
مالحظات للقيادات

من المهم أن نفهم أن اللّْمس عبارة عن أربعة مفاهيم رئيسية:

اإلقرار بالموافقة: إذا كان اللّْمس بين اثنين من األقران، فيستطيع االثنان الموافقة عليه. هل ُسئل أحد الطرفين ما إذا كان يرغب في   •
أن يلمسه الطرف اآلخر؟ هل يفهم معنى ذلك؟ ثم بعد ذلك هل وافق هذا الطرف على مالمسته؟ حتى إذا وافق الطرفان على ذلك، 

ربما ما زال اللّْمس غير مناسب بين الطرفين. فربما تم الضغط على أحد الطرفين لإلقرار بالموافقة ولم يكن هذا الطرف في موقف 
يسمح له باإلجابة بنعم أو ال.  وقد يكون اللمس أيًضا غير مناسب إذا وافق أحد الطرفين في البداية، ثم طلب من الطرف اآلخر أن 

يتوقف عندما أشعرته المالمسة بعدم الراحة، ولكن الطرف الثاني استمر في لّْمسه. “ال” تعني “ال”، وليس معنى الصمت أو عدم 
القدرة على قّول “نعم” اإلقرار بالموافقة. حسب قوانين الدولة، األطفال في سن معيّنة ال يمكنهم اإلقرار بالموافقة. برجاء التأكد من 

اإلطار القانوني لبلدكم.

السن: إذا قام أحد البالغين بلّْمس طفلة/طفل، يعتبر ذلك غير مناسب ويعد اعتداًء على األطفال. هذا ألن البالغ أكبر سنًا وأكثر قوة من   •
الطفل/الطفلة. والبالغ مسؤول عن حماية حقوق األطفال. هناك سن قانونية للنشاط الجنسي وقوانين ضد اإلساءة والتحرش تختلف من 

بلٍد آلخر. 

د من مقدرة الطفلة/الطفل على قول “ال” - مثالً إذا شعروا بالضغط عليهم  فروق القوة: باإلضافة إلى السن، هناك عوامل أخرى قد تّحِ  •
من شخٍص صاحب سلطة أو شخٍص يشعرون أنه أكثر قوة. قد تعني عدم المساواة بين الجنسين أن الفتيات ال يملكن القوة لقول “ال” 

في بعض المجتمعات. فقد يواجهن مثالً التصرفات االنتقامية وقد يتعرضن للمزيد من الخطر في حالة المقاومة.
 

اإلمكانات الجنسية: قد يكون األطفال األكبر سنًا في مجموعتكم قد بدأوا في استكشاف إمكاناتهم الجنسية، ويصبح من المهم منحهم   •
الفرص للتفكير في متى قد يقولون “نعم” لالنخراط الجنسي.
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األداة: اللّْمس اآلمن واللّْمس غير اآلمن
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األداة: اللّْمس اآلمن واللّْمس غير اآلمن )تابع(

اللّْمس اآلمن

ًعا. تبدو الفتاة سعيدة  فتاة في طريقها إلى المدرسة يُضمها والدها موّدِ
ومستريحة.

مجموعة من الفتيان في فناء المدرسة يركضون خلف الفتيات ويلمسونهن 
على الكتف في لعبة مطاردة. تبتسم الفتيات ويشاركن في اللعبة.

صبي يمشي يًدا بيد مع صبي آخر إلى المدرسة. الصبيان مبتسمان وتبدو 
عليهما عالمات السعادة والراحة.

فتاة تسير يًدا بيد مع فتاة أخرى. الفتاتان مبتسمتان وتبدو عليهما عالمات 
السعادة والراحة.

فتاة وصبي ممسكان بيد اآلخر. الفتاة والصبي مبتسمان وتبدو عليهما 
عالمات السعادة والراحة.

فتاة تبكي وأحد أصدقائها )صبي أو فتاة( يضمها. 

فتاة جرحت نفسها وصبي يضع ذراعه حولها.

طبيب يحتاج لفحص صدر فتاة ألنها مريضة وهذا جزء من إجراء طبي 
تم إخبار الفتاة عنه وبالسبب ورائه.

يلمس صبي أو فتاة في الحافلة صدر فتاة دون رضاها )إال إذا كان ذلك 
دون قصد بشكٍل واضح(. هذا اعتداء جنسي. 

اللّْمس غير اآلمن

مجموعة من الفتيان تحيط بفتاة في المنتزه ويتبادلون احتضان الفتاة. 
تشعر الفتاة بعدم الراحة وبأنه يتم الضغط عليها ليلمسوها. هذا اعتداء 

جنسي. 
أثناء الوقوف في طابوٍر ما، يحيط بعض الفتيان بفتاة ويحتكون بها. تشعر 

الفتاة بالخوف وتهرب. هذا تحرش جنسي.
مجموعة من الفتيان في المدرسة يركضون لتقبيل الفتيات. ال تمانع بعض 
الفتيات ممارسة هذه اللعبة، إال أن هناك بعض الفتيات الالتي ال يشعرن 

بالراحة مما يحدث. هذا تحرش جنسي. 

يضع صبي يديه في سروال صبي آخر أثناء وقوفه إلى جواره. ال يشعر 
الصبي بالراحة، فهو لم يتم إخباره بما يحدث ولم يُطلب منه إقراًرا 

بالموافقة. هذا اعتداء جنسي.

مجموعة من الفتيان ترفع تنورة فتاة أثناء صعودها بعض الساللم. هذا 
تحرش جنسي.

شخص بالغ يحاول لمس األعضاء الخاصة الحميمية لطفل دون وجود 
ضرورة لذلك وبشكٍل غير الئق. هذا تحرش جنسي.
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األداة: بيانات حول اللّْمس

فتاة في طريقها إلى المدرسة يضمها 
والدها مودًعا.

صبي يسير يًدا بيد مع صبي آخر في طبيب يحتاج لفحص صدر الفتاة ألنها مريضة.
طريقهما إلى المدرسة.

شخص بالغ يحاول لمس األعضاء 
الخاصة الحميمية لطفل دون وجود 

ضرورة لذلك وبشكٍل غير الئق.

يلمس صبي أو فتاة في الحافلة صدر 
فتاة دون رضاها )إال إذا كان ذلك دون 

قصد بشكٍل واضح(.

مجموعة من الفتيان في المدرسة 
يركضون لتقبيل الفتيات.
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مجموعة من الفتيان تحيط بفتاة في 
المنتزه ويتبادلون احتضان الفتاة. تشعر 

الفتاة بعدم الراحة.

األداة: بيانات حول اللّْمس )تابع(

أثناء الوقوف في طابوٍر ما، يحيط بعض الفتيان بفتاة 
ويحتكون بها. تشعر الفتاة بالخوف وتهرب.

فتاة تبكي وأحد أصدقائها )صبي أو 
فتاة( يضمها.

يضع صبي يديه في سروال صبي آخر 
أثناء وقوفه إلى جواره.

مجموعة من الفتيان يرفعون تنورات 
الفتيات، وهو أمر ال يعجبهن.
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األداة: قواعد مساحتي

احترموا جسدي بوصفه مساحتي.	 

اصرخوا طلبًا للمساعدة في حالة وجود شخص يؤذيكم أو يلمسكم بطريقة ال تعجبكم.	 

قولوا “ال” ألي شيء يشعركم بعدم الراحة.	 

اركضوا إلى مكاٍن آمٍن إن كان ذلك في استطاعتكم.	 

ال تحتفظوا بسريّة الهدايا التي قد تتلقونها واسألوا أحد البالغين الموثوق فيهم إذا كان من الممكن قبول هديٍة ما.	 

ال تحتفظوا باألسرار التي قد تؤذيكم أو تؤذي شخًصا آخر.	 

تحدثوا إلى شخٍص بالغٍ تثقون فيه.	 

الشخص البالغ الذي أستطيع الوثوق فيه والحديث معها/معها: 
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األداة: تعريف العنف

.. يحدث العنف عندما يستخدم أحد األشخاص قوته أو سلطته إليذاء شخٍص آخٍر عن عمد وليس عن غير قصد. يتضمن العنف التهديدات باستخدام العنف 
والتصرفات التي قد تسبب األذى، باإلضافة إلى تلك التي تسبب األذى بالفعل. األذى المتضمن قد يُلحق بذهن الشخص وصحته العامة وعافيته، باإلضافة إلى 

األذى الجسدي.1

1 دراسة لألمم المتحدة معنية بالعنف ضد األطفال تم تكييفها لألطفال والشباب، 2006، اليونيسيف.

http://www.unicef.org/violencestudy/pdf/Study%20on%20Violence_Child-friendly.pdf

األداة: بطاقات أشكال العنف ضد الفتيات والنساء

التمييزالعنف البدنيالعنف العاطفيالعنف الجنسي

التحرش الجنسيالتهديداتالعنف المالي

أن يقوم أحد األشخاص بلمس فتاة أو 
شابة في منطقة خاصة وحساسة بدون 

رضاها.

أن يوِجه أحد األشخاص كالًما كريًها 
لفتاة أو شابة، فتشعر باالنزعاج أو 

بسيطرة هذا الشخص عليها.

التعرض للضرب أو اإليذاء البدني من 
قِبل أحد األشخاص.

ال تتمتع الفتيات والنساء بالفرص أو 
االختيارات ذاتها كالفتيان.

أن يأخذ أحد األشخاص على كل أموالك 
أو أن يتحكم في كيفية صرفك لها.

أن يهددك أحد األشخاص باإليذاء.
أن يقوم أحد األشخاص بتصرفات أو مالحظات 
أو إيماءات جنسية غير مرغوبة أو غير مرحب 

بها، وهذا األمر يؤذيك أو يشعرك بالخوف.

ملحوظة للقيادات: ال تنسوا في شرحكم وأنشطتكم توصيل معلومة أن العنف ال يكون بدني فقط، وإنما قد يكون عاطفي أو بدني أو اقتصادي أو جنسي. 
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األداة: نصائح لمساعدة أحد األصدقاء

ملحوظة للقيادات: قد تكون بعض هذه النصائح مناسبة أكثر لألعمار األكبر في هذه الفئة العمرية )على سبيل المثال االتصال بخدمات الدعم ذات الصلة لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء 
بإمكانهم القيام به، أو مساعدة إحدى الصديقات في إيجاد مكاٍن آمٍن تستطيع البقاء فيه، إلخ(. برجاء تحديد أي النصائح مناسب ألعمار وقدرات المجموعة ومواءمتها بناًء على ذلك.

االنتباه
يتفاعل كل األطفال والشباب بطرٍق مختلفٍة، ولذلك يجب االنتباه للتغير في 

التصرفات أو ألنماط التصرف غير المعتادة. باإلضافة إلى ذلك، قد ال تعني 
هذه العالمات بالضرورة أن صديقتك في عالقة مسيئة؛ فربما تعاني من مشكلٍة 

مختلفة. كوني مستمعة جيدة وال تتسرعي في االستنتاج: 
عالمات بدنية تدل على إصابة.	 
حالة صحية سيئة أو مرض.	 
التغيّب عن المدرسة، انخفاض في المشاركة.	 
االنسحاب، السلبية، االنصياع.	 
السلوك المخرب والسلوك الساعي للفت االنتباه.  	 
العصبية والقلق.	 
التغير في المزاج وفي الشخصية.	 
االنعزال عن العائلة واألصدقاء.	 
األفكار والتصرفات العنيفة مع غياب التعاطف.	 
رسائل نصية ومكالمات متكررة من الصديق المقرب/الصديقة المقربة 	 

بدأت في مضايقتها.
تصرفات/لغة/سلوكيات جنسية غير مناسبة.	 
االكتئاب.	 
الحمل.	 
تعاطي المخدرات/الخمور )خاصةً إذا لم يكن هناك استخدام سابق لهذا 	 

المواد(.
أذية النفس.	 
اضطرابات في األكل.	 
التعب أو مشكالت متعلقة بالنوم.	 
أعراض إجهاد ما بعد الصدمة. 	 
التنمر على اآلخرين/التعرض للتنمر.	 

اإلنصات
استمعي لما تقوله وأخبريها أنك تصدقينها وال تصدري األحكام عليها. 	 
كرري أمامها ما أخبرتك بك حتى تتأكدي من فهمك ولتأييد مشاعرها وتجاربها.	 
امنحيها الطمأنينة والتمكين، وأخبريها أن اإلساءة ليست خطؤها وأنه أمٌر رائٌع أنها تتحدث عنها اآلن. 	 
ريها أنك هنا لدعمها وأنها ال تستحق أن تُعامل بمثل تلك اإلساءة.	  ذّكِ
وضحي لها وجود متخصصين تستطيع الحديث معهم، واكتبي أية أرقام هواتف أو تفاصيل خاصة بالتواصل لتأخذها معها. 	 
كصديقة، يكون دورك هو دعمها وإعطائها شعوًرا جيًدا عن نفسها. 	 

الحماية
إذا كنت تشعرين بالقلق على صديقتك أو تخافين على سالمتها، أنت بحاجة إذًا للتحدث مع أحد األشخاص. 	 
تحدثي مع شخٍص بالغٍ تثقين فيه/فيها يستطيع مساعدتك في إيجاد الدعم المناسب لصديقتك.	 
تواصلي مع القائمين على خدمات الدعم المعنية لتبحثي ما إذا كان هناك ما يستطيعون القيام به، أو للوصول إلى معلومات عن خدمات 	 

الدعم، وشجعي صديقتك على االتصال بهم. 
ساعدي صديقتك في إيجاد مكاٍن آمن تستطيع البقاء فيه عند الضرورة. 	 

االحترام
ال تثرثري مع اآلخرين عن حالة صديقتك؛ ال تخبري إال شخًصا بالغًا موثوقًا فيه/فيها. 	 
تذكري أن األمر راجٌع لها فيما يخص ترك العالقة أو ترك عائلتها. فغالبًا ما تكون هناك الكثير من التحديات التي تواجه قرار الرحيل وقد 	 

يعرضها ذلك للمزيد من المخاطر، ولذلك كوني صبورة مع صديقتك.
افهمي حدودك وتحدثي مع شخٍص بالغٍ تثقين فيه/فيها عما تشعرين به جراء هذا األمر. فرؤية صديقتك منزعجة سيؤثر عليك وستحتاجين 	 

لالهتمام بنفسك. 


