
 ...للمزيد

اكــتشف الــدلــيل املــوجــه ألخــصائــيي الــطفولــة بــاإلضــافــة إلــى مــلفات 
أخـــرى (أدلـــة لـــآلبـــاء، كـــتيب تـــحسيسي لـــألطـــفال، مـــلصقات خـــاصـــة 

  1vie.org/ar  بالوقاية...)، متوفرة على موقع

أخصائيو الطفولة

كلما زاد عدد األشخاص املطلعني كلما قل عدد الضحايا.

قم بحماية األطفال من االعتداءات 

الجنسية داخل مراكز استقبال القصر

مجــــموعــــة أدواتــــنا الــــخاصــــة بــــالــــوقــــايــــة مــــتوفــــرة 
مجانا على موقع االنترنت الخاص باملشروع. 
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ما هي الغلمانية ومن هو الغلماني؟ 

الـــغلمانـــيون هـــم مـــراهـــقون فـــتيانـــا أم فـــتيات أو راشـــدون رجـــاال أم نـــساء يـــشعرون 

بـــــاالنجـــــذاب نـــــحو أطـــــفال لـــــم يـــــبلغوا بـــــعد. بـــــعض الـــــغلمانـــــيني ال ينجـــــذبـــــون إال إلـــــى 

الـــفتيات والـــبعض إال لـــلفتيان والـــبعض اآلخـــر لـــالثـــنني مـــعا. بـــعضهم ينجـــذب عـــلى 

الـسواء نـحو املـراهـقني والـكبار واألطـفال. الـغلمانـية مـوجـودة فـي الـعالـم أجـمع، فـي 

جــميع األوســاط بــغض الــنظر عــن درجــة الــغنى أو املســتوى الــدراســي أو الــديــانــة. 

ليس ألن ال أحد يتكلم عنها يعني أنها غير موجودة ! 

ال أحـد يـختار أن يـكون غـلمانـيا واألغـلبية الـقصوى لـن تـقوم أبـدا بـاالعـتداء عـلى أي 

طـــــفل. ال أحـــــد مـــــسؤول عـــــن أوهـــــامـــــه لـــــكن الـــــكل مـــــسؤول عـــــن تـــــصرفـــــاتـــــه وأفـــــعالـــــه. 

بـاإلضـافـة إلـى أن كـل مـمارسـة جـنسية تـتعلق بـاألطـفال يـجب أن تـمنع : مـن املـمنوع 

أن يـقول أحـد لـطفل أنـه مـغرم بـه، أن يـبوح لـه بـألـفاظ إبـاحـية، أن يـريـه صـورا خـليعة، 

أن يـــريـــه عـــضوه الـــتناســـلي، أن يـــطلب مـــنه أن يـــريـــه إيـــاه، أن يـــنظر إلـــيه وهـــو يـــنزع 

مــالبــسه، أن يــداعــبه، أن يــلمس أعــضاءه الــحساســة (الــعضو الــتناســلي، األرداف، 

الـــــــــصدر)، أن يجـــــــــلسه عـــــــــلى ركـــــــــبيتيه وهـــــــــو مـــــــــنتصب أو أن يـــــــــفرض عـــــــــليه رغـــــــــبته 

الجنسية… 

ما العمل إذا فكرنا في كون أحد من حولنا غلمانيا ؟ 

يـــمكننا التحـــدث بهـــدوء مـــع هـــذا الـــشخص، دون الـــحكم عـــليه ونـــقول لـــه مـــاذا رأيـــنا 

وظــننا، ونــشجعه عــلى طــلب املــساعــدة لــدى أخــصائــي كــفء. ال تــتردد فــي التحــدث 
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مجموعة أدواتنا الخاصة بالوقاية متوفرة مجانا على موقع االنترنت الخاص باملشروع.
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كيف نحدد ما إذا كان الطفل ضحية اعتداء جنسي ؟ 

ال يـــمكلك الـــطفل املـــعارف والتجـــربـــة و ال الـــكلمات لـــلبوح بـــما عـــاشـــه أو تـــعرض الـــيه بـــما أن 
النشاط الجنسي مجهول بالنسبة له. إذ سيعبر بجسمه عن معاناته واستيائه. 

إذا كان لديك أي شك، قم باستشارة خبير. 

إليك بعض اإلشارات التي يمكنها إنذارك : 

كـــــدمـــــات، آالم وجـــــروح فـــــي املـــــناطـــــق الـــــحساســـــة، فـــــي الـــــفخضني أو فـــــي أي مـــــكان آخـــــر 
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، 
استهالك املخدرات والكحول. 

إليك بعض التغيرات في التصرف التي يمكنها إنذارك : 

يــعزل نــفسه، يــتوقــف عــن التحــدث عــما حــدث فــي يــومــه، يــتوقــف عــن التحــدث عــما يــفعله، ال 
يهتم بما كان يحبه عادة؛ 

يخاف، يرفض الذهاب لوحده إلى أي مكان؛ 

تتدهور نتائجه املدرسية؛ 

يرفض األحضان، التقرب الجسدي؛ 

ال يــــقبل نــــزع مــــالبــــسه أمــــا شــــخص راشــــد لــــالســــتحمام أو فــــحص طــــبي أو الــــذهــــاب إلــــى 
املسبح أو الشاطئ؛ 

يـــــشعر بـــــالـــــقلق، بـــــالـــــتوتـــــر، يـــــبكي كـــــثيرا ويـــــغضب، يتقهـــــرقـــــر، يـــــبدأ فـــــي الـــــتصرف والـــــتكلم 
كالصغار، يمص ابهامه، يبلل سريره بينما كان نظيفا؛ 

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

يــبدي اهــتمامــا غــير طــبيعي لــلجنس : يــناقــش مــواضــيع جــنسية ال يــنبغي أن يــعرفــها فــي 
ســــنه، يــــقوم بــــألــــعاب جــــنسية، يســــتنمي ويــــقلد أصــــوات جــــنسية عــــالنــــية، يــــقوم بــــرســــومــــات 

منحرفة، يضاعف تصرفاته في املغازلة؛ 

يتصرف بعدائية نحو كل من يحيط به.

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 تـدع الـقلق أو تـخيالتـك أو مـعرفـتك حـول الـجنس يـخترقـك. ال تـجعله يـعيد مـا قـال 

وال أن يروي مرارا ما عاشه. 

قــم بــاصــطحابــه إلــى مــصالــح مــختصة (شــرطــة، جــمارك) لــكي يــتلقى الــرعــايــة مــن طــرف 
أخصائيني مدربني لتلقي أقواله. 

دع األخصائيني الجنائيني يستجوبون املعتدي املزعوم ويقومون يتحقيقاتهم.  

اهتم براحة الطفل وحمايته دون البحث عن إقامة العدل بنفسك. 

إذا كــانــت لــديــك شــكوك أو أن أقــوال الــطفل غــير واضــحة، يــمكنك اصــطحابــه الســتشارة 
أخصائي نفساني لألطفال. 

فـي جـميع األحـوال، أخـبر الـطفل بـأنـه لـم يخـطئ حـني أخـبرك، قـم بـتهنئته عـلى شـجاعـته 
واشكره على ثقته بك. 

يمكنك االتصال بالرقم الخاص ببلدك لإلخطار. 

 www.1vie.org/childhelp 

ما العمل إذا التمس طفل جنسيا شخصا يكبره سنا ؟ 

يـــمكن أن يـــتعرض الـــطفل لـــالضـــطراب بـــعد أن يـــعيش مـــوقـــعة، أن يـــراهـــا أو أن يـــسمعها 

ويـلجأ إلـى مـراهـق لـسؤالـه، لـلمسه أو أن يـطلب مـنه أن يـلمس مـناطـقه الـحساسـة. هـذا ال 

يـشكل أبـدا دعـوى إلـى الـقيام بـعالقـة جـنسية وإنـما هـي مجـرد حـاجـة إلـى املـعرفـة وإلـى 

الــتأكــد مــما هــو مــباح ومــا هــو محــظور. فــعلى املــراهــق أو الــراشــد أن يــضع الحــدود، أن 

يذكره باملحظورات ويحكي هذا الطفل مما يمكن أن يؤذيه.

هـــــــذا الـــــــكتيب املـــــــجانـــــــي مـــــــوجـــــــه إلـــــــى كـــــــل األشـــــــخاص 
الـــــعامـــــلني مـــــع األطـــــفال، فـــــي مـــــختلف املـــــجاالت املـــــهنية 
والجـــــمعياتـــــية : تـــــنشيطية، ثـــــقافـــــية، تـــــعليمية، تـــــرفـــــيهية، 

اجتماعية، رياضية... 

للمسؤولني عن مراكز استقبال األطفال واملراهقني 

نــحن نــشجعك عــلى نشــر الــرســائــل املــوجــودة فــي هــذا الــكتيب عــند 
كـــل دخـــول مـــدرســـي ولـــدى كـــل أخـــصائـــي و خـــالل الـــسنة لـــدى كـــل 

موضف جديد.
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