
علموا طفلكم قاعدة »ال نلم�س هذا اجلزء من 
اجل�سد«

من بني كل خم�سة اأطفال، ي�سقط طفل واحد تقريبا �سحية اعتداء جن�سي، مبا 
يف ذلك التحر�سات اجلن�سية. وميكنكم اأن متنعوا اأن يحدث ذلك لطفلكم. علموا 

طفلكم قاعدة »ال نلم�س هذا اجلزء من اجل�سد«.

قاعدة »ال نلم�س هذا اجلزء من اجل�سد«
اإعداده  مت  دليال  اجل�سد«  من  اجلزء  هذا  نلم�س  »ال  قاعدة  تعترب 
االأماكن - يف  يبينوا الأطفالهم ما هي  اأن  االآباء على  مل�ساعدة 
ميكن  وكيف  االآخرون،  يلم�سها  اأن  ميكن  ال  التي   - اجل�سد 
تتمثل  ماذا  يف  امل�ساعدة.  منه  نطلب  اأن  ميكن  ومن  الت�رصف، 
قاعدة »ال نلم�س هذا اجلزء من اجل�سد«؟ اإن االأمر ب�سيط: يجب 
عدم مل�س الطفل من جانب الغري يف االأجزاء من اجل�سد التي تكون 
غالبا مغطاة مبالب�س داخلية، ويتعني اأال نلم�س االآخرين يف هذه االأجزاء.
واأن ثمة  اأج�سادهم هي ملك لهم،  باأن  اأن نبني لالأطفال  اأي�سا يف  القاعدة  وت�ساعد هذه 

اأ�رصارا جيدة واأخرى �سيئة، كما اأن هناك �سلوكات جيدة واأخرى �سيئة.

كيف نُعلِّم قاعدة »ال نلم�س هذا اجلزء من اجل�سد«؟
واملربني على  االآباء  مل�ساعدة  اجل�سد«  االأجزاء من  نلم�س هذه  »ال  قاعدة  اإعداد  مت 
مبا�رشة نقا�س مع االأطفال حول هذا املو�سوع. وميكن اأن تكون جد فعالة للوقاية 
االأجزاء من اجل�سد« من  التحر�سات اجلن�سية. وتتكون قاعدة »ال نلم�س هذه  من 

خم�سة ر�سائل اأ�سا�سية:

1. ج�سدك ملك لك
يجب اأن نعلم االأطفال اأن اأج�سادهم ملك لهم، واأنه ال ميكن الأحد مل�سها دون اإذن 
منهم. وميكن للتوا�سل ب�رشاحة ومبا�رشة مع االأطفال، منذ ال�سغر، حول الق�سايا 
اجلن�سية و»االأجزاء احل�سا�سة من اجل�سد« -من خالل ا�ستعمال االأ�سماء احلقيقية 
لت�سمية االأع�ساء التنا�سلية وباقي اأطراف اجل�سد- اأن ي�ساعدهم على فهم ما 
�سخ�س  جانب  من  حتى  مل�سة  اأو  قبلة  يرف�سوا  اأن  لالأطفال  ويحق  املمنوع.  هو 
يحبونه. ويجب اأن نعلم االأطفال اأن يقولوا »ال« يف احلني وب�رشاحة عند كل ات�سال 
ج�سدي غري الئق، واخلروج من االأو�ساع احلرجة واالنفتاح على �سخ�س بالغ يثقون 
فيه. ومن املهم اأن نعلمهم اأنه عليهم اأن يكونوا ملحاحني و يت�سبثوا ب�سكواهم 

حتى يجدوا من ياأخذها ماأخذ اجلد.

نلم�سه.  اأن  قبل  »كيكو«  من  االإذن  اليد  تطلب  الكتاب،  ويف 
اأجزاء  تلم�س  اأن  اليد  اأرادت  عندما  لكن  بذلك،  كيكو  وياأذن 
حتت مالب�س داخلية، قال كيكو »ال« ، وميكن لالآباء اأو املربني اأن 
ي�ستعملوا هذا املقطع ليف�رشوا الأطفالهم باأن لهم احلق يف 

اأن يقولوا »ال« يف اأي حلظة.

2. �سلوكات مالئمة -�سلوكات غري مالئمة  
ال مييز االأطفال دوما بني ال�سلوكات املالئمة وال�سلوكات غري املالئمة. قولوا لالأطفال 
اإنه من غري الالئق اأن ينظر اأحد اأو يلم�س االأجزاء احل�سا�سة من اأج�سامهم اأو اأن 
يطلب منهم اأن ينظروا اأو يلم�سوا االأطراف احل�سا�سة للغري. وت�ساعدهم قاعدة 
»ال نلم�س هذه االأجزاء من اجل�سد« على معرفة و�سع احلدود الوا�سحة والب�سيطة 
التي يجب تذكرها: املالب�س الداخلية. وت�ساعد هذه القاعدة البالغني اأي�سا على 
اإزاءهم،  ما  �سخ�س  موقف  �سك يف  لهوؤالء  كان  واإذا  االأطفال.  مع  نقا�س  اإجراء 

فتاأكدوا اأنهم �سيعرفون كيف يطلبون امل�ساعدة من �سخ�س بالغ يثقون فيه.

الداخلية.  ثيابه  اأحد حتت  اأن يلم�سه  ويرف�س »كيكو« يف الكتاب 
اأو  االآباء  اأو  )املربون  البالغني  بع�س  باأن  ي�رشحوا  اأن  لالآباء  وميكن 
يتعني، مع  الذين  االأطفال،  مل�س  اإلى  ي�سطروا  اأن  االأطفال( ميكن 
اإذا وجدوا يف و�سعية ال  اأن يقولوا »ال«  اأن ن�سجعهم على  ذلك، 

يرتاحون لها.
 

3. اأ�رشار جيدةـ  اأ�رشار �سيئة: 
يعترب ال�رش من بني احليل االأ�سا�سية ملرتكبي اأعمال التحر�س اجلن�سي. لذلك ينبغي 
اأن نعلم الطفل الفرق بني االأ�رشار اجليدة واالأ�رشار ال�سيئة وخلق مناخ مالئم للثقة. 
وكل �رش يولد الياأ�س اأو عدم االرتياح اأو اخلوف اأو احلزن ال ينبغي اأن نحتفظ به لذاتنا. 
وعلى العك�س يجب اأن نحكيه ل�سخ�س بالغ نثق فيه )اأحد الوالدين ـ مدر�س ـ 

�رشطي ـ طبيب(.

ويف الكتاب، ت�سجع اليد كيكو على اأن يقول »ال« ما اإذا اأراد اأحد اأن 
يلم�سه ب�سكل غري الئق. وميكن لهذا املقطع اأن ي�ستعمل لتو�سيح 
ال�سيء  )اأي  االختالف بني �رش جيد )من قبيل حفل( و�رش غري جيد 
اأن ي�سجعوا  الذي يجعل الطفل حزينا وكئيبا(. ويتعني على االآباء 

اأطفالهم على اأن يتقا�سموا معهم االأ�رشار ال�سيئة.

4. الوقاية واحلماية من م�سوؤولية البالغني
وعلى  واخلوف.  والذنب  باخلجل  �سيئة  ملعامالت  تعر�سوا  الذين  االأطفال  يح�س 
البالغني اأن يتجنبوا خلق حمرمات )طابوهات(حول الق�سايا اجلن�سية، والتاأكد من 
اأن اأطفالهم يعرفون اإلى من يتوجهون اإذا اأح�سوا بالقلق اأو الياأ�س اأو احلزن. وميكن 
اأن يح�س االأطفال باأن ثمة �سيئا ما غري عادي. ومن جهتهم يتعني على االأ�سخا�س 
البالغني اأن يكونوا حذرين وم�سغني الأحا�سي�س االأطفال و�سلوكاتهم. وثمة عدة 
اأ�سباب ميكن اأن تف�رش ملاذا يرف�س الطفل اأي ات�سال مع �سخ�س بالغ اآخر اأو مع 
طفل اآخر. ويتعني احرتام هذه االإرادة. ويتعني اأن يح�س االأطفال اأنه ميكنهم يف كل 

الظروف اإثارة هذا املو�سوع مع اآبائهم.

ويف الكتاب، اليد هي �سديق كيكو. ومهمة االأ�سخا�س البالغني 
من  فالوقاية  اليومية.  حياتهم  يف  االأطفال  ي�ساعدوا  اأن  هي 
العنف اجلن�سي هي يف املقام االأول م�سوؤولية االأ�سخا�س البالغني، 

ومن املهم اأال نرتك االأطفال يدافعون عن اأنف�سهم وحيدين.



www.onnetouchepasici.org
www.coe.int/oneinfive
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5ـ ن�سائح اأخرى مفيدة ملواكبة قاعدة 
»ال نلم�س هذه االأجزاء من اجل�سد«

اأ�ســــــــرار 
يتعني اأن ن�رشح لالأطفال من هم االأ�سخا�س البالغون الذين ميكن اأن يكونوا جزء 
البالغني  االأ�سخا�س  اختيار  على  ت�سجيعهم  وينبغي  االآمنة«.  »�سبكتهم  من 
الذين ميكنهم اأن يثقوا فيهم وهم على ا�ستعداد لال�ستماع اإليهم وم�ساعدتهم. 
وينبغي اأن يعي�س واحد من اأفراد هذه الدائرة االآمنة مع الطفل. ويجب اأن يعي�س 
يبحثون عن  االأطفال كيف  يعرف  اأن  ويجب  للعائلة.  القريبة  الدائرة  االآخر خارج 

امل�ساعدة لدى �سبكة الثقة هذه .

مرتكب اجلرائم املعروفة هويته
ال�سعب  ومن  الطفل،  يعرفه  اجلرمية �سخ�س  مرتكب  يكون  احلاالت،  يف معظم 
يعتدي  اأن  ميكن  يعرفونه  �سخ�سا  اأن  كيف  يفهموا  اأن  ال�سغار  االأطفال  على 
لنيل ثقة  املعتدون  ي�ستعملها  التي  الرتب�س  ن�ستح�رش طرق  اأن  ويتعني  عليهم. 
اإلى  االأطفال  يتحدث  اأن  اإلزام  قاعدة  العائلة  و�سط  نر�سخ  اأن  وينبغي  االأطفال. 
اأن  اأو يحاول  اأو يطلب منهم االحتفاظ باأ�رشار  االآباء عن اأي �سخ�س يقدم هدايا 

يق�سي وقتا مع طفل على انفراد.

مرتكب اجلرائم الذي ال نعرف هويته
يف بع�س االأحيان يكون مرتكبو اجلرائم غري معروفني. لذلك، يتعني اأن نعلم  الطفل 
بع�س القواعد الب�سيطة يف ما يخ�س االت�ساالت مع اأ�سخا�س ال نعرفهم، من 
قبيل اأن نعلمهم اأال يركبوا اأبدا ال�سيارة مع �سخ�س ال يعرفونه واأال يقبلوا اأبدا 

هدايا اأو دعوات.

الـم�ساعدة
اأن يقدموا لهم م�ساعدة كبرية  اأن ثمة مهنيني ميكن  االأطفال  يعرف  اأن  يتعني 
يف  النف�س  وعلماء  واالأطباء،  والو�سطاء،  االجتماعيون،  وامل�ساعدون  )مدر�سون، 
املدار�س ورجال ال�رشطة (، واأن ثمة خطوطا هاتفية لالإغاثة ميكن اأن ي�ستعملوها 

لطلب اال�ست�سارة.

ملاذا قاعدة »ال نلم�س هذه االأجزاء من اجل�سد«؟
اجلن�سي،  التحر�س  اأو  للعنف  اأطفال  خم�سة  كل  بني  من  واحد  طفل  يتعر�س 
و  االألوان  و  االأعمار  ومن خمتلف  اأو طفال،  كان طفلة  �سواء  باأخرى،  اأو  ب�سيغة 
الطبقات االجتماعية و الديانات. وغالبا ما يكون املعتدي �سخ�سا يعرفه الطفل 

وله فيه ثقة. وقد يكون املعتدي بدوره طفال.

ميكنكم اأن متنعوا تعر�س طفلكم لهذا االعتداء
اإن املفتاح لذلك هو التوا�سل مع االأطفال. ويفرت�س ذلك عقلية متفتحة وعزمية 

و�رشاحة اإلى جانب مناخ ودي ومطمئن.

ميكن لقاعدة » ال نلم�س هذه االأجزاء من اجل�سد« اأن ت�ساعدكم
الأن الطفل ميكن اأن يكون عر�سة لتحر�سات يف كل �سن، فاإنه ال ميكن القول اأبدا 

اإنه اأ�سغر من اأن يتعلم قاعدة »ال نلم�س هذه االأجزاء من اجل�سد«. 
اإذا كانت اإثارة هذا املو�سوع مع طفلكم حترجكم، فتذكوا اأنه، بالتاأكيد، اأ�سعب 

بالن�سبة لكم كبالغني بالقدر الذي هو اأ�سعب بالن�سبة اإليه كطفل.

تعر�س  اأن طفلكم  �سك  راودكم  اإذا  به  القيام  ميكن  الذي  ما 
لتحر�س جن�سي ؟ 

اإذا راودكم �سك يف اأن طفلكم تعر�س لتحر�س جن�سي، فاإنه من املهم اأال تغ�سبوا 
منه، ال جتعلوا طفلكم يح�س اأنه قام ب�سيء �سيء. ال تخ�سعوا الطفل للم�ساءلة، 
ميكنكم اأن ت�ساألوه عما حدث له، ومتى ومع من، ولكن ال ت�ساألوه عن �سبب الذي 
وقع. حاولوا اأال تبينوا لطفلكم اأنكم م�سطربني، فاالأطفال مييلون اإلى اأن يح�سوا 
بالذنب مما قد يدفعهم لل�سمت. طمئنوا طفلكم على اأنكم �ستقومون بالالزم 
وات�سلوا بال�سخ�س الذي ميكنه م�ساعدتكم، من قبيل طبيب نف�ساين اأو اأخ�سائي 
االأطفال اأو طبيب اأو مر�سد اجتماعي اأو موظف يف االأمن. ويف بع�س البلدان، مت 
العنف  �سحايا  االأطفال  مل�ساعدة  مراكز خمت�سة  وفتح  هاتفية  خطوط  و�سع 
اجلن�سي. وميكنكم اأي�سا االت�سال بهم اإذا راودكم ال�سك يف اأن طفال تعر�س لهذا 

النوع من العنف.

اأين ميكن اأن جند معلومات اإ�سافية؟ 
يقرتح جمل�س اأوروبا معلومات تقدم يف على و�سائط خمتلفة مل�ساعدة االآباء على 

تعليم اأبنائهم قاعدة »ال نلم�س هذه االأجزاء من اجل�سد«:

فيديو )ر�سم متحرك( 	•
كتاب ميكن لالآباء اأن يقرءوه الأطفالهم ما بني 3 و7 �سنوات  	•

مل�سقات وبطاقات بريدية. 	•

www.onnetouchepasici.org وميكن حتميل هذه الوثائق بالفرن�سية اأو االجنليزية من املوقع التايل

وتعترب قاعدة »ال نلم�س هذه االأجزاء من اجل�سد« جزًءا من حملة »واحد من خم�سة« 
ملجل�س اأوروبا والهادفة اإلى وقف العنف اجلن�سي املمار�س على االأطفال. وملعرفة 
اإلى  اأكرث حول االإجراءات االأخرى للوقاية واحلماية التي ن�سجعها، ندعوكم  املزيد 

www.coe.int/oneinfive االطالع على املوقع االإلكرتوين


