تنقّل األطفال بأمان يف
العنف الجنيس
التع ّرض له و الحؤول دونه

ما هو العنف الجنيس ؟
كل الألفعال
كل فعل يحتوي عىل إشارات جنس ّية و يكون خارج عن إرادة الفردّ .
العنف الجنيس هو ّ
الجنس ّية املامرسة عىل الألطفال ح ّتى عمر 14سنة تعترب عنف و يف أملانيا تعدّ جرمية أيضاً .يأخذ العنف
الجنيس عدّ ة أشكال منها:
عرض مشاهد إباحية عىل الطفل أو تصويره يف أوضاع جنس ّية ً.
دفع األطفال إىل مامرسة أفعال جنس ّية مع البالغني ،املراهقني ،أو أطفال آخرين.
ملس املناطق الحميمة يف جسم الطفل.
خالل مامرسة العنف الجنيس عاد ًة يستخدم املعتدي سلطته إلقناع املُعتدى عليه بالقيام باألفعال
الجنسية .بالإلضافة إىل ذلك ،يضغط املعتدي عىل الطفل.
يستخدم املعتدي السلطة و الضغط ح ّتى يلتزم املُعتدى عليهم الصمت حيال الحوادث و يعرتيهم
اإلحساس بالذنب فيتمكّن من ج ّرهم إىل املزيد من األفعال الالحقة.

أين يحصل العنف الجنيس؟
يحصل العنف الجنيس يف أماكن مختلفة ،عىل سبيل املثال:
يف املنزل

يف النادي الريايض

يف املدرسة

عىل شبكة اإلنرتنت

يف منزل أحد األصدقاء ،أو األقارب ،أو املعارف
يتواجد املعتدون الجنس ّيون يف أغلب األحيان يف املحيط اإلجتامعي املبارش للطفل .هم عاد ًة أحد أفراد
األرسة ،معلّم ،مد ّرب.....الخ .و لكن قد كون املعتدون الجنس ّيون ال ينتمون إىل محيط الطفل اإلجتامعي
املبارش .هؤالء يحاولون كسب ثقة الطفل بطرق مختلفة.

كيف ميكن أن يؤثّر
العنف الجنيس عىل األطفال؟
عىل وجه التحديد ،و ألنّه من املمكن أن يكون املعتدين الجنس ّيني معروفني لألطفال ،يصعب عىل
عم تع ّرض له.
املُعتدى عليه (الطفل) الوثوق بأحد و التحدّ ث ّ
قوي عىل الطفل .فرتافقه مشاعر الخجل ،الغضب ،اإلرتباك ،و
يكون ملثل هذه الحوادث تأثري عاطفي ّ
الحزن.
تختلف طرق تعامل األطفال مع مثل هذه الحوادث .البعض منهم ينعزل عن محيطه املألوف بينام
رصف البعض اآلخر بغضب وال يزال البعض اآلخريقمعون ما مرواّ به.
يت ّ
تم اختباره و ال توجد طريقة
نظراً ألنّ ّ
كل شخص فريد من نوعه ،فال توجد طريقة واحدة للر ّد عىل ما ّ
يتم معالجة العنف الجنيس الذي تع ّرضوا له.
مو ّحدة للمساعدة .ولكن من املهم للمع ّنفني أن ّ
الحق يف تلقّي الدعم!
ال يقع اللوم عىل أي شخص يتع ّرض للعنف الجنيس و له ّ

اسرتاتج ّيات املعتدي
ميكن أن يكون املعتدون الجنس ّيون غرباء و
لك ّنهم يف الغالب من املعارف أو األقرباء.
رصف هؤالء بطريقة
يحاول املعتدون إثارة إهتامم الطفل وكسب ثقته .و غالباً ما يت ّ
و ّدية بشكل خاص فيقدّ مون الهدايا و العروض ح ّتى يشعر األطفال بالطأمنينة.
رسيّة من األطفال ( عدم إخبار األهل ،بالغني آخرين ،أو
غالباً ما يطلب املعتدون ال ّ
أطفال آخرون) .و بهذه الطريقة يضغطون عىل وجه التحديد ملامرسة العنف الجنيس
عىل األطفال.

ما العمل يف حال حدوث يشء ما؟
حافظ عىل الهدوء .طفلك بحاجة إىل الدعم و الق ّوة منك .ميكن لطفلك أن يثق بك.
يجب ،يف مثل هذا الوقت ،أن يكون قادراً عىل ذلك .ع ّزز موقفه ألنّه وثق فيك.
صدّ ق طفلكِ .
الخاصة ما حصل
أعط وقتك لتستمع إىل رشحه .اتركه يروي بكلامته ّ
معه ،تج ّنب كرثة اإلستفسار أو إعطاء إجابات مسبقة.
تج ّنب اللّوم ،عىل سبيل املثال قول„ :كان من الطبيعي أن يحصل هذا“ أو „ كم من م ّرة
قلت لك بأنّه .“...بعد ذلك ،س ّجل وصف طفلك للموقف ،مثالً :اكتب يف دفرت مالحظاتك،
تسجيل رسالة صوتية...الخ.

تحدّ ث مع أحد البالغني الذين تثق بهم ،تواصل مع أحد مراكز اإلستشارات (نقاط
اإلتصال عىل ظهر املنشور).

احم طفلك .هو ليس املذنب يف ما حصل .تج ّنب اللقاء بني الطفل و املعتدي  .ال تواجه
ِ
املعتدي!!

هكذا تق ّوي طفلك

ق ِّو طفلك .قَول كلمة „ال“ يجب أن تكون مسموحة عندما يشعر الطفل بعدم الراحة
أو عندما يبدو املوقف خطرياً .طلب املساعدة يجب أن ال يكون مخجل للطفل .ش ّجع
طفلك عىل طلب املساعدة عندما يكون بحاجة إليها .أوضح لطفلك حقوقه و ما ال
يسمح للبالغني القيام به.
ال تح ّذر من „الغرباء“ ألنّ هذا املصطلح غري واضح بالنسبة لألطفال .و لكن تحدّ ث
مع طفلك حول مع من يستطيع أن يتكلّم عن أرساره أو مشاكله .أوضح له „ :األطفال
لديهم أصدقاء أطفال و الكبار أصدقاءهم كبار“ .اترك طفلك يخربك مع من يقيض وقته.
ِ
أعط من وقتك لتستمع إىل أخبار طفلك .املواضيع هي :الروتني اليومي ،الهموم و
املصاعب.تكلّم مع طفلك عن أصدقائه (أنت املسؤول عن طفلك و أفعالك قدوة له).

إستخدم القليل من اسرتاتيج ّية لعب األدوار „ ماذا تفعل لو...؟“ لتدريب طفلك عىل
رصف ( مثل الهروب ،مناشدة شخص راشد ،طلب املساعدة ،أو الرصاخ).اتفق
كيف ّية الت ّ
مع طفلك أين ميكنه أن يحصل عىل الدعم يف حالة الطوارئ و علّمه رقم االتصال
بالرشطة ( .)110يجب أن يتد ّرب طفلك عىل اإلبتعاد عن السيارات ،عىل سبيل املثال
عند اإلستفسار عن طريق ما.

إتفق مع طفلك عىل أماكن آمنة لتواجده و طرق آمنة ليسلكها .أوضح له إمكانيات
التواصل املناسبة لعمره .يجب عليه ،إذا أمكن ،زيارة املدرسة و امللعب و ما إىل
ذلك مع األطفال اآلخرين يف املجموعة و أن ال يبتعد عن املجموعة .ق ّرر معه من
هم األشخاص الذين ميكنه أن يغادر املكان معهم .ال يجب أن يكونوا أكرث من  3أو 4
أشخاص موضع للثقة.

رضرين؟
كيف ميكن دعم األطفال املت ّ

يحتاج األطفال املترض ّرون إىل الدعم ح ّتى يفهموا و يتخطّوا العنف الّذي تع ّرضوا له .من املهم و بشكل
خاص الدعم من أفراد األرسة و األصدقاء الّذين يؤمنون باألطفال و يعملون عىل استقرارهم و تقويتهم.
و لكن أيضاً مراكز اإلستشارات و عروض العالج ميكن أن تساعد األطفال و األهل عىل التعامل مع العنف
الّذي تع ّرضوا له.

(أوالد برلني /مساعدة لألوالد عند العنف الجنيس HILF� /
 ).HILFE-FUR-JUNGS e.Vهنا تحصل عىل معلومات
حول العنف الجنيس املامرس عىل األوالد الذكور باإلضافة
رضرين ،األقارب /األهل،
إىل إمكانية طرح استفسارات محدّ دة حول املوضوع .نقدّ م النصح لألوالد املت ّ
يخص عملنا و نحن ناشطون يف الحؤول دون
و
ّ
املتخصصني و ند ّرب عىل مواضيع أساسية مختلفة فيام ّ
العنف الجنيس ضد األوالد.

مرشوع „حدودي“ برعاية برنامج  .FiPP.e.Vيتيح للفتيات و النساء الفرصة لتلّقي
مشورة غري ملزمة ،و إن لزم األمر الدعم يف مسائل أخرى .باإلضافة إىل ذلك ،يقدّ م
املرشوع يف املقام األ ّول عروضات مس ّهلة للفتيات و الشابّات حول مواضيع تأكيد
ال ّذات و الدفاع عن النفس.
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