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 12الفصل 

 الجنسيعتداء اال َمنع

 كماو. المختلفة لطرقامن عدد ب هموتعاملوا مع ناستقابلوا مع مزيد من ال ،ًقالالاستوزادوا  طفالاألكلما كبر   
ُّحركتال ّتعلموا يأنينبغي  يتناول . ةالشخصيعن سالمتهم  ّتعلموا ي أناًأيضينبغي  ،أمانب مجتمعوال البيتفي  َ
 .الجنسيعتداء اال من األطفال ِحماية الفصل هذا

 طفالألَّأن ا المحزن من. هذا مثلكتاب  في الجنسيعتداء االعن  ّمادةيستغرب البعض من وجود  َقدو
 لذا ،ُّن على الرؤيةياألطفال القادرمن أكثر  الجنسيعتداء اللّيتعرضون  كف البصر مثل عاهاتالأصحاب 

َمناقش ُالمهم منف َ َ  .ة هذا الموضوعُ

  
 

  
جنسي  

ُّلتحدث عن االعتداء إىل اَحيتاج اآلباء  َ َ
َاجلنسي بعضهم مع البعض، ومع 

ُّتحدث ال. ِأطفالنا اخلطوة يف األمر هو َ
ال ّتحدث عنه وعدم ال. األوىل إليقافه

ُإال املسيئنيحيمي 
َّ. 

نا لحافظوا عىل سالمة اطفا ٔ  
يا تغالل الطفل  ًال ميكل احد حق ا سـ جنسـ ِّ ّ ٔ. 

 ًطفال اكن او ابلغا (ال القريب ٔ ً( 
 وال صديق العائةل 

ُّرغم ذلك من الصعب التحدث عن االعتداء ال َ  :في العديد من األماكنف. َ

 ّيتحدث  ما اًنادر  .جنسالناس عن الَ

 ّيفكـرون ال لـذا ،اًجـد ِّألطفـال الـصغارل حـدث يالجنـسيعتداء االّأن تصديق ناس ال ُيريد ال وال  ُ
 .عنه ّتحدثوني

 أن يجـبوبمـا ، الجـنسفـي موضـوع  األطفـالّيـوعي  أنيجـب أو التقاليـد فـيمن  عاداتّتتحكم ال 
 .مثل هذه المحادثاتتجري  أنيجب  ومتى ،قالي

  
 
طفال من المحافظة على سالمة األ ُكونت أنيجب . الجنسيداء عتاال منطفل توفير األمان لكل يجب    

ّكل  مسؤوليةاالعتداء الجنسي  .بالغشاخص ُ
 

 وال اجلار 
 وال الغريب 
 ّوال املعمل 
 َّوال امللكف برعايهتم ُ 



 منع االعتداء الجنسي

 الجنسيعتداء االعن  الحقائقبعض 

 وطفل )اًّسن أكبر شاب َأو( بالغشخص  بين مباشر غير أو مباشر جنسي ُتواصل ّأيهو  الجنسيعتداء اال  
ِيمكن. أصغر ّكل في وطفل ّيألاالعتداء يقع   أنُ  في ويقع.  على السواءوالفقيرة الغنيةَسر ُاأل ومجتمعاتال ُ

 .ألوالدل اًأيض لكن، ولبنات لأغلب األحيان

 :اًشيوع األكثرأنواعه  بعضفيما يلي .  وتختلفالجنسيعتداء الا أنواعّتتعدد   

تداء   :طفلملس ال ّتضمني اذليعالا
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  ٍنحـــــــو َعلـــــــىِّالطفـــــــل معانقـــــــة أو تقبيـــــــل َ 
 .جنسي

 ـــسيةِّالطفـــل أعـــضاء  َلمـــس جعـــل   أوالجن
ــــل  ــــشخص ال لمــــسيِّالطف  بــــالغأعــــضاء ال
 .ممارسة الجنس  .ةالجنسي

 ـــــــممـــــــن ال( فـــــــمعـــــــن طريـــــــق ال جـــــــنسال  َف
 .)للفرج َفمالمن  أو لقضيبل

تداء  :طفلملس ال ّتضمني ال اذلي عالا
 أو ةِّ الطفلــَلــصدم جنــسية اســتعمال ألفــاظ 

 .اجنسيتهييجها 
 َة تقــف لكــي تلــتقط لهــا صــورة ِّالطفلــ َجعــل ُ

ً .جنسية
 بـين جـنستشاهد الأو  سمعت ةِّ الطفلَجعل 

 .اآلخرين الناس
 على ممارسة الدعارة ةِّ الطفلإجبار. 

َسنوات 5ن ع طفالُحين يزيد عمر األ الجنسيعتداء االمعظم  َيبدأ   َّلكنه، َ . اًأيض األصغر ألطفالل حدثيقد  َ
َيعتدى على  شخص  لَِقب ِمن ال - الجار أو العائلةأفراد  من فرد مثل ،هعرفوني شخص لَِقب ِمن األطفال يةأكثرُ

َسنواتّقد تمتد إلى  طويلة، ّلمدةًغالبا ّيستمر االعتداء و .غريب َ. 

 ملَحتُي كنَل. ًأحدا ونخبرُي ال -ًغالبا- طفالَّذلك ألن األ ،جنسيالعتداء اال شيوع مدى بالضبط َنعرف ال نحن
 .العالم في أطفالّد من كل أربعة واحعلى وقوع االعتداء 

االعتــــــــــــداء اجلنــــــــــــسي ــــــــــــوز أن يكــــــــــــون  جي
أو املالمــسة ، أو اجلمــاع مثــل - ًجــسمانيا

 َلكـــــــن. نـــــــسيةتقبيـــــــل األعـــــــضاء اجل
َّضــــروريا أن يتــــضمن  فقــــد  -اجلــــسم ملــــس ً

ك .ًالم جنسي أيضاَّجمرد ن ُيكو

لـــــــيس 



 منع االعتداء الجنسي

 دائمةآثار له  الجنسيعتداء الا

، أو طفلتك معّعلى ضرورة تحدثك  أكيدتال اًجد ُالمهم من جنسي،العتداء اال عنصعوبة الحديث  من بالرغم  
ِيمكن بطريقة ألطفالل الجنسيعتداء االَّإن شرح . تثق به لعمل ذلكشخص تكليف  هذا . همقلقيزيد  لن اهفهم همُ

ُسيجعلهمبل  ،همُيؤذي لن َ   .اًأمان أكثر َ
 

ــ ــ. ًســنة 14أخوهــا البــالغ مــن العمــر  اعتــدى عليهــاحــين  ســنوات 4 عمــرفــي  هالــة تَكان  اوالــديه إلــى َذهبتف
. أصـابت نفـسها بكدمـة هالـةَّوالـداها أن   اعتقـداألمـر، بـادئ في. ذاهاأ اهاَأخّأن  - الطفوليبأسلوبها  - همتَوأخبر
ّكيف تعبر عما حدث بطريقة صحيحة،  هالة عرفت َلم َّلكنهاّ  .بقدر استطاعتهاظلت تشرح لهما  َ

َيـسمح َلـمو. الحادثـةُّللتـستر علـى  ابوسعهم ما َعمال ،َحدث ما اهاوالد َفهم عندما ،اًأخيرو ُّلتحـدثبا لهالـة ُ َ فـي  َ
ّحل". األمر  .منتهية المسألة ، واعتبراداخلية مدرسة إلى يهاَأخ بإرسال المشكلةها اوالد "َ

 دائمــة آثــارالجنــسي عليهــا هــا يأخالعتــداء  َكــان ،هالــةت َكبــرولمــا 
. هـايأخالـسبب فـي طـرد  اّأنهـب رعشتـو الرجـالفـصارت تخـشى . عليها

ــــت  ــــع ّتكلم تــــ أنستطيع تــــالوكان أثنــــاء رجــــع للبيــــت َّ أخيهــــا كلمــــا م
ار بالع ّأحستو. لن تستطيع الزواج اّأنهمقتنعة  هالةوكانت . العطالت
كـذلك أصـابها اليـأس مـن . ًثانيةَّمرة  "أللمل"ُّتعرضها  من ةخائف َوكانت

 .اتهقدرابو انفسهفقدت ثقتها بو لمستقبلا

 يتـــال اتهـــّعم مـــعّتـــتكلم  هالـــة تَبـــدأ، ولمـــا بلغـــت الـــسادسة عـــشر
عليهـــا فـــي الـــذي وقـــع  عتـــداءعـــن اال صحةتعمـــل موظفـــة بالـــ تَكانـــ
. الثقــة َكــسبت َبــدأت ِوفهــا،ومخا ِمــشاعرهاّولمــا عبــرت عــن . اتهــطفول
 أســعد هــي. طلــب منهــا أن تــسامحه الــذي يهــا،خأل مــشاعرهاّاســتطاعت أن تعبــر عــن  ا،تهــّعممــن  بــدعمو ،اًأخيــرو

َّلكنها اآلن،  .هامشاعرعن  اوالديه مع المالك على قادرةال تزال غير  َ

  
  
َّأنه ًأحيانا الجنسي  االعتداء ضحايايتظاهر . هامشاعرّتكلمه عن  شخصوجدت  ألنها ةمحظوظ هالة تَكان  
سبب الخوف أو التعاسة المسيطرة  عنالحديث  بدأوايإلى أن  َحدث ما ّتذكرون يال اًأحيانو. شيء يحدث لم

ُّالتحدثفي سن الطفولة  يهم عليِدُالبالغون الذين اعت ستطيع يال عندما. اًجدعليهم  َ  ،الخاصة هممشاعر عن َ
 .االعتداءمن  أنفسهمحماية  يةَكيفًأيضا عن  همأطفال مع َالكالم استطيعويلن  -  في أغلب األحيان - همف
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 منع االعتداء الجنسي

 الجنسي؟عتداء الا لخطرُعرضة  يتطفل لماذا

 .اًجنسيِّالطفل في استغالل  ّالحق ملكون يهمأن بالغونال شعر ياًأحيان  

 .يرتكبون خطًأ مّأنهًّكبر سنا األطفال األ ُيدرك ال اًأحيانو  

ّكل    ، منهماًّسن األكبر واألطفال البالغينيثقون في  همألن الجنسيعتداء الا لخطرّمعرضون  األطفال ُ
مهارات ب ِّاألطفال الصغارّمتع تكذلك ال ي ."ال" :وا لهمقولعليهم أن ي بّصعُي هذا.  بهمللعناية عليهم َويعتمدون
 .لمرفوضا الالئق عن السلوك سلوكّيميزون ال الالكبار، فمثل ّالمطورة  َّالتفكير

أن  - في أغلب األحيان - يجب ألنهم خطر االعتداء الجنسيُعرضة ل اًخصوص عاهاتالاألطفال أصحاب 
األطفال ّفإن  ، إلى ذلكباإلضافة. ّاألصحاء األطفال من أكبر درجةبهم ب للعناية اآلخرين علىيعتمدوا 
ِالذين ال يحسنون الرؤية أو المكفوفين ُ: 

  ًتطورا ّقلأ همُتواصل مهاراتقد تكون ّوهذا من شأنه أن يصعب عليهم . ُّ لهـم عـن  هُقولـ تما َفهمُ
ُ .االعتداءوقوع  عن إخبارك احاولو إذا َفهمهم عليكِّكذلك يصعب هذا . سالمتهم

  مـــن ّأقـــل  ،البنـــاتواألوالد  أجـــسام بـــين اتختالفـــاالعـــن و ِأجـــسامهم،عـــن  هممعلومـــاتقـــد تكـــون
 .المبصرين األطفال

  ِيمكــن التــي مــا، شــخص وجــه علــى نظــرةال مثــل، مهمــة اتمعلومــقــد تغيــب عــنهم أن ًأحيانــا  ُ
 .مناآل جتماعياال سلوكال واّتعلمأن ي األطفال ُتساعد

ّكل َليس  :ستعملوايفيجوز أن . البدنيةقوة الاألطفال يستعملون  على اًجنسييعتدون  الذين ُ
 حلوال كالمالو قناعاإل. 
 مغريةالهدايا ال. 
 اإلرهابو تهديداتال. 

ّومضرة لل ةَعنيفتكون  االعتداء نتيجةلكن   . في جميع الحاالتطفلُ
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، مشرية يف أمانُكون أريد أن ت
ي عندي أَلكن ليس . عليهاقلق أو

ِعلمها محاية نفسهأَفكرة كيف  ُ  اّ
ها أو ءُمن الناس الذين يريدون إيذا

ّقط  ينّتكلممل ّأمي ف. استغالهلا َ
ا . املوضوعهذيف 

عن -وأنا . أنا أفهم قصدك
 لكين. شعر بالراحة ال أ-نفسي

 .َّأن األمر غاية يف األمهيةعرف أ

ُّالتحدث ّنتدرب على نا يدع َ َ
البعضا مع بعضيف املوضوع  . ن

ّمستعدوبذلك نشعر بأننا  ِ َ ات ُ
ِللكالم مع أطفالناأكثر  َ. 



 منع االعتداء الجنسي

   الجنسيعتداء اال َمنع

  ََلمساعدة  ه أو جسمهاجسمعن  ّتعلمي أنالطفل َُ
ِيمكن اًتقريب اًشهر 18البالغ  ِّالطفل    .الجسمأعضاء  أسماء مُّتعل بدأي  أنهُ

 أجسام بين اتختالفاالعن و الجسم من األخرى ّالخاصة واألجزاء التناسلية األعضاءابدأ تعليم طفلك عن 
 . سنوات5- 3طفلتك عمر تبلغ عندما  البناتواألوالد 

  
ِيمكن   أثناء استحمام  :المثال سبيل على ؛ طبيعيلبشكالتعليم  حدث ي أنُ
 إلى الرؤيةالمصابون بمشاكل  أو نواألطفال المكفوفقد يحتاج . كطفل

 103و 102 تينصفحراجع ال. الجسمعن أعضاء  ّعلمتلل ةمساعدة إضافي
َربما. المفيدة لنشاطاتمزيد من ال َّ في استعمال الدمى الواقعية  اًأيضساعد  ُ
 .الجسم أعضاءعن  َلتعليما

  
 
 ـــساعدة ََلم َ ـــ ُ ـــمأن ي كطفل  فه
  الجنسيةجسمها/جسمه أعضاءّالحقائق الخاصة ب

 أعضاء والمسيَّأال  يجب الناسّ أن ّوضح. غيرهان  مخصوصية أكثر الجسم أجزاءبعض ّأن اشرح له   
طفلك /طفلتك لمسَّأال تيجب و ،"ّاألعضاء الحساسة - العورة"ّكل ما يدخل تحت تسمية  أو التناسلية طفلتك
 .منها ذلك/ُِطلب منه إذاَّ حتى آلخرين،عورة ا

ّكل َليسَّأن  حّوضُتأن  ّتذكر ،اًأيض  .لمسال ّتضمن يالجنسيعتداء اال ُ
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إذا و. كحد غريعورتك ال جيب أن يلمس  أ
ّاحلساسة ماكن ملس األِطلب منك شخص ما   .فهذا عيب،  بهّاصةاخل

ّأيضا إذا كلم ك ً
عن أمور شخص ما 
أو طلب ّحساسة 

مشاهدة أمور ِمنك 
.فهذا عيب، ّحساسة



 منع االعتداء الجنسي

  ََلمساعدة  ّتعلم ي أنطفلتكَُ
 "ال" َقول
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 معك َلكالمعلى ا هّشجعو همشاعرفي  ثقي أن طفلكساعد   
 . بهشعرّعما ي

 
ًبالغ آخر مباشرة إبالغك أو إبالغ شخص اطلب من طفلك   

ّإذا طلب منه شخص ما عمل أي 
 . بعدم الراحةهشعرُشيء ي

 
  
 َقولّتتدرب على  أن كتطفلساعد   
ًأوال ".ال"  َقد حاالتّجرب اختالق  ،َّ

ِّ  ".ال" َقول ةفيها الطفل ُت
 
ريد

  
  
  
  
  
  

ِيمكن وأين "ال" قول عن ًالحقا اّحدث  .مساعدةال علىك تطفل حصلت  أنُ

 

  
ت  

 
 

ََهل سبق  عن بعض البتعاد ردت وَ اأ
م سيؤذونك؟بَشعرت ك ألطفال ألن ُأ ا ّ

.نعم تلك ّتتملكك عندما 
عن طريقة املشاعر 

، لكشخص ما معاملة 
 .ًتعال وأخربين فورا

اريقه يف  سارةَكانت  إىل املدرسة ِط
عرتجاء ف ش. ًأوقعها أرضاولد و  َكيف َ 

 ماذا ميكن أن تعمل؟و؟ سارة

ألطفالل" ال "ُ أن تقويلكُ ِميكن
الذ ين ر ملس ُين يريدون اآلخ

عدم عض الناس ال حيرتمون قواعد مرارا " ال"ي وقويل صرخا. ِجسمك ب ً
ِأين ميكن. مس ساعدة تطليب امل أن كُ

َيف العمل؟ ماذا عن ُكنت مشغولة إذا 
َ حىت ييًوتكرارا وقاوم الل .ّتوقفواَّ

 ؟غريمهاَ؟ من لىّ؟ أو أم ليفريدةَّعمتك 



 منع االعتداء الجنسي

 ََلمساعدة يجـب  الأنهـا  أو ّ أنـهفهـمأن ي طفلك َُ
  منهآبراأل ِطيعُ يأنًدائما 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
علم  
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طفل  أو بالغشخص  حاول إذاتصارع و ّعضتووتصرخ  ،"ال ال،": ًقائلة ِصيح تأن يجب اّنه أكتطفل يّ
 .االعتداء عليها اًّسن أكبر

  
 

 

لغا ًن شخصا  يفرتضا ج مرك باخلرًباأ لعب يف الووأ
؟سمعي كالمهل جيب أن . الطريق العام ت  َه

 .ال

 .الََومل 

إذا ضايقك شخص ما، جيب أن 
ناس ّتصارعي حىت يعرف ال ويِتصيح

مني أنك حتتاجوخراآل ّن  .إىل مساعد



 منع االعتداء الجنسي

 ََلمساعدة  األسرار فهمأن ي طفلك َُ
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  طفلـــك حاجـــةاحتـــرم 

أثنـاء  لسريةإلى ا ُالمتزايدة
 تغيير المالبس أو ِستحمامِاال

 

آتية ّأن اجلدة بُخنرب جني مل إذا 
نوع فهذا عيد ميالدها، حلضور 

 .مقبول من األسرار

َلكننا ال نك َّ ّاحلساسة األجزاء ّاخلاصة بتم األسرار َ
أي على إبالغي إن أراد ِاحرص  ِمن أجسامنا

حد ملس 
.

 .ّاحلساسةِأجزائك أ

المقبولة  عن األسرار اّتحدث
 .واألسرار المرفوضة

 شــخصهاّإذا هــدده ّك أنــتــطفلاشــرح ل  
ُّمنعهـــــا مـــــن التحـــــدث عـــــن شـــــيءل َ مـــــا، َ
َيجــــب أن تخبــــركف ُقــــد يقــــول المعتــــدي. ُ َ

ُّ هــذا ســر:اء مثــلأشــي تخبــرأإذا . نــا بينِ
الــذيقتــل الــشخص أقتلك أو سفــ، ًأحــدا
ِعملـتالجميع بماخبر ُأَوس. يهأخبرت  مـنَ

 لــــنَّأنــــبك تــــن طفلئَطمــــ. أشــــياء ســــيئة

َأ

ه
. معــــكتّكلمــــتَيحــــدث شــــيء ســــيئ إذا 

المعتـــــديَّأن ِعــــرف أن يِّيحتــــاج الطفـــــل 
ــــيقــــول  ــــدات ألن ــــذيهــــذه التهدي ه هــــو ال
 .الطفلال ، اًسيئًشيئا يعمل 

ُأحيانا قد يقول  خص أنك ًَ  كّشل
ًّسرَأفشيت إذا  ََ، سيحدث شيء اِ

هم من امل. كيَُسيؤذأنه سيئ أو 
 .هذا إذا حدثأن ختربين ًجدا 

َ الكفيف فهم فكرة ِّالطفليصعب على َقد   
إلى حتاج يألنه ّالحساسة أعضاء الجسم 

َلكن . مساعدة في العديد من النشاطات اليومية
ِيمكن ّ أن تشجع طفلك كُ إخبارك عندما ال على ُ
 .تكريد مساعدُي

يا ًحسنا، 
ورا، ن
يف نتظر َأَس

 .ارجاخل

ال 
.تدخل



 منع االعتداء الجنسي

 ؟عليه َيِدُاعتقد  ِطفليكان إن أعرف  َكيف

َيعتــدى علــى  عنــدما ــد ،ِّاألطفــال الــصغارُ ــ ّحــذر المعتــدي ألنإبالغــك  خــشون يَق  ُقــولَّأال ت ةالطفل
ُالتواصــل مهــارات إلــى ةِّالطفلــ فتقــرت َقــد وَأ. ارتكبــت غلطــة اّ أنهــَخــافت ةالطفلــ ألنأو ًشــيئا  الالزمــة  َّ

 .َحدث ماإلخبارك ب
 َليـست. محتملـة العـراضاأل قـباَرُتيلزمـك أن  ،اًدائمـ االعتـداء عـن ّدثونتحـ يال طفـالاألَّحيث أن 

َّلكنه ،االعتداء نتيجة اًدائمالتالية  عراضاأل ظهـر علـى  إذا اًخـصوص ،تـسترعي اهتمامـكأن  يجب اَ
 .عدد منها ةِّالطفل

ُتضمنت  : البدنيةعراضاألبعض  ّ
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 الشرج منطقة حول أو تناسليةلا عضاءأو األ َفمالمن  فينز أو ورم، ،ال مبرر له ألم. ّ
 ّاتساخها بالدمأو  داخليةال مالبسُّتمزق ال. 
 ُّبول َّتال صعوبة  .ُّالتبرزأو َ
 األمراض التناسلية( ةجنسيأمراض العدوى ال(. 
 كدمات. 
 الصداع أو المعدة أوجاع. 

َالمعتدى عليهم  طفالاأل  :َقد اًجنسيُ
 المعتاد من أكثر - األحيانفي أغلب  - ونسلتغ ي أو،عن االستحمام ونّتوقفي. 
 ُاللعبب أو اآلخرين األطفال مع ةجنسيبطريقة  ونلعبي. َ
 همراعمأالذين في  اآلخرين طفالاأل من الجنسعن  أكثر ونيعرف َُ
 َقد الجنسي،عتداء اال ذلكومن ، لعنفل ضحاياوقعوا  الذين األطفال: 
 أشــخاص  مــنيخــافون أو  وناديتفــ فجــأة  أو،الــشديدة ةيقظــيظهــر علــيهم الخــوف والحــساسية وال

 . معينةأماكنأو معينين 
  والديهم على الدواممع يريدون البقاء. 
  الوقت أغلبنفسهم أاالنفراد ب ونيفضلأو يلتزمون السرية.  ّّ ُ
 ًبطريقة أصغر من سنهم أو حتى مثل األطفال الصغار جدا تصرفيأخذون في ال ّ. ّ
 البيت من لهروبا ونحاولي. ُُ
  اًمطلق مشاعرال تظهر عليهم  أو الوقت بأغليشعرون بالحزن. 
 الخوف من الظالموالمزعجة أ األحالم بسبب نوميصعب عليهم ال . 
 

 يعتداء، حاولاشتبهت في وقوع االإذا  
ُللحصول على مزيد من . ِلتزام الهدوءا ُ

ك ت طفليتسألأن  يالمعلومات، حاول
ّترتبي يفيد أن َقد .  بهتشعرّأسئلة عما 
ك تّشجع طفلُتعب لال بةًأوضاعا شبيه

أنصتي . هتعرفما أو على عرض ما جرى 
.ّتصدقينهاّك أنك تطفلّأكدي لبعناية و

 أن نيَهل تستطيع
َالدمى  يتستعمل ُّ

ُلرتيين ما فعله ) العرائس(



 منع االعتداء الجنسي

 اًجنسيطفلك   علىيدُاعت إذا

ِيمكن ،ً على طفلك جنسيايدُإذا اعت  :إذا ُتساعد أن ُ
  الجنسيعتداء االعن  ايختلق األطفال قصصما  انادر. ُقول تماّصدقت. ًً
 ُّبتحدثالصواب  عملوا مّأنهأن يعلموا  األطفال حتاجي. إخبارك على مدحتيها َ َ .االعتداء عن همَ

 -124-

 منها ةغاضب لست ّوبأنكذنبها،  َليس االعتداء أن هاينئطم. ّ
 ُالتواصــل منــع يتحــاول. ســالمتها عــن يدافعتــ ــ بــين المــستقبلفــي  َّ  إذا. هــا عليِالمعتــديو ةالطفل

ًدائمـا  طفلـكمـع  َحـدث مـا عـرفي شـخصأو ت  أنـي علـى أن تكـونياحرصـ ،ّتعذر عليك ذلـك ً .حاضرا المعتدييكون  عندما
 أمــراض العــدوىإجـراء فحــص  حــاول. االعتــداءالجــسدية الناتجـة عــن  ةيصحالــ مــشاكلعـالج ال 

ال  أمـراض العـدوى الجنـسيةبعـض . أعراض ّأيلم تظهر عليه  إذاَّ حتى ، على طفلكةجنسيال
 . ًاًّسن أكبرِّالطفل  يصيرَّحتى تأتي  ال أو ،ًتحمل أعراضا

 التصديق، عدمالمشاعر مثل من بعدد كبير  باءاآل شعري. تحتاج إلى مساعدة - والدأيها ال -ًأنت أيضا 
 َحدثالوالدان أحدهما اآلخر على ما  ُلوم يَقد. يه علياعتد همطفلأن  علمون يعندما حزنالو غضب،وال
ُّلتحدث اضلمن األف. اهمطفلل َ يستغرق  َقد. نفسك مع اًصبور ُكن. موثوق به شخصع  مالمشاعر هذه عن َ

 .رغيتّحتى ت المشاعر لهذه ًطويال اًوقتاألمر 

  

ّكلتوفير مزيد من األمان ل  الحي في األطفال ُ

ِيمكن   ِوالمدارس الحي البرامج في اجتماعات  ّعلمُت أن ُ  مثيلت. الجنسيعتداء االبأكمله عن  مجتمعالوَ
َمناقشة ناسال علىّسكتشات يسهل اإل أو القصيرةالمسرحيات  َ َ باء لآلعمل  ورشاتّنظم  .كمجموعة االعتداء ُ
َلمساعدتهم َ َ  .الجنسيعتداء االعن  اًجد ِّاألطفال الصغار مع ُتواصلال طرق اّتعلمويأن  ُ

 

  
  

ِعقد اجتماعات لتقرير كيف يمكن أن ا   ُ حاالت مع جتمعك ميتجاوب َ
ُبالتظاهر ًعلنا َاقترحت بعض المجتمعات جلب العار . االعتداء الجنسي َ َ

 .أمام بيوت المعتديين المعروفين


