كلما زاد عدد األشخاص املطلعني كلما قل عدد الضحايا.

ما هي الغلمانية ومن هو الغلماني؟

...للمزيد

ال //غلمان //يون ه //م م //راه //قون ف //تيان //ا أم ف //تيات أو راش //دون رج //اال أم ن //ساء ي //شعرون

اك**تشف ال**دل**يل امل**وج**ه ألخ**صائ**يي ال**طفول**ة ب**اإلض**اف**ة إل**ى م**لفات
أخ **رى )أدل **ة ل **آلب **اء ،ك **تيب ت **حسيسي ل **ألط **فال ،م **لصقات خ **اص **ة
بالوقاية ،(...متوفرة على موقع 1vie.org/ar

ب// /االنج// /ذاب ن// /حو أط// /فال ل// /م ي// /بلغوا ب// /عد .ب// /عض ال// /غلمان// /يني ال ينج// /ذب// /ون إال إل// /ى
ال //فتيات وال //بعض إال ل //لفتيان وال //بعض اآلخ //ر ل //الث //نني م //عا .ب //عضهم ينج //ذب ع //لى
ال/سواء ن/حو امل/راه/قني وال/كبار واألط/فال .ال/غلمان/ية م/وج/ودة ف/ي ال/عال/م أج/مع ،ف/ي

أخصائيو الطفولة

ج//ميع األوس//اط ب//غض ال//نظر ع//ن درج//ة ال//غنى أو املس//توى ال//دراس//ي أو ال//دي//ان//ة.
ليس ألن ال أحد يتكلم عنها يعني أنها غير موجودة !

ال أح/د ي/ختار أن ي/كون غ/لمان/يا واألغ/لبية ال/قصوى ل/ن ت/قوم أب/دا ب/االع/تداء ع/لى أي
ط// /فل .ال أح// /د م// /سؤول ع// /ن أوه// /ام// /ه ل// /كن ال// /كل م// /سؤول ع// /ن ت// /صرف// /ات// /ه وأف// /عال// /ه.
ب/اإلض/اف/ة إل/ى أن ك/ل م/مارس/ة ج/نسية ت/تعلق ب/األط/فال ي/جب أن ت/منع  :م/ن امل/منوع
أن ي/قول أح/د ل/طفل أن/ه م/غرم ب/ه ،أن ي/بوح ل/ه ب/أل/فاظ إب/اح/ية ،أن ي/ري/ه ص/ورا خ/ليعة،
أن ي //ري //ه ع //ضوه ال //تناس //لي ،أن ي //طلب م //نه أن ي //ري //ه إي //اه ،أن ي //نظر إل //يه وه //و ي //نزع
م//الب//سه ،أن ي//داع//به ،أن ي//لمس أع//ضاءه ال//حساس//ة )ال//عضو ال//تناس//لي ،األرداف،
ال // / /صدر( ،أن يج // / /لسه ع // / /لى رك // / /بيتيه وه // / /و م // / /نتصب أو أن ي // / /فرض ع // / /ليه رغ // / /بته

قم بحماية األطفال من االعتداءات

الجنسية…

الجنسية داخل مراكز استقبال القصر
ما العمل إذا فكرنا في كون أحد من حولنا غلمانيا ؟
ي //مكننا التح //دث به //دوء م //ع ه //ذا ال //شخص ،دون ال //حكم ع //ليه ون //قول ل //ه م //اذا رأي //نا
وظ//ننا ،ون//شجعه ع//لى ط//لب امل//ساع//دة ل//دى أخ//صائ//ي ك//فء .ال ت//تردد ف//ي التح//دث

! Non ! Non ! Non
)Luc Desportes / PedoHelp® (DR

إليه عن مشروع .®PedoHelp

www.pedo.help
مجموعة أدواتنا الخاصة بالوقاية متوفرة مجانا على موقع االنترنت الخاص باملشروع.

مج //موع //ة أدوات //نا ال //خاص //ة ب //ال //وق //اي //ة م //توف //رة
مجانا على موقع االنترنت الخاص باملشروع.
مشروع  ®PedoHelpمسير من طرف ’.®Association Une Vie

1vie.org

ه // /ذا ال // /كتيب امل // /جان // /ي م // /وج // /ه إل // /ى ك // /ل األش // /خاص
ال// /عام// /لني م// /ع األط// /فال ،ف// /ي م// /ختلف امل// /جاالت امل// /هنية
والج// /معيات// /ية  :ت// /نشيطية ،ث// /قاف// /ية ،ت// /عليمية ،ت// /رف// /يهية،
اجتماعية ،رياضية...

كيف نحدد ما إذا كان الطفل ضحية اعتداء جنسي ؟

كيف نعرف إن كان الطفل قد تعرض إلى اعتداء ؟

ال ي //مكلك ال //طفل امل //عارف والتج //رب //ة و ال ال //كلمات ل //لبوح ب //ما ع //اش //ه أو ت //عرض ال //يه ب //ما أن
النشاط الجنسي مجهول بالنسبة له .إذ سيعبر بجسمه عن معاناته واستيائه.

قبل كل شيء ،حافظ على هدوئك.

إذا كان لديك أي شك ،قم باستشارة خبير.

ث //ق ف //ي ال //طفل ،ق //م ب //مساع //دت //ه ع //ل ال //تعبير ب //كلمات أط //فال دون إض //اف //ة ك //لمات أخ //رى
ودون أن ت/دع ال/قلق أو ت/خيالت/ك أو م/عرف/تك ح/ول ال/جنس ي/خترق/ك .ال ت/جعله ي/عيد م/ا ق/ال

إليك بعض اإلشارات التي يمكنها إنذارك :

وال أن يروي مرارا ما عاشه.

ك// /دم// /ات ،آالم وج// /روح ف// /ي امل// /ناط// /ق ال// /حساس// /ة ،ف// /ي ال// /فخضني أو ف// /ي أي م// /كان آخ// /ر
بالجسم؛

ق//م ب//اص//طحاب//ه إل//ى م//صال//ح م//ختصة )ش//رط//ة ،ج//مارك( ل//كي ي//تلقى ال//رع//اي//ة م//ن ط//رف
أخصائيني مدربني لتلقي أقواله.

تهيج األعضاء التناسلية والفموية ،التهابات متكررة في الجهاز البولي؛
اكتساب أو فقدان كبير في الوزن؛
ل// /دى األط// /فال األك// /بر س// /نا ،اض// /طراب// /ات األك// /ل ،ع// /الم// /ات إذاء ال// /نفس وتش// /ري// /ط الج// /لد،
استهالك املخدرات والكحول.
إليك بعض التغيرات في التصرف التي يمكنها إنذارك :
ي//عزل ن//فسه ،ي//توق//ف ع//ن التح//دث ع//ما ح//دث ف//ي ي//وم//ه ،ي//توق//ف ع//ن التح//دث ع//ما ي//فعله ،ال
يهتم بما كان يحبه عادة؛
يخاف ،يرفض الذهاب لوحده إلى أي مكان؛
تتدهور نتائجه املدرسية؛
يرفض األحضان ،التقرب الجسدي؛

دع األخصائيني الجنائيني يستجوبون املعتدي املزعوم ويقومون يتحقيقاتهم.
اهتم براحة الطفل وحمايته دون البحث عن إقامة العدل بنفسك.
إذا ك//ان//ت ل//دي//ك ش//كوك أو أن أق//وال ال//طفل غ//ير واض//حة ،ي//مكنك اص//طحاب//ه الس//تشارة
أخصائي نفساني لألطفال.
ف/ي ج/ميع األح/وال ،أخ/بر ال/طفل ب/أن/ه ل/م يخ/ط• ح/ني أخ/برك ،ق/م ب/تهنئته ع/لى ش/جاع/ته
واشكره على ثقته بك.
يمكنك االتصال بالرقم الخاص ببلدك لإلخطار.
www.1vie.org/childhelp

ال ي //قبل ن //زع م //الب //سه أم //ا ش //خص راش //د ل //الس //تحمام أو ف //حص ط //بي أو ال //ذه //اب إل //ى
املسبح أو الشاط•؛

Luc Desportes /
®PedoHelp

ي// /شعر ب// /ال// /قلق ،ب// /ال// /توت// /ر ،ي// /بكي ك// /ثيرا وي// /غضب ،يتقه// /رق// /ر ،ي// /بدأ ف// /ي ال// /تصرف وال// /تكلم
كالصغار ،يمص ابهامه ،يبلل سريره بينما كان نظيفا؛
يقفد الشهية ،يعاني من اضطراب في النوم ،يخاف من النوم ،يرى كوابيس متكررة؛

للمسؤولني عن مراكز استقبال األطفال واملراهقني
ن//حن ن//شجعك ع//لى نش//ر ال//رس//ائ//ل امل//وج//ودة ف//ي ه//ذا ال//كتيب ع//ند
ك //ل دخ //ول م //درس //ي ول //دى ك //ل أخ //صائ //ي و خ //الل ال //سنة ل //دى ك //ل
موضف جديد.

ي//بدي اه//تمام//ا غ//ير ط//بيعي ل//لجنس  :ي//ناق//ش م//واض//يع ج//نسية ال ي//نبغي أن ي//عرف//ها ف//ي
س //نه ،ي //قوم ب //أل //عاب ج //نسية ،يس //تنمي وي //قلد أص //وات ج //نسية ع //الن //ية ،ي //قوم ب //رس //وم //ات
منحرفة ،يضاعف تصرفاته في املغازلة؛
يتصرف بعدائية نحو كل من يحيط به.

ما العمل إذا التمس طفل جنسيا شخصا يكبره سنا ؟
ي //مكن أن ي //تعرض ال //طفل ل //الض //طراب ب //عد أن ي //عيش م //وق //عة ،أن ي //راه //ا أو أن ي //سمعها
وي/لجأ إل/ى م/راه/ق ل/سؤال/ه ،ل/لمسه أو أن ي/طلب م/نه أن ي/لمس م/ناط/قه ال/حساس/ة .ه/ذا ال
ي/شكل أب/دا دع/وى إل/ى ال/قيام ب/عالق/ة ج/نسية وإن/ما ه/ي مج/رد ح/اج/ة إل/ى امل/عرف/ة وإل/ى
ال//تأك//د م//ما ه//و م//باح وم//ا ه//و مح//ظور .ف//على امل//راه//ق أو ال//راش//د أن ي//ضع الح//دود ،أن
يذكره باملحظورات ويحكي هذا الطفل مما يمكن أن يؤذيه.

