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الهدف: 

ألجل مشاركة الفتيات والشابات بأنحاء العالم في نشاط بسيط لجمع المعلومات عن المساحات واألماكن التي تشعر فيها الفتيات والشابات 
بعدم األمان ألقصى درجة داخل مجتمعاتهن المحلية. 

مدة النشاط: 

 حوالي ساعة واحدة

اللوازم المطلوبة:  

يمكنكم استكمال هذه الجلسة ببعض اللوازم البسيطة، ولكن قد يكون من المفيد للمشاركات األصغر سناً أن تكون لديهن بالفعل بعض 
الصور البسيطة لوجوه ُتظهر مشاعر مختلفة، فضالً عن بعض الصور من مختلف الناس / األماكن/ المواقف لبعض األنشطة.

هيكل النشاط:  

تم هيكلة هذه الجلسة في أربعة أجزاء )مرحلة اإلحماء، النشاط الرئيسي، ثم نشاط المتابعة، ثم الختام/ المناقشة( وذلك للمساعدة في تسهيل 
إنخراط المشتركات في المناقشة ثم تسهيل عودتهم مرة أخرى بطريقة آمنة وداعمة.

التنويه عن سالمة الطفل

قد تسبب هذه الجلسة في عدم االرتياح لبعض المشاركات. كما قد تبعث إلى مناقشات وأنشطة محيطة 
بسالمة الطفل لبعض األطفال. من الضروري أن تقوموا بالتحضيرات الالزمة قبل بداية هذه الجلسة. وإذا 
كنتم من منظمة تعمل مع األطفال والشباب يجب عليكم اإللمام بسياسات سالمة الطفل بمنظمتكم، والتعرف 
على اإلجراءات الصحيحة الواجب اتباعها في حالة إذا اختار الطفل أثناء الجلسة أن يفصح عن حالة إساءة 
معاملة. وإذا لم تكونوا جزًء من منظمة فيمكنكم أن تجدوا اإلحاالت إلى خدمات المساندة المحلية في بلدكم 

.https://gbvhelpmap.crowdmap.com/  باستعمال هذا الرابط

يجب عليكم أن ُتذّكروا المشاركات بأن لديهم دائماً الحق في أن يقولوا “ال” لألشياء التي تجعلهم يشعرون 
بعدم اإلرتياح، بما في ذلك أي جانب من جوانب الجلسة التالية. عليكم تذكير المجموعة بأن أي شيء تمت 

مناقشته أثناء هذه الجلسة سوف يتم االحتفاظ بسريته ولكن عليكم أن تشرحوا لهم حدود السرية.
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جلسة لرسم اسكتش للمساحة اآلمنة

GIRLS ARE (UN)SAFE

 #GirlsAreUnsafe 



 

 

لإلحماء

إشرحوا ما يلي للمشاركات:

تدار هذه الجلسة كجزء من حملة الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة مع األمم المتحدة للمرأة لمدة 16 يوماً من النشاط لعام 2017. 
وإن الجمعية العالمية هي أكبر حركة في العالم ألي فتاة وكل فتاة وإننا نعمل مع عشرة ماليين من الفتيات في 150 دولة.

16 يوماً من النشاط ضد العنف القائم على نوع الجنس، ويمتد من 25 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 10 ديسمبر / كانون األول من كل 
عام. وقد حان الوقت خالل هذا العام عندما يرفع الناس بأنحاء العالم صوتهم ويتحدوا للدعوة إلى وضع حد لجميع أشكال العنف ضد 

الفتيات والنساء. وعن طريق المشاركة في هذه الجلسة فإنهم ينضمون مع الفتيات والشابات األخريات في جميع أنحاء العالم لسرد قصة 
تجارب الفتيات حتي يمكن العمل على تحسين حياتهن. 

هذه الجلسة تركز على السالمة، لذلك قبل البدء يجب عليكم أوالً أن تناقشوا مع المجموعة ما هو الشعور »بالسالمة« في الواقع. إشرحوا 
لهم أن المساحات داخل مجتمعاتهن حين يشعرون باألمان / عدم األمان ليست هي نفسها بالنسبة للفتيات في المجتمعات األخرى. فقد ال 

يكون الذهاب إلى مركز الشرطة حقيقة واقعة بالنسبة لبعض الفتيات، وقد يكون الذهاب إلى منزل العائلة ربما هو أقل مكان آمن للفتيات 
األخريات. ومن المهم أن نشير إلى أنه ليس بالضرورة المكان ذاته الذي يجعلنا نشعر بعدم األمان. ولكن الناس المتواجدين في هذه 

المساحات ربما يتسببوا في الشعور بعدم األمان والعكس صحيح.
 

قدموا للمجموعة وأخبروهم عن أماكن / أفراد/ مواقف مختلفة وإجعلهم يستجيبون بالكيفية التي يشعرون بها.

فعلى سبيل المثال:  المدرسة )المحتوى، العصبية، اإلرهاق(

             المشي إلى المدرسة )الحماس، القلق(
             بيع الكعك إلحدى الجيران )الحماس، العصبية، السعادة، الشعور بالفخر(

             زيارة صالة الجنازيوم )الحماس، الوحدة، الترهيب(
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تحديد مساحة آمنة

من المهم خلق مساحة آمنة لألطفال والشباب ليشعروا بالدعم والراحة للتحدث عن تجاربهم وحقوقهم والمساواة بين الجنسين والعنف ضد 
الفتيات والشابات. ومن المهم أن تكون هناك مدونة سلوك متفق عليها تكون داعمة وحساسة وأن يكون هناك تفهماً للتنوع واإلختالف. وفيما 

يلي بعض اإلرشادات حول كيفية إنشاء مساحات آمنة،  داعمة ومتساوية وأخالقية.

إتبعوا سياسة حماية الطفل إذا كان لديكم مثل هذه السياسة. 1
ال تقبلوا أو تتهاونوا عند صدور أي لغة مسيئة أو سلوك إنتهاكي. 2
استخدموا اللغة المناسبة – استخدموا كلمات مناسبة للعمر وواضحة للتواصل للتأكد من أن كل شخص يفهمكم. تحققوا مع المجموعة . 3

لتعرفوا عما إذا كانوا بحاجة إلى شرح إضافي. إستخدموا لغة محايدة جنسانياً وأحرصوا على عدم تعزيز أي صور نمطية للجنسين أو 
استخدام أي لغة تمييزية.

تحلوا بالشمولية – تذكروا أن تتحلوا بالشمولية لتشملوا كافة أنواع الهويات من الجنسين والتنوع الجنسي.. 4
احترموا االعتبارات الثقافية والدينية ولكن تحدوا المواقف المأساوية التي تتهاون مع العنف ضد الفتيات والشابات – مع إحترام المعتقدات . 5

الثقافية والدينية ولكن يجب تحدي المواقف واإلجراءات الضارة التي تدعم العنف ضد الفتيات والشابات. ويجب أن تكونوا على علم بأن 
تغيير المواقف يستغرق وقتاً طويالً. ويجب أن يتم ذلك بحساسية وبالمشاركة المجتمعية.
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النشاط الرئيسي

إطلبوا من المشاركات رسم صورة لمساحة / مكان في مجتمعهم أو بلدهم حيث يشعرون بأن الفتاة لن تكون آمنة. يجب تذكيرهم بأنه ينبغي 
أن يكون هذا هو المكان / المساحة التي تشعر فيه الفتيات بعدم األمان، وليس على وجه التحديد لهم أنفسهم. ومن المهم أيضاً أن نذكرهم 

بأنه يجب التركيز على الشعور بعدم األمان، وليس بالضرورة الشعور بالخوف )وإال فإنهم قد يفكروا في صور بيت األشباح الموجود على 
ناصية الطريق!( ويمكنكم إستخدام أي مجموعة متنوعة من المواد لهذا المشروع، ولكن يجب أن يكون هناك وضوح للمشاهد عن أماكن 

تواجد المساحات / األماكن. وإنه يمكن أيضاً كتابة المكان / المساحة على الصورة إذا رغبوا في ذلك. وقد ترغب بعض الفتيات إلتقاط 
الصور أو تقديم معلومات بطرق مبتكرة أخرى ويسرنا أن نستقبل هذه الصور طالما كانت واضحة من خالل النظر إلى الصورة لنعرف 

أين تقع هذه المساحة / المكان.

يجب أن تظل المشاركات مجهولة الهوية ويجب أال يكتبوا أسمائهم على رسوماتهم فنحن نريد فقط أن نعرف سنهم وبلدهم. 

وفي نهاية النشاط يمكنكم جمع اإلبداعات وعرضها للمناقشة. إشرحوا للمشاركات أنه سيتم جمع أعمالهم الفنية وإرسالها إلى الجمعية 
العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة وإلى هيئة األمم المتحدة للمرأة لكي ُتصبح خارطة عالمية للمساحات غير اآلمنة للفتيات. وستقدم هذه 

المعلومات إلى مختلف صانعي القرارات في بلدانهم، وفي األمم المتحدة، وعلى الصعيد الدولي. وستستخدم المعلومات التي نحصل عليها 
من رسوماتهم للدعوة إلى تحسين سالمة الفتيات في جميع أنحاء العالم.

نشاط المتابعة

تحدثوا وإعرضوا صور األماكن اآلمنة التي يمكن للفتيات / الشابات في مجتمعكم الذهاب إليها لطلب المساعدة. وسوف تختلف في كل 
مجتمع، لذلك تأكدوا من قيامكم بالبحث في هذا الموضوع ومعرفة ما إذا كان بإمكانكم تزويد الفتيات بأي نشرات أو موارد حتى يعرفن أين 

يذهبن إذا كنا في مأزق.

وكمجموعة، يمكنكم رسم خارطة/ صورة لما سيبدو عليه المجتمع اآلمن المثالي للفتيات. ما هي المباني/ الخدمات/ األشخاص المدرجة؟ 
أي منها تم استبعاده / إزالته؟ وأي خطوات يتعين على بلدتك اتخاذها إلجراء بعض هذه التغييرات؟

النشاط البديل 

تم توفير النشاط البديل للمشاركات األصغر سناً: دائماً – في بعض األحيان – أبدا:

إعرضوا/ إقترحوا أماكن/ ناس/ حاالت مختلفة لمجموعتك، ويكون لهم القول عما إذا كان هذا المكان/ الشخص/ 
الموضع آمن دائماً ، أو آمن في بعض األحيان ، أو ليس آمناً على اإلطالق. هل تتغير سالمة المكان إعتماداً على 

من هم موجودون فيه؟ وهل يتغير الشعور باألمان في أوقات مختلفة من اليوم؟ ناقش لماذا أو لماذا ال. 

الختام/ المناقشة

ناقشوا األنشطة المذكورة أعاله، وكيف تشعر المشاركات بالنتائج. هل كانوا جميعاً يرسمون نفس األماكن / أماكن 
مختلفة؟ لماذا قد تكون هناك أوجه تشابه أو إختالف؟ ما هي العوامل التي قد تجعل المشتركات مع إختالفهم الشعور 
بعدم األمان في أماكن مختلفة )أي الخلفية االجتماعية – اإلقتصادية أو الخلفية العرقية أو نوع الجسد وما إلى ذلك(؟

ينبغي أن يكون النشاط الختامي لهذه الجلسة ألجل التهدئة وبصورة إيجابية، حيث تغادر المشتركات وهن 
يشعرن باألمان والتمكين. هل يمكنكم غناء أغنية أو قراءة قصيدة. يمكنكم أيضاً إنشاء شيء أكثر دواماً مثل 
»شجرة األمنيات«- حيث تكتب كل مشاركة رغبة للفتيات / النساء وتربط الرغبة في شجرة / سلسلة )فعلى 

سبيل المثال أتمنى للفتيات أن تكون لديهن القدرة على حضور مدرسة آمنة، الخ.(.



 

 

مشاركة الصور:

بمجرد إنطالق نشاط الستة عشر يوماً يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني سوف نشارك الصور على اإلنترنت من خالل منصات التواصل 
االجتماعي على موقع الجمعية العالمية وموقع األمم المتحدة للمرأة.

يرجى مالحظة: التأكد من أن الفتيات ال يلتقطن أي صور لبعضهن البعض ومشاركتها على وسائل التواصل االجتماعية أو غيرها من 
القنوات دون إذن.

 ويمكنكم االتصال بنا وإرسال المزيد من الصور منذ ذلك التاريخ وصاعداً من خالل
 www.facebook.com/wagggs/     www.facebook.com/unwomen/ :الفيس بوك

@wagggs_world   @un_women  :تويتر
 www.instagram.com/wagggs_world/ :إنستجرام

لمزيد من المعلومات عن حملةWays in #16 Days 16# ، ُيرجى زيارة موقع اإلنترنت
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/16-days-activism/

إذا كان لديكم أي أسئلة ُيرجى االتصال بـ جين – آن ندو Jean-Ann Ndow ، مديرة المناصرة في الجمعية العالمية للمرشدات 
jean-ann.ndow@wagggs.org وفتيات الكشافة من خالل البريد اإللكتروني وعنوانه

المتابعة للقادة

صوروا/ سجلوا الصور التي جمعتها مجموعتكم ألغراض األرشيف. يجب أن يتم جمع األعمال الفنية األصلية من قبل ُميّسرات الجلسات 
وإرسالها إلى الجمعية العالمية. وفيما يلي خيارات كيفية إرسال أعمالكم إلينا:

 stoptheviolence@wagggs.org على اإلنترنت: ُيرجى إرسال الصور بالبريد اإللكتروني إلى
بالبريد: لعناية: جين – آن ندو

WAGGGS, World Bureau, 12C Lyndhurst Road London NW3 5PQ  Jean-Ann Ndow-

الموعد النهائي: نريد جمع أكبر عدد من الصور قبل بداية الستة عشر يوماً في 25 نوفمبر / تشرين الثاني 2017 حتى تستطيعون إدارة 
الجلسة مقدماً. ُيرجى أن ترسلوا إلينا الصور الخاصة بكم قبل 13 نوفمبر / تشرين الثاني. وإننا نشجعكم أيضاً على إدارة الجلسة خالل 

الستة عشر يوماً وأن ترسلوا بالبريد اإللكتروني الصور الخاصة بكم إلينا لتبادلها أو تحميلها على وسائل التواصل اإلجتماعي واالتصال 
معنا.
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ANNEX
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 التعرف على إجراءات حماية الطفل الخاصة بكم.

من الخطوات األساسية أن تتعرفين إجراءات حماية األطفال والشباب من األذى وكيفية التعامل مع حاالت المكاشفة من قبلهم. تعرفي على 
وثيقة حماية الطفل الخاصة بجمعيتك الوطنية بجانب التعرف على اإلجراءات المعمول بها على مستوى جمعيتك وعلى المستوى الوطني 

في حالة شعورك بالقلق تجاه احتمال تعرض أحد األطفال لإليذاء او حدوث مكاشفة من أحدهم عن التعرض بالفعل للعنف. اتبعي إجراءات 
وثيقة حماية الطفل المعمول بها على المستوى الوطني باإلضافة للنقاط المذكورة الحقاُ عند حدوث مكاشفة من أحد المشاركين. تأكدي 

من توافر معلومات عن خدمات الدعم والمساعدة المتاحة على المستويين المحلي والوطني أثناء الجلسات. إذا لم تتوفر أي خدمات للدعم 
والمساعدة ابحثي عن بديل مالئم او أعيدي النظر فيما إذا كان من المالئم تنفيذ المنهج من األساس.

حضور تدريب عن إجراءات حماية الطفل على المستوى المحلي

يمكن لجمعيتك الوطنية أو الجهة الرسمية المختصة بخدمات الطفولة أو إحدى الجمعيات التطوعية أن تقيم تدريباُ للقادة حول كيفية التعامل 
مع األطفال. ينبغي عليك حضور إحدى هذه الدورات التدريبية لتتعلمي المزيد عن كيفية مالحظة عالمات تعرض أحد األطفال للعنف، وما 

هو اإلجراء الذي ينبغي اتباعه في حلة الشك في تعرض أحد افراد المجموعة للعنف. إذا لم تكن هناك تدريبية محلية عن حماية الطفل، 
يجب ان تعمل منظمتك العضو على تنظيم أحدها. 

التعامل مع المكاشفة

ال شك بأنها مسؤولية ثقيلة ان تضطرين للتعامل مع مكاشفة من أحد األشخاص حول تعرضهم للعنف و لكن كوني على يقين بأنه لديك 
القدرة على التأثير في حياة إنسان. قد يكون هذا بأبسط الطرق، عن طريق إبداء ثقتك فيهم، واالستماع الجيد لروايتهم وإخبارهم بأن ما 

تعرضوا له يعد شكالُ من أشكال العنف. أيضاً عن طريق توجيههم للجوء لخدمات الدعم والمساعدة المالئمة. تذكري انه ال يجب عليك حل 
مشكالتهم بنفسك وتحويلهم للمسؤولين عن حماية الطفل التخاذ الخطوات التالية. في حالة حدوث مكاشفة من أحد األطفال لك، ال تقومي 

بإلقاء الكثير من األسئلة لكي نتجنب حدوث مزيد من الضرر للطفل و لكي ال يتعارض ذلك مع أي تحقيقات رسمية قد تجري مستقبالً حول 
الحادث. تذكري أنه إذا لم تتوافر خدمات الدعم والمساعدة المحلية يجب عليك عدم تنفيذ المنهج. إذا كانت لديك ايه تساؤالت او شكوك، 
يرجى الرجوع لجمعيتك الوطنية او للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة stoptheviolence@wagggs.org  للمساعدة. 

جدير بالذكر انه قد يحدث أن يتعرض القادة أنفسهم للتأثر بسبب محتوى المنهج. قد يكون هناك بعض القادة ممن سبق لهم التعرض لحوادث 
عنف سابقاً أو حتى في الوقت الحالي. تأكدي من وجود المساعدة الكافية للبالغين، عن طريق وجود من يمكنهم التحدث إليه، وإمكانية 

انسحابهم من تنفيذ المنهج. ابحثي في جمعيتك الوطنية عن اإلجراءات الموضوعة لدعم قادة المجموعات. 

مساحة أمنة: ما هو التصرف عند مكاشفة طفل )أقل من 18 عامًا( لك عن 
تعرضه/تعرضها لسابقة من العنف. 

عندما يقوم طفل )أقل من 18 عاماً( باإلبالغ عن التعرض للعنف، ينبغي على قائد المجموعة تحويل األمر 
لمسؤول حماية الطفل او يقوم بتحويل األمر مباشرة للجهات المختصة حسبما ينص القانون بالبالد. في 
حالة المكاشفة، يجب على قائد المجموعة ان يستمع جيداً بدون ان يلقي الكثير من األسئلة وان يتأكد من 
تلقي الطفل الدعم الالزم من خالل تحويل األمر للمختصين. أخبر الطفل انه ينبغي عليك إبالغ الجهات 

المختصة حسبما يقتضي القانون وإجراءات حماية الطفل، وأنك لن تقوم بمشاركة ما سمعته منه إال مع أحد 
األشخاص البالغين الذين يمكنهم تقديم المساعدة. 

هناك بعض العالمات التي يمكنك مالحظتها على أحد افراد مجموعتك وتنبئ عن تعرضه للعنف. على 
سبيل المثال، وجود إصابات جسدية ظاهرة على الطفل، أو تغيبه عن المدرسة، تعاطي المخدرات، 

اإلحباط او القلق. عموماً قد تدل هذه العالمات على أشياء أخرى ولكن ما يزال من الضروري أن تتحدث 
مع الطفل وتبادر بتحويله إلى أحد المختصين بحماية الطفل. 

إذا اخبرك أحد األطفال أقل من 18 سنه عن تعرضه للعنف اتبع هذه الخطوات البسيطة:

استجب         فكر        قم بتحويل األمر          قم باإلبالغ عن األمر
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استجيبي:
استمعي جيداً، احتفظي بهدوئك، حاولي عدم إظهار القلق أو الصدمة مما سمعت.	 
خذي االمر بجدية، وطمأني الطفلة /الطفل بأنك تقفين في صفه، ولكن ال تعطي وعوداً قد ال تستطيعين الوفاء بها.	 
بادري بالمساندة والدعم والطمأنينة فوراً. اشرحي للطفل انه إذا كان هناك خطر عليه فإنك ال تستطيعين ان تبقين األمر سراً، ولكنك 	 

ستشاركينه فقط مع األشخاص الذين يستطيعون تقديم المساعدة والمساندة والحماية له. 
اشكري الطفل على حديثه معك. ووضحي له أن له الحق في التعبير عن مشاعره، ولكن ال تملي عليه ما ينبغي عليه ان يشعر به. 	 
تجنبي إصدار األحكام سواء على الطفل او على المعتدي.	 
تجنبي إلقاء الكثير من األسئلة أو جعل الطفل يسرد تفاصيل دقيقة عن حادث االعتداء حتى ال يؤثر ذلك على أي تحقيقات رسمية قد يتم 	 

إجراءها الحقاً. من األفضل ان يتحدث الطفل إلى متخصص.
اشرحي للطفل الخطوات التالية، موضحة إذا كان على الطفل ان يتحدث مع مسؤول حماية الطفل أو كيف سيتم تحويل األمر للمختصين. 	 

إذا كان الطفل عرضة لخطر جسيم في الوقت الحاضر، احرصي على بقاء الطفل معك او في مكان آمن مع شخص بالغ يوفر له 
الحماية.

تحركي بأسرع ما تستطيعين.	 

فكري وقومي بتقييم الموقف باالشتراك مع مسؤول حماية الطفل
هل يعاني الطفل او يتعرض لألذى؟	 
هل الطفل عرضه لمزيد من األذى في الوقت الحالي؟	 
هل هناك اخرين معرضين لألذى؟	 
هل يحتاج الطفل لرعاية طبية؟	 
هل هناك حاجة لتحويل خارجي بشكل فوري؟	 
إذا كانت إجابة األسئلة السابقة بنعم، فيجب االتفاق والبدء في تنفيذ خطة لالستجابة.	 

قومي بتحويل األمر
بالنسبة لألطفال األكبر سناً، يمكنك امدادهم بمعلومات عن وسائل الدعم المناسبة مثل االتصال بأنفسهم بخط حماية الطفل. أما إذا كان 	 

الطفل في خطر او عرضة لألذى، اشرحي له لماذا ينبغي عليك االتصال بالسلطات المعنية.
ابقي مع الطفل حتى تقومين باالتصال بمن سيقومون باالهتمام به ورعايته.	 

اإلبالغ
قومي بكتابة تقرير مفصل عن واقعة المكاشفة والخطوات التي قمتي باتخاذها مع اخصائي حماية الطفل- قد يكون لدي جمعيتك نموذج 	 

معد لهذا الغرض، ولكن فيما يلي بعض التفاصيل الهامة التي يجب ان يتضمنها التقرير.
سجلي في تقريرك اسم الطفل، تاريخ الميالد، النوع والجنسية؛ باإلضافة للعنوان ورقم الهاتف واللغة األم التي يتحدث بها. اذكري في 	 

التقرير اسمك ووظيفتك وكيفية االتصال بك، وماهي األسباب وراء شعورك بالقلق في هذه الحالة. حددي اإلصابات التي الحظتيها على 
الطفل، وجود أية إعاقة جسدية ظاهرة عليه مع ذكر بيانات الطبيب الخاص بالطفل. اذكري أية معلومات إضافية لديك عن افراد العائلة 

خاصة إذا كانوا من األطفال. 
سلمي التقرير لمسؤول حماية الطفل بجمعيتك.	 
حافظي على سرية االمر وتأكدي مع عدم مناقشة األمر مع غير المختصين بإجراءات حماية الطفل. مناقشة هذا االمر مع أخرين سواء 	 

كانوا بالغين او أطفال تعتبر نميمة وقد يكون لها ضرر بالغ وخطير. 
احرصي على حصولك على الدعم الالزم في حال تعرضك لحالة مكاشفة، حيث ان هذا األمر غالباً ما يثير المشاعر.	 
إذا كانت المكاشفة بشأن اعتداء حدث في الماضي وال مجال لتكرار حدوثه للطفل مجدداً، يجب عليك أيضاً تحويل االمر لخدمات حماية 	 

الطفل المحلية التي قد تناقش مع ولي امر الطفل ضرورة اتخاذ أية إجراءات من عدمها. يجب ان تصارحي الطفل بأنه يتوجب عليك 
إبالغ الجهات القانونية المعنية.9

التعامل مع المكاشفة من البالغين 

بالرغم من أهمية اإلبالغ عن المكاشفة من األطفال أقل من الثامنة عشر من العمر لضمان سالمتهم من التعرض لألذى، لكن 
الحفاظ على السرية عند حدوث مكاشفة من البالغين قد تعني الفرق بين الحياة والموت بالنسبة المرأة. عند حدوث مكاشفة من 
البالغين يجب الحفاظ على السرية الكاملة. ليس هناك ما يلزم باإلبالغ عن واقعة المكاشفة، ولكن إذا شعرتي بالقلق او بالرغبة 

في مناقشة ما ينبغي عمله في هذه الحالة يمكنك اللجوء لمسؤول رعاية الطفل بجمعيتك. 
مساحة امنة: ماذا يجب عمله إذا حدثت مكاشفة من أحد الشباب او البالغين )فوق 18 سنة( عن تعرضهم للعنف.

استجيبي: 
استمعي جيداً، احتفظي بهدوئك، اعطي الشابة الحق في إبداء ما تشعر به.	 
خذي االمر بجدية، وطمئني الشاب/ الشابة بأنك تقفين في صفهم، ولكن ال تعطي وعوداً قد ال تستطيعين الوفاء بها.	 
ال ترغميها على الحديث ضد إرادتها.	 
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تجنبي إصدار األحكام سواء على الشابة او على المعتدي.	 
التزم بالسرية	 
إذا لم تستطع الشابة طلب المساعدة مع شعورك بالقلق تجاهها، قومي بتحويل الحالة للمختصين.	 

اعطي معلومات:
شجعيها على البحث عن وسيلة للمساعدة	 
زوديها بمعلومات عن خدمات المساعدة المتاحة وكيفية الوصول إليها إذا أرادت.	 
أخبريها عن الخطوات التالية المتاح لها اتخاذها.	 

ادعمي: 
أظهري الدعم والتفهم والطمأنينة فوراً	 
ابحثي عن الدعم لنفسك، حيث ان التعرض لحاالت المكاشفة قد يكون مثيراً للمشاعر.	 

التعامل مع مكاشفة عن المعتدين
في حالة حدوث إساءة او الشك في صدورها من قبل أحد القائمين على تنفيذ المنهج، او في حالة الشك في سلوكياتهم وفي ارتباطها بأشكال 

من االعتداء يجب اتخاذ الخطوات التالية:
إحالة االمر فوراً لرئيس الجمعية الوطنية	 
يتم إبالغ الشرطة في حالة وقوع اعتداء جنائي	 
اتبع إجراءات حماية الطفل لحماية األطفال الذين يقعون في موقع الخطر	 
عضو الجمعية او المتطوع الذي يوجه إليه االتهام باإلساءة يتم إيقافه فوراً عن العمل ويعفى من منصبه. ال يعني هذا االجراء التسليم 	 

بصحة االتهام ولكن الغرض منه حماية الطفل أو األطفال المرتبطين بهذا االدعاء ومنع حدوث المزيد.
يتم تعليق أي تحقيق داخلي طبقاً لإلجراءات اإلدارية المعمول بها حتى تفيد الشرطة او جهات التحقيق الرسمية بعدم وجود ما يستدعي 	 

تدخلهم باألمر.

زودي المشاركين بالمعلومات حول كيفية الحصول على المساعدة في كل جلسة. وضعي حدود للسرية مع المشاركين تحت الثامنة عشر من 
العمر.

اعطي كل األطفال والشباب معلومات عن خدمات الدعم المحلية. ذكريهم بها في بداية ونهاية كل جلسة. قومي بتوزيع منشورات 
ومطبوعات عن هذه الخدمات تتضمن ارقام خطوط المساعدة والدعم.

عند البدء بوضع قواعد المشاركة وضحي حدود السرية فب التعامل مع األطفال والشباب دون الثامنة عشر. في حالة حدوث مكاشفة من 
أحد األطفال دون الثامنة عشر عن التعرض للعنف ينبغي على قائد المجموعة اتباع إجراءات حماية الطفل المعمول بها في جمعيتك وإبالغ 

مسؤول حماية الطفل لعمل بالغ للسلطات المختصة. أما في حالة المكاشفة من أحد الراشدين عن التعرض للعنف فالسرية تكون مكفولة. 

السرية

ال تقطع وعداً بحفظ السر لألطفال دون الثامنة عشر من العمر وحاول الحصول على موافقتهم على 
اإلبالغ عن األمر. تذكري دائماً ضرورة اإلبالغ عن األمر لتتمكن جهات الشؤون االجتماعية والسلطات 

القانونية من اتخاذ اإلجراء المناسب.11«


