لنتحدث عن ذلك!

التربية الجنسية الواعية
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هل تعلم ان  %90من المتحرشين هم اشخاص يعرفون الضحية\الناجين من العنف؟ قد
يكونوا احد افراد عائلتهم ،جيران ،اصدقاء ،زمالء عمل ،طالب او مدرسين؟ المتحرش ليس
دائما شخصا غريبا ،بل العكس.

تشير الدراسات الى ان التعليم والتوعية المتناسبة مع العمر حول الجنس
والجنسانية تقلل من جرائم التحرش والعنف الجنسي بنسبة كبيرة.
مع ذلك ،تلك التربية يجب ان تأتي أوال من "المنزل"!
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المقدمة
أي شي يتعلق بالجنس ربما يكون غريبا او صعبا على الناس للتحدث به؛ ربما الن اغلبنا لم
يتلقى التعليم حول التربية الجنسية الواعية؛ أو ربما الننا نعيش في مجتمع يهاب التحدث في
الموضوع وكأنه وصمة عار حينما نتحدث حول الجنس.
لذلك؛ من الطبيعي جدا ان يشعر االهالي بعدم االرتياح للتحدث حول مواضيع حساسة او معينة
مع اطفالهم .مع ذلك؛ خلق عالقة صحية و مفتوحة مع االطفال حيث يستطيع الطفل ان يسأل
ذويه اي سؤال من دون ان يشعر بانه سيتم الحكم عليه؛ او لومه؛ ستخلق تلك العالقة المتفهمة
و الودية مناخا امنا للطفل وتزيد من ثقته بنفسه و من امانه الداخلي ومن مناقشة االمور
بارتياح مع ذويه.
تلك النقطتين؛ اي العالقة بين االطفال واالهل المبنية على التفاهم والصراحة ،وعدم حكم
االهل على الطفل ،هي بالحقيقة اهم عاملين ستحمي اطفالنا من التحرش والعنف الجنسي؛
ولذلك نحن ندعوا جميع االهالي لتبني هكذا عالقة مع اوالدهم.

نتمنى لكم قراءة ممتعة ومعلومات مفيدة!
سارا دايموند -ماجستير في التعليم والتربية الصحية
رئيسة قسم الوقاية من العنف الجنسي والعنف االسري في مركز الحلول المجتمعية-الواليات
المتحدة.
داليا الزندي -ماجستير في االدارة العامة والتنمية
مديرة مشروع التطوير الخدمي للناجين من العنف الجنسي واالسري من ذوي االعاقة في
مركز الحلول المجمعية و متطوعة في منظمة جسور -الواليات المتحدة االمريكية.
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أنه لمن المحرج جدا ان
اتحدث مع اوالدي حول الجنس!!!
مستحيل! لن اقوم انا بذلك!

الجنس هو جزء من تركيبتنا البشرية؛ برأيك من المسؤول على ان يحدث اوالدك
بالموضوع؟
المدرسة
وسائل االعالم
االصدقاء
الجيران
افراد عائلة اخرون
أنت (الوالدين و االوصياء)

التعليم الشامل حول التربية الجنسية هو عامل أساسي في الحد من العنف
الجنسي والتحرش
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ماه الجنسانية ؟؟
ي
الجنس هو جزء منا ومن تركيبتنا
البشرية

الجنس عند البشر هو جزء من التركيبة البشرية؛
وهو طريقة يختبر بها البشر ويعبرون بها عن انفسهم.
ذلك قد يتضمن عدة احاسيس معا؛ بايولوجية؛ شهوانية؛
جسدية؛مشاعرية؛ اجتماعية؛ او احاسيس وتصرفات
روحانية.

ال يجب علينا ان نخجل منه!
علينا ان نعلم كيف نتحدث به بطريقة
مناسبة مع كل عمر!

.

الجنسانية الصحية؛ يعني ان نكون بتمام االرتياح والرضا
عن اجسادنا؛ مشاعرنا؛ ان نكون مرتاحين بان الجنس هو
جزء منا؛ وكذلك نكون بارتياح في عالقاتنا.
أنه لمن المهم بان نعلم ان الجنسانية الصحية ال تعني
بالضرورة الفعل الجنسي او الممارسة الجنسية.

الجنسانية الصحية
ال تعني فقط ممارسة الجنس او
التفاعل الجسدي والجنس

قد يكون الجنس الصحي (الجنسانية) للبعض هي
ممارسة الجنس بطريقة صحية (كأستخدام اساليب
الوقاية) ولكن ايضا الجنسانية قد تكون عدم ممارسة
الجنس من االساس؛ وذلك شيئا طبيعيا وال بأس به ايضا.

معلومة خاطئة
أغلب االهالي يعتقدون ان الحديث مع اوالدهم حول الجنس سيجعل من اوالدهم يمارسون الجنس
او انهم سينحرفون اخالقيا .وهذا غير صحيح بالمرة!
معلومة صحيحة
التحدث مع اوالدنا عن ان "اجسادهم تعود لهم" و انهم مسؤولون عن اجسادهم واعضاء
جسدهم؛ وشرح االسباب لهم؛ واالجابة عن اسالتهم؛ لهو امر مهم للغاية!
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يف اي عمر يجب عىل الوالدين او االوصياء التحدث مع اوالدهم عن الجنسانية
الصحية؟

ماذا!!!
قد يالحظ الوالدين ان بعض من
اطفالهم الصغار يالمسون اعضائهم
(يستمنون) قد يظن االهل ان ذلك
امرا غير طبيعي؛ ولكنه في الحقيقة
امرا طبيعيا.هم كاطفال ال يرون ذلك
كموضوع جنسي هم فقط يشعرون
بشعور جيد.عوضا عن ردعهم
ونهرهم حيث ان لذلك تبعات كبيرة
على الطفل؛ بامكان الوالدين ارشاد
اوالدهم بان عليهم ان يكونوا في
اماكنهم الخاصة حينما يقومون بتلك
الفعالية وان يكونوا وحدهم فقط كـأن
يذهبوا الى غرفهم بمفردهم وليس
امام االخرين او مع االخرين.

حالما يبدأ الطفل بتعلم الكلمات؛ يجب على االهالي تعليم
االطفال اسماء اعضاء الجسم باسمائها الحقيقية (ال
نستخدم اسماء مختلفة ومختصرة).
الوالدين يجب ان يتحدثوا مع اوالدهم بان منطقتهم
التناسلية ليست منطقة يجب ان يخجلوا منها؛ مع ذلك؛ ال
"احد" يجب ان يلمسهم من تلك المناطق ابدا بضمن ذلك
البالغين الذين يعرفونهم هم.
يستطيع الوالدين معرفة العمر الصحيح للتحدث حول
مواضيع الجنس واالعضاء التناسلية بالنظر الى الجدول
المرفق في نهاية الكتيب .او عن طريق تصفح موقع
مجلس التعليم و التربية الجنسية االمريكي.
(SIECUS) https://siecus.org/resources/theguidelines/

ال تعني ال! و نعم تعني نعم!
على االهالي ان يكونوا المثال الجيد حول تحصيل الموافقة؛ مثال؛
حينما يحمم االهالي اوالدهم الصغار يسالوهم هل تسمح\ين ان اغسل المنطقة الخاصة بك-
ربما هذه الطريقة احدى الطرق لتعليم الطفل رسم الحدود مع االخر "مهما كان" حول مالمسة
جسمه -نحن نبني شخصية الطفل من تلك المرحلة العمرية حينما نفهمه ان "جسده يعود له"
الجنس في سان
الحلول المجتمعية
(جسور) بدعم من
منطمة بردج
دييغو فيما بعد حينما يتطور
الصحي
مركزيتعلم
وبذلك س
دون اذنه
وان ال احد يجب ان يلمسه من
هذا الكتيب ليس للبيع .عمل تطوعي شامل .حقوق الطبع والنشر محفوظة للمنظمة.
وينمو.
سان دييغو -كاليفورنيا -الواليات المتحدة االمريكية 2020

7

هل علينا ان ننتظر ان يسألنا الطفل اوال؟؟
نعم نستطيع ننتظر الى حين ان يبدا الطفل بالسؤال؛ ولكن بأمكاننا
ايضا ان نجعل التحدث باالمر طبيعيا؛ مثال نتحدث حول اجسادنا؛
واختالفاتها؛ وبذلك نحن نمهد الطريق للطفل ليشعر باالرتياح حينما
يريد ان يسال اي سؤال حول تلك المواضيع.
االطفال بطبيعتهم فضوليون وقد يسالون االسئلة التي قد ال يعلم
االهالي كيفية اجابتهم.
مثال؛ قد يرى الطفل في بيته الفوط الصحية النسائية او ربما الواقي
الذكري؛ الخ ثم يسأل:
ما هذا؟؟
اجابة بسيطة قد تكون:
هذه فوطة نسائية -اجابة بسيطة كهذه قد تكون كافية لمليء فضول
الطفل؛ وكثير من االحيان سيكتفي هو بتلك االجابة.
ربما يستطيع االهالي متابعة ذلك بسؤال اخر :هل اجاب ذلك عن
سؤالك؟
حينما يتعلم االطفال بانهم سيسالون االسئلة ويتلقون االجابات
الصريحة من غير الحكم عليهم او اللوم؛ سيكونون في اغلب االحيان
التربية .مرتاحين في اللجوء لذويهم وسؤالهم اي سؤال اخر في
الجنسية الصحية في المستقبل وبالطبع االجابة افضل حينما تاتي من
الوالدين الذين سيخلقون بيئة مريحة خالية من العار واللوم والحكم
على االخر.
ر.

اجابة بسيطة ولكن حقيقية!!
عندما نقدم الجواب المبسط فقد اشبعنا فضول الطفل ،الجواب االفضل هو الجواب
االبسط تذكروا ذلك .بعض االطفال سيسألون اسئلة تتبع الجواب وال بأس في ذلك؛
ولكن ايضا الجواب الذي يتبعه يكون بسيط و واقعي و حقيقي.
منطمة بردج (جسور) بدعم من مركز الحلول المجتمعية في سان دييغو
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كيف نبدأ هكذا موضوع مع االطفال؟
أن كان هناك امرا يريد الوالدان ان ينبهوا اوالدهم
حوله؛عليهم ان يخلقوا جوا امنا من المحادثة بان
يقولوا ويعنوا ما يقولون ,مثال بانهم سيسمعون
الوالدهم وان ليس هنالك اي حكم عليهم في اي شيء
سيقولوه.
القول لهم بانه ال بأس ان تكون لديهم اسأله وانكم
ستكونون سعداء باجابتهم بافضل ما لديكم-
وانه ان لم يكن عندكم الجواب ستبحثون عن الجواب
وتخبروهم ...او ربما بان تبحثوا معا عن الجواب...
..

أخلق مكانا امنا!
ال حكم.
وال عار.
.

قد يشعر الوالدان باالحراج حينما يكون الموضوع حول الجنسانية ولكن كلما حاول الوالدان
التعامل مع الموضوع بطريقة طبيعية الن الجنسانية هي جزء من تركيبتنا كبشرـكلما كبر
اوالدهم وهم مرتاحين و متقبلين الجسادهم و قادرين على وضع الحدود حول اجسادهم.
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حينما يرى الطفل مشهدا يف التلفاز او يف مكان عام ،مثال اثنان بالغان يقبالن
بعض ،ماذا عىل االهل بأن يترصفوا يف مثل تلك الحالة؟
اذا الحظ الطفل بالغان يقبالن او يمسكان بيدي بعض مثال،
الطريقة المثلى هي ان نقول لهم " البالغون يعبرون عن حبهم
بطرق مختلفة .البعض يمسك بيد االخر ،البعض يقبل من الفم،
البعض يقوم بالجنس ،يعتمد على االشخاص ولكن جميع ذلك
هو امرا طبيعيا".
تأكد حينما تخبر الطفل بأن يغمض عينيه او بأن يترك المكان
سيخلق فضوال اكثر عنده ،وربما سيحاول الطفل ان يجد اجابات
خارج اهله او ذويه.

هل الطفل يقوم بعملية االستمناء (العادة الرسية)؟!!!
نعم تشير الدراسات بان بعض االطفال يستنمون (يلمسون اعضائهم التناسلية للمتعة او
االرتياح الذاتي) .هم ال ينظرون للموضوع على انه شيء جنسي (ليست عادة سرية
بمفهومها عند البالغين) ،ولكن ببساطة هم يشعرون بانه شيئا يشعرهم بشعور جيد.
االهل بدورهم ال يجب ان ينهروا الطفل على هذا الموضوع وانما ارشاده بان ذلك ال بأس به
فقط في مكانات محددة ،ليس امام احد او امام الناس .بالطبع اعتمادا على عمر الطفل ،يجب
على االهالي توعية اوالدهم بأن ال يستعملوا اي امور تسبب لهم االذى.
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يف اي عمر سيكون للطفل رغبة جنسية؟؟
تختلف من طفل الى طفل.تشير االبحاث ان بعض االطفال سيختبرون النشوة في عمر صغير
جدا(من خالل احتكاك الحفاظات بمناطقهم الحساسة) ،واخرون ربما لن يكون لهم اي شعور
بهذا االتجاه حتى يكونوا بعمر اكبر بكثير .وهناك ايضا ما يسمى بفئة
(الحصور\)Asexual
وهم االشخاص الذين سوف لن تكون لهم اي رغبة جنسية تماما حتى النهاية ،وذلك امرا
طبيعيا ايضا.

كيف توجه الطفل صاحب الرغبة الجنسية االعلى من غيره؟
بعض االطفال و الشباب قد تكون لديهم رغبة جنسية اعلى من اقرانهم ،النقطة المهمة هي
كيفية استجابتهم هم لتلك الرغبة .االهالي بامكانهم مناقشة موضوع االستمناء كخيار لتخفيف
االمر على ابنائهم ،كذلك على االهالي مناقشة ان القيام باي عمل\تفاعل جنسي مع شخص اخر
هو امرا غير مسموحا به بالمرة للطفل ( االطفال  16-0سنة) .على االهالي شرح االمر
بصورة وافية ان الرغبة الجنسية ربما تكون عند طفل اكثر من غيره ،وعليه بامكانه اخذ
االستمناء كخيار ،ولكن ال يجوز الي طفل ان يقوم باي فعل مع اي احد لتحرير تلك الرغبة
(بذلك ان توجه الطفل بصورة واضحة وتحد ايضا من التحرش بسبب نشر الوعي -تشير
الدراسات الى ان هناك اعداد كبيرة من المتحرشين االطفال الذين يتحرشون باطفال اخرين من
دائرتهم االولى بسبب عدم الوعي).

حينما يكون ترصف الطفل امرا مقلقا او مشكلة حقيقية؟
ربما سيكون التصرف الجنساني للطفل مشكلة حقيقية حينما يخرج الموضوع من االطار
الطبيعي لعمره فيدخل بصورة غير الئقة في االهتمامات االعتيادية والنشاطات اليومية وربما
يشرك معه اطفال اخرين او يستغل او يضغط على االطفال االصغر منه عمرا .لذلك لملعلومات
اكثر حول كيفية التحدث مع االطفال بحسب اعمارهم انظر صفحة .20
,
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لالهال البقاء اوالدهم بامان من ان يؤذوا انفسهم او يحموا
ماه افضل الطرق
ي
ي
الجنس؟؟
انفسهم من التحرش
ي
تعليم االطفال احترام اجسادهم و احترام اجساد االخرين يجعلهم اقل عرضة بان يكونوا ضحايا لالذى .هنا
بعض المقترحات:
**علموا االطفال االسماء الحقيقية لمناطقهم الحساسة واجزاء جسدهم
**وضحوا لهم بكل دقة ماهي االجزاء الخاصة بهم والتي ال يجب ان يلمسها اي احد:
المؤخرة
االعضاء التناسلية
دواخل االفخاذ
الثديان
**علم اطفالك بان اليجوز الي احد ان يخبرهم بان يبقون اي امر سرا عن ذويهم او االوصياء عنهم.
**كونوا واضحين مع اطفالكم حول المالمسات التي ال يجب ان تحدث لهم ابدا.
**ال يجب الي احد ان يلمسهم بمناطقهم الخاصة.
**ال يجب عليهم مالمسة اي احد في مناطقه الخاصة.
**علموا االطفال بان يتبعوا حدسهم حول االوضاع او االمور التي ال يرتاحون لها.
**ايضا كونوا انتم مثاال لهم حول الموافقة عند اللمس و وضع الحدود واستسماح االخر حين اللمس،
مثال حينما تاخذوهم الى الحمام اسالوهم هل ممكن ان اغسل المنطقة ،او سأقوم االن بلمس تلك المنطقة
اذا تسمح\تسمحين لي.
**ضعوا وقتا الوالدكم ليعبروا عن شعورهم خالل اليوم ،مثال اسالوا كل طفل ،ماذا كان الشعور لهذا
اليوم؟
مفاجيء؟
مقلق؟
مضحك؟
مخيف؟
جميل؟
ودعوهم يعبرون ثم اتبعوا ذلك بسؤال اخر واتركوا لهم مساحة التعبير.
تدربوا دائما على االستماع واالنصات الطفالكم ،اسالوا دائما اساله مفتوحة ليعبروا عن ارائهم ،وانتبهوا
دائما للغة اجسادهم.
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نحترم خصوصيتنا بالسماح
والموافقة للمس اجسادنا
وكذلك خصوصية االخر!

االهل واالوصياء عليهم ان يكونوا موجودين في حياة اوالدهم
ويعلمون من الناس الموجودة في حياة اوالدهم ايضا .تعليمهم حول
السماح والحدود سيحميهم.

منطمة بردج (جسور) بدعم من مركز الحلول المجتمعية في سان دييغو
هذا الكتيب ليس للبيع .عمل تطوعي شامل .حقوق الطبع والنشر محفوظة للمنظمة.
سان دييغو -كاليفورنيا -الواليات المتحدة االمريكية 2020

13

المثال؟؟
ماذا لو سال الطفل كيف جاء \جئنا ال هذه الدنيا؟ ماهو الجواب
ي
من السهل جدا ان يصاب البالغ بالذعر حينما يسأله الطفل هذا
السؤال -ولكن على االبوين او االوصياء باجابة الطفل ان هذا
السؤال سؤال عظيم-النه فعليا كذلك -ثم االجابة بطريقة ايجابية
وهنا المفتاح.
بالطبع اعتمادا على عمر الطفل ،بامكانكم سؤالهم ماذا
تعتقدون انتم؟ او ماذا سمعتم؟ او قم باالجابة بدقة.
" االطفال ينشأون داخل الرحم وهو جزء من الجسم"
وبامكان االهالي االجابة بطريقة مفصلة اكثر ،او مثال يقولون
للطفل دعنا نقوم بالبحث معا وهناك
Sex Positive Families
الذي يتحدث عن الكثير في هذا الموضوع .وكذلك هناك
booksكتب

1

لالهالي واالوالد للقراءة معا .االفضل ان تضع الجواب الحقيقي
بصورة مبسطة ومالئمة لعمر الطفل وال تنحرج من االجابة.
ربما يكون الجواب لالطفال االكبر عمرا" ،من عملية التزاوج
بين االنثى والذكر حيث يتم تلقيح البويضة  ،فينشأ الجنين في
الرحم".

تحدى االعراف المجتمعية غب الصحية!
حينما ترى عرفا مجتمعيا يتداول بي االطفال او البالغي ،ال تسكت ،قل شيئا.
اشح لهم ما يقلقك حول مفهوم هذا العرف و وضح لهم البدائل.
NSVRC

Norm: a behavior that is agreed by a group of people. It could healthy or unhealthy.
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ه الهوية الجندرية؟؟
ما ي
الهوية الجندرية هي احساس الشخص الداخلي بهويته وما عليه ان
يختار لها.
الكثير من االشخاص يولودن باعضاء تناسلية معينة ولذلك يطلق
عليهم لقب بنت او ولد بحسب اعضائهم .مع ذلك هناك من تنطبق
اعضائه مع هويته الداخلية فيستمر بحياته كامراة او رجل ويسمى
بالسسجندر او الغير مثلي .اخرون ال يطابق ما تم تسميتهم به عند
الوالدة بشعورهم الداخلي حول ذواتهم ولذلك يطلق عليهم اسم
الترانسجندر او المتحولون .هناك اصال ممن ال يشعرون بانهم
تحت مسمى معين اصال .الحقيقة ان الهوية الجندرية هي واسعة
جدا ولها عدة مسميات وتصنيفات وهذا شيء جيد ،حيث كل
انسان يستطيع ان يختار لنفسه حقيقة ما يشعر به او يمثله من
الداخل.
الهوية الجندرية ليست لها عالقة بهيئة الشخص ،اعضائه ،او
مالبسه او مظهره ،الناس تختار ما هي عليه في الحقيقة من
الداخل وذلك شيء يجب االلتفات اليه حيث الكثيرين من االهالي
في حالة انكار لهذا الموضوع ،وبالتالي الكبت والضغط على
الطفل باتجاه معين لن يغير شيئا ،سيولد مشاكل داخلية كثيرة و
بالنتيجة ذلك لن يغير من احساسه الداخلي حول نفسه.

يعبون عن ذواتهم .افهموهم .ادعموهم
اصغ لطفلك من دون اي حكم ،دعوهم ر
ليكونوا انفسهم فقط .احبوهم من دون شوط.
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يخبهم اوالدهم بمعلومة عن الجنس
ماذا يجب عىل االهل او االوصياء العمل حينما ر
تعلموها او سمعوها من اقرانهم يف المدرسة؟
اذاكانت المعلومة صحيحة ولكن غير مناسبة لعمر الطفل -االهل بامكانهم ان
يؤكدوا صحة المعلومة وفي نفس الوقت ينبهوا االطفال على ان ذلك ليس امرا
يفعله الصغار .مثال لو جاء الطفل ليخبر احد ذويه انه يعرف التقبيل في الفم وانه
جزء من الجنس ،يتوجب على االهل ان يؤكدوا صحة المعلومة ثم يقولون " ذلك
ليس امرا يفعله الصغار ابدا ،ذلك امرا يخص البالغين ،ولكنني سعيد جدا بانك
اتيت لتخبرني وتتأكد من صحة المعلومة -شكرا لثقتك بي"

اذا كانت المعلومة خاطئة ولكن قد اثرت في الطفل او احدثت له صدمة،
بامكان االهل ان يقدموا الوالدهم المعلومة الصحيحة ويسالونهم ماذا
يمكن ان يكون االمر الذي يزعجهم؟ بذلك يمكنك ان تخلق مساحة
للنقاش ومعرفة مشاعرهم او االمور التي تشعرهم بعدم االرتياح
وتوضيح بعض االمور لهم.

دائما ً تأكدوا بأنهم يمتلكون المعلومة
الصحيحة!
اذا كانت المعلومة صحيحة ولكن مبالغ بها -على االهالي ان يوضحوا المعلومة
لالطفال ويتأكدوا بأن ليس لديهم اي اسئلة او استفسار اخر.
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ماذا لو كانت ردة فعل االهل او المعلمة يف المدرسة ردة فعل عنيفة حول
معلومة عن الجنس شاركها الطفل مع اقرانه؟
من المهم ان يعلم االهل بماذا يتحدث اوالدهم مع
االخرين ،كذلك من المهم ان يعطي االهل
اوالدهم المعلومة الصحيحة المناسبة لعمر
الطفل.
يجب على االهالي توضيح ذلك للمعلمين
والمدرسة وكذلك اهالي االطفال االخرين ،اي
يوضح االهل ان لديهم بيئة منزلية مبنية على
الثقة و التثقيف والتحدث بتلك المواضيع مع
صغارهم .لذلك ربما التأكد ايضا ان كانت
للمدرسة او االهالي االخرين اي شيء يقلقهم
حول الموضوع (راجع اليافطة البرتقالية في
اسفل هذه الصفحة).
ان كان البيت وذوي الطفل ممن يخلقون بيئة
متصارحة وتجيب عن اسالة الطفل حول
مواضيع الجسم والجنسانية بشكل واضح ومالئم
لعمر الطفل ،على الوالدين توضيح ذلك للمدرسة
او البالغين ليكون لديهم علم بالموضوع.

التعليم حول الجنس الصحي والجنسانية يجب ان تاتي من البيت!
تستطيع ان تقول " :في بيتنا نحن نقيم الشفافية والصدق .ولذلك ،انا قررت ان اعلم طفلي عن
جسمهم الذي ينمو وان اجيب اسالتهم جميعها مهما كانت اسالة غريبة .ما الذي يخيفك اذا تعلم
اطفالي او حتى اطفال االخرين تلك المعلومات؟؟"
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الجنس من دون أن
كيف بامكاننا ان نعلم اوالدنا حماية انفسهم من التحرش والعنف
ي
نعطيهم فكرة سيئة عن الجنس؟
كن شخصا يستطيع اطفالك
الوصول له ومحادثته بكل
حرية.
الحكم عليهم او ردة الفعل او
النظرات الغريبة بامكانها ان
تبني جدارا فوريا بينكم
ولن يخبروكم باي شيء
بعدها مطلقا.

االهل يستطيعون ان يستخدموا االحداث الحالية (مثال معين او
خبر يظهر في شبكات التواصل او مشهد معين في التلفاز) لتعليم
اوالدهم ما هو القبول والسماح وكذلك ماهي الحدود الشخصية.
وذلك يتم بطريقة المحادثة المفتوحة معهم واعطائهم المساحة
للتعبيرعن مشاعرهم وارائهم .في الحقيقة الحديث عن الجنس
كجزء من التركبية البشرية والجنسانية مهم جدا وكيف ان لكل
شخص حدوده الشخصية  ،وماذا يعني حينما يتعدى االخر
الحدود معنا حول هذا الموضوع.
مع ذلك يجب على االهل ان يكونوا حريصين بان ال يخيفوا
الطفل ،فحينما نتحدث عن ان اشخاصا ربما يتعدون على االخرين
بهذا الصدد ،قد يخيف ذلك الطفل ويعتقد ان هذا ممكن ان يحدث
له ،ذلك ليس الهدف ابدا من المحادثة .الهدف هو رفع الوعي
فقط حول اللمس الممنوع وحدود الجسد ونجعل المحادثة في تلك
المواضيع امرا طبيعيا ،وليس العكس ،او اعطائهم المعتقدات
الخاطئة حول الجنس.
من المهم ايضا ان نحدث االطفال ان التالمس بهدف الجنس
شيء جيد ،هو ليس شيء نمتعض منه ،كما يحاول تصويره
البعض لالطفال ،ولكن نؤكد لهم بانها طريقة تعبير البالغين وال
يجب ابدا ان يتم ذلك مع االطفال .نعلمهم باننا جميعنا لنا حياة
جنسانية حينما نكون مهيئين لها  ،وذلك حينما نصبح بالعمر
المسموح به .وحينها ،اي حينما يكبرون سيكون لهم ايضا
خيارات اخرى حول حدودهم الشخصية حتى مع االشخاص الذين
يهتمون بامرهم.

حينما يتعلم الطفل بان لمس جسده "يجب ان يكون" عن طريق سماحه هو وكامل قبوله،
سيتعلم بان اي لمس غير مسموح به هو امرا ليس صحيحا.
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اخبنا طفل بانه تم االعتداء عليه جنسيا او تم التحرش به ،ماذا عىل البالغي او االهل
اذا ر
ان يعملوا؟

اول شيء يجب على البالغين او االهل ان يبلغوا الطفل
بانهم يحبونه ويهتمون المره،
وان ما حدث له\ها هو ليس بخطئه\ها ابدا .احذر من
لوم الطفل\الضحية باي طريقة ،خاصة جملة "لماذا لم
تخبرني؟" او ردة الفعل العصبية او الغاضبة.
االهل عليهم ان يطمنوا الطفل بانه في امان االن
وانهم سيقومون بكل ما يلزم ليجعلونه يشعر باالمان
دائما .ان كان الطفل في خطر مباشر على االهل
االتصال بالشرطة مباشرة .كذلك ،يستطيعون ان
يتصلوا بالمنظمات المختصة والمراكز المحلية ليروا
ماهي الخدمات المتوفرة للناجين االحداث .
على سبيل المثال ،في مدينة سان دييغو ،هناك مركز
الحلول المجتمعية ومنظمة اليسنز تو فريدم اللذان
يقدمان برامج الدعم القانوني وبرنامج التعافي النفسي
من قبل قانونيين واخصاءيين نفسيين وكل ذلك يقدم
مجانا لالطفال الناجين واهاليهم ايضا.
ال تتردد بطلب الجلسات العالجية النفسية لطفلك ،ال بأس ان كنت ال تعلم كيف تساعد طفلك
في التعافي  ،العالج والجلسات العالجية النفسية بامكانها ان تساعد االثنين الطفل واالهل معاُ.
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بعض االطفال حينما يلعبون مع بعضهم البعض ،ربما سيذهبون يف لمس اجساد بعض و
رومانس معي
محاولة اكتشاف اجسادهم ،او ربما يحاولون ان يقوموا بتقليد مشهد
ي
ماه الترصفات الغب
شاهدوه يف التلفاز ،كيف يجب عىل االهل تنبيه اطفالهم وتعليمهم ي
الئقة؟
ليعلم االهالي بانه من الطبيعي جدا ان يرغب االطفال
باكتشاف اجسادهم واجساد االخرين ،وهذا ال ولن يجعل منهم
اشخاص مهووسون بالجنس او منحرفون جنسيا.
من المهم ان نشرح للطفل بانه ال بأس بانهم يرغبون باكتشاف
اجسادهم فهذا امرا طبيعيا ،مع ذلك نشرح لهم ما هي الحدود
الشخصية .ومن ضمن ذلك نشرح لهم ،بانه من المهم جدا باننا
واالخرين نكون بأمان ،ومن ذلك االمان باننا ال يجب ان نلمس
المناطق الحساسة والخاصة باالخرين النها خاصة بهم فقط.
بامكان االهل الرجوع الى بعض الكتب التي تشرح باسهاب
حول هذا الموضوع ،هناك كتب تشير وتؤكد لالطفال كيف ان
اجسادهم خاصة بهم وكيف ان لمس المناطق الخاصة امر غير
صحيح.
Sex Positive Families article and this book.

اكتشاف الذات!!!!
اكتشاف الذات طبيعي وتلقائي ،ولكنه يجب ان يحدث في مكان خاص بنا و ليس
مع االخرين.
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كيف لنا ان نبدأ الحديث مع االطفال لنؤكد فيه مواضع الوقاية الجنسانية؟

يستطيع االهل ان يبدءوا حديثهم بكل صراحة ،مثال يقولوا
الوالدهم بانهم يعلمون ان الحديث في هذه المواضيع ربما
امرا غريبا لالطفال ،وربما لهم ايضا كأهالي.
من المهم ان ال نجبر الطفل على الحديث في الموضوع
او ان نفرض عليهم ما يجب ان يسمعوه ،فذلك غير صحي
بالمرة.
الحديث يكون بموضوع مفتوح وبان نجعلم يسألون ما
يرغبون .ربما نقول لهم " ال بأس بأنكم غير جاهزين
للحديث في هكذا موضوع ،مع ذلك ،انا هنا حينما تكونوا
جاهزين ،ولن اغضب ابدا من اي سؤال او احكم عليكم
باي سؤال".
طريقة اخرى ،يستطيع االهالي استخدام المواد االعالمية
التعليمية الصحية ويسألوا االطفال ،ما رايكم بذلك
الموضوع؟ او ننبههم على شيء معين غير دقيق مثال
ونسالهم ما رايكم بذلك؟ لتبدأ المحادثة من خاللهم.

بعض المقترحات لبدأ الحديث مع
الطفل...

.

ربما من خالل كلمات اغنية وانتم تستمعون لها معا او مشهد في فلم ،او مشهد اعالني،
ممكن ان تكون نقطة نبدأ منها الحوار مع الطفل حول العالقات ،اجسادهم او الجنس.
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شء مساعد؟
هل السماح لالوالد والبنات بالتعبب عن رغبتهم الجنسية ي
بالتأكيد ،السماح لالطفال بالتعبير من دون ان نوصم تعبيرهم بالجنس هو امر صحي لهم.
تذكروا ان الطفل حينما يعبر عن رغبته بشيء جنساني في مرحلة عمرية معينة هو ال
يعني الرغبة الجنسية بمفهومها عند البالغين ،هو يعبر عن شيء يشعره بالسعادة.
التعبير عن الرغبة يختلف بحسب العمر حينما تبدأ اعضائهم و جنسانيتهم بالنمو
والتغير.
ماذا لو شاركونا بانهم يرغبون بشخص من نفس جنسهم؟
االستماع لالطفال من دون حكم او لوم او تخويف امرا مهما.
الهدف هو ان نبني بيئة ستخلق عالقات مبنية على الثقة ،زجر الطفل ونهره لن يغير من
توجهه الحقا .هو فقط سيولد حاجزا امامهم ،وال حقا الشباب\الشابات لن يأتوا ابدا
لذويهم ويخبروهم وخصوصا حينما يحتاجون للمساعدة خوفا منهم من العقاب.
صح؟ هل فصل الذكور عن االناث ممكن ان يخلق اشخاصا
هل االختالط بي االجناس
ي
مثليي هل ذلك يؤثر عىل ازدياد المثلية يف تلك المجتمعات؟
عزلة البنات عن االوالد او رفض ان يختبر االوالد والبنات العالقة والحب ،لن يجعل
التوجه الجنسي مختلفا او يجعل االشخاص مثليين او يزيد من عدد المثليين في المجتمع
المثلية ليست لها عالقة بذلك .مع ذلك ،تلك العزلة والضغط ستولد بيئة غير مريحة
للشباب\ الشابات وستخلق عدم الثقة والكثير من التبعات.

اي شاب او شابة بغض النظر عن توجههم الجندري او الجنسي ،يستحقون التعليم
والتثقيف حول الجنسانية والعالقات الصحية واالمنة،
فذلك حقهم ككائنات حرة في هذا الوجود.
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كيف يستطيع االهالي ان يثقفوا اوالدهم حول موضوع االستمناء
(العادة السرية)؟

االهالي يستطيعون ان يتواصلوا مع اوالدهم حول هذا الموضوع بطريقتين:
اما عندما يالحظون ان اوالدهم يقومون بذلك ،لذا بأمكان االهل ان يرشدون اوالدهم بان
هذا امرا طبيعيا ولكن يجب ان يحدث في مكان خاص بهم فقط كأن يكون الحمام او غرفتهم
الخاصة.
او ان يحدث االهل اوالدهم بالموضوع قبل ان يحدث ،طبعا حسب عمر الطفل ،بان يشارك
االهل اوالدهم انه في بعض االحيان قد تكون مالمستهم للمنطقة الخاصة بهم كما هو
مالمستهم الي منطقة اخرى من جسدهم ،ممكن ان تشعرهم باالرتياح ،االبوين بامكانهم ان
يشرحوا لالطفال بان مالمسة الشخص لذاته ولمنطقته الخاصة امرا طبيعيا واحيانا قد يكون
بمالمسة شيء مادي أمن ،كالمخدة مثال.
غالبا هذا النوع من النقاش والتفاصيل يكون مع االطفال الكبار ،بينما الطريقة االولى تكون
مع االطفال الصغار الذين ننتبه لهم بانهم يلمسون اعضائهم امام االخرين.
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جدول المركز الوطني االمريكي للمعلومات حول العنف الجنسي 2013
الوصايا الصحية التنموية الواعدة
نعلمهم االسماء الحقيقية الجزاء الجسد.
تشرح لهم بصورة مبسطة جدا حول
استقاللية اجسادنا كاناث او ذكور(هذا يعود
لك ،هذا يعود لي).
نعلمهم االحترام في كيفية تواصلهم مع
اقارنهم من نفس العمر.

السلوك العام
فضوليون حول اجسادهم بضمن ذلك مناطقهم
الخاصة.
مالمسة اعضائهم الخاصة قد يتضمن ذلك
االستمناء الغير الجنسي امام االخرين.
ال تحفظات حول العري.

المرحلة العمرية

الرضع
) 0-2العمر(

نقدم لهم اجوبة مبسطة جدا حول اسالتهم
عن الجسم.
نشجعهم على فهم الخصوصية بصورة
مبسطة ،ماهي االمور الالئقة امام الناس و
غير الالئقة اما الناس ولكن بامكاننا ان
نفعلها في مكانها الخاص بها.

استمناء بفترات متباعدة هذا قد يظهر امام
االخرين او عندما يكونوا بمفردهم ،ليس من اجل
الجنس ولكن التطور الطبيعي في الجسم يشعرهم
ذلك بالراحة.
لعب بتمام الموافقة والسماح من اقرانهم االطفال
الكتشاف اجزاء من جسدهم كان يلعبون لعبة
البيوت او لعبة الطبيب.

اشرح الفرق بين اللمس المسموح به
واللمس الغير مسموح به .مثال ،حضنة
ترحيب مرغوب به ،والحضنة الغير مرغوب
بها .
ربما سيسألون االسئلة حول الصحة االنجابية،
والجنسانية ،مثال ،من اين ياتي االطفال؟

نعطيهم االجابات المختصرة والبسيطة حول ربما سيظهرون الفضول حول اجسام الكبار ،مثال
االسئلة االنجانبية ،مثال الطفل ينشأ في مكان يريدون الذهاب للحمام مع الكبار ،مالمسة صدر
ما بجسد المراة اسمه الرحم.
االم او النساء.
نعلم االطفال ماهي الحدود الصحية .نقول
للالطفال بان اجسادهم تعود لهم  ،و ان
بأمكانهم قول "ال" الي لمسة ال يرغبون
بها.

يستمر عدم الوعي حول العري في هذه المرحلة،
ربما ينزعون مالبسهم امام االخرين او حتى
حفاظاتهم.
يستخدمون الكلمات باللغة العامية حول اجزاء
الجسم و وظائف الجسم.
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اهتم بتاسيس قاعدة اساسية لفهم الجندر
وكيف ان االطفال يبدأون بفهم هويتهم
الجندرية .االطفال الذين ال يعرفون ماهي
هويتهم او ذو الجندر المتحول سيكون لهم
بعض القلق وربما يواجهون بعض من
االرباك لتحديد ماهي هويتهم ،سيكونون
بحاجة الى دعم االهل اكثر.

يستمر الطفل في هذه المرحلة باستخدام الكلمات
العامية و المضحكة احيانا في وصف اجزاء من
اجسادهم و وظائفها.
فهم اعمق لالدوار الجندرية ،ربما يتصرفون
بطريقة تبين فهمهم و تأثير العرف المجتمعي
عليهم وما يرونه ،مثال االناث يبدئن برغبة لبس
الفساتين اكثر.

العاب او نشاطات قد تتضمن شيئا من الجنسانية
اشرح لهم الوظيفة االنجابية وكيفية التكاثر يكتشفون بها اجسامهم وجنسانيتهم -ربما يكون
اللعب مع اطفال بعمرهم وربما مع اصدقائهم
عند البشر بصورة مبسطة وضح دور
االطفال من الجنس االخر.
الجهاز االنثوي في ذلك الموضوع.
تحدث معهم حول التغييرات الجسدية التي
.تحدث لالنسان في فترة المراهقة.
اشرح لهم بان في العالم هناك اختالفات
جنسية وذلك يتضمن ثالث مجموعات،
مجموعة غير مثلية ،المجموعة المثلية،
والمجموعة المزدوجة االتجاه.

االستمناء -بعض االطفال يقومون باالستمناء عن
طريق مالمسة اعضائهم الخاصة ،يشعرهم ذلك
بالمتعة .هذا يحدث غالبا بصورة خاصة عن ان
يكون في المكانات العامة.

علمهم ان االستمناء شيء يجب ان يحدث
في مكان خاص.
علمهم بصورة مبسطة على ان يفهموا
حقوقهم كبشر .مثال قل له جسدك يعود لك.
ومسؤولياتنا على معاملة البنات واالوالد
بالمثل وليس باالختالف الختالف جنسهم و
توجههم.
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قدم لهم معلومات مستمرة عن المراهقة وما
سيحدث الجسادهم خالل تلك المرحلة.

علم االطفال حول المشاعر االجتماعية
ومشاعرهم في مرحلة المراهقة حاول
مساعدتهم على فهم التغييرات التي ستحصل
وفهم احتياجاتهم في تلك المرحلة العمرية.

تبدأ عالمات المراهقة باالزدياد شيئا فشيئا،
والرغبة بالعزلة واالستقاللية غالبا هة ما يسعون
له.
الرغبة بالعالقات وربما سيقولون نريد ان يكون
لنا صديق او صديقة.

فضوليون حول اجسام البالغين .غالبا هذا يتضمن
محاولة رؤية االشخاص عارين او من دون
مالبس ،او ربما سيبحثون في وسائل االعالم او
قدم لهم بعض المعلومات االبتدائية المتناسبة التلفاز او المجالت عن اشياء تخص المواد
مع عمرهم عن التصرفات الجنسية وعن
الجنسانية او الجنس.
االمراض التي بامكانها ان تنتقل من خالل
التواصل الجنسي.

شجع النقد البناء و ابني مهاراتهم ليعلموا
كيف يفصلوا بين المعلومة الغير صحيحة
والمعلومة الخاطئة في الميديا\االعالم و
وسائل التواصل االجتماعي فيما يخص
االمور الجنسانية.

العرف حول العادة السرية سيتحول الى امر خاص
يحدث في وقتهم الخاص غالبا.

علمهم بان لديهم االثنين ( الحقوق
والمسؤوليات) في اي عالقة مع االصدقاء او
مع االخرين.
شجعهم على بناء خصائص الشخصية
الصحية في العالقات والصداقات.
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: بعض المصادر المفيدة
 San Diego Unified School District’s Sexual Health Education Program (SHEP)
curriculum – this is only for grades 6, 8, and then in high school.
 Sexuality Information and Education Council of the US (SIECUS) Guidelines
 Not Under My Roof – a book focusing on the differences between CSE in
the US and in The Netherlands. At the time this was published, the US had
the highest rates of teen pregnancy in the world, and The Netherlands had
the lowest rates. The Netherlands is consistently held as one of the most
sex-positive (meaning accepting of sexuality as a normal human experience
and right) countries in the world, and has some of the most comprehensive
sex education out there.
 Darling, We Don’t Play With Our Vulvas At The Table – article about
children masturbating at the inappropriate time and place and how to
address it.
 An overview of healthy childhood sexual development – from the National
Sexual Violence Resource Center, connects it back to prevention.
 When Should Kids Start Learning About Sex and Consent?
 To Prevent Sexual Assault, Start Early – why starting sex ed earlier is better.
 Heart Women and Girls – this is the website that is specific to Muslim
communities.
 Beyond Halal and Haram: Muslims, Sex, and Relationships – Futures
Without Violence, partnered with HEART Women & Girls to create safety
cards about relationships for Muslim communities.
 Center for Community Solutions’ Parent Companion Guide.
 Sex Positive Families –book list
 What to say when your kids ask "Where do babies come from?" – video
 Help kids learn that bodies are private – video
 What Makes a Baby? – great book for children in preschool to age 8
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مؤلف الكتيب
نبذة عن
ي
سارا دايموند -ماجستير تعليمي في التربية الجنسانية
سارا هي رئيسة قسم الوقاية واخصائية التواصل المجتمعي في مركز الحلول المجتمعية ،منظمة غير ربحية
تعمل منذ خمسين عاما في سان دييغو -الواليات المتحدة االمريكية في تقديم الخدمات للناجين والناجيات من
العنف االسري والتحرش والعنف الجنسي.
تحمل سارا الماجستير التعليمي في الجنسانية البشرية من جامعة وايدنر ،وبكالوريوس في علم النفس من
جامعة كاليفورنيا -ريفرسايد .منذ سنوات طويلة ،عملت والزالت تعمل سارا مع الفئة الشبابية في المدارس
المتوسطة ،االعدادية ،والكليات ،كذلك الفئات الشبابية التي تم توقيفها (في الحجز) .من خالل مهمتها سارا
تركز على التداخالت في التربية الجنسية الشاملة ،والوقاية التعليمية للتحرش والعنف الجنسي.
خبرة سارا تقدم اسلوب تعليمي يركز على العناية المراعية للصدمات -والتقنيات التي تشجب القمع ،وتؤكد
على المساواة ،وطرق مستجيبة لالختالف الثقافي من اجل اشراك الفئة الشبابية في المحادثات المفتوحة عن
العالقات الصحية ،وتأثير الميديا او االعالم على تكوين الصور النمطية حول هوية الشخص واالدوار
المرتبطة بالجندر ،اهمية الموافقة والسماح التام بالمالمسة من الطرفين ،الحدود الصحية ،وكيف يكون الشاب
والشابة اشخاص مساندين لكل تلك القيم في مجتمعهم.

داليا الزندي -ماجستير ادارة عامة وتنمية
داليا هي مديرة مشروع (الوصول الى الخدمات) في منظمة الحلول المجتمعية ،يدعم المشروع الممول من
الحكومة الفدرالية االمريكية ثالث منظمات عريقة في سان دييغو ويضمهم تحت مشروع واحد يهدف لتوفير
الخدمات للناجين والناجيات من العنف االسري والتحرش والعنف الجنسي من المتعايشين مع االعاقة،
واالعاقة الذهنية ،والصم والبكم او محدودي السمع .داليا تحمل شهادة الماجستير العلمي في االدارة العامة
والتنمية من جامعة برمنكهام – بريطانيا .من خالل ادارتها لهذا المشروع ،داليا تركزجهودها على التغيير
النظام الداخلي للمنظات الثالث وبناء قدرت كوادر المنظمات من اجل ضمان وصول الخدمات للجميع.
تملك داليا خبرة اكثر من  15عاما في التخطيط وتنسيق وتنفيذ البرامج المجتمعية ،تحرير وتصميم التقارير
والمناهج الخاصة بذلك .قبل انضمامها في منظمة الحلول المجتمعية ،كانت داليا تعمل في االمم المتحدة
كمسؤولة برامج لمكتب االمم المتحدة للمراة والمساواة الجندرية .وكذلك مساعدة مسؤول برامج في البرنامج
االنمائي لالمم المتحدة .باللغتين العربية واالنجليزية ،داليا تقدم االن جلسات تشافي والتدريب على الحياة،
كذلك جلسات استماع عالجية للناجين والناجيات من العالقات الغير صحية من خالل موقعها الشخصي على
االنستغرام رسائل داليا ،وهي كذلك متطوعة في منظمة جسور في سان دييغو -كاليفورنيا.
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مراجعة ميستي رودريجز
ميستي هي المديرة العليا لقسم الوقاية والتعليم وخدمات التضامن مع الناجين من العنف
والتحرش في منظمة الحلول المجتمعية في سان دييغو .ميستي تحمل بكالوريوس في العلوم
السياسية من جامعة ستانفورد ولها خبرة اكثر من  10اعوام في الوقاية والتدخل الوقائي لدعم
ضحايا العنف .خبرتها تتركز حول التحرش الجنسي ,ادارة الحاالت ,والنشاط التضامني
الخاص بدعم ضحايا العنف بضمن ذلك االزمات ومحاوالت االنتحار من خالل عملها السابق
في نظام العدالة الجنائية االمريكية ,المنظمات الغير ربحية ,الجيش االمريكي ,ومواقع الطلبة
في الجامعات والكليات.

شكر خاص وتقدير لكل من مالاير داونز,
وفريق عمل الوقاية في منظمة الحلول المجتمعية ونخص منهم بالذكر ,سابرينا سويجون,
سابرينا فان زويدن ,جيسيكا فالنسيا ,و ستيف والش.
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منظمة جسور لمجتمعات متعاونة
بدعم من منظمة الحلول المجتمعية
www.bridgeorg.org
www.ccssd.org
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