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دليل املهنيني في مجال الطفولة

كيف نحدد ما إذا كان الطفل ضحية اعتداء جنسي ؟ 

ال يــــمكلك الــــطفل املــــعارف والتجــــربــــة و ال الــــكلمات لــــلبوح بــــما عــــاشــــه أو تــــعرض الــــيه بــــما أن الــــنشاط الــــجنسي 
مجهول بالنسبة له. إذ سيعبر بجسمه عن معاناته واستيائه. 

إذا كان لديك أي شك، قم باستشارة خبير. 

إليك بعض اإلشارات التي يمكنها إنذارك : 

كدمات، آالم وجروح في املناطق الحساسة، في الفخضني أو في أي مكان آخر بالجسم؛ 

تهيج األعضاء التناسلية والفموية، التهابات متكررة في الجهاز البولي؛ 

اكتساب أو فقدان كبير في الوزن؛ 

لـــــدى األطـــــفال األكـــــبر ســـــنا، اضـــــطرابـــــات األكـــــل، عـــــالمـــــات إذاء الـــــنفس وتشـــــريـــــط الجـــــلد، اســـــتهالك املخـــــدرات 
والكحول. 

إليك بعض التغيرات في التصرف التي يمكنها إنذارك : 

يــعزل نــفسه، يــتوقــف عــن التحــدث عــما حــدث فــي يــومــه، يــتوقــف عــن التحــدث عــما يــفعله، ال يهــتم بــما كــان يــحبه 
عادة؛ 

يخاف، يرفض الذهاب لوحده إلى أي مكان؛ 

تتدهور نتائجه املدرسية؛ 

يرفض األحضان، التقرب الجسدي؛ 

ال يقبل نزع مالبسه أما شخص راشد لالستحمام أو فحص طبي أو الذهاب إلى املسبح أو الشاطئ؛ 

يــشعر بــالــقلق، بــالــتوتــر، يــبكي كــثيرا ويــغضب، يتقهــرقــر، يــبدأ فــي الــتصرف والــتكلم كــالــصغار، يــمص ابــهامــه، 
يبلل سريره بينما كان نظيفا؛ 

يقفد الشهية، يعاني من اضطراب في النوم، يخاف من النوم، يرى كوابيس متكررة؛ 

يـــبدي اهـــتمامـــا غـــير طـــبيعي لـــلجنس : يـــناقـــش مـــواضـــيع جـــنسية ال يـــنبغي أن يـــعرفـــها فـــي ســـنه، يـــقوم بـــألـــعاب 
جنسية، يستنمي ويقلد أصوات جنسية عالنية، يقوم برسومات منحرفة، يضاعف تصرفاته في املغازلة؛ 

 يتصرف بعدائية نحو كل من يحيط به.
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دليل املهنيني في مجال الطفولة

كيف نعرف إن كان الطفل قد تعرض إلى اعتداء ؟ 

قبل كل شيء، حافظ على هدوئك. 

ثـــق فـــي الـــطفل، قـــم بـــمساعـــدتـــه عـــل الـــتعبير بـــكلمات أطـــفال دون إضـــافـــة كـــلمات أخـــرى ودون أن تـــدع الـــقلق أو 
تخيالتك أو معرفتك حول الجنس يخترقك. ال تجعله يعيد ما قال وال أن يروي مرارا ما عاشه. 

قـم بـاصـطحابـه إلـى مـصالـح مـختصة (شـرطـة، جـمارك) لـكي يـتلقى الـرعـايـة مـن طـرف أخـصائـيني مـدربـني لـتلقي 
أقواله. 

دع األخصائيني الجنائيني يستجوبون املعتدي املزعوم ويقومون يتحقيقاتهم.  

اهتم براحة الطفل وحمايته دون البحث عن إقامة العدل بنفسك. 

إذا كـــانـــت لـــديـــك شـــكوك أو أن أقـــوال الـــطفل غـــير واضـــحة، يـــمكنك اصـــطحابـــه الســـتشارة أخـــصائـــي نـــفسانـــي 
لألطفال. 

في جميع األحوال، أخبر الطفل بأنه لم يخطئ حني أخبرك، قم بتهنئته على شجاعته واشكره على ثقته بك. 

يمكنك االتصال بالرقم الخاص ببلدك لإلخطار. 

 www.childhelplineinternational.org/where-we-work
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ما العمل إذا ما قام طفلك أو مراهقك باالعتداء جنسيا على طفل آخر ؟ 

إذا مـا قـام طـفلك بـاالعـتداء عـلى طـفل آخـر، فهـذا يـمكن أن يـدل عـلى أنـه قـد تـعرض لـالعـتداء بـدوره، أو رأى أو 
سـمع أشـياء تسـببت فـي اضـطراب فـي نـموه الـعاطـفي والـجنسي. اقـترح عـليه أن يـذهـب للتحـدث لـدى أخـصائـي 

نفساني لألطفال وقم باصطحابه إن وافق على ذلك. 

كــما ســيكون مــن الــصواب الــذهــاب الســتشارة أخــصائــي نــفسانــي لــوحــدك، مــع شــريــكك أو مــع الــعائــلة مــن أجــل 
التفكير في أداء األسرة وفهم عدم استيعاب الطفل للمحظورات األساسية. 

ما العمل إذا التمس طفل جنسيا شخصا يكبره سنا ؟ 

يـمكن أن يـتعرض الـطفل لـالضـطراب بـعد أن يـعيش مـوقـعة، أن يـراهـا أو أن يـسمعها ويـلجأ إلـى مـراهـق لـسؤالـه، 
لـــلمسه أو أن يـــطلب مـــنه أن يـــلمس مـــناطـــقه الـــحساســـة. هـــذا ال يـــشكل أبـــدا دعـــوى إلـــى الـــقيام بـــعالقـــة جـــنسية 
وإنــما هــي مجــرد حــاجــة إلــى املــعرفــة وإلــى الــتأكــد مــما هــو مــباح ومــا هــو محــظور. فــعلى املــراهــق أو الــراشــد أن 

يضع الحدود، أن يذكره باملحظورات ويحكي هذا الطفل مما يمكن أن يؤذيه. 

ما العمل إذا فكرنا في كون أحد من حولنا غلمانيا ؟ 

يـــمكننا التحـــدث بهـــدوء مـــع هـــذا الـــشخص، دون الـــحكم عـــليه ونـــقول لـــه مـــاذا رأيـــنا وظـــننا، ونـــشجعه عـــلى طـــلب 
 .®PedoHelp املساعدة لدى أخصائي كفء. ال تتردد في التحدث إليه عن مشروع

 http://pedo.help
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دليل املهنيني في مجال الطفولة

حول االعتداءت الجنسية على األطفال 

ما هو االعتداء الجنسي ؟ 

بمجــرد أن  يــفرض الــشخص رغــبته الــجنسية عــلى شــخص آخــر، هــذا يــعد اعــتداء. فــي أي اعــتداء، هــناك دائــما 
اساءة استعمال السلطة واستغالل الثقة بما أن املعتدي غالبا ما يتهجم على أناس أضعف منه. 

الـطفل غـير قـادر عـلى املـوافـقة عـلى إقـامـة عـالقـة جـنسية، ألنـه ال يـعلم بـعد مـا يـعني ذلـك، ولـيس عـليه مـعرفـة ذلـك. 
إنــه صــغير جــدا وغــير نــاضــج حــقا ملــعرفــة وتجــربــة الــجنس. جــعل الــطفل يــعيش تجــربــة جــنسية حــتى لــو كــان ذلــك 
في شكل لعبة، هو عبارة عن استغالله كأداة الرضاء رغبتك كشخص راشد أو مراهق، وهو أمر غير مقبول. 

إن االعـتداء الـجنسي هـو مـمارسـة جـنسية تـدفـع فـيها الـضحية أو تـرغـم مـن قـبل املـعتدي سـواء كـانـت مـعه أو مـع 
شـخص آخـر، بـاسـتخدام الـعنف الجسـدي أو مـن دونـه. يـمكن لـالعـتداء أن يـكون دون اتـصال جسـدي (تحـرش، 
إغــراء، تــعريــض جــنسي...) أو بــاتــصال جســدي (تــقبيل، مــداعــبة، مــالمــسة، إيــالج...) فهــذا يــعتبر دومــا اعــتداء 

جنسي. 

من هو املعتدي؟ 
إن املــعتدي  الــغلمانــي هــو الــرجــل أو املــرأة لــديــهم قــصور ويــشعرون أن شــهواتــهم الــجنسية تــتغلب عــليهم. عــادة 

ما يشعرون بالراحة أكثر مع األطفال عنه مع أشخاص في سنهم (راشدين أو مراهقني). 

إذا مــا وجــد فــعال الــشخص الــسادي، املــعتدي املنحــرف، املــتالعــب واملــخادع الــذي نــتخيله فــهو أمــر نــادر لــلغايــة. 
إن األغـــلبية الـــساحـــقة مـــن املـــعتديـــن الـــغلمانـــيني هـــم أشـــخاص طـــيبون ولـــطفاء، يـــحبون األطـــفال بـــصدق. فـــفي 

الواقع، غالبا ما يكن لهم األطفال واآلباء تقديرا كبيرا، ألنهم يبعثون على الثقة. 

تظهر األبحاث العلمية املختلفة التي أجريت حول العالم : 

معتدي واحد من أصل أربعة هو مراهق عمره أقل من 18 سنة. 

معتدي واحد من أصل إثنني هو فرد من عائلة الطفل. 

نسـبة 90% مـن املـعتديـن هـم مـن املـقربـني لـلطفل (مـدرسـة، نـشاط خـارج املـدرسـة، جـار، صـديـق الـعائـلة، جـليس 
الطفل...)  

عـلى األقـل ثـلث املـعتديـن الـغلمانـيني كـانـوا هـم أنـفسهم ضـحايـا اعـتداء جـنسي فـي طـفولـتهم، إذ أنـهم لـم يـتكلموا 
عن ذلك أبدا أو أنهم لم يتحصلوا على املساعدة املناسبة. 
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لـدى املـعتديـن الـغلمانـيني املـعاوديـن، غـالـبا مـا تـكون املـرة األولـى قـد حـدثـت فـي مـرحـلة املـراهـقة إنـما لـم تنجـم عـنها 
أي عــقوبــة جــنائــية أو رعــايــة طــبية. إال أن األبــحاث تظهــر أن فــقط اإلدانــات الــجنائــية واملــرفــقة بــالــعالج املــناســب 

تقلل بشكل ملحوظ من أخطار تكرار الفعل. 

الـغالـبية الـساحـقة مـن املـعتديـن الـغلمانـيني لـم تتجـرأ عـلى التحـدث عـن أوهـامـهم الـغلمانـبة الـتي كـانـت تـالحـقهم 
قبل أن يقوموا بالفعل. 

من هم الضحايا ؟ 

يـمكن لـكل األطـفال أن يـكونـوا ضـحايـا مـعتدي غـلمانـي. ومـع ذلـك، فـأولـئك الـذيـن فـهموا جـيدا املحـظورات وقـواعـد 
الــخصوصــية هــم أكــثر قــدرة عــلى تحــديــد املــعتديــن، عــلى التجــرئ عــلى الــرفــض، وعــلى الــتكلم بســرعــة بــخصوص 

حدوث أي اعتداء أو محاولة اعتداء. 

األطـفال الـوحـيدون واملحـرومـون مـن الـرعـايـة، أولـئك الـذيـن يـفتقرون لـلنموذج فـي عـالقـاتـهم مـع اآلخـريـن أو أولـئك 
الــذيــن لــم يــفهموا جــيدا قــواعــد الــخصوصــية (األســر املــمارســة لــسفاح املــحارم) هــم املســتهدفــني أســاســا مــن قــبل 

املعتدين الغلمانيني. 

ما هي نتائج االعتداء الجنسي على الطفل؟ 

دائـما مـا يـكون لـالعـتداء الـجنسي آثـار خـطيرة، مـهما كـان سـن الـضحية، فـالـعواقـب مـتنوعـة حسـب الـطفل، نـوع 
االعتداء، تكرار االعتداء، عالقته باملعتدي، والرعاية الطبية والقانونية التي تلي االعتداء. 

دائما ما تكون هناك آثار، لكن بأشكال مختلفة في مراحل مختلفة من الحياة. 

بــاالضــافــة إلــى اإلصــابــات الجســديــة واألضــرار الــجسمية الــناجــمة عــن االغــتصاب، يــمكن لــلطفل أن يــعانــي مــن 
عــــواقــــب نــــفسية مــــتعددة مــــثل : الــــشعور بــــالــــذنــــب أو الــــعار، الــــخوف، الــــقلق، الــــغضب، فــــقدان الــــثقة فــــي الــــذات، 
الــكآبــة، نــوبــات الــذعــر، آالم مــزمــنة، انــعزال اجــتماعــي، فــقدان الــثقة بجــميع األطــفال او املــراهــقني، صــعوبــة فــي 
إقـامـة الـعالقـات الحـميمية أو الـجنسية، اضـطرابـات فـي الـذاكـرة، فـي الـتركـيز، فـي الـنوم، الـتبول الـالإرادي، فـي 

التغذية... 

يــــمكن لــــالعــــتداء أن يــــؤدي إلــــى تــــصرفــــات مــــدمــــرة : مــــحاولــــة انــــتحار، إيــــذاء الــــنفس، فــــقدان الــــشهية أو الشــــره 
املـــرضـــي، الـــبغاء، االنحـــراف، الـــقيادة الخـــطيرة، االدمـــان عـــلى الـــكحول، عـــلى املهـــلوســـات عـــلى األدويـــة أو عـــلى 

الصور اإلباحية... 

يمكن لالعتداء أن يقوم الضحية ألن تصبح بدورها معتدية. 
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دليل املهنيني في مجال الطفولة

إن الـصمت لـيس أمـرا مـحتومـا واملـعانـاة كـذلـك. مـن املـمكن تخـطي فـظاعـة االعـتداء الـجنسي عـن طـريـق الـلجوء 
إلى أخصائيني. 

 مصادر اإلحصاءات : Advocacy Center - Darkness to light -  traumatic memories - انتربول -  يونيسف.

 طفلة من بني 3 وطفل من
 بني 5 سيتعرض لالعتداء
 الجنسي قبل بلوغ سن

18 سنة

 يبدأ االعتداء الجنسي قبل
 سن 11 سنة على ضحية
 واحدة من بني 2 وقبل سن
 6 سنوات على ضحية

واحدة من بني 5

 حوالي 90% من األطفال
 ضحايا االعتداء الجنسي
 يعرفون املعتدي، وطفل من
 بني 2 قد أعتدي عليه من

أحد أفراد عائلته

 معتدي من بني 4 ال
يتجاوز 18 سنة

 إن املواد اإلباحية املتعلقة
 باألطفال هي نوع من
استغالل األطفال

 ضحية اعتداء في
 طفولتها من بني 2 قد

حاولت االنتحار

 يمكن أن يتسبب التعرض
 للعنف في الطفولة في

 خسارة تصل إلى 20 سنة
 من متوسط العمر املتوقع
 إذا ما اجتمعت عدة أنواع

.من العنف

 في العالم، فتاة في سن
 18 من بني 10 قد تعرضت
 لالغتصاب أي ما يعادل

.120 مليون
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دليل املهنيني في مجال الطفولة

بخصوص األطفال 

كيف نقوم بتحسيس الطفل بشأن مخاطر االعتداء الجنسي ؟ 

يـجب أن تـكون لـلطفل الـقدرة عـلى تـسمية مـختلف أجـزاء الـجسم، بـما فـي ذلـك األعـضاء الـتناسـلية : الـقضيب، 
املهـــبل، األرداف... بـــكلمات ال يـــخاف مـــن الـــتلفظ بـــها أمـــام الـــكبار. ال يـــجب أن تـــعتبر هـــذه الـــكلمات قـــذرة، غـــير 
مــحتشمة أو وقــحة. يــجب أن يــتعلم الــطفل عــلى تحــديــد املــناطــق الــخاصــة والــشخصية لــكي  يــضمن احــترامــها 

على جسده وعلى أجساد اآلخرين. 

يـجب عـلى الـطفل أن يـعرف أن بـامـكانـه الـثقة فـي الـراشـديـن، وبـأن الـراشـديـن مـتوفـرون لـسماعـه، بـأنـه يـحق لـه أن 
يــرفــض، كــل حــركــة تــشعره بــعدم الــراحــة أو الــخوف وحــتى مــعك. يــجب أن يــكون قــادرا عــلى الــقول بــأنــه حــزيــن أو 

غير مرتاح.   

يــمكنك الــرجــوع إلــى مــنشورات مــناســبة لــعمر طــفلك ملــساعــدتــه أن يــعي أن الــعالقــات الــجنسية بــني الــراشــديــن 
املتراضني تكون ممتعة ومرضية. 

يمكنك أيضا زيارة موقعنا املخصص للصغار واألطفال دون سن املراهقة :  

 https://nonono.help

ما العمل إذا حدث ورأى الطفل صورة إباحية ؟ 

يــمكنك أن تشــرح لــه حســب ســنه وإملــامــه بــالــنشاط الــجنسي بــأن الــصور اإلبــاحــية لــيس لــها أي عــالقــة مــع واقــع 
الـــعالقـــة الـــجنسية. فـــمثلما يحـــدث فـــي األفـــالم أيـــن يـــتظاهـــر املـــمثلون بـــالـــقيام بـــالـــقتل أو إظـــهار مـــشاعـــر، يـــقوم 
املــمثلون املــحترفــون فــي األفــالم اإلبــاحــية بــالــتظاهــر أنــهم يــشعرون بــاملــتعة : حــركــاتــهم تــكون عــنيفة وأوضــاعــهم 
مـدروسـة لـلسماح لـلكامـيرا بـاعـطاء صـورة مـكبرة لـبعض املـناطـق فـي الـجسم. يـتعاطـى املـمثلون واملـمثالت أدويـة 
لتحســـــني آدائـــــهم، وغـــــالـــــبا مـــــا يـــــكونـــــوا قـــــد خـــــضعوا لـــــعمليات تجـــــميلية لـــــتغيير جـــــسمهم. يحـــــلق الـــــشعر أحـــــيانـــــا 
ويسـتعملون مـساحـيق التجـميل واإلضـاءة إلخـفاء الـحبوب والـندبـات واأللـوان األصـلية للبشـرة. فـاألفـالم اإلبـاحـية 

تظهر الجنس وليس تقاسم النشاط الجنسي. 

فـــي الـــحياة الـــواقـــعية يـــكون الـــعكس تـــمامـــا : "مـــمارســـة الـــحب" هـــو شـــيء لـــطيف، مـــمتع ونـــاعـــم. نـــتكلم ونـــتبادل 
 املداعبات والقبل التي تعطي للشريكني املتعة والراحة.
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دليل املهنيني في مجال الطفولة

هل يمكن تعليم الطفل النشاط الجنسي ؟ 

إكــتشاف جســده أو أجــساد الــغير مجــرد عــالمــة عــن الــفضول الــبريء لــدى األطــفال : فــهي لــعبة مــمتعة إذا مــا 
كــانــت بــني األطــفال مــن نــفس الــسن، أي فــي نــفس درجــة الــبلوغ. فــي املــقابــل، لــيس مــقبوال وال الئــقا أن يســتغل 

الطفل سلطته على اآلخرين : يجب في هذه الحالة أن يتدخل الراشدون. 

إذا كـان مـن الـضروري االجـابـة عـلى فـضول الـطفل وأسـئلته بـخصوص الـنشاط الـجنسي وإذا مـا تـطلب األمـر 
االســتعانــة  بــالــكتب املــناســبة لــسنه، ال يــجب أن يــتعدى ذلــك دائــما حــدود أســئلته وقــدرتــه عــلى الــفهم. لــيس مــن 
الــالئــق إظــهار مــاهــية املــتعة الــجنسية بــلمسه، بــدعــوتــه إلــى ملــسك أو بــإظــهار عــضوك أو صــور جــنسية : ال يــوجــد 

أي فعل جنسي يعتبر على أنه تربوي. 

التوضيحات املناسبة تكون تربوية ومطمئنة، األفعال هي عبارة عن اعتداءات جنسية مدمرة.  

 
هل يمكن للطفل أن يشعر بالرغبة واملتعة الجنسية ؟ 

يــــختلف الــــنشاط الــــجنسي لــــدى األطــــفال كــــثيرا عــــنه لــــدى الــــراشــــديــــن، وال يــــجب أن يخــــلط بــــني كــــليهما أو ال أن 
يلتقيا.  

يـكتشف الـطفل خـالل نـموه جـسمه وعـضوه الـجنسي ويسـتمتع بـاسـتكشافـه وملـسه. تجـري هـذه الـعملية الـطبيعية 
لــوحــدهــا، فــي مــساحــة شــخصية. ال يــجب أن يــدفــع الــطفل أبــدا، أن يــجبر، أن يــسير أو أن يــشاهــد خــالل قــيامــه 

بهذه الحركات، حتى ولو كان ذلك بلطف ووداعة. 

هل يمكن للطفل أن يرغب في القيام بعالقة جنسية ؟ 

ال يـمكن لـلطفل أن يـرغـب أبـدا فـي الـقيام بـعالقـة جـنسية، ألنـه ال يـمتلك بـعد الـقدرات الـنفسية أو الجسـديـة لـعيش 
تجـــربـــة جـــنسية بـــكل وعـــي ومـــعرفـــة. يـــمكن أن يـــقول لـــلمراهـــق أو لـــلراشـــد أنـــه يـــريـــد ذلـــك وال يتجـــرأ عـــلى الـــرفـــض 

إلرضائه، إنما هذا ال يعني أبدا رغبة الطفل. 

عــندمــا يــقترح عــليه املــراهــق أو الــراشــد فــعال جــنسيا،  ال يــعرف الــطفل مــا يــعني ذلــك، وال إن كــان ذلــك صــوابــا أم 
خـطأ. إنـه صـغير عـلى مـعرفـة ذلـك وال يسـتطيع أن يـقول نـعم أم ال بـخصوص أمـر يجهـله تـمامـا. يـمكن أن يـكون 
فـضولـيا، لـكن هـذا ال يـعني أنـه مـوافـق عـلى ذلـك. كـل شـيء فـي وقـته : سـيكتشف الـجنس مـع شـخص فـي سـنه، 

 عندما يكبر.
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حول الغلمانية 

ما هي الغلمانية ومن هو الغلماني؟ 

الـغلمانـيون هـم مـراهـقون فـتيانـا أم فـتيات أو راشـدون رجـاال أم نـساء يـشعرون بـاالنجـذاب نـحو أطـفال لـم يـبلغوا 
بــعد. بــعض الــغلمانــيني ال ينجــذبــون إال إلــى الــفتيات والــبعض إال لــلفتيان والــبعض اآلخــر لــالثــنني مــعا. بــعضهم 
ينجـذب عـلى الـسواء نـحو املـراهـقني والـكبار واألطـفال. الـغلمانـية مـوجـودة فـي الـعالـم أجـمع، فـي جـميع األوسـاط 
بــغض الــنظر عــن درجــة الــغنى أو املســتوى الــدراســي أو الــديــانــة. لــيس ألن ال أحــد يــتكلم عــنها يــعني أنــها غــير 

موجودة ! 

ال أحــد يــختار أن يــكون غــلمانــيا واألغــلبية الــقصوى لــن تــقوم أبــدا بــاالعــتداء عــلى أي طــفل. ال أحــد مــسؤول عــن 
أوهـامـه لـكن الـكل مـسؤول عـن تـصرفـاتـه وأفـعالـه. بـاإلضـافـة إلـى أن كـل مـمارسـة جـنسية تـتعلق بـاألطـفال يـجب 
أن تــمنع : مــن املــمنوع أن يــقول أحــد لــطفل أنــه مــغرم بــه، أن يــبوح لــه بــألــفاظ إبــاحــية، أن يــريــه صــورا خــليعة، أن 
يـــريـــه عـــضوه الـــتناســـلي، أن يـــطلب مـــنه أن يـــريـــه إيـــاه، أن يـــنظر إلـــيه وهـــو يـــنزع مـــالبـــسه، أن يـــداعـــبه، أن يـــلمس 
أعـضاءه الـحساسـة (الـعضو الـتناسـلي، األرداف، الـصدر)، أن يجـلسه عـلى ركـبيتيه وهـو مـنتصب أو أن يـفرض 

عليه رغبته الجنسية… 

ملاذا الغلمانية تخيف كثيرا ؟ 

دائـما مـا تـعرف الـغلمانـية خـطأ بـأنـها اعـتداء جـنسي عـلى األطـفال. فـي الـحقيقة، الـغلمانـية ليسـت بـفعل وإنـما 
هـي إنجـذاب جـنسي. الـغلمانـيون لـيسوا بـوحـوش وال بـمعتديـن جـنسيا وال بـسفاحـي أطـفال وإنـما هـم أشـخاص 

 يعانون ويحتاجون للمساعدة لتخطي أوهامهم أو العيش بأوهامهم دون االعتداء على أي طفل أبدا.
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ملا يصبح الشخص غلمانيا ؟ 

تــــختلف األســــباب ألنــــها تــــخص الــــتاريــــخ الــــشخصي لــــكل شــــخص. بــــعض الــــغلمانــــيني قــــد تــــعرضــــوا لــــلعنف فــــي 
صـــغرهـــم، جـــنسية كـــانـــت أم ال، أو أنـــهم قـــد عـــاشـــوا فـــي أســـر لـــم تـــكن فـــيها الحـــدود الـــخصوصـــية أو الـــجنسية 

واضحة املعالم (املقصود هنا املناخ أو العائلة التي يمارس فيها سفاح املحارم). 

الغلماني ملرة يكون غلماني دائما ؟ 

 الــشعور بــاالنجــذاب نــحو األطــفال هــي مــعانــاة كــبيرة لــكنها ليســت بــحتمية. فــالــعديــد مــن األشــخاص لــم يــعودوا 
منجــــذبــــني نــــحو األطــــفال بــــعد الــــخضوع لــــلعالج أو املــــتابــــعة مــــن طــــرف أخــــصائــــي. آخــــرون تــــعلموا الــــعيش مــــع 

أوهامهم بدون أن يؤثر ذلك على حياتهم اليومية. 

هل يمكن أن يغرم شخص راشد بطفل ؟ 

يـمكن ملـراهـق أو راشـد أن يـغرم بـطفل، لـكن ال يـجب أن يـؤدي هـذا إلـى الـقيام بـعالقـة جـنسية. ألن هـذا الـحب أو 
الـرغـبة الـجنسية ال يـمكن تـقاسـمها مـع طـفل لـم يـبلغ سـن الـرشـد لـفهمها. رغـم أنـه هـناك الـكثير مـن املـودة والـحب 
والـــنعومـــة، فـــاألمـــر عـــبارة عـــن عـــنف مـــفروض عـــلى الـــطفل. عـــندمـــا يـــشعر الـــشخص الـــبالـــغ بـــرغـــبة جـــنسية تـــجاه 

شخص لم يبلغ ويصغره كثيرا، عليه أن يبتعد ويطلب املساعدة، ألن هذا يشير إلى مشكل خطير. 

هل مجتمعنا غلماني عندما يجعل صورة األطفال مثيرة جنسيا ؟ 

ال يـنبغي عـلى مـجتمعنا أن يـجعل صـورة األطـفال مـثيرة جـنسيا (مـسابـقة مـلكات جـمال األطـفال، مـالبـس مـثيرة 
أو مســتحضرات تجــميل لــلفتيات ...) وال تشــبيه الــكبار بــاألطــفال (عــلى هــيئة أطــفال فــي مــرحــلة مــا قــبل الــبلوغ، 

غياب الشعر...) 

مـــن خـــالل الـــقضاء عـــلى الـــفوارق بـــني األجـــيال، يـــقوم مـــجتمعنا بـــمنع األطـــفال مـــن أن يـــشغلوا مـــكانـــهم كـــأطـــفال 
والـكبار مـن مـكانـهم كـراشـديـن. وهـذا يخـلق أحـيانـا الـتباسـات خـطيرة تتسـبب أحـيانـا فـي االعـتداءات الـجنسية 
عــلى األطــفال. يــمكن أن تتســبب فــتاة تــرتــدي مــالبــس تــجعلها تــبدو كــامــرأة فــاتــنة (مــالبــس ضــيقة، تــنورة قــصيرة، 
سـراويـل قـصيرة، بـيكيني...) لـكل واحـد مـنا فـي احـساس حـقيقي غـير مـريـح، لـكن إذا مـا أدى ذلـك إلـى الـشهوة 
الـجنسية يجـدر الـقلق، ألن عـليك أن تـعلم أنـها تـقوم فـقط بـتقليد الـكبار لـكنها تـبقى طـفلة : إنـها ليسـت دعـوى أو 

 نية جنسية في مالبسها أو تصرفها.
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دليل املهنيني في مجال الطفولة

هل هناك خطر في مشاهدة صور أو فيديوهات ألطفال عراة؟ 

إذا اسـتنميت وأنـت تـشاهـد صـورا ألطـفال مـا يـعود عـقلك عـلى الـحاجـة إلـى مـشاهـدة صـورة طـفل لـبلوغ الـشهوة. 
مـع مـرور الـوقـت سـتكون مـجبرا عـلى مـشاهـدة أكـثر فـأكـثر لـبلوغ اإلثـارة. وسـرعـان مـا تـرغـب فـي مـشاهـدة  صـور 

ألطفال عراة، في أوضاع جريئة أو في صدد التعرض للعنف الجنسي. 

يـجعلك الـنظر إلـى صـور أو مـقاطـع فـيديـو ألطـفال مـعتدى عـليهم (مـواد إبـاحـية عـن األطـفال، دعـارة أطـفال، مـواد 
إبــاحــية عــن االســتغالل الــجنسي لــألطــفال، صــور إبــاحــية لــألطــفال...) مــتواطــئا مــع االعــتداءات الــتي يــتعرضــون 
إلــيها لــقيامــهم بهــذه الــصور أو الــفيديــوهــات، حــتى دون أن تــدفــع أو تنشــرهــا، فــأنــت تــساهــم فــي اقــتصاد يــحث 
عـــلى انـــتاج هـــذه الـــصور وبـــالـــتالـــي عـــلى االعـــتداء املســـتمر عـــلى أطـــفال أكـــثر. انـــتاج، نشـــر أو مـــشاهـــدة صـــور 

إباحية فيها استغالل جنسي لألطفال أمر غير قانوني ويستحق اإلدانة بشدة. 

تـوجـد مـخاطـر عـديـدة : الـتوقـيف مـن قـبل الشـرطـة، االدمـان عـلى هـذه الـصور، الـتشجيع عـلى تـكرار االعـتداءات 
على أطفال من حولك. 

إذا شــعرت أنــك وقــعت فــي شــراك هــذه الــصور، قــم بــاالتــصال بــأخــصائــي بســرعــة يــساعــدك عــلى الــتعافــي مــنها. 
عـليك أن تـرى دائـما هـؤالء األطـفال املـوجـوديـن فـي الـصور ملـا هـم عـليه : ضـحايـا يـتم اسـتغاللـهم فـي صـدد عـيش 
لحـظات صـعبة ومـؤملـة، رغـم أن هـذا ال يـالحـظ فـي بـادئ األمـر. ال تنخـدع، فـابـتسامـاتـهم مـكرهـة وغـالـبا مـا تـكون 
نـتيجة الـعنف والتهـديـد : لـكنها ليسـت إال واجـهة الخـفاء عـدم ارتـياحـهم وأملـهم. ال تنخـدع إذا مـا رأيـت ردود فـعل 
جسم الطفل على أي تحفيز جنسي. استجابة الجسم بطريقة آلية للتحفيز ال تعني أن الطفل يستمتع بذلك. 

رغم أن هذا يبدو لك مستعصيا، إال أنه عليك أن تستجمع قواك وشجاعتك للتوقف عن مشاهدة هذه الصور. 

تـــــشعر بـــــاالنجـــــذاب نـــــحو األطـــــفال؟ لـــــيس مـــــن املـــــعيب أن تـــــطلب املـــــساعـــــدة، بـــــل عـــــلى الـــــعكس، هـــــذا يـــــدل عـــــلى 
شجاعتك ! 

تـوجـد فـي الـعديـد مـن الـدول مـؤسـسات وجـمعيات تـضم خـبراء مـدربـني عـلى تـقديـم املـساعـدة لـألشـخاص الـذيـن 
يشعرون باالنجذاب الجنسي نحو األطفال كي يعيشوا بأوهامهم وليتمكنوا من التحكم أكثر في رغباتهم. 

ستجد قائمة على هذه الصفحة:   

 
 https://pedo.help/help/
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إن هـــذا الـــدلـــيل مـــوجـــه إلـــى كـــل األشـــخاص الـــعامـــلني مـــع األطـــفال، فـــي مـــختلف املـــجاالت املـــهنية والجـــمعويـــة : 
تنشيطية، ثقافية، تربوية، ترفيهية، إجتماعية، رياضية...  

 كلما زاد عدد األشخاص المطلعین كلما قل عدد الضحایا

للمسؤولني عن مراكز استقبال األطفال واملراهقني 

 نحن نشجعك على نشر الرسائل الموجودة في ھذا الكتیب عند كل دخول مدرسي ولدى كل
 أخصائي و خالل السنة لدى كل موضف جدید

 قـــدم لـــكم هـــذا املـــلف مـــن طـــرف جـــمعية (Une Vie) بـــالـــتعاون مـــع الـــرابـــطة الـــفرنـــسية ملـــراكـــز مـــوارد الـــعامـــلني مـــع مـــرتـــكبي الـــعنف الـــجنسي 
  .(FFCRIAVS)

 (FFCRIAVS) مـن طـرف الـرابـطة الـفرنـسية ملـراكـز مـوارد الـعامـلني مـع مـرتـكبي الـعنف الـجنسي ®PedoHelp تـم إعـداد هـذا الـكتاب لـصالـح
 Mathieuطـــبيب نـــفسانـــي ومـــمارس اســـتشفائـــي و Jean-Philippe Canoأخـــصائـــية فـــي عـــلم الـــنفس والـــجنس و) Cécile Miele مـــع

Lacambre وهو طبيب نفساني استشفائي مستشار. 

أصدرت من طرف Association Une Vie®. كل الحقوق محفوظة.

مجـموعـة أدواتـنا الـخاصـة بـالـوقـايـة مـتوفـرة مـجانـا عـلى 
موقع االنترنت الخاص باملشروع. 

.®Association Une Vie’ مسير من طرف ®PedoHelp مشروع

...1vie.org...

http://1vie.org
http://1vie.org

