
التحرش با�طفال
خطورته ومكافحته  

مستخلص من مبادرة معًا لنبقي 
البرنامج التوعوي للمقبلين علي الزواج 

والمتزوجين حديثا



عام ٢٠١٦ كان بداية فكرة اتولدت جوا لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة، فكرة إطالق مبادرة وطنية 
للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا، هدفها حماية األسر من التفكك والحد من ظاهرة الطالق اللي 
رئيس  السيد  أعلن    ٢٠١٧ مارس  في  المصرية  المرأة  احتفالية  األخيرة.وخالل  السنوات  في  تنتشر  بدأت 
األسرة  لدعم  مبادرات  تتبني  إنها  الحكومة  ناشد  وكمان  المصرية  للمرأة  عاما   ٢٠١٧ عام  الجمهورية 
أكيد  احنا  يبقى  لو صلحت وتماسكت  اللي  المجتمع   نواة  .. ألن االسرة  هي  . وحماية كيانها  المصرية 
األساسي  وكان هدفه  لنبقى  معا  برنامج  تنفيذ  بدأ  المرأة  عام  هنكون في مجتمع سليم وسوي وفي 
الالختالف  االخر مهما كان مختلف عننا إلن  نتقبل  إزاي  نتعلم  إننا  المجتمعي من خالل  السالم  تعميم 
باالساس هو رحمة، وإزاي نستفيد من اختالفنا ونخليه حاجه إيجابية ونلحقه قبل ما يتحول من اختالف 
لخالف، واننا نتعرف على نفسنا ونفكر إزاي نحاسب نفسنا قبل ما نحاسب االخر، نتعلم إيه هي حقوقنا 
وإزاي نطالب بيها بلطف وحيادية وواقعية ، وإيه هي التزاماتنا وإزاي نأديها ومنقصرش فيها، والمبادرة 
اتعلمنا فيها برضو يعني إيه حب وإيه هي أنواعه وازاي تحب شريكك وتوصل له الحب دا بالطريقة اللي 
وتربية  مشتركة  مسئولية  الخلفة  وإن  إدينا  في  أمانة  أوالدنا  إن  اتعلمنا  إنت،  بطريقتك  مش  تسعده 
األطفال محتاجه مذاكرة واتعرضنا كمان في المبادرة للمشاكل اللي ممكن تحوم حوالينا وحوالين والدنا 
منها التنمر والتحرش والعنف األسري اللي بنمارسه على بعض من غير ما ناخد بالنا منه وال من نتايجه.
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كل انسان وليه حدود. التحرش فعل يكسر كل الحدود و 
سور  ملهاش  لكن  جنينه  عندنا  يبقى  لما  كدا  زى  بيدمرها 
فكل حد يقدر يدخلها و يقعد فيها ما هى ملهاش سور ، ده 
اللى بيحصل لما بتكسر الحدود، فى اغلب االحيان التحرش 
باالطفال بيحصل من الدوائر القريبة لينا و لالطفال ،اللى 
المفروض ان الدوائر دى تكون مصدر االمان و متكسرش 
من  بالنا  نخلى  الزم  ميحصلش  ده  وعلشان   ، ابدًا  حدودنا 
التحرش  لو  و  معاهم  نتعامل  ازاى  نعرف  و  اوى  أوالدنا 
حصل ألوالدنا ازاى نتعامل مع الموقف و مع اوالدنا و رد 

فعلنا يكون ايه

كالم في الممنوع

كنت بلعب بالمكعبات في اوضتي ومبسوطة اوي بيهم، فرحانه اوى اني بقيت اعرف اعمل بيهم أشكال
مختلفة، بدأت ابني بيت .. حطيت المكعبات فوق بعض .. عملت بيت حلو .. وباب قوي وحبيت كمان

احط حوالين البيت ده سور علشان احميه. خبط عليا عمي ودخل وقالي بتعملى ايه قولتلة بلعب
بالمكعبات الجديدة ومبسوطة اوى بيها وعملت بيت جديد حلو جدًا وعملتلة باب وسور. 

فقالى جميل اوى اللى انتي عملتية ده برافو عليكي شاطرة .. 
بدأ يقرب مني ويلمسني بطريقة مريحتنيش.
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خوفت اقول .. خوفت اعبر .. ممكن محدش يصدقني ألن يومها هو نفسه قالي "محدش هيصدق"  أوعى تتكلمي أو تقولي. 

مستحيل حد هيصدق اني ممكن اعمل فيكي كدا"

انا  لو  ان  التدريب سمعت  في   .. الجنسي  التحرش  عن  تدريب  (بعد سنين) حضرت  كبرت  لما 
اتعرضت لموقف زى ده .. مش بيكون غلطتى و ان دا مش ذنبى ..

الكالم دا شجعني جدا .. فقررت اروح واجازف واحكي لمعالجة نفسية علشان تساعدني أخرج من 
السجن الي أنا حاسه بيه .. حمل تقيل علي قلبي طول السنين. اخدت قصتي زي ماهي ورحت 

قعدت مع المعالجة ولما شوفت دموع في عينيها وهى بتسمعني وحسيت اني اتصدقت
(اتصدقت علي عكس اللي قالهولي عمى زمان ان مستحيل حد هيصداقنى) وقتها بس..

حسيت اني ليا حق اتضايق، وليا حق أغضب، وليا حق أني ابقى مش مبسوطة وال مرتاحة من اللى
حصلى وانا صغيرة. دلوقتي بس حسيت انه ينفع اطبطب على نفسي واقول لنفسي  ليكي حق، 
المفروض كان  إيذاء وكان صعب وكان ُمتعب وكان من حد قريب  اللى حصل زمان فعًال كان 

يدينى االمان مش ياخده منى.

م.س

دي قصة كتبتها بنت اسمها م. س. وبعتتهالى بعد ما رجعت من جلسه من جلسات العالج النفسي ..
مش هاقدر اسميها ضحية لالعتداء الجنسي بالعكس بكل فخر اقدر اسميها ناجية من االعتداء الجنسي.

البنت صارعت كتير علشان تقدر تاخد خطوة انها تتكلم عن اللى حصلها .. وألول مرة فى حياتها ..
ساعتها كتبت القصة دي وبعتتهالي .. قالت .. كالمى ده هو وصف لليوم اللى حصل فيه االعتداء

بالظبط .. حكت كل حاجة حصلت .. كل التفاصيل و المشاعر اللى هي حستها، مشاعر األلم واالنتهاك و الغضب 
والمشاعر  األلم  كم  عن  كتابتها  خالل  من  َعبرت  حصلها،  اللى  الفعل  تفاصيل  عن  حكت  وكمان  الحيلة،  وقلة 
الصعبه الي مرت بيها، و ان اللى عمل كدا هو شخص قريب اوى. وكمان قالت ان كان صعب عليها قوي انى اتكلم 

و احكى.
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نفسي اوى أقف هنا واقول لكل بنت عدت بأعتداء  له عالقة بموضوع التحرش الجنسي، انها 
ماكنتش غلطتك. ماكنتش غلطتك لما سكتي ومعرفتيش تتكلمي و تدافعى عن نفسك. 
عارفة ليه ؟ ألنك كنتي صغيرة ومكونتيش هتعرفي تعملي حاجة لوحدك، بالعكس انتي كنتي 

محتاجة ضهر ومساندة ومساعدة من أهل بيتك علشان تقدري تحكي وتتكلمي.
 .. حصل  اللى  على  منك  موافقة  تعتبريه   .. وقتها  حصلك  اللي  عن  وصمتك  سكوتك  اوعى 
معرفتيش  تحكي،  او  تقولي  او  تتصرفي  انك  عاجزة  خالكى  وشللك  اتشليتي  انتي  بالعكس 

تعملي اي رد فعل..
عاوزاكي تعرفي لو كنتي مريتي بتجربة مؤلمة زي قصة م. س.  او اتعرضتى الساءة أو حد كسر 
حدودك بأي شكل من األشكال صدقي نفسك و اكسرى سجن صمتك، اتكلمى زي ما م. س. 
اتكلمت، حتى لو كان عدى سنين على الحدث اللى مريتى بيه. على فكرة م. س. قالت أنها لما 

اتكلمت قدرت تعتبر ان دى أول خطوة من خطوات رحلة التعافي.

يعني ايه تحرش باالطفال

هو أى فعل جنسى بيحصل فيه كسر حدود.
ممكن حد يكسر حدود شخص أخر عن طريق الكالم 
كمان  ممكن  وصريح  واضح  فعل  أو  النظره  أو 
يحصل عن طريق أيحاءات مش مريحه أو تعدي في 

الحدود صريح.

لما  بين طفلين  أو  لطفل  بالغ  يحصل من  الجنسي ممكن  األعتداء 
بيمارس حد فيهم القوة على األخر:

القوة مش بس بالضرب او الربط، القوة ممكن تكون اجبار،
اكراه أو حتى اقناع الطفل، مثال ممكن حد يقول للطفل ان دى لعبة 

زى "عروسة وعريس" او لعبة "دكتور" – حد يقول للطفل انى بحبك– 
فى  للمشاركة  الحلوة  الحاجه  استخدام  طريق  عن  الطفل  يقنع  او 

فعل جنسى.
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والفعل الجنسي يتضمن كل من

التالمس الجنسي 
أو/و التعرض 
لالفتضاح وده 

بيحصل لما يتم 
اظهار المناطق 

الخاصة لطفل دون 
مالمسته. 

 وكمان عن 
طريق مشاهدة 

المشاهد و 
الصور االباحية.

ممارسة الجنس 
عن طريق 
التليفون 

أو االنترنت.

التحرش الجنسي مش بس 
بيحصل للبنات كمان بيحصل 

للوالد

ممكن االطفال تلعب لعبة دكتور على العروسة او الدبدوب او المخدة 
لكن مش على بعض، وال االهالى كمان يلعبوا على جسم اطفالهم 

كنوع من االلعاب .. لما أحنا كأهالي بنحط قاعدة ونكون اول ناس 
تنفذها ده بيساعدنا علشان نحمي اطفالنا. هم بيتعلمو من تصرفاتنا.

لعبة دكتور:
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االعتداء الجنسي على الطفل بيكون عمل مقصود مع سبق االصرار والترصد .. يعني مش لحظة ضعف من 
المعتدى ) هو بيكون مرتب ومخطط ل دا ( وأول مالمحه هو أن يختلي المعتدي بالطفل. والمحافظة على 
على  السطوة  استمرار  ولضمان  ناحية  من  العواقب  من  للهروب  للمتحرش  بالنسبة  جدًا  مهم  شئ  السر 

ضحيته من ناحية تانية.

"هو مش وحش يا سارة"، دي جمله قالها لي طفل عنده اربعة سنين في جلسه بعد القصص اللى حكوهالى أهله عن تصرفاته 
الغريبه اللى بيعملها مع اصحابه في الحضانه. بدأت الكالم معاه في الجلسه عن أمور ُمختلفه من ضمنها الوقت اللى بيقضيه في 
الحضانه واتكلمنا عن انواع األلعاب اللي بيحبها. هنا و بدون اي مقدمات قال لي: "هو مش وحش يا سارة" أنا بلعب مع أصحابي 
لعبه ورا الستاره زي ما خالو بيلعبها معايا .. هو بيقولي "أنا بحبك عشان كده بلعب معاك اللعبه دي" وكمل الولد كالمه وقال: وأنا 

بحب اصحابي في الحضانه فبلعب معاهم نفس اللعبه" بس ”هو مش وحش يا سارة"

بنحتاج نعلم الطفل ان اللى بيحب حد بجد بيحترم حدوده و بنبدأ نعلم الطفل يعنى ايه حدود اصًال وازاى يحميها من اى حد حتى لو 
كان قريب جدًا لينا. و الزم االهل ياخدوا موقف مع المعتدى و يوقفوا االعتداء اللى بيحصل للطفل. أنت غالبا تعرف أحد المتحرشين، 
فاكبر خطورة على األطفال مش بتيجى من الناس الغريبة لكن من الدائرة القريبة للطفل ) يعنى اكتر ناس الطفل بيقضى معاهم 
وقت، والنسبة الكبري من المتحرشين بتكون من الدايرة القريبة للطفل، و أول و أهم خطوة ان االهل الزم يسمعو و يصدقو الطفل 

مهما قال،  المتحرشين باألطفال شكلهم ناس عاديين و طبيعيين زينا، غير الصورة اللي في اذهاننا ان المتحرش 
شكله شرير. بيتواجدوا فى أماكن سهل عليهم فيها الوصول لألطفال زى النوادى الرياضية/ المدارس/  

التجمعات العائلية/ او اى مكان فيه اطفال. البالغين دول بيقدر وا يجذبوا أطفالنا باالهتمام والحب والرعاية، 
و ده بيزود من صعوبة تمييز األطفال للتصرفات ديه على انها إيذاء.

كيف يقع األعتداء

مين هم المعتدين

عشان نتعامل مع 
موقف زي ده
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• مدرس او مدرسة
• مدرب او عامل

 اب او ام، جد او جدة
 خال او خالة، عم او عمة

• حارس او سواق
• زميل له/لها

"األذى ممكن يجي من اى حد، بس ده مش معناه ان كل الناس بتعمل كده!"
بقول الجزء ده علشان لما اطفالى يجوا يحكوا ان فالن بيعمل كدة، اصدقهم واحميهم من الشخص ده مهما كان قريب 

ليا و بنشوفه كتير. 
هل الطفل بخياله الواسع ممكن يألف حاجه زى دى ؟ االطفال خيالهم واسع اه .. لكن مش بيألفوا في التفاصيل الجنسية 

ألن الزم يدخلهم مدخالت عشان يطلع منهم مخرجات )
مثال: طفل اتعلم كلمة طيارة فى المدرسة، فلما جه البيت قال انه النهاردة اخد الدرس فى الطيارة ) دخلتله معلومة، فبنى 
عليها قصة وقال انا ركبت طيارتي وسافرت .. طبعا هو هنا بيألف بس بيألف بناء علي معلومة حقيقية دخلت له، فلو طفل 
حكى تفاصيل جنسية الزم يكون دخله معلومة ) شاف اهله فى عالقة او شاف ميديا اباحية – حصله اعتداء – حد اتكلم معاه 
الشخص  من  تحموهم  و  اطفالكوا  تصدقوا  الزم  كدة  علشان  للطفل.  جنسى  ايذاء  دى  الحاجات  كل  و   ) الموضوع  فى 

المعتدى مهما كانت درجة قربه ليكوا.

ردود افعال غلط من األهالي بتحصل لما الطفل
 يقول ان حد من معارفنا عمل فيا كدا:

حرام عليكم
نظلم الناس!

ده او دي ناس من 
جواه العيله أو من 
اقرب الناس لينا، 

مش ممكن نعمل 
كده

و لو الطفل اقتنع و 
مادافعش عن نفسه 

يبقى الطفل عايز 
كده!!!

ولوعايز كده يبقي الزم 
يتضرب او نلسعه بحاجه 
او نعاقبه و مايخرجش 
من البيت او نحرمه من
اي حاجه النه كده هو 
قليل االدب ومحتاج 

يتربي.

ولو هي بقي بنت يبقي 
يومها مش فايت 

ونهارها مش معدي 
النها برده قليلة االدب 

ألنها سكتت
او متكلمتش أو 

مدافعتش عن نفسها.

مين هما المتحرشين
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أل أل أل مش صح 

بس السؤال ممكن يكون "ليه الطفل ما بيقولش أل":

لما طفلي يكون عمره ما اتعلم يدافع عن نفسه او يقول أل فى المواقف الحياتية العادية يبقى عمرة ما هيعرف 
يدافع عن نفسه ضد موقف تحرش جنسى ..  فهى مش غلطته .. و لو حتى اتعلم ومعرفش في الموقف يدافع عن 

نفسه .. يبقى برده هو مش غلطان .. ممكن يكون اتخض او اتشل من الصدمة فمعرفش يتصرف..

في قضايا االغتصاب اللي بتحصل للكبار .. بناء علي واقع وتجارب حقيقية كل بنت و ست تم اغتصابها بيكون رد فعلها 
مختلف عن التانية .. بنالقي بنات بتضرب المغتصب ولما بيحصل محضر او تحقيق بيالقو اثار ضرب مع اثار االعتداء 

الجنسي .. وفي بنات تانيه بتقاوم لحد ما تتقتل .. وبنات تالته ممكن من الصدمة تستسلم .. كمان في بنت ممكن تجرى 
عالقسم تبلغ في لحظتها .. وفي ناس بتبلغ بعد فترة قليلة و في بنات بتبلغ بعد سنين وفي بنات مش بتبلغ خالص.

وزى ما قولنا ان المتحرش غالبا بيكون شخص قريب ومعروف للطفل فاستخدام 
السلطه او االقتناع بتصعب على الطفل انه يدافع عن نفسه.. او حتي انه يحكي. 
والحل هنا هو انى اتواصل مع طفلى يبقى فى بينا عالقة علشان اعرف اساعده، 

علشان لو ما عرفش يتصرف يجى يحكيلى ) ما يخافش منى، ما يخافش من 
الضرب او العقاب و انا اروح ادافع عنه، ألن هو ده دورك كأب وكأم انكوا تحموا 

اوالدكم و تدافعوا عنهم. فعالقتكوا مع اطفالكوا هى المفتاح.
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ورغبة الطفل وفضوله انه يعرف الحاجات المستخبية (و ده 
بيفتح باب خطر على االطفال، ألن ممكن شخص مؤذي يستغل 
احتياج االطفال الطبيعى للوعى والمعرفة و يوريهم مواد اباحية )

وجود أسر مضطربه او مفككة .. او عايشين من غير حب حقيقي ( الطفل بيحس بالحب اللي حواليه جدا ) بتفتح باب 
للتحرش الجنسي انه يحصل ألن المعتدي بيكون عارف النقص او الفجوه اللى فى عالقة الطفل بأهله فيقدر يدخل 

منها للطفل ويعتدي عليه )و مهم اوى هنا انكم تتكلموا مع اطفالكم بلغات الحب بتاعتهم – اللى اتكلمنا عنها فى في 
فصل تربية االطفال ومش الزم خالص يحسو بمشاكلكم - علشان يوصلهم اد ايه انتوا بتحبوهم و تقفلوا الباب ده فى 

وش المتحرش.

بسبب انتشار الميديا األباحية.

٣

١٢

طفل !! ليه ممكن حد يعمل كده في أطفال؟
لو طفل اتحرش بطفل تاني. ايه االسباب ؟



۱٤۹
قصة صراع حقيقية

الراجل ده كان مميز أوي عند بابا وماما !!! كنت دايمًا بالحظ كدة ...
روحنا بعد يوم طويل وماما كانت تعبانه فدخلت تنام، بابا كان بيتفرج 

علي التلفزيون والراجل ده كان معاه. دايمًا مكنتش بقعد معاهم 
والراجل ده موجود .. بابا قال هنزل اجيب حاجه من عند البقال وانا 

سامعاه بيقول للراجل ده: "البيت بيتك" بابا نزل وسابه ..
حسيت بباب اوضتى وهو بيتفتح .. ال ال بالش!!!

دانا ما صدقت انى انبسطت شويه في خروجة النهارده .... بالش بالش مش بعرف اخّرج الخوف الى جوايا، 
انت بتخرج والخوف الى جوايا بيفضل موجود. خوف بيغير طعم كل حاجة .. خوف بيزود قبحى ووحاشتي كل يوم عن التاني ..

خوف بينزع اي امل و أمان جوايا .. خوف بيكرهنى في شكل الليل .. خوف بيفصلني عن الواقع .. خوف مخلينى دائمًا حاسه
ان فيا حاجه غلط .. خوف شل كل حركتي .. خوف خالني عنيفة مع الناس الي حواليا ..

دخل وقرب مني وريحته كلها سجاير ..

قالي كبرتى واحالوتي 
أعملك إيه

ياريتني ياريتني فضلت صغيره .. ياريت يتمسح كل الى فى ذاكرتي



۱٤۱۰

أنا مش حاسه بحاجه .. ايوه ايوه وال حاجه .. خالص خالص هيمشى هيمشى ال ال ال متضايقه، تعبانه،مش 
عايزه، ُمشمئزه ، قرفانه، بكره نفسى، بكره جسمي، بكره عجزي وصمتي... وجوده بيطفي جوايا حاجات كتير !!
قام خرج وأخد الباب في ايده وأخذ براءتي معاه .. أخذ طفولتي .. أخذ ابتسامتي أخذ حاجه مني مش عارفه إيه 

بظبط .. أخذ قدرتي علي الدفاع عن جسمي .. بصارع دلوقتي اقول أل .. بصارع أدافع عن حقي .. بصارع 
وهعيش أصارع وممكن كمان أموت وانا بصارع .. مش مهم ... المهم احب نفسى وانا بصارع .. مكرهاش زي 

ما هو كرهها .. احبها النها محتاجه تتحب .. عالجها تتحب !!
اطبطب عليها واحسسها باألمان !! أحضنها حضن ُمختلف عن الحضن اللى كان بيخوفها !! أقبلها زى ما هي 

زي ما هي .. زي ما هى حتى لو بتصارع !!

طبعًا قصه مؤلمه جدًا!! بس واقعيه وحقيقية، لكن نقدر نغيير الواقع ده لو فهمنا ازاي نحمي أوالدنا. ازاي افهم المخاطر وأعرف 
أنى لما بوعيهم أنا كده مش بفّتح عنيهم. افهم ان البنت الي في القصه معرفتش تقول أل ألن اهلها عمرهم ما صدقوها وردهم 

كان دايما لما اتكلمت و قالتلهم " فالن.. مش  ممكن يعمل كدا " دة أقرب واحد ألبوكي، ده صاحب عمره.. مستحيل يكون 
بيضايقك ابدًا.



۱٤۱۱

الواقع بيقول ان اى فصل فى مدرسة فيه مجموعة أطفال 
ممكن يكونو بيتعرضوا لالنتهاك الجنسى فى صمت.

معظم األطفال ضحايا التحرش الجنسى مش 
بيبلغوا عن اللى حصل لهم.

وعى االهل بيدى االطفال المساحة انها تيجي تحكى بعد اول 
موقف ايذاء وبالتالي االيذاء مش هيستمر!!

وعي الطفل بخطورة التحرش الجنسى، مش تفتيح 
عين لكنه حماية و امان ليه.

خصوصًا ان مش كل األطفال هيعرفوا يحكوا بسهوله.. األطفال اللى اتعرضوا للتحرش الجنسى بيحتفظوا باللى حصل كسر دفين 
جواهم ألنه صعب اوي يحكوا ويقولوا اي حاجه بخصوص المواضيع دي، أو اللى قالوا ولو مرة ولو تلميح ومحدش صدقهم او حس 

بكالمهم و اداله اهميه غالبا مش هيقول تاني مهما اتكررمعاه ده .. وكمان عدم تقديرنا لكالمهم بيخليهم معرضين لمشاكل 
نفسية، عاطفية، اجتماعية و بدنية بتأثر عليهم بشدة لما يكبروا، و برضوا متعرضين لتكرار األذى ألن ماحدش صدقهم و وقف 

االعتداء اللى بيحصل. من أصعب االمور التي تعرضت له البنت صاحبه قصة ) هفضل اصارع ( ان اهلها ماصدقوهاش ). 

وعيهم .. الوعي مش هيفتح عينيهم:



۱٤۱۲ احنا لينا دور كأهالي
 ميتعوضش بحد تاني ً!!!

اوال محتاج اعلم والدي يعني ايه حدود .. ويعني ايه اماكن خاصة فى جسمى.

محتاج أعلم أوالدي وبناتي عن ازاي يكونوا في أمان... أزاي يتصرفوا لو بعد الشر أتعرضوا ألي موقف فيه كسر الحدود.

ضروري أمنع او علي االقل أقلل ان اوالدي يكونوا لوحدهم مع حد بالغ منفردين، ده لما يحصل هيقلل جدًا من مخاطرة أن 
يتعرض طفل للتحرش الجنسى. علشان المتحرشون بيكونوا غالبا أصدقاء مع ضحاياهم وعائالتهم فبيقضوا معاهم وقت 
منفردين.. ما تسبش طفلك فى موقف يكون فيه لوحده مع شخص كبير فحاول انك ماتسبهوش اال فى وسط مجموعة.

خليك مثال حي لكدة بأنك تتجنب المواقف التى تكون فيها لوحدك مع طفل غير طفلك.

راقب استخدام اطفالك لالنترنت علشان فيه متحرشين بيستخدموه كوسيلة للتحرش الجنسى ( اعملوا تحميل ألفالم 
الكارتون بعد ما تتفرجوا عليها و تتأكدوا ان ينفع االطفال يتفرجوا عليها على الكمبيوتر او الموبيل، علشان ما تسبوش االنترنت 

مفتوح لألطفال خصوصًا ان فى كرتون كتير جدًا فيه مشاهد اباحية او اعالنات اباحية )



۱٤۱۳ اتكلم معاهم 
ماتفتحش عنيهم!!

األطفال بيخافوا يحكوا ويقولوا اللي حصل معاهم. التحرش مليان احاسيس خزي وعار بتملي الطفل ..دايما تعرضهم 
للتحرش الجنسى سر و لكن الزم نكسر السر ده باننا نشجعهم انهم يتكلموا عنه لو اى حاجة حصلت، وده هيحصل لما 

يالقونا بنفتح معاهم الموضوع من بدري، من أول ما اوالدنا يكونوا سنتين وأقل كمان هيكونوا بيفهموا يعني أيه ما 
ينفعش حد يروح معاهم الحمام اال ناس معينه، محدش غريب بيدخل معانا الحمام، محدش غريب بيشوف جسمنا، 
محدش غريب بيلمس جسمنا، ماما بس اللي بتغيرلك هدومك، ولو ماما مش موجودة .. تيته بس او خالتو او عمتو. 



۱٤۱٤
اتكلم بصراحة و وضوح

 مع أطفالك :

التواصل الجيد بين الطفل والبالغين بيقلل من خطورة تعرض الطفل للتحرش الجنسى و 
بيزود من احتمالية أن الطفل يصارح الشخص البالغ لو تعرض ألى ايذاء.

علم أطفالك ايه هو جسمهم، و ايه هو التحرش ايه هو جسمهم، ايه هي االماكن الخاصة اللي في جسمهم، 
وايه هو التحرش به.

اديهم توعية جنسية وتوعية عن مرحلة البلوغ فى بداية مرحلة المراهقة علشان ما ميضطروش يسألو برا او 
علي االنترنت وياخد معلومات مشوهة من مصادر غلط (سن المراهقة بيبدأ من ٨ او ٩ سنوات او اكثر حسب كل 

طفل)

علمهم كلمات تساعدهم انهم يتكلموا معك عن الجنس بسهولة ) مهم اوى نسمى 
المناطق الخاصة لألطفال بأسماء مناسبه مش أسماء زى اللى بتتقال في الشارع وال 

نسميها المناطق العيب ألن ربنا ما بيخلقش حاجة عيب، لكن ممكن نقول األسماء 
العلمية او االسم المتعودين عليه في البيت)  تسمية المناطق الخاصة بأسماء احنا 

اللي مختارينها هيخلينا نالحظ او نعرف ان في حاجه غلط لو سمعنا اسم جديد.

خليك مثال ليهم فى حماية جسمك و حدودك وعلمهم ازاى يحمو جسمهم وحدودهم
(مثال: خبط على الباب قبل ما تدخل)



۱٤۱٥

هنوعيهم ازاي:

اول حاجة هى انى الزم اعلم الطفل انه غالى ألنه انسان مميز وعنده بصمة مش عند حد تانى فى الدنيا ربنا الي 
خلقها ليه .. لو ابني مش شاطر في الدراسة او مش مميز فيها الزم ادور جواه علي حاجه تانية هو مميز فيها 

وافضل اشاور له عليها .. دا هيأكد له تميزه ويزود ثقته في نفسه .. ويدعم قربه وصداقته ليا النه بيالقي عندي 
حاجات بتحمسه وهكون قريب منه و هيحكي لي أي حاجه ممكن تحصل معاه وكمان هيمنع ان أي حد يقدر 

يهزه او يشككه في نفسه او قدراته ويالقي ثغرات يدخل له منها.

1



۱٤۱٦
هعلم الطفل ان جسمه بتاعه لوحده ومش من حق اى حد انه يلمسه او يشوفه )ماما بس هى اللى بتساعده في 

دخول الحمام او الناس اللى ماما بتقول عليهم بس والناس دول الزم يساعدوني بنفس الطريقة اللي ماما 
بتساعدني بيها ومحدش يزود ..يعني ممكن اقوله انا بس اللي اغير لك هدومك او ادخل معاك الحمام بس لو انا 
مش موجودة ممكن يبقي بابا او الدادة فالنه او أي ناس محددة انا واثقه فيهم ومعرفاهم البني او بنتي باالسم .. 

واي حد تاني يبقي ال.
كمان من الحاجات اللي بنعملها غلط بتخلي الطفل يحس انه جسمه مش بتاعه علي سبيل المثال .. بشوف 

امهات وهي بتسرح شعر بنتها تقعد تشد فيه وتقطع فيه ولما البنت تتألم اوتتلوى من الوجع االم بتروح ضرباها 
بالمشط علي دماغها مثال .. دابيخلي البنت تحس ان شعرها دا مش بتاعها .. دا بتاع امها وهي اللي بتتصرف فيه 

بمعرفتها.. فبتستسلم النه مش بتاعها او انى اخل اى مكان مع اوالدى و ازعق لهم لما عمو او طنط يروح 
يبوسهم و هما ميرضوش .كده انا اللى بكسر فيهم الحدود و بقولهم خلو جسمكم متاح للجميع. 

2
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۱٤۱۷

الزم اعلم طفلى ان من حقه يقول أل ألى حد يحاول يكسر حدوده، و ده بيحتاج منى كأب و كأم انى اول واحد 
اطبق الكالم اللى بقوله ألطفالى، االهل كمان مش من حقهم يكسروا حدود اطفالهم، و لو عملوا كدة من حق 
االطفال تقول كلمة "أل" و دى حاجة صحية جدًا علشان كدة بندى ألطفالنا المساحة انهم يتعلموا يدافعوا عن 

نفسهم حتى من اقرب الناس ليهم.
هنعلمهم من غير ما نخوفهم .. ومنغير مانقولهم كلمة "تحرش جنسى" .. لكن ممكن نقول "كسر حدود".  

هعلم الطفل يجي يحكيلى لو اى حد كسر حدودة علشان اساعده.
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۱٤۱۸
في عالمات لألعتداء 

االعتداء الجنسى:

عالمات جسدية:

عالمات التحرش الجنسى الجسدية مش منتشرة و لكن الزم ناخد فى االعتبار حدوث االحمرار أو الطفح الجلدى أو التورم 
فى األعضاء التناسلية أو أى أعراض تانية من النوع ده ) و هنا الزم نودى الطفل عند دكتور أطفال سواء كان الطفل ولد او 

بنت علشان يقول االلتهاب ده  بسبب مشكلة فى النظافة او تغييرالحفاضات وال اعتداء جنسى ( و ممكن تظهر برضة 
مشاكل جسدية مرتبطة بالقلق و الخوف كألم المعدة المزمن او الصداع. لو الحظت أى واحدة من العالمات دى ركز انك 

تعمل رد فعل سليم ) زى ما هنشرح بعد كده و اعرض طفلك فورا على متخصص لفحصه.



۱٤۱۹
عالمات عاطفية و سلوكية:

العالمات العاطفية والسلوكية هى منتشرة اكتر بكتير من العالمات الجسدية، ممكن الطفل يتحول فجأة من السلوك 
"الرائع" الى االنسحاب و االكتئاب المفاجئ و الغضب و التمرد الغير مبرر و ممكن برضة يحصل: قلق و خوف. .. اكتئاب و 

احباط. .. تغير مفاجئ في شخصية الطفل .. المشاكل الدراسية المفاجئة والسرحان ) فجأة بيسقطوا فى كل المواد و مش 
عارفين يذاكروا خالص ( .. مشاكل فى النوم و مشاهدة كوابيس و حاالت فزع ليلية تغير فى طريقة األكل ) بدل ما كان بياكل 

قليل يبقى بياكل كتير اوى، او ولو كان بياكل كتير يبطل ياكل خالص ( .. خوف غير منطقى من اشخاص و أماكن معينة و رفض 
الجلوس وحيدا مع شخص معين .. تغيرات شديدة فى الحالة المزاجية و الميل الى الغضب و العدوانية تجاه الوالدين و 

األصدقاء.. حالة تمرد أو انسحاب.



۲۰

▪ مشاكل صحية متكررة بال تفسير واضح مثل الصداع و ألم المعدة.
▪ تغيير فى مفهوم الجسم يعنى الطفل يفكر فى جسمه أنه شئ قبيح و وحش.

▪ انحسار لسلوكيات طفولية كالتبول االإرادي أو مص األصابع.
▪ سلوكيات و كلمات جنسية أكثر من المفترض معرفته فى هذا السن يقولوا اسماء للمناطق الخاصة 

  غير المعتاد عليها فى بيتنا.

خلى بالك فى أطفال مش بيبان عليهم اية عالمات من اللى قلناهم، والحل هنا 
ان الزم يكون في عالقة حقيقية مع األطفال عشان يحكولكوا عن اللى حصلهم.



۲۱

اتعلم تروح فين ؟؟؟ تتصل بمين ؟؟؟ تتصرف ازاي ؟؟؟
لما يكون رد فعلك لكالم طفلك الغضب أو انك ما تصدقهوش هيكون رد فعله غالبا أنه يسكت تماما او ما يتكلمش ويخاف 
ويكون عرضه ألذى اكتر. احيانا الطفل من كتر خوفه يغير من تفاصيل القصة قدام غضبك وعدم تصديقك مع انه ممكن يكون 
تعرض للتحرش بالفعل لكن خايف يتكلم. الطفل هيحس بأنه المذنب. و زى ما قلنا قبل كدة: االطفال مش هتألف و ال تتخيل 

تفاصيل جنسية.
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فكر أن رد فعلك يكون ايجابى و مليان بالمساندة: صدق كالم طفلك و اتأكد انه عارف أنك مصدقه.

أشكر الطفل أنه قالك على اللى حصل وامدح شجاعته.

شجع طفلك انه يتكلم و لكن ما تسألهوش أسئلة توجهه انه يحكى تفاصيل اكتر، انت كده ممكن
تخلى الطفل يغير من مجرى األحداث ولكن ممكن تسأله أسئلة مفتوحة زى "و بعدين ايه اللى حصل؟

اطلب المساعدة من متخصص فى مجال التحرش الجنسى و لو فى حالة اشتباه فى حالة 
تحرش جنسى عليك اخبار عائلته.

ما تخافوش و ال تتفزعوا، ألن األطفال اللى اتعرضوا لالنتهاك الجنسى بيشفوا تماما 
بعد العالج النفسى المناسب.

خطط للموضوع
 قبل ما تحصل:



۱٤۲۲

ثقافتنا الشرق اوسطية ثقافة خزى فبتميل إلخفاء الموضوع أكثر من مواجهته. المتحرش بيقنع الطفل ويخليه يحس أنه 
المسئول الحقيقي ورا االعتداء، او بيقول للطفل انه لو قال اللى حصل اهله هيغضبوا و يعاقبوه و مش هيصدقوه. 

بيتالعب المتحرش غالبا بالطفل فيقع فى حيرة بين الصح والغلط  (الطفل هنا ممكن يبقى فاكر ان اللى بيحب حد بيعمل 
معاه كده، ألن الحب اتربط باألفعال الجنسية زى قصة الطفل اللى حاكيتها فى األو بيهدد المتحرش الطفل أو حد من أفراد 
العيلة. األطفال اللى ما اتكلموش لما اتعرضوا للتحرش قبل كده، بيخافوا يتكلموا لما يتعرضوا للتحرش مرة تانية األطفال 

بيخافوا من غضب أو احباط اهلهم. بعض األطفال صغيرين جدا و مش فاهمين ايه اللى بيحصل اصًال. كتير من المتحرشين 
بيقنعوا األطفال أن التحرش الجنسى "عادى" أو "لعبة".

ليه االطفال بتخاف تحكى
 عن اللى حصل ؟



۱٤۲۳

ساعات الطفل اللى بيحكى أنه اتعرض للتحرش الجنسى بيحكى ألى شخص بالغ
إال اهله ألنه خايف منهم،  علشان كده الزم كل الناس اللى بيتعاملوا مع األطفال 

يتدربوا ازاى يتصرفوا صح فى المواقف دى.
ممكن يقول األطفال "أجزاء" من اللى حصلهم أو يمثلوا أن اللى حصل كان مع حد 

تانى علشان يختبروا رد فعل الشخص البالغ اللى بيحكوله.
األطفال بيسكتوا تماما و يرفضوا الكالم لما يكون رد فعل المستمع سلبي.

كسر حدود الطفل ( يفتحوا عليه الباب من غير ما يخبطوا، يدخلوا عليه الحمام مش بهدف انهم يساعدوه لكن بهدف انهم 
عايزين يعملوا حاجة، يضربوا الطفل او يهينوه )

يعاقبوا الطفل لما يقول أل (محتاجين ندى مساحة لألطفال تقول أل صحية، اكيد مش هسيبهم يقولوا أل على حاجة مؤذية زى 
مثًال اقول للطفل ابعد عن الكهربا فيقولى أل فاسكت و اسيبه، طبعًا مش هنعمل كدة.  لكن فى أل صحية محتاجين نسيب 
األطفال تقولها زى أل هلبس طقم غير اللى ماما اختارته النهاردة او أل هلعب بالمكعبات و مش هرسم( عادى ان ماما و بابا 

يتقالهم أل على فكرة، بس زى ما اتفقنا مش أل اللى هتسبب فى أذى اطفالنا و ده بيساعد االطفال اوى انهم يقولوا أل 
لألعتداء الجنسى.

من اشهر اخطاء االهالى:

اتعلم ازاي األطفال بتتواصل:



۱٤۲٤

نعمل ايه لما الطفل يحكى ؟

االحتياجات النفسية األساسية اللى مش متوفرة لألطفال ( االحتياج للحب و األمان و الرعاية و االحترام )
لما مش بنوفر االحتياجات دى ألطفالنا بنفتح باب ان يجى شخص تانى مئذى يدخل منها و يوفرها ألطفالنا ويأذيهم.

نتسبب فى ان الطفل يحس بعدم القيمة عن طريق المقارنة طول الوقت ( زى اخوك احسن منك فى ايه؟! - 
شايف ابن خالتك او بنت خالتك احسن منكوا ازاي ؟! و الكالم سلبي و األهانة.

غياب القواعد  ( بيات برة البيت مع ناس معرفهمش ) 

السكوت أو االجابات الخاطئة علي أسئلة الطفل ( جبناك من علي باب المستشفي)  و ده ممكن يخلى الطفل يدور 
على األنترنت على االجابة او يسأل حد من اصحابة او حد بالغ و نفتح باب ألذاء على الطفل.

عدم تعليم الطفل عن جسمه / المناطق الخاصة 
( الزم نسمى كل اعضاء الجسم – و نعلمهم اهمية الدفاع عن نفسهم و جسمهم زى ان مش من حق اى حد 

يكسر حدودهم بأى طريق من اول الكالم اللى مش مريح لغاية االيذاء الجنسى)

تخويف الطفل / ردود فعل عنيفة.

الزم نعمل ٣ حاجات

أسمع
( اسمع الطفل بكل كيانى 
واديله كل اهتمام ، اسيب 
الطبيخ، و اسيب الماتش 

و اركز مع ابنى او بنتى )

أسمع
( اسمع الطفل بكل كیانى 
وادیلھ كل اھتمامى، اسیب 
الطبیخ، و اسیب الماتش و 

اركز مع ابنى او بنتى )

أصدق 
( اصدق كل كلمة 

هيقولوها ألنهم مش 
هيألفوا تفاصيل جنسية، 
اى كان جابوا الكالم منين 

هما
كدة اتعرضوا ألذى )

أساعد 
 (اول خطوة فى 

المساعدة هى وقف 
األعتداء فورا )



۱٤۲٥

شكرًا انا مصدقك.
انك قولت لى.

ماكنتش غلطتك 
مش ذنبك.

ازاى اقدر اساعدك
( اديه اختيارت زى تحب 
نقول لبابا ، تحب اروح 

المدرسة اتكلم مع المدير )

محتاج اقول البني او بنتي 
ان رد فعلهم كان طبيعي 

لما ماعرفوش يعملوا 
حاجه او لما خافوا يجروا.

 انا اسفة ان دة 
حصل.

أقول ايه للطفل لما يجى يحكيلى
 ( الجمل الصحيحية )؟



۱٤۲٦

دى إرادة ربنا (ألن ربنا عمر ما كانت ارادته الشر، لكن ده بسبب ان فى ناس بتختار تعمل حاجات صح و ناس تانية 
بتختار تعمل حاجات غلط، لكن األجابة دى مش هيفهما الشخص المتألم. 

اكيد فى حاجة كويسة هتطلع من دة

انت محتاج تسامح

انا حاسة بيك

انت محظوظ انك ................

أنا قادر اتخيل اللى انت حاسة

اهدأ وحاول ترتاح

الزم تكمل حياتك

هتاخد وقت، بس هتعدى و الوقت بيداوى األلم

لية متقوليش تفاصيل اكتر عن اللى حصل

مينفعش نقول الجمل دى لألطفال لما يحكوا 
عن واقعة تحرش جنسى:

لكن ممكن نقوله 



۱٤۲۷

اللى عارف أنه مهم وغالى هيدافع عن نفسه علشان كده الزم األهل يأكدوا دايما على أهميه الطفل 
بالكلمات والسلوك لتمكينه للدفاع عن حقوقه وحدوده فى الحياه. الزم يأكد األهل للطفل اللى اتعرض لتحرش 

جنسى انه لسة مهم وغالى وانها بنت جميله وانه راجل و اللى حصل مش بيقلل من رجولته.

دور األب مهم جدا فى التربيه

فهو اللى بيأكد على انوثة بنته ورجوله أبنه ويدعمهم بشكل أساسى وغياب 
دوره بيأثر بشكل سلبى كبير على حياتهم. والمقصود هنا تواجده الفعال 

الحقيقى من خالل عالقة ابوية صحيحة، مش حضوره السلبى "الحاضر 
الغايب" مجرد صورة. ودور األم الحنونه الحكيمه الغير مسيطره على أوالدها 

بأسم الحب مهم جدًا. فاألهمال والحمايه الزايدة وجهان لعملة واحدة.



۱٤۲۸
في النهاية 

دلوقتى بعد ما قريت و لقيت بعض األخطاء فى معتقداتك التربويه وطرق تربيتك ألطفالك، و احتمال انك تكون 
اتواجهت مع بعض الجروح من طفولتك ماكنتش مدركها.. الطريق يبان انه طويل و مش سهل، ولكن لو قررت 

انك تمشى طريق جديد مع اوالدك، تقبل انك هتفشل مرات وتنجح مرات كأى مهارة او رياضة جديده بتتعلمها،
مش هتتقنها بسرعة ولكن بعد فتره هتفاجئ بنتيجة مجهودك وهتجنى ثمار أمانتك وحبك ألوالدك ولنفسك.. ايوة 

ولنفسك وكما قال الفنان محمد صبحى فى مسلسله التربوى الجميل ونيس " ونحن نربى ابنأنا اكتشفنا اننا نربى 
انفسنا معهم" الرحله طويله ولكن تستحق! أنت كانسان خلقه هللا وميزه وكرمه كأم وأب وطفل أودعه هللا أمانه 

هتتسئل عنها يوم الدين.. تستحق ان تسعى وتستمتع، مع صعوبه الرحله لكن فيها متعة
متعة العيلة الدافية بالحب والتفاهم والضحك واللعب والبكاء ومساندة بعض فى األزمات. األسرة الصحية اللى 

بدأنا نفقدها فى مجتماعتنا واللى هى اساس فساد كل شئ. متيتمش عيالك وانت عايش لما تسبهم يعيشوا 
صراعتهم لوحدهم ولكن أبدأ بنفسك

وقرر أنك تكون قدوة وبداية تغيير ونور يشوفه اللى حواليك فيتسألوا ويتمنوا يبقوا زيك فى الحب والرعاية والصبر وبناء 
اسرة حقيقية داعمة ألفرادها تخرج أطفال أسوياء صحيين حالمين عندهم رؤيه ويصنعوا مستقبل مختلف بأختالفهم و 

تفردهم .. او أوالد محطمين تائهين بيحاولوا مداواة ج ا رحهم وتسديد أحتياجاتهم اللى ما اتسددش من البيت فال يطمحوا 
فى شئ أبعد، او األحتياجات دى تعّوق حياتهم ونجاحهم وعالقاتهم و جوازتهم وبالتالى اوالدهم. أختاروا انكوا تكسروا 

الدايرة وتنوروا لكل الناس اللى حواليكو بالعلم  اللى اعطاكم هللا اياه ونفذتوه وبدأتوا بنفسكم. لو اتصرفت فى حالة انك 
شكيت ان طفل اتعرض العتداء جنسى، انت كده هتنقذ عدد ال نهائى من األطفال مش بس الطفل ده. ألن المتحرش ليه 

ضحايا تانين كتير. لو كنت مش متاكد من اللى اتعرض ليه الطفل، فاتكلم مع اهله ) فى حالة انهم مش المتحرشين  و 
قدم ليهم المساعدة أو ارجع لحد متخصص فى المجال ده. و اخيرا لو كنت من األطفال اللى اتعرضوا للتحرش الجنسى و 
ما اتكلموش، فاكسر دايرة صمتك و اتكلم مع متخصصين و ابدأ رحلة الشفاء علشان انت تتعافى و تساعد أطفال تانين 

فى الشفاء



تم إصدار هذا الكتيب تحت مظلة برنامج «القضاء على العنف ضد النساء والفتيات وإتاحة خدمات 
مع  بالشراكة   ،٢٠١٥ عام  مصر،  فى  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  أطلقته  الذي  الجودة»  عالية  أساسية 
المجلس القومى للمرأة. وهو واحد من البرامج التأسيسية لهيئة األمم المتحدة للمرأة فى إطار المبادرة 
العالمية حول «منع العنف ضد النساء والفتيات والحصول على الخدمات األساسية إلنهائه ». 
ويساهم البرنامج في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: «تحقيق المساواة 
بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات »، وال سيما الغاية ٥,٢ التي تسعى إلى «القضاء على 
بالبشر  االتجار  ذلك  في  بما  والخاص،  العام  المجالين  في  والفتيات  النساء  ضد  العنف  أشكال  جميع 

واالستغالل الجنسي». ويتم تنفيذ أنشطة هذا البرنامج بدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.
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