺻﻐﺎر ﺟ ًـدا ،ﻟـذا ﻻ ُﻳﻔ ّﻛـرون وﻻ
أن اﻻﻋﺗداء اﻟﺟﻧـﺳﻲ ﻳﺣـدث ﻟﻸطﻔـﺎﻝ اﻟ ﱢ
ﻻ ُﻳرﻳد اﻟﻧﺎس ﺗﺻدﻳق ّ
ﺗﺣدﺛون ﻋﻧﻪ.
ﻳ ّ

ـوﻋﻲ اﻷطﻔـﺎﻝ ﻓـﻲ ﻣوﺿـوع اﻟﺟـﻧس ،وﺑﻣـﺎ ﻳﺟـب أن
ّ
ﺗﺗﺣﻛم اﻟﻌﺎدات أو اﻟﺗﻘﺎﻟﻳـد ﻓـﻳﻣن ﻳﺟـب أن ﻳ ّ
ﻳﻘﺎﻝ ،وﻣﺗﻰ ﻳﺟب أن ﺗﺟري ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت.

ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣﺎن ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ .ﻳﺠﺐ أن ﺗُﻜﻮن اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ
ﻛﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻟﻎ.
اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ُ ّ
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بعض الحقائق عن االعتداء الجنسي
اﺻﻝ ﺟﻧﺳﻲ ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر ﺑﻳن ﺷﺧص ﺑﺎﻟﻎ )أَو ﺷﺎب أﻛﺑر ًّ
ﺳﻧﺎ( وطﻔﻝ
اﻻﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻫو ّ
أي ﺗو ُ
ِ
ﻛﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻷَُﺳر اﻟﻐﻧﻳﺔ واﻟﻔﻘﻳرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء .وﻳﻘﻊ ﻓﻲ
ي طﻔﻝ وﻓﻲ ُ ّ
أﺻﻐرُ .ﻳﻣﻛن أن ﻳﻘﻊ اﻻﻋﺗداء ﻷ ّ
أﻳﺿﺎ ﻟﻸوﻻد.
أﻏﻠب اﻷﺣﻳﺎن ﻟﻠﺑﻧﺎت ،وﻟﻛن ً
ﺷﻳوﻋﺎ:
ﺗﺗﻌدد أﻧواع اﻻﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ وﺗﺧﺗﻠف .ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌض أﻧواﻋﻪ اﻷﻛﺛر
ّ
ً

ﺘﻀﻤﻦ ﳌﺲ اﻟﻄﻔﻞ:
الاﻋﺘﺪاء اذلي ﻳ ّ





ﺗﻘﺑﻳ ـ ـ ــﻝ أو ﻣﻌﺎﻧﻘ ـ ـ ــﺔ ﱢ
اﻟطﻔ ـ ـ ــﻝ َﻋﻠ ـ ـ ــﻰ َﻧﺣ ـ ـ ـ ٍـو
ﺟﻧﺳﻲ.
ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺟﻧس.
اﻟﺟ ـ ـ ــﻧس ﻋ ـ ـ ــن طرﻳ ـ ـ ــق اﻟﻔ ـ ـ ــم )ﻣ ـ ـ ــن اﻟﻔَ ـ ـ ــم
ﻟﻠﻘﺿﻳب أو ﻣن اﻟَﻔم ﻟﻠﻔرج(.

ﺘﻀﻤﻦ ﳌﺲ اﻟﻄﻔﻞ:
الاﻋﺘﺪاء اذلي ﻻ ﻳ ّ




اﺳــﺗﻌﻣﺎﻝ أﻟﻔــﺎظ ﺟﻧــﺳﻳﺔ ﻟــﺻدم ﱢ
اﻟطﻔﻠ ـﺔ أو
َ
ﺟﻧﺳﻳﺎ.
ﺗﻬﻳﻳﺟﻬﺎ
ً
ﱢ
َﺟﻌﻝ اﻟطﻔﻠﺔ ﺗﺳﻣﻊ أو ﺗﺷﺎﻫد اﻟﺟـﻧس ﺑـﻳن
اﻟﻧﺎس اﻵﺧرﻳن.






ﻟَﻣ ــس أﻋ ــﺿﺎء ﱢ
اﻟطﻔ ــﻝ اﻟﺟﻧ ــﺳﻳﺔ أو ﺟﻌ ــﻝ
ﱢ
اﻟطﻔـ ــﻝ ﻳﻠﻣـ ــس أﻋـ ــﺿﺎء اﻟـ ــﺷﺧص اﻟﺑـ ــﺎﻟﻎ
اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ.

ﺟﻌــﻝ ﱢ
اﻟطﻔﻠـﺔ ﺗﻘــف ﻟﻛــﻲ ﺗُﻠـ َـﺗﻘط ﻟﻬــﺎ ﺻــورة
َ
ﺟﻧﺳﻳﺔ.
ﱢ
إﺟﺑﺎر اﻟطﻔﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدﻋﺎرة.

ﺳﻧوات َ ،ﱠ
أﻳﺿﺎ.
َﻳﺑدأ ﻣﻌظم اﻻﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ ﺣﻳن ﻳزﻳد ُﻋﻣر اﻷطﻔﺎﻝ ﻋن َ َ 5
ﻟﻛﻧﻪ ﻗد ﻳﺣدث ﻟﻸطﻔﺎﻝ اﻷﺻﻐر ً
ﻳﻌﺗدى ﻋﻠﻰ أﻛﺛرﻳﺔ اﻷطﻔﺎﻝ ِﻣن َِﻗﺑﻝ ﺷﺧص ﻳﻌرﻓوﻧﻪ ،ﻣﺛﻝ ﻓرد ﻣن أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو اﻟﺟﺎر  -ﻻ ِﻣن َِﻗﺑﻝ ﺷﺧص
ُ َ
ﺳﻧوات.
ﻟﻣدة طوﻳﻠﺔ ،ﻗد ّ
ﻏﺎﻟﺑﺎ ّ
ﺗﻣﺗد إﻟﻰ َ َ
ﻳﺳﺗﻣر اﻻﻋﺗداء ً
ﻏرﻳب .و ّ

ﻧﺣن ﻻ َﻧﻌرف ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻣدى ﺷﻳوع اﻻﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ ،ذﻟك ﱠ
أﺣدا .ﻟَﻛن ُﻳﺣﺗَﻣﻝ
ﻏﺎﻟﺑﺎ -ﻻ ُﻳﺧﺑرون ً
ﻷن اﻷطﻔﺎﻝ ً -
ﻛﻝ أرﺑﻌﺔ أطﻔﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم.
وﻗوع اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ واﺣد ﻣن ّ

ﳚـ ـ ـ ــﻮز أن ﻳﻜـ ـ ـ ــﻮن اﻻﻋﺘ ـ ـ ـ ـ ــﺪاء اﳉﻨـ ـ ـ ــﺴﻲ
ـﺴﻤﺎﻧﻴﺎ  -ﻣﺜــﻞ اﳉﻤــﺎع ،أو اﳌﻼﻣــﺴﺔ أو
ﺟـ ً
ﺗﻘﺒﻴ ـ ــﻞ اﻷﻋـ ـ ــﻀﺎء اﳉﻨ ـ ــﺴﻴﺔ .ﻟَﻜ ـ ــﻦ ﻟ ـ ــﻴﺲ
ـﻀﻤﻦ ﳌ ــﺲ اﳉ ــﺴﻢ  -ﻓﻘ ــﺪ
ﺿ ــﺮورًﻳﺎ أن ﻳﺘ ـ ﱠ
أﻳﻀﺎ.
ُ
ﻳﻜﻮن ﱠ
ﳎﺮد ﻛﻼم ﺟﻨﺴﻲ ً
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االعتداء الجنسي له آثار دائمة
ﺗﺣدﺛك ﻣﻊ طﻔﻠﺗك ،أو
ﺟدا اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ ﺿرورة ّ
اﻟﻣﻬم ً
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣدﻳث ﻋن اﻻﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ ،ﻣن ُ
إن ﺷرح اﻻﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻟﻸطﻔﺎﻝ ﺑطرﻳﻘﺔ ِ
ﺗﻛﻠﻳف ﺷﺧص ﺗﺛق ﺑﻪ ﻟﻌﻣﻝ ذﻟك .ﱠ
ﻳﻣﻛﻧﻬم ﻓﻬﻣﻬﺎ ﻟن ﻳزﻳد ﻗﻠﻘﻬم .ﻫذا
ُ

أﻣﺎﻧﺎ.
ﻟن ُﻳؤذﻳﻬم ،ﺑﻝ َ َ ُ
ﺳﻳﺟﻌﻠﻬم أﻛﺛر ً

َﻛﺎﻧ ـﺖ ﻫﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻤــﺮ  4ﺳــﻨﻮات ﺣــﻴﻦ اﻋﺘــﺪى ﻋﻠﻴﻬــﺎ أﺧﻮﻫــﺎ اﻟﺒــﺎﻟﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ  14ﺳــﻨﺔً .ﻓ ـَﺬﻫﺒﺖ إﻟــﻰ واﻟــﺪﻳﻬﺎ
أن َأﺧﺎﻫﺎ أذاﻫﺎ .ﻓﻲ ﺑـﺎدئ اﻷﻣـﺮ ،اﻋﺘﻘـﺪ واﻟـﺪاﻫﺎ ﱠ
أن ﻫﺎﻟـﺔ أﺻـﺎﺑﺖ ﻧﻔـﺴﻬﺎ ﺑﻜﺪﻣـﺔ.
وأﺧﺒﺮﺗﻬﻢ  -ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻬﺎ اﻟﻄﻔﻮﻟﻲ ّ -
َ

ﻋﻤﺎ ﺣﺪث ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ َ ،ﱠ
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻇﻠﺖ ﺗﺸﺮح ﻟﻬﻤﺎ ﺑﻘﺪر اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ.
َﻟﻢ ﺗﻌﺮف ﻫﺎﻟﺔ ﻛﻴﻒ ّ
ﺗﻌﺒﺮ ّ

ـﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎﻟـﺔ ﺑﺎﻟﺘَ َﺤ ﱡـﺪث ﻓـﻲ
أﺧﻴﺮا ،ﻋﻨﺪﻣﺎ َﻓﻬﻢ واﻟﺪاﻫﺎ ﻣﺎ َﺣﺪثَ ،ﻋﻤﻼ ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻌﻬﻤﺎ ﻟﻠﺘ ﱡ
ـﺴﺘﺮ ﻋﻠـﻰ اﻟﺤﺎدﺛـﺔ .وﻟَـﻢ ﻳُ َ
و ً

ﺣﻞ" واﻟﺪاﻫﺎ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺈرﺳﺎل َأﺧﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺪرﺳﺔ داﺧﻠﻴﺔ ،واﻋﺘﺒﺮا اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ.
اﻷﻣﺮّ َ " .
وﻟﻤــﺎ َﻛﺒــﺮت ﻫﺎﻟــﺔَ ،ﻛــﺎن ﻻﻋﺘــﺪاء أﺧﻴﻬــﺎ اﻟﺠﻨــﺴﻲ ﻋﻠﻴﻬــﺎ آﺛــﺎر داﺋﻤــﺔ

ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻓـﺼﺎرت ﺗﺨـﺸﻰ اﻟﺮﺟـﺎل وﺗـﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧّﻬـﺎ اﻟـﺴﺒﺐ ﻓـﻲ ﻃـﺮد أﺧﻴﻬـﺎ.
ﺘﻜﻠﻢ ﻣـ ــﻊ أﺧﻴﻬـ ــﺎ ﻛﻠﱠﻤـ ــﺎ رﺟـ ــﻊ ﻟﻠﺒﻴـ ــﺖ أﺛﻨـ ــﺎء
وﻛﺎﻧـ ــﺖ ﻻ ﺗ ـ ـﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗ ـ ـ ّ
أﺣﺴﺖ ﺑﺎﻟﻌﺎر
اﻟﻌﻄﻼت .وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺎﻟﺔ ﻣﻘﺘﻨﻌﺔ ّأﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺰواج .و ّ

ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔً .ﻛـﺬﻟﻚ أﺻـﺎﺑﻬﺎ اﻟﻴـﺄس ﻣـﻦ
ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ "ﻟﻸﻟﻢ" ﱠ
وَﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﱡ

اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﻓﻘﺪت ﺛﻘﺘﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ وﺑﻘﺪراﺗﻬﺎ.

ﻋﻤﺘﻬ ـﺎ اﻟﺘ ـﻲ
وﻟﻤــﺎ ﺑﻠﻐــﺖ اﻟــﺴﺎدﺳﺔ ﻋــﺸﺮ ،ﺑَــﺪأت ﻫﺎﻟــﺔ ﺗـ ّ
ـﺘﻜﻠﻢ ﻣــﻊ ّ

َﻛﺎﻧـ ـﺖ ﺗﻌﻤ ــﻞ ﻣﻮﻇﻔ ــﺔ ﺑﺎﻟـ ـﺼﺤﺔ ﻋ ــﻦ اﻻﻋﺘ ــﺪاء اﻟ ــﺬي وﻗ ــﻊ ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ
ﻃﻔﻮﻟﺘﻬـﺎ .وﻟﻤــﺎ ﻋﺒّــﺮت ﻋــﻦ ﻣـ ِ
ـﺸﺎﻋﺮﻫﺎ وﻣﺨﺎوﻓِﻬــﺎ ،ﺑَــﺪأت ﺗَﻜــﺴﺐ اﻟﺜﻘــﺔ.

ﻋﻤﺘﻬ ـﺎ ،اﺳــﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﻌﺒّــﺮ ﻋــﻦ ﻣــﺸﺎﻋﺮﻫﺎ ﻷﺧﻴﻬــﺎ ،اﻟــﺬي ﻃﻠــﺐ ﻣﻨﻬــﺎ أن ﺗــﺴﺎﻣﺤﻪ .ﻫــﻲ أﺳــﻌﺪ
وأﺧﻴـ ًـﺮا ،وﺑــﺪﻋﻢ ﻣــﻦ ّ

اﻵن َ ،ﱠ
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺰال ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ﻣﻊ واﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﺎ.

أﺣﻳﺎﻧﺎ ﱠأﻧﻪ
ﺗﻛﻠﻣﻪ ﻋن ﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ .ﻳﺗظﺎﻫر ﺿﺣﺎﻳﺎ اﻻﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ
َﻛﺎﻧت ﻫﺎﻟﺔ ﻣﺣظوظﺔ ﻷﻧﻬﺎ وﺟدت ﺷﺧص ّ
ً
ﺗذﻛرون ﻣﺎ َﺣدث إﻟﻰ أن ﻳﺑدأوا اﻟﺣدﻳث ﻋن ﺳﺑب اﻟﺧوف أو اﻟﺗﻌﺎﺳﺔ اﻟﻣﺳﻳطرة
أﺣﻳﺎﻧﺎ ﻻ ﻳ ّ
ﻟم ﻳﺣدث ﺷﻲء .و ً
ﺟدا .ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻟﺑﺎﻟﻐون اﻟذﻳن اﻋﺗُِدي ﻋﻠﻳﻬم ﻓﻲ ﺳن اﻟطﻔوﻟﺔ َ َ ﱡ
اﻟﺗﺣدث ﻋن ﻣﺷﺎﻋرﻫم اﻟﺧﺎﺻﺔ،
ﻋﻠﻳﻬم ً
أﻳﺿﺎ ﻋن َﻛﻳﻔﻳﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ أﻧﻔﺳﻬم ﻣن اﻻﻋﺗداء.
ﻓﻬم  -ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﻳﺎن  -ﻟن ﻳﺳﺗطﻳﻌوا َ
اﻟﻛﻼم ﻣﻊ أطﻔﺎﻟﻬم ً
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اﻟﺣق ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼﻝ ﱢ
ﺟﻧﺳﻳﺎ.
اﻟطﻔﻝ
أﺣﻳﺎﻧﺎ ﻳﺷﻌر اﻟﺑﺎﻟﻐون أﻧﻬم ﻳﻣﻠﻛون
ّ
ً
ً
أﺣﻳﺎﻧﺎ ﻻ ُﻳدرك اﻷطﻔﺎﻝ اﻷﻛﺑر ًّ
ﺳﻧﺎ ّأﻧﻬم ﻳرﺗﻛﺑون ﺧطًﺄ.
و ً

ﻣﻌرﺿون ﻟﺧطر اﻻﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻷﻧﻬم ﻳﺛﻘون ﻓﻲ اﻟﺑﺎﻟﻐﻳن واﻷطﻔﺎﻝ اﻷﻛﺑر ًّ
ﺳﻧﺎ ﻣﻧﻬم،
ُّ
ﻛﻝ اﻷطﻔﺎﻝ ّ
اﻟﺻﻐﺎر ﺑﻣﻬﺎرات
ﻣﺗﻊ اﻷطﻔﺎﻝ ﱢ
ﺻﻌب ﻋﻠﻳﻬم أن ﻳﻘوﻟوا ﻟﻬم" :ﻻ" .ﻛذﻟك ﻻ ﻳﺗ ّ
َ
وﻳﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻳﻬم ﻟﻠﻌﻧﺎﻳﺔ ﺑﻬم .ﻫذا ُﻳ ّ
ﱠ
ﻳﻣﻳزون اﻟﺳﻠوك اﻟﻼﺋق ﻋن اﻟﺳﻠوك اﻟﻣرﻓوض.
اﻟﺗﻔﻛﻳر
اﻟﻣطورة ﻣﺛﻝ اﻟﻛﺑﺎر ،ﻓﻼ ّ
ّ
اﻷطﻔﺎﻝ أﺻﺣﺎب اﻟﻌﺎﻫﺎت
ﺧﺻوﺻﺎ ُﻋرﺿﺔ ﻟﺧطر اﻻﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻷﻧﻬم ﻳﺟب  -ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﻳﺎن  -أن
ً
ﻓﺈن اﻷطﻔﺎﻝ
ﻳﻌﺗﻣدوا ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﻳن ﻟﻠﻌﻧﺎﻳﺔ ﺑﻬم ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻷطﻔﺎﻝ
ّ
اﻷﺻﺣﺎء .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟكّ ،
اﻟﻣﻛﻔوﻓﻳن أو اﻟذﻳن ﻻ ِ
ﻳﺣﺳﻧون اﻟرؤﻳﺔ:
ُ




ﻳﺻﻌب ﻋﻠﻳﻬم َﻓﻬم ﻣﺎ ﺗُﻘوﻟـﻪ ﻟﻬـم ﻋـن
ﻗﻝ ﱡ
اﺻﻠﻬم أ ّ
ﺗطوًار .وﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ُ ّ
ﻗد ﺗﻛون ﻣﻬﺎرات ﺗو ُ
ﻳﺻﻌب ﻫذا ﻋﻠﻳك َﻓﻬﻣﻬم إذا ﺣﺎوﻟوا إﺧﺑﺎرك ﻋن وﻗوع اﻻﻋﺗداء.
ﺳﻼﻣﺗﻬم .ﻛذﻟك ُ ﱢ
ِ
ﻗــد ﺗﻛــون ﻣﻌﻠوﻣــﺎﺗﻬم ﻋــن أﺟــﺳﺎﻣﻬم ،وﻋــن اﻻﺧﺗﻼﻓ ـﺎت ﺑــﻳن أﺟــﺳﺎم اﻷوﻻد واﻟﺑﻧــﺎت ،أﻗـ ّـﻝ ﻣــن
اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﻣﺑﺻرﻳن.
ِ
ﻗــد ﺗﻐﻳــب ﻋــﻧﻬم ﻣﻌﻠوﻣ ـﺎت ﻣﻬﻣــﺔ ،ﻣﺛــﻝ اﻟﻧظ ـرة ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ ﺷــﺧص ﻣــﺎ ،اﻟﺗــﻲ ُﻳﻣﻛــن أﺣﻳﺎًﻧــﺎ أن
ﺗﻌﻠﻣوا اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻵﻣن.
ُﺗﺳﺎﻋد اﻷطﻔﺎﻝ أن ﻳ ّ

ﺟﻧﺳﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎﻝ ﻳﺳﺗﻌﻣﻠون اﻟﻘوة اﻟﺑدﻧﻳﺔ .ﻓﻳﺟوز أن ﻳﺳﺗﻌﻣﻠوا:
ﻛﻝ اﻟذﻳن ﻳﻌﺗدون
َﻟﻳس ُ ّ
ً




اﻹﻗﻧﺎع واﻟﻛﻼم اﻟﺣﻠو.
اﻟﻬداﻳﺎ اﻟﻣﻐرﻳﺔ.
اﻟﺗﻬدﻳدات واﻹرﻫﺎب.

وﻣﺿ ّرة ﻟﻠطﻔﻝ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺣﺎﻻت.
ﻟﻛن ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻻﻋﺗداء ﺗﻛون َﻋﻧﻳﻔﺔ ُ

ﻧﺘﺪرب ﻋﻠﻰ َ َ ﱡ
اﻟﺘﺤﺪث
دﻋﻴﻨﺎ ّ
ﰲ اﳌﻮﺿﻮع ﺑﻌﻀﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻌﺾ.
ﻣﺴﺘﻌﺪات
وﺑﺬﻟﻚ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻨﺎ ُ َ ِ ّ
ﻟﻠﻜﻼم ﻣﻊ ِ
أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ.
أﻛﺜﺮ َ
أرﻳﺪ أن ﺗُﻜﻮن ﻣﺸﲑة ﰲ أﻣﺎن،
وأﻗﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻟﻜﻦ َﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪي أي
ﻋﻠﻤﻬﺎ ِﲪﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻓﻜﺮة َﻛﻴﻒ أ ّ ُ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳُﺮﻳﺪون إﻳﺬاءﻫﺎ أو
ﻗﻂ
ﺗﻜﻠﻤﲏ َ ّ
اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ .ﻓّﺄﻣﻲ ﱂ ّ
ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع.
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أن اﻷﻣﺮ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﻷﳘﻴﺔ.
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ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻔﻞ أن ﻳ ّ
ﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺟﺴﻤﻪ أو ﺟﺴﻤﻬﺎ
ََ َ ُ 

ﱢ
ﺷﻬر ﺗﻘرﻳﺑﺎ ِ
ﻳﻣﻛﻧﻪ أن ﻳﺑدأ ﺗﻌﻠﱡم أﺳﻣﺎء أﻋﺿﺎء اﻟﺟﺳم.
اﻟطﻔﻝ اﻟﺑﺎﻟﻎ ً 18ا ً ُ
اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﺧرى ﻣن اﻟﺟﺳم وﻋن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﻳن أﺟﺳﺎم
اﺑدأ ﺗﻌﻠﻳم طﻔﻠك ﻋن اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺗﻧﺎﺳﻠﻳﺔ واﻷﺟزاء
ّ

اﻷوﻻد واﻟﺑﻧﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺑﻠﻎ طﻔﻠﺗك ﻋﻣر  5-3ﺳﻧوات.

ِ
ﻳﻣﻛن أن ﻳﺣدث اﻟﺗﻌﻠﻳم ﺑﺷﻛﻝ طﺑﻳﻌﻲ؛ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ :أﺛﻧﺎء اﺳﺗﺣﻣﺎم
ُ
طﻔﻠك .ﻗد ﻳﺣﺗﺎج اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﻣﻛﻔوﻓون أو اﻟﻣﺻﺎﺑون ﺑﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟرؤﻳﺔ إﻟﻰ
ﻌﻠم ﻋن أﻋﺿﺎء اﻟﺟﺳم .راﺟﻊ اﻟﺻﻔﺣﺗﻳن  102و103
ﻣﺳﺎﻋدة إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺗ ّ
أﻳﺿﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟدﻣﻰ اﻟواﻗﻌﻳﺔ ﻓﻲ
ﺑﻣﺎ ﺳﺎﻋد ً
ﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻔﻳدةُ .رﱠ َ
اَﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن أﻋﺿﺎء اﻟﺟﺳم.

ــﺴﺎﻋﺪة ﻃﻔﻠـــﻚ أن ﻳﻔﻬـــﻢ
ﻟﻤـ َ ََ
ُ 
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻋﻀﺎء ﺟﺴﻤﻪ/ﺟﺴﻤﻬﺎ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
ّ
أن اﻟﻧﺎس ﻳﺟب أﻻﱠ ﻳﻠﻣﺳوا أﻋﺿﺎء
أن ﺑﻌض أﺟزاء اﻟﺟﺳم أﻛﺛر ﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻣن ﻏﻳرﻫﺎّ .
وﺿﺢ ّ
اﺷرح ﻟﻪ ّ
اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ" ،وﻳﺟب أﻻﱠ ﺗﻠﻣس طﻔﻠﺗك/طﻔﻠك
ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳدﺧﻝ ﺗﺣت ﺗﺳﻣﻳﺔ "اﻟﻌورة  -اﻷﻋﺿﺎء
طﻔﻠﺗك اﻟﺗﻧﺎﺳﻠﻳﺔ أو ّ
ّ
ﺣﺗﻰ إذا ُِ
ﻋورة اﻵﺧرﻳن ،ﱠ
طﻠب ﻣﻧﻪ/ﻣﻧﻬﺎ ذﻟك.
وﺿﺢ ﱠ
ﺗﺿﻣن اﻟﻠﻣس.
أﻳﺿﺎّ ،
أن َﻟﻳس ُ ّ
ﺗذﻛر أن ﺗُ ّ
ً
ﻛﻝ اﻻﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻳ ّ

ﻻ ﳚﺐ أن ﻳﻠﻤﺲ ﻋﻮرﺗﻚ أﺣﺪ ﻏﲑك .وإذا
ِ
اﳊﺴﺎﺳﺔ
ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﳌﺲ اﻷﻣﺎﻛﻦ ّ
ﺎﺻﺔ ﺑﻪ ،ﻓﻬﺬا ﻋﻴﺐ.
اﳋ ّ

ﻛﻠﻤﻚ
أﻳﻀﺎ إذا ّ
ً
ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻋﻦ أﻣﻮر
ﺣﺴﺎﺳﺔ أو ﻃﻠﺐ
ّ
ِﻣﻨﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪة أﻣﻮر
ﺣﺴﺎﺳﺔ ،ﻓﻬﺬا ﻋﻴﺐ.
ّ
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ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻃﻔﻠﺘﻚ أن ﻳ ّ
ﺘﻌﻠﻢ
ََ َ ُ 
َ
ﻗﻮل "ﻻ"
ﻟﻛﻼم ﻣﻌك
ﺷﺟﻌﻪ ﻋﻠﻰ ا َ
ﺳﺎﻋد طﻔﻠك أن ﻳﺛق ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻋرﻩ و ّ
ﻋﻣﺎ ﻳﺷﻌر ﺑﻪ.
ّ

ﺳﺒﻖ وأردت اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﺑﻌﺾ
َﻫﻞ ََ
ﺳﻴﺆذوﻧﻚ؟
اﻷﻃﻔﺎل ﻷﻧﻚ َﺷﻌﺮت ﺑﺄ ّ ﻢ ُ

اطﻠب ﻣن طﻔﻠك إﺑﻼﻏك أو إﺑﻼغ ﺷﺧص ﺑﺎﻟﻎ آﺧر ﻣﺑﺎﺷرةً
أي
إذا طﻠب ﻣﻧﻪ ﺷﺧص ﻣﺎ ﻋﻣﻝ ّ
ﺷﻲء ُﻳﺷﻌرﻩ ﺑﻌدم اﻟراﺣﺔ.

ﺗﺗدرب ﻋﻠﻰ َﻗوﻝ
ﺳﺎﻋد طﻔﻠﺗك أن ّ
ﺟرب اﺧﺗﻼق ﺣﺎﻻت َﻗد
"ﻻ" .ﱠأوﻻًّ ،
ﺗُرﻳد ﻓﻳﻬﺎ ﱢ
اﻟطﻔﻠﺔ َﻗوﻝ "ﻻ".

ﻧﻌﻢ.

ﺗﺘﻤﻠﻜﻚ ﺗﻠﻚ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ّ
اﳌﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻟﻚ،
ﺗﻌﺎل وأﺧﱪﱐ ﻓﻮًرا.

َﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎرة ﰲ ﻃﺮ ِﻳﻘﻬﺎ إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ
أرﺿﺎَ .ﻛﻴﻒ َﺷﻌﺮت
ﻓﺠﺎء وﻟﺪ وأوﻗﻌﻬﺎ ً
ﺳﺎرة؟ وﻣﺎذا ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﻤﻞ؟

ﻻﺣﻘﺎ ﻋن ﻗوﻝ "ﻻ" وأﻳن ِ
ﻳﻣﻛن أن ﺗﺣﺻﻝ طﻔﻠﺗك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة.
ﺣدﺛﺎ ً
ﺗ ّ
ُ

ُِ
ﳝﻜﻨﻚ أن ُﺗﻘﻮﱄ "ﻻ" ﻟﻸﻃﻔﺎل
اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳُﺮﻳﺪون ﳌﺲ
ِ
ﺟﺴﻤﻚ .اﺻﺮﺧﻲ وﻗﻮﱄ "ﻻ" ﻣﺮا ًرا
ﺘﻮﻗﻔﻮا.
وﺗﻜﺮا ًرا وﻗﺎوﻣﻲ ﱠ
ﺣﱴ ﻳَ ّ

ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻻ ﳛﱰﻣﻮن ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺪم
اﻟﻠﻤﺲ .أﻳﻦ ُ ِ
ﳝﻜﻨﻚ أن ﺗﻄﻠﱯ اﳌﺴﺎﻋﺪة
ﻛﻨﺖ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ؟ ﻣﺎذا َﻋﻦ
إذا ُ
ﻋﻤﺘﻚ ﻓﺮﻳﺪة؟ أو ّأم ﻟﻴﻠﻰ؟ َﻣﻦ ﻏﲑﳘﺎ؟
َّ
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أﻧـﻪ أو أﻧﻬـﺎ ﻻ ﻳﺠـﺐ
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻃﻔﻠﻚ أن ﻳﻔﻬـﻢ ّ
ََ َ ُ 
ﻳِ
ﻄﻴﻊ اﻷآﺒﺮ ﻣﻨﻪ
ً
داﺋﻤﺎ أن ُ
ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎ ًﻟﻐﺎ أﻣﺮك ﺑﺎﳋﺮوج واﻟﻠﻌﺐ ﰲ
اﻓﱰﺿﻲ أن
ً
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎمَ .ﻫﻞ ﳚﺐ أن ﺗﺴﻤﻌﻲ ﻛﻼﻣﻪ؟
ﻻ.

وﱂَ ﻻ.
َ

ﻋﻠﻣﻲ طﻔﻠﺗك أّﻧﻬﺎ ﻳﺟب أن ﺗ ِ
ﻌض وﺗﺻﺎرع إذا ﺣﺎوﻝ ﺷﺧص ﺑﺎﻟﻎ أو طﻔﻝ
ّ
ﺻﻳﺢ ً
ﻗﺎﺋﻠﺔ" :ﻻ ،ﻻ" ،وﺗﺻرخ وﺗ ّ
أﻛﺑر ًّ
ﺳﻧﺎ اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻳﻬﺎ.

إذا ﺿﺎﻳﻘﻚ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ،ﳚﺐ أن
ِ
ﺣﱴ ﻳﻌﺮف اﻟﻨﺎس
ﺗﺼﻴﺤﻲ وﺗﺼﺎرﻋﻲ ّ
اﻵﺧﺮون ّأﻧﻚ ﲢﺘﺎﺟﲔ إﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ.
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ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻃﻔﻠﻚ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻷﺳﺮار
ََ َ ُ 
ﺗﺣدﺛﺎ ﻋن اﻷﺳرار اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ
ّ
واﻷﺳرار اﻟﻣرﻓوﺿﺔ.

اﺷــرح ﻟطﻔﻠﺗ ـك أّﻧ ـﻪ إذا ﻫـ ّـددﻫﺎ ﺷــﺧص
ـن ﺷـ ــﻲء ﻣـ ــﺎ،
ﺄنﱡـدث
ﻟﻣﻧﻌﻬـ ــﺎ ﻣـ ــن اﻟﺗﺣـ ـ
اﳉﺪةﻋـ ـآﺗﻴﺔ
إذا ﱂ ُﳔﱪ ﺟﲔَ ﺑَ ّ
ﻓﻳﺟ ــب أن ُﺗﺧﺑ ـ َـرك .ﻗَـــد ﻳﻘُـــوﻝ اﻟﻣﻌﺗ ــدي
ﻧﻮع .إذا أﺧﺑــرت
ﻣﻴﻼدﻫﺎ،ـ ﱡـرﻓﻬﺬاﺑﻳﻧﻧــﺎ
ﻋﻴﺪ :ﻫــذا ِﺳ
ﳊﻀﻮرﻣﺛــﻝ
أﺷــﻳﺎء
أو أﻗﺗــﻝ اﻟــﺷﺧص اﻟــذي
ﻣﻘﺒﻮلﻓ ـﺳ
أﺣـ ًـدا،
ﻗﺗﻠكﺮار.
ﻣﻦﺄَ اﻷﺳ
أﺧﺑرﺗﻳﻪ .وﺳﺄُﺧﺑر اﻟﺟﻣﻳﻊ ﺑﻣﺎ ِ
ﻋﻣﻠـت ﻣـن
َ
َ
طﻣ ـ ـﺋن طﻔﻠﺗ ـ ـك ﺑﺄﱠﻧ ـ ـﻪ ﻟـ ــن
أﺷـ ــﻳﺎء ﺳـ ــﻳﺋﺔَ .
َﻳﺣ ــدث ﺷـــﻲء ﺳـــﻳﺊ إذا ﺗﻛﻠّﻣـ ـت ﻣﻌـ ــك.
ﻳﺣﺗـ ــﺎج ﱢ
اﻟطﻔـ ــﻝ أن ﻳﻌـ ـ ِـرف ﱠ
أن اﻟﻣﻌﺗـ ــدي
ﻳﻘـ ــوﻝ ﻫـ ــذﻩ اﻟﺗﻬدﻳـ ــدات ﻷﻧ ـ ـﻪ ﻫـ ــو اﻟـ ــذي
ﺳﻳﺋﺎ ،ﻻ اﻟطﻔﻝ.
ﺷﻳﺋﺎ ً
ﻳﻌﻣﻝ ً

َ ﱠ
اﳊﺴﺎﺳﺔ
ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ َﻧﻜﺘﻢ اﻷﺳﺮار ّ
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺟﺰاء ّ
ِ
أﺟﺴﺎﻣﻨﺎِ .
اﺣﺮص ﻋﻠﻰ إﺑﻼﻏﻲ إن أراد أي
ﻣﻦ
ِ
اﳊﺴﺎﺳﺔ.
أﺣﺪ ﳌﺲ أﺟﺰاﺋﻚ ّ
أﺣﻴﺎﻧﺎ َﻗﺪ ُﻳﻘﻮل ﻟﻚ ﺷﺨﺺ أﻧّﻚ
ً
ﺳﻴﺤﺪث ﺷﻲء
إذا
أﻓﺸﻴﺖ ِ ًّ
َ
ﺳﺮاََ ،
ﺳﻴﺆذﻳﻚ .ﻣﻦ اﳌﻬﻢ
ﺳﻴﺊ أو أﻧﻪ َُ
ﺟﺪا أن ﲣﱪﱐ إذا ﺣﺪث ﻫﺬا.
ً

 اﺣﺘـــﺮم ﺣﺎﺟـــﺔ ﻃﻔﻠـــﻚ
اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة إﻟﻰ اﻟﺴﺮﻳﺔ أﺛﻨـﺎء
ُ
ِ ِ
ﺳﺘﺤﻤﺎم أو ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻼﺑﺲ
اﻻ
ﺣﺴﻨﺎ ،ﻳﺎ
ً
ﻧﻮرا،
َﺳﺄَﻧﺘﻈﺮ ﰲ
اﳋﺎرج.

َﻗد ﻳﺻﻌب ﻋﻠﻰ ﱢ
اﻟطﻔﻝ اﻟﻛﻔﻳف َﻓﻬم ﻓﻛرة
اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ
أﻋﺿﺎء اﻟﺟﺳم
ّ

ﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻳوﻣﻳﺔَ .ﻟﻛن
ِ
ﺗﺷﺟﻊ طﻔﻠك ﻋﻠﻰ إﺧﺑﺎرك ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ
ﻳﻣﻛﻧك أن ُ ّ
ُ

ُﻳرﻳد ﻣﺳﺎﻋدﺗك.
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َكيف أعرف إن كان ِطفلي قد ُ
ي عليه؟
اعتِد َ

ـﺻﻐﺎر ،ﻗَــد ﻳﺧــﺷون إﺑﻼﻏــك ﻷن اﻟﻣﻌﺗــدي ﺣـ ّـذر اﻟطﻔﻠ ـﺔ أﻻﱠ ﺗﻘُــوﻝ
ﻋﻧــدﻣﺎ ُﻳﻌﺗَــدى ﻋﻠــﻰ اﻷطﻔــﺎﻝ اﻟـ ﱢ
ﱢ
ﺻــﻝ اﻟﻼزﻣــﺔ
ﺷـ ً
ـﻳﺋﺎ أو ﻷن اﻟطﻔﻠـﺔ ﺗَﺧــﺎف ّأﻧﻬـﺎ ارﺗﻛﺑــت ﻏﻠطــﺔ .أَو ﻗَــد ﺗﻔﺗﻘــر اﻟطﻔﻠـﺔ إﻟــﻰ ﻣﻬــﺎرات اﻟﺗﱠوا ُ
ﻹﺧﺑﺎرك ﺑﻣﺎ َﺣدث.
ﺣﻳث ﱠ
أن اﻷطﻔـﺎﻝ ﻻ ﻳﺗﺣـّدﺛون ﻋـن اﻻﻋﺗـداء داﺋ ًﻣـﺎ ،ﻳﻠزﻣـك أن ﺗَُارﻗـب اﻷﻋـراض اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ .ﻟَﻳـﺳت
داﺋﻣﺎ ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻻﻋﺗداء َ ،ﱠ
ـﺻوﺻﺎ إذا ظﻬـر ﻋﻠـﻰ
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻳﺟب أن ﺗـﺳﺗرﻋﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣـك ،ﺧ
ً
اﻷﻋراض اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ً
ﱢ
اﻟطﻔﻠﺔ ﻋدد ﻣﻧﻬﺎ.
ﺗﺿﻣن ﺑﻌض اﻷﻋراض اﻟﺑدﻧﻳﺔ:
ﺗ ُّ
ﻣﺑرر ﻟﻪ ،ورم ،أو ﻧزﻳف ﻣن اﻟَﻔم أو اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺗﻧﺎﺳﻠﻳﺔ أو ﺣوﻝ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرج.
 أﻟم ﻻ ّ
 ﱡ
ﺗﻣزق اﻟﻣﻼﺑس اﻟداﺧﻠﻳﺔ أو ّاﺗﺳﺎﺧﻬﺎ ﺑﺎﻟدم.
اﻟﺗﺑرز.
ﺑوﻝ أو ﱡ
 ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﱠَ ﱡ
 أﻣراض اﻟﻌدوى اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ )اﻷﻣراض اﻟﺗﻧﺎﺳﻠﻳﺔ(.
 ﻛدﻣﺎت.
 أوﺟﺎع اﻟﻣﻌدة أو اﻟﺻداع.
ﺟﻧﺳﻳﺎ َﻗد:
اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﻳﻬم
اﻷطﻔﺎﻝ ُ َ
ً
ﺗوﻗﻔون ﻋن اﻻﺳﺗﺣﻣﺎم ،أو ﻳﻐﺗﺳﻠون  -ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﻳﺎن  -أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﻌﺗﺎد.
 ﻳ ّ
ﺎﻟﻠﻌب.
 ﻳﻠﻌﺑون ﺑطرﻳﻘﺔ ﺟﻧﺳﻳﺔ ﻣﻊ اﻷطﻔﺎﻝ اﻵﺧرﻳن أو ﺑ ُ َ
َ ﻳﻌرﻓون أﻛﺛر ﻋن اﻟﺟﻧس ﻣن اﻷطﻔﺎﻝ اﻵﺧرﻳن اﻟذﻳن ﻓﻲ أ ُﻋﻣﺎرﻫم
 اﻷطﻔﺎﻝ اﻟذﻳن وﻗﻌوا ﺿﺣﺎﻳﺎ ﻟﻠﻌﻧف ،وﻣن ذﻟك اﻻﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲَ ،ﻗد:
 ﻳظﻬــر ﻋﻠــﻳﻬم اﻟﺧــوف واﻟﺣــﺳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻳﻘظـﺔ اﻟــﺷدﻳدة ،أو ﻓﺟــﺄة ﻳﺗﻔـﺎدون أو ﻳﺧــﺎﻓون ﻣــن أﺷــﺧﺎص
ﻣﻌﻳﻧﻳن أو أﻣﺎﻛن ﻣﻌﻳﻧﺔ.
 ﻳرﻳدون اﻟﺑﻘﺎء ﻣﻊ واﻟدﻳﻬم ﻋﻠﻰ اﻟدوام.
ﻳﻔﺿﻠون اﻻﻧﻔراد ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم أﻏﻠب اﻟوﻗت.
 ﻳﻠﺗزﻣون اﻟﺳ ّرﻳﺔ أو ُ ّ
ﺟدا.
ﺗﺻرف ﺑطرﻳﻘﺔ أﺻﻐر ﻣن ﺳﻧﻬم أو ّ
ﺣﺗﻰ ﻣﺛﻝ اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺻﻐﺎر ً
 ﻳﺄﺧذون ﻓﻲ اﻟ ّ
ﻟﻬروب ﻣن اﻟﺑﻳت.
 ﻳﺣﺎوﻟون ا ُُ
 ﻳﺷﻌرون ﺑﺎﻟﺣزن أﻏﻠب اﻟوﻗت أو ﻻ ﺗظﻬر ﻋﻠﻳﻬم ﻣﺷﺎﻋر ﻣطﻠﻘًﺎ.
 ﻳﺻﻌب ﻋﻠﻳﻬم اﻟﻧوم ﺑﺳﺑب اﻷﺣﻼم اﻟﻣزﻋﺟﺔ أو اﻟﺧوف ﻣن اﻟظﻼم.

َﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﲔ أن
اﻟﺪﻣﻰ
ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﱡ َ
)اﻟﻌﺮاﺋﺲ( ﻟ ُﱰﻳﲏ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ

إذا اﺷﺘﺒﻬﺖ ﻓﻲ وﻗﻮع اﻻﻋﺘﺪاء ،ﺣﺎوﻟﻲ
ِ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﺰام اﻟﻬﺪوءُ ُ .
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺣﺎوﻟﻲ أن ﺗﺴﺄﻟﻲ ﻃﻔﻠﺘﻚ
ﻋﻤﺎ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻪَ .ﻗﺪ ﻳﻔﻴﺪ أن ﺗﺮّﺗﺒﻲ
أﺳﺌﻠﺔ ّ
ﺸﺠﻊ ﻃﻔﻠﺘﻚ
ً
أوﺿﺎﻋﺎ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﻠﻌﺐ ﺗُ ّ
ﻋﻠﻰ ﻋﺮض ﻣﺎ ﺟﺮى أو ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ .أﻧﺼﺘﻲ
ﺗﺼﺪﻗﻴﻨﻬﺎ.
ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ و ّ
أﻛﺪي ﻟﻄﻔﻠﺘﻚ ّأﻧﻚ ّ
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إذا ُ
جنسيا
اعتدي على طفلك
ً
إذا اﻋﺗُدي ﻋﻠﻰ طﻔﻠك ﺟﻧﺳﻳﺎِ ،
ﻳﻣﻛن أن ُﺗﺳﺎﻋد إذا:
ً ُ







ﻗﺻﺻﺎ ﻋن اﻻﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ.
ﻧﺎدر ﻣﺎ ﻳﺧﺗﻠق اﻷطﻔﺎﻝ
ﺻدﻗت ﻣﺎ ﺗُﻘوﻝً .ا
ّ
ً
ﻣدﺣﺗﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺧﺑﺎرك .ﻳﺣﺗﺎج اﻷطﻔﺎﻝ أن ﻳﻌﻠﻣوا ّأﻧﻬم َﻋﻣﻠوا اﻟﺻواب َ َ ﱡ
ﺑﺗﺣدﺛﻬم ﻋن اﻻﻋﺗداء.
وﺑﺄﻧك ﻟﺳت ﻏﺎﺿﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ.
أن اﻻﻋﺗداء َﻟﻳس ذﻧﺑﻬﺎّ ،
طﻣﺋﻧﻳﻬﺎ ّ
ـدي ﻋﻠﻳﻬــﺎ .إذا
ﺻــﻝ ﻓــﻲ اﻟﻣــﺳﺗﻘﺑﻝ ﺑــﻳن اﻟطﻔﻠ ـﺔ واﻟﻣﻌﺗـ ِ
داﻓﻌﺗ ـﻲ ﻋــن ﺳــﻼﻣﺗﻬﺎ .ﺣــﺎوﻟﺗﻲ ﻣﻧــﻊ اﻟﺗﱠوا ُ
ﺗﻌذر ﻋﻠﻳك ذﻟـك ،اﺣرﺻـﻲ ﻋﻠـﻰ أن ﺗﻛـوﻧﻲ أﻧـت أو ﺷـﺧص ﻳﻌـرف ﻣـﺎ َﺣـدث ﻣـﻊ طﻔﻠـك داﺋ ًﻣـﺎ
ّ
ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون اﻟﻣﻌﺗدي ﺣﺎﺿ ًار.
ﻋـﺎﻟﺞ اﻟﻣــﺷﺎﻛﻝ اﻟـﺻﺣﻳﺔ اﻟﺟــﺳدﻳﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋــن اﻻﻋﺗــداء .ﺣــﺎوﻝ إﺟـراء ﻓﺣــص أﻣـراض اﻟﻌــدوى
اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ طﻔﻠك ،ﱠ
أي أﻋراض .ﺑﻌـض أﻣـراض اﻟﻌـدوى اﻟﺟﻧـﺳﻳﺔ ﻻ
ﺣﺗﻰ إذا ﻟم ﺗظﻬر ﻋﻠﻳﻪ ّ
ﺣﺗﻰ ﻳﺻﻳر ﱢ
اﺿﺎ ،أو ﻻ ﺗﺄﺗﻲ ﱠ
اﻟطﻔﻝ أﻛﺑر ًّ
ﺳﻧﺎً.
ﺗﺣﻣﻝ أﻋر ً

أﻳﺿﺎ  -أﻳﻬﺎ اﻟواﻟد  -ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة .ﻳﺷﻌر اﻵﺑﺎء ﺑﻌدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻋر ﻣﺛﻝ ﻋدم اﻟﺗﺻدﻳق،
أﻧت ً
واﻟﻐﺿب ،واﻟﺣزن ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻌﻠﻣون أن طﻔﻠﻬم اﻋﺗدي ﻋﻠﻳﻪَ .ﻗد ﻳُﻠوم اﻟواﻟدان أﺣدﻫﻣﺎ اﻵﺧر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ َﺣدث
ﻟطﻔﻠﻬﻣﺎ .ﻣن اﻷﻓﺿﻝ ا َ َ ﱡ
ﺻﺑور ﻣﻊ ﻧﻔﺳكَ .ﻗد ﻳﺳﺗﻐرق
ًا
ﻟﺗﺣدث ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻋر ﻣﻊ ﺷﺧص ﻣوﺛوق ﺑﻪُ .ﻛن
ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻐﻳر.
اﻷﻣر وﻗﺗًﺎ طوﻳﻼً ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻋر ّ

توفير مزيد من األمان ل ُكل ّ األطفال في الحي
ِ
ﻌﻠم اﻟﺑراﻣﺞ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺣﻲ و َ ِ
اﻟﻣدارس واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﻋن اﻻﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ .ﺗﻣﺛﻳﻝ
ﻳﻣﻛن أن ﺗُ ّ
ُ
ﻧظم ورﺷﺎت ﻋﻣﻝ ﻟﻶﺑﺎء
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻻﻋﺗداء ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔّ .
ﻳﺳﻬﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس ُ َ َ َ
اﻟﻣﺳرﺣﻳﺎت اﻟﻘﺻﻳرة أو اﻹﺳﻛﺗﺷﺎت ّ
ﺟدا ﻋن اﻻﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ.
اﺻﻝ ﻣﻊ اﻷطﻔﺎﻝ ﱢ
ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم أن ﻳ ّ
اﻟﺻﻐﺎر ً
ُ َ ََ
ﺗﻌﻠﻣوا طرق اﻟﺗو ُ
اﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت َﻟﺗﻘرﻳر ﻛﻳف ِ
ﻳﻣﻛن أن ﻳﺗﺟﺎوب ﻣﺟﺗﻣﻌك ﻣﻊ ﺣﺎﻻت
ُ
ﺑﺎﻟﺗظﺎﻫر
اﻻﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ .اﻗﺗرﺣت ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت َﺟﻠب اﻟﻌﺎر ً
ﻋﻠﻧﺎ َ َ ُ
أﻣﺎم ﺑﻳوت اﻟﻣﻌﺗدﻳﻳن اﻟﻣﻌروﻓﻳن.
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