
هيئة التحرير

النا�رش

فرقة العمل لدى املفّو�ض امل�ستقل املعني 

بق�سايا العتداء اجلن�سي على الأطفال

Glinkastraße 24 | 10117 Berlin

الو�ضع

كانون الثاين/يناير 2016

معلومات اإ�ضافّية  

E-Mail:kontakt@ubskm.bund.de :الربيد الإلكرتوين

www.beauftragter-missbrauch.de

www.kein-raum-fuer-missbrauch.de  

www.hilfeportal-missbrauch.de

Twitter: @ubskm_de :تويرت

تلفون للم�ضاعدة عند االعتداء اجلن�ضي

530 55 22 0800 )جماناً وب�سكل جمهول(

املجل�س املركزي للم�ضلمني يف اأملانيا

www.zentralrat.de

ميكنكم طلب هذه الن�رشة ومواد اخرى حتت عنوان:

store.kein-raum-fuer-missbrauch.de

عزيزتي القارئة، عزيزي القارئ،

اأنتم حتمون الأطفال من خالل 

اتخاذكم الإجراءات الالزمة! 

العنف اجلن�سي يتواجد لالأ�سف 

يف كل مكان: يف الأ�رسة، يف 

ريا�ض الأطفال، يف ماآوي الأطفال، 

يف نوادي ال�سباب، يف املدار�ض، 

يف املرافق ال�سكنية، يف جمال 

جمموعات فر�ض العمل ف�سالً عن الأن�سطة الرتفيهية ويف الطريق 

اإىل البيت. امل�سلمون ل ي�ستخّفون هذا اخلطر ويريدون امل�ساهمة 

بدورهم لكي تبقى هذه املناطق حتت احلماية وبالأحرى يف الأماكن 

اأي�ساً حيث توجد فجوات فيتم الك�سف عنها واإغالقها.

القراآن يذكرنا ن�سب اأعيننا على الدوام، بالّتعامل مع اأطفالنا 

ة كاملة: »بايعوين على اأن ل تُ�رسكوا بالله �سيئاً، ول 
ّ
مب�سوؤولي

هتان تفرتونه بني 
ُ
 ت�رسقوا، ... ، و ل تقتلوا اأولدكم، ول تاأنوا بب

اأيديكم واأرجلكم، ول تع�سوين يف معروف. اأتوا ببهتان » )احلديث 

رقم 0018 و 6801(

ب املعاناة الرهيبة 
ّ
العنف اجلن�سي �سد الأطفال واملراهقني يُ�سب

حلياة ل تزال �سابة. دعونا جنعل معاً اأماكن اآمنة، حيث ميكثون 

م معاجلة هذه امل�ساألة! دعونا نعمل معاً 
ّ
فيها. لي�ض علينا اأن نحر

نحو ثقافة تبحث بعناية وال�ستجابة لها. نحن نريد معاجلة هذه 

امل�سكلة على وجه التحديد �سويّاً مع املفّو�ض امل�ستقل املعني 

بق�سايا العتداء اجلن�سي - لتوفري حماية اأف�سل لأطفالنا – 

اأح�ساننا جميعاً ،اإذا جاز يل اأن اأقول ذلك.

اأمين مزيك

رئي�س املجل�س املركزي للم�ضلمني يف اأملانيا ZMD( .e.V( اإحتاد م�ضّجل.

عزيزتي القارئة، عزيزي القارئ،

اإن احلماية �سد العتداء اجلن�سي 

على الأطفال هي مهمة تعنينا 

جميعاً. لأنه فقط عندما نتحدث 

ف على 
ّ
عن هذه امل�ساألة، والتعر

الأخطار واأن نعرف اأين ميكن اأن جند 

امل�ساعدة وامل�سورة، تُ�سنح عندئٍذ 

لنا الفر�سة حلماية اأطفالنا من 

ذلك. فاإن عامل الإحراج وال�سعور بالعار يرّد الكثري من النا�ض عن 

احلديث حول هذا املو�سوع وعن احل�سول على املعلومات عنه. اأوّد اأن 

اأ�سجعكم للتطرق اإىل معاجلة هذه امل�ساألة لأن الوالدين ميكنهمم 

حماية بناتهم واأبنائهم ب�سكل اأف�سل. ل ميكن لالأطفال اأن اميكن 

لالأطفال اأن يحموا اأنف�سهم مبفردهم! فهي حتتاج الأ�رس واملعلمني 

واملربني والكثري من البالغني الآخرين الذين يهتّمون باأن تبقى الأماكن 

التي تتواجد فيها الأطفال وال�سباب اآمنة من جمال �سوء املعاملة.

وي�رسين اأن املجل�ض املركزي للم�سلمني يف اأملانيا يعمل بجهد يف 

 دعم الهدف امل�سرتك حلماية الأطفال ب�سكل اأف�سل وبا�ستمرار 

من العتداء عليها. 

يوهان�ض- ڤيلهلم روريغ

املفّو�س امل�ضتقل املعني بق�ضايا االعتداء اجلن�ضي على االأطفال

UBSKM_ZentralratDerMuslime_105x210_Flyer_ICv2_RZ02_AR.indd   1 20.01.16   17:33



هيئة التحرير

النا�رش

فرقة العمل لدى املفّو�ض امل�ستقل املعني 

بق�سايا العتداء اجلن�سي على الأطفال

Glinkastraße 24 | 10117 Berlin

الو�ضع

كانون الثاين/يناير 2016

معلومات اإ�ضافّية  

E-Mail:kontakt@ubskm.bund.de :الربيد الإلكرتوين

www.beauftragter-missbrauch.de

www.kein-raum-fuer-missbrauch.de  

www.hilfeportal-missbrauch.de

Twitter: @ubskm_de :تويرت

تلفون للم�ضاعدة عند االعتداء اجلن�ضي

530 55 22 0800 )جماناً وب�سكل جمهول(

املجل�س املركزي للم�ضلمني يف اأملانيا

www.zentralrat.de

ميكنكم طلب هذه الن�رشة ومواد اخرى حتت عنوان:

store.kein-raum-fuer-missbrauch.de

عزيزتي القارئة، عزيزي القارئ،

اأنتم حتمون الأطفال من خالل 

اتخاذكم الإجراءات الالزمة! 

العنف اجلن�سي يتواجد لالأ�سف 

يف كل مكان: يف الأ�رسة، يف 

ريا�ض الأطفال، يف ماآوي الأطفال، 

يف نوادي ال�سباب، يف املدار�ض، 

يف املرافق ال�سكنية، يف جمال 

جمموعات فر�ض العمل ف�سالً عن الأن�سطة الرتفيهية ويف الطريق 

اإىل البيت. امل�سلمون ل ي�ستخّفون هذا اخلطر ويريدون امل�ساهمة 

بدورهم لكي تبقى هذه املناطق حتت احلماية وبالأحرى يف الأماكن 

اأي�ساً حيث توجد فجوات فيتم الك�سف عنها واإغالقها.

القراآن يذكرنا ن�سب اأعيننا على الدوام، بالّتعامل مع اأطفالنا 

ة كاملة: »بايعوين على اأن ل تُ�رسكوا بالله �سيئاً، ول 
ّ
مب�سوؤولي

هتان تفرتونه بني 
ُ
 ت�رسقوا، ... ، و ل تقتلوا اأولدكم، ول تاأنوا بب

اأيديكم واأرجلكم، ول تع�سوين يف معروف. اأتوا ببهتان » )احلديث 

رقم 0018 و 6801(

ب املعاناة الرهيبة 
ّ
العنف اجلن�سي �سد الأطفال واملراهقني يُ�سب

حلياة ل تزال �سابة. دعونا جنعل معاً اأماكن اآمنة، حيث ميكثون 

م معاجلة هذه امل�ساألة! دعونا نعمل معاً 
ّ
فيها. لي�ض علينا اأن نحر

نحو ثقافة تبحث بعناية وال�ستجابة لها. نحن نريد معاجلة هذه 

امل�سكلة على وجه التحديد �سويّاً مع املفّو�ض امل�ستقل املعني 

بق�سايا العتداء اجلن�سي - لتوفري حماية اأف�سل لأطفالنا – 

اأح�ساننا جميعاً ،اإذا جاز يل اأن اأقول ذلك.

اأمين مزيك

رئي�س املجل�س املركزي للم�ضلمني يف اأملانيا ZMD( .e.V( اإحتاد م�ضّجل.

عزيزتي القارئة، عزيزي القارئ،

اإن احلماية �سد العتداء اجلن�سي 

على الأطفال هي مهمة تعنينا 

جميعاً. لأنه فقط عندما نتحدث 

ف على 
ّ
عن هذه امل�ساألة، والتعر

الأخطار واأن نعرف اأين ميكن اأن جند 

امل�ساعدة وامل�سورة، تُ�سنح عندئٍذ 

لنا الفر�سة حلماية اأطفالنا من 

ذلك. فاإن عامل الإحراج وال�سعور بالعار يرّد الكثري من النا�ض عن 

احلديث حول هذا املو�سوع وعن احل�سول على املعلومات عنه. اأوّد اأن 

اأ�سجعكم للتطرق اإىل معاجلة هذه امل�ساألة لأن الوالدين ميكنهمم 

حماية بناتهم واأبنائهم ب�سكل اأف�سل. ل ميكن لالأطفال اأن اميكن 

لالأطفال اأن يحموا اأنف�سهم مبفردهم! فهي حتتاج الأ�رس واملعلمني 

واملربني والكثري من البالغني الآخرين الذين يهتّمون باأن تبقى الأماكن 

التي تتواجد فيها الأطفال وال�سباب اآمنة من جمال �سوء املعاملة.

وي�رسين اأن املجل�ض املركزي للم�سلمني يف اأملانيا يعمل بجهد يف 

 دعم الهدف امل�سرتك حلماية الأطفال ب�سكل اأف�سل وبا�ستمرار 

من العتداء عليها. 

يوهان�ض- ڤيلهلم روريغ

املفّو�س امل�ضتقل املعني بق�ضايا االعتداء اجلن�ضي على االأطفال

UBSKM_ZentralratDerMuslime_105x210_Flyer_ICv2_RZ02_AR.indd   1 20.01.16   17:33

هيئة التحرير

النا�رش

فرقة العمل لدى املفّو�ض امل�ستقل املعني 

بق�سايا العتداء اجلن�سي على الأطفال

Glinkastraße 24 | 10117 Berlin

الو�ضع

كانون الثاين/يناير 2016

معلومات اإ�ضافّية  

E-Mail:kontakt@ubskm.bund.de :الربيد الإلكرتوين

www.beauftragter-missbrauch.de

www.kein-raum-fuer-missbrauch.de  

www.hilfeportal-missbrauch.de

Twitter: @ubskm_de :تويرت

تلفون للم�ضاعدة عند االعتداء اجلن�ضي

530 55 22 0800 )جماناً وب�سكل جمهول(

املجل�س املركزي للم�ضلمني يف اأملانيا

www.zentralrat.de

ميكنكم طلب هذه الن�رشة ومواد اخرى حتت عنوان:

store.kein-raum-fuer-missbrauch.de

عزيزتي القارئة، عزيزي القارئ،

اأنتم حتمون الأطفال من خالل 

اتخاذكم الإجراءات الالزمة! 

العنف اجلن�سي يتواجد لالأ�سف 

يف كل مكان: يف الأ�رسة، يف 

ريا�ض الأطفال، يف ماآوي الأطفال، 

يف نوادي ال�سباب، يف املدار�ض، 

يف املرافق ال�سكنية، يف جمال 

جمموعات فر�ض العمل ف�سالً عن الأن�سطة الرتفيهية ويف الطريق 

اإىل البيت. امل�سلمون ل ي�ستخّفون هذا اخلطر ويريدون امل�ساهمة 

بدورهم لكي تبقى هذه املناطق حتت احلماية وبالأحرى يف الأماكن 

اأي�ساً حيث توجد فجوات فيتم الك�سف عنها واإغالقها.

القراآن يذكرنا ن�سب اأعيننا على الدوام، بالّتعامل مع اأطفالنا 

ة كاملة: »بايعوين على اأن ل تُ�رسكوا بالله �سيئاً، ول 
ّ
مب�سوؤولي

هتان تفرتونه بني 
ُ
 ت�رسقوا، ... ، و ل تقتلوا اأولدكم، ول تاأنوا بب

اأيديكم واأرجلكم، ول تع�سوين يف معروف. اأتوا ببهتان » )احلديث 

رقم 0018 و 6801(

ب املعاناة الرهيبة 
ّ
العنف اجلن�سي �سد الأطفال واملراهقني يُ�سب

حلياة ل تزال �سابة. دعونا جنعل معاً اأماكن اآمنة، حيث ميكثون 

م معاجلة هذه امل�ساألة! دعونا نعمل معاً 
ّ
فيها. لي�ض علينا اأن نحر

نحو ثقافة تبحث بعناية وال�ستجابة لها. نحن نريد معاجلة هذه 

امل�سكلة على وجه التحديد �سويّاً مع املفّو�ض امل�ستقل املعني 

بق�سايا العتداء اجلن�سي - لتوفري حماية اأف�سل لأطفالنا – 

اأح�ساننا جميعاً ،اإذا جاز يل اأن اأقول ذلك.

اأمين مزيك

رئي�س املجل�س املركزي للم�ضلمني يف اأملانيا ZMD( .e.V( اإحتاد م�ضّجل.

عزيزتي القارئة، عزيزي القارئ،

اإن احلماية �سد العتداء اجلن�سي 

على الأطفال هي مهمة تعنينا 

جميعاً. لأنه فقط عندما نتحدث 

ف على 
ّ
عن هذه امل�ساألة، والتعر

الأخطار واأن نعرف اأين ميكن اأن جند 

امل�ساعدة وامل�سورة، تُ�سنح عندئٍذ 

لنا الفر�سة حلماية اأطفالنا من 

ذلك. فاإن عامل الإحراج وال�سعور بالعار يرّد الكثري من النا�ض عن 

احلديث حول هذا املو�سوع وعن احل�سول على املعلومات عنه. اأوّد اأن 

اأ�سجعكم للتطرق اإىل معاجلة هذه امل�ساألة لأن الوالدين ميكنهمم 

حماية بناتهم واأبنائهم ب�سكل اأف�سل. ل ميكن لالأطفال اأن اميكن 

لالأطفال اأن يحموا اأنف�سهم مبفردهم! فهي حتتاج الأ�رس واملعلمني 

واملربني والكثري من البالغني الآخرين الذين يهتّمون باأن تبقى الأماكن 

التي تتواجد فيها الأطفال وال�سباب اآمنة من جمال �سوء املعاملة.

وي�رسين اأن املجل�ض املركزي للم�سلمني يف اأملانيا يعمل بجهد يف 

 دعم الهدف امل�سرتك حلماية الأطفال ب�سكل اأف�سل وبا�ستمرار 

من العتداء عليها. 

يوهان�ض- ڤيلهلم روريغ

املفّو�س امل�ضتقل املعني بق�ضايا االعتداء اجلن�ضي على االأطفال

UBSKM_ZentralratDerMuslime_105x210_Flyer_ICv2_RZ02_AR.indd   1 20.01.16   17:33



 من يرتكب 

االعتداء اجلن�ضي

العتداء اجلن�سي يحدث يف حوايل 80 اإىل 90 يف املئة من احلالت من 

ل 
َ
ل الرجال وال�سبان الذكور ويف حوايل 10 اإىل 20 يف املئة من ِقب

َ
ِقب

الن�ساء واملراهقات. العتداء اجلن�سي �سائع اأي�سا بني اأقرانهم �سواء 

يف مرحلة الطفولة اأو يف �سّن املراهقة.

 اأين يحدث 

االعتداء اجلن�ضي؟

العتداء اجلن�سي يحدث ب�سكل رئي�سي يف اإطار حلقة من الأ�سدقاء 

واملعارف، يف اجلوار ويف القرابة وكذلك يف الأ�رسة نف�سها. وهذا يعني 

يف معظم احلالت اأّن اجلاين اأو اجلانية يعرف اأو تعرف الفتاة او ال�ساب 

ة. وي�ستغّل اجلاين اأو اجلانية يف كثري من احلالت ثقة الفتاة اأو 
ّ
ال�سحي

الفتى، واأحيانا عاطفة اأو احرتام الكبار اأو الأ�سخا�ض الذين يتمّتعون 

بال�سلطة. والبع�ض منهم يراهن على اأن الطفل امل�ساب �سيحتفظ 

باحلادث لنف�سه، لأنه يريد اأن يحمي الأ�رسة. ويحاول اجلاين اأي�ساً 

ك�سب الثقة والتمّلق واإثارة الإعجاب عند والدّي ال�سحية واأ�رسته 

اأو الأ�سخا�ض الآخرين لكي ل ي�ساورهم ال�سك. في�سل الأمر اإىل اأّن 

مثل تلك الأفعال ل ئوؤخذ على عاتق اجلاين، ويُ�سّك بدلً عن ذلك 

ة الأطفال. 
ّ
مب�سداقي

يحدث العتداء اجلن�سي اأي�ساً يف الأماكن التعليمية والريا�سية 

واملرافق الرتفيهية حيث يق�سي الأطفال واملراهقني اأوقاتهم فيها. 

ال�سخ�ض الذي يريد اأن يعتدي جن�سيا على الفتيان والفتيات يختار 

 غالبا املهن الرتبوية اأو الإجتماعية حيث من املمكن ب�سهولة 

ب من الأطفال واملراهقني. ي�ستفيد اجلناة اأو 
ّ
وب�سكل دائم التقر

 اجلانيات على �سبيل املثال من �سمعة املوؤ�س�سات الرتبويّة اأو 

دة  واملعرتف بها ومن ثقة 
ّ
 الريا�سية اأو موؤ�ّس�سات الكني�سة اجلي

الآباء التي يقّدمونها لهم.

 االإعتداء ال يحدث 

عن طريق ال�ضدفة

العتداء اجلن�سي هو فعل خمطط له والذي غالياً ما يكون قد متّ 

نة. فاإن الإعتداء اجلن�سي 
ّ
ة معي

ّ
التح�سري له بعناية وبا�سرتاتيجي

لي�ض م�ساألة جن�سية غري من�سبطة، واإّنا ا�ستخدام ال�سلطة على 

�ض النا�ض ومن بينهم ـ الأطفال 
ّ
ال�سعفاء بو�سائل جن�سية. ويتعر

اأي�ساً ـ ب�سكل خا�ض للمعاناة ب�سبب التعّدي اجلن�سي. في�سعر 

ال�سحايا باخلجل والذنب في�سمتون على ذلك، وهذا جزء من خطة 

اجلاين. واإن كان الوالدين يعرفون والأطفال وال�سباب قد يتعّلمون 

اأنّهم ل مُيكن اأبداً اأن يكونوا ُمذنبني يف هذه امل�ساألة ويتكّلمون مع 

اأ�سخا�ض جديري الّثقة بهذا املو�سوع، ف�ستكون تلك خطوة هامة 

حلماية الفتيات والفتيان من العتداء اجلن�سي عليهم.

 ما هو العنف 

اجلن�ضي؟

العتداء اجلن�سي على الأطفال دون �سن 14 عاماً هو اأي فعل 

ة 
ّ
جن�سي  يحدث مع اأو اأمام الأطفال، لأن الأطفال ل تعي اأهمي

 وعواقب اأعمال اجلن�ض عند البالغني اأو املراهقني. ولأنّها بالتايل 

تتاأثر نف�سياً ب�سببها. �سواء اإن قاوم الطفل، اأو عار�ض، اأو اإذا كان 

 موافقاً على ذلك فاإن الأمر ل يهم. وامل�سوؤولية تقع متاماً على 

 اجلاين اأو اجلانية. يُ�ساغ اإداء هذا الفعل عند املراهقني اإىل �سن 

16 اأو 18 عاماً باأنّه عبارة عن �سوء املعاملة، عندما يكونوا هوؤلء 

مكّلفني بهم يف التعليم اأو الرعاية اأو عندما يتعلق الأمر ببناتهم 

واأبنائهم، واأحفادهم وبنات اأو اأبناء األأخ اأو الأخت )الذمام(. وحُتظر 

اأي�ساً الأفعال اجلن�سية مع ال�سباب اأو ال�ّسابات حّتى �سّن 18 

مقابل دفع املال اأو حتت الإكراه.

 وميكن الطالع على املزيد من التفا�سيل عن هذه وغريها 

 من الأنظمة حتت عنوان �سبكة الإنرتنت التايل: 

www.beauftragter-missbrauch.de

هل توجد هناك قواعد حول كيفية احرتام البالغني   » 
احلدود ال�ضخ�ضية واجل�ضديّة  للفتيات والفتيان؟

هل توجد هناك قواعد مماثلة للتعامل مع االأطفال   »
واملراهقني فيما بينهم؟

هل يُعر�س عقد جل�ضات اأم�ضيات اأولياء االأمر حول   » 
مو�ضوع العنف اجلن�ضي وطرق الوقاية؟ هل توؤخذ الرغبات 

الثقافية والدينية املختلفة بهذا ال�ضاأن بعني االعتبار؟

هل توجد هناك م�ضاريع الوقاية للبنات والبنني؟ كيف   »
�ضتكون م�ضاركة الوالدين يف هذه العرو�س؟

هل �ضيتلّقى العاملون والعامالت يف املوؤ�ّض�ضة تدريباً   »
خا�ضاً؟ هل �ضرياعي املو�ضوع مطالب امل�ضائل الدينية 

والثقافية؟

ما هو مركز االإر�ضاد الذي تعمل معه املوؤ�ّض�ضة يف احلاالت   »
املحددة واملتعّلقة بالعنف اجلن�ضي واملتعّلقة  بالوقاية؟ 

هل توجد هناك �ضالحّيات يف الت�ضاور  مع ال�ضياقات 

الثقافية املختلفة؟

هل يوجد هناك �رشكاء يف احلوار داخل وخارج املن�ضاأة   »
 للبنني والبنات و للوالدين واالأخ�ّضائيني، عندما يراقب 

 اأو يفرت�س هوؤالء هذه االنتهاكات يف جتاوز احلدود اأو 

االعتداء اجلن�ضي؟

 �ضتقومون بخطوة ملمو�ضة من خالل مراعاة خمّطط 

 احلماية ملكافحة العنف اجلن�ضي.  فيمكنكم الت�ضاور مع 

اإدارة املوؤ�ّض�ضة والكوادر املخت�ّضة ومع االأّمهات واالآباء االآخرين 

حول االأ�ضئلة املطروحة كالّتايل:

يريد املفو�ض امل�ستقل املعني بق�سايا العتداء اجلن�سي من خالل 

املبادرة »ل جمال لالإعتداء اجلن�سي،« زيادة الوعي حول هذا املو�سوع 

عن  ائيني والوالدين. وينبغي ت�سجيعهم لالإ�ستف�سار   عند الأخ�سّ

خمّططات احلماية �سد العنف اجلن�سي يف املن�ساآت والطلب من 

اأجلها على �سبيل املثال يف املراكز النهارية لرعاية الأطفال واملدار�ض، 

ة. ل ت�ساعد خمّططات 
ّ
ة والرتفيهي

ّ
والكنائ�ض، واملرافق الريا�سي

احلماية يف حت�سني احلماية فقط من العتداء اجلن�سي داخل املن�ساأة، 

واإّنا ت�ساهم اأي�ساً يف دعم الفتيات والفتيان الذين يعانون من 

الإعتداء اجلن�سي مل�ساورة اأ�سخا�ض جديري الّثقة للح�سول منهم 

على امل�ساعدة املطلوبة. العديد من الأطفال املت�رسرين يجدون 

�سعوبة يف التحدث عن معاناتهم مع اآبائهم واأمهاتهم، على 

الرغم من اأن لديهم ثقة كبرية بهم. ولكن القلق الذي يراودهم يف 

حتميل والديهم عبء امل�سكلة، مينعهم من الإقدام على ذلك. ولهذا 

فاإنّهم  بحاجة ما�ّسة اأكرث لّلجوء اإىل الت�ساور مع اأ�سخا�ض يحظون 

على الثقة بهم على �سبيل املثال يف جمتمعات القيم الدينية.

�ضاهموا يف امل�ضاعدة!
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 من يرتكب 

االعتداء اجلن�ضي

العتداء اجلن�سي يحدث يف حوايل 80 اإىل 90 يف املئة من احلالت من 

ل 
َ
ل الرجال وال�سبان الذكور ويف حوايل 10 اإىل 20 يف املئة من ِقب

َ
ِقب

الن�ساء واملراهقات. العتداء اجلن�سي �سائع اأي�سا بني اأقرانهم �سواء 

يف مرحلة الطفولة اأو يف �سّن املراهقة.

 اأين يحدث 

االعتداء اجلن�ضي؟

العتداء اجلن�سي يحدث ب�سكل رئي�سي يف اإطار حلقة من الأ�سدقاء 

واملعارف، يف اجلوار ويف القرابة وكذلك يف الأ�رسة نف�سها. وهذا يعني 

يف معظم احلالت اأّن اجلاين اأو اجلانية يعرف اأو تعرف الفتاة او ال�ساب 

ة. وي�ستغّل اجلاين اأو اجلانية يف كثري من احلالت ثقة الفتاة اأو 
ّ
ال�سحي

الفتى، واأحيانا عاطفة اأو احرتام الكبار اأو الأ�سخا�ض الذين يتمّتعون 

بال�سلطة. والبع�ض منهم يراهن على اأن الطفل امل�ساب �سيحتفظ 

باحلادث لنف�سه، لأنه يريد اأن يحمي الأ�رسة. ويحاول اجلاين اأي�ساً 

ك�سب الثقة والتمّلق واإثارة الإعجاب عند والدّي ال�سحية واأ�رسته 

اأو الأ�سخا�ض الآخرين لكي ل ي�ساورهم ال�سك. في�سل الأمر اإىل اأّن 

مثل تلك الأفعال ل ئوؤخذ على عاتق اجلاين، ويُ�سّك بدلً عن ذلك 

ة الأطفال. 
ّ
مب�سداقي

يحدث العتداء اجلن�سي اأي�ساً يف الأماكن التعليمية والريا�سية 

واملرافق الرتفيهية حيث يق�سي الأطفال واملراهقني اأوقاتهم فيها. 

ال�سخ�ض الذي يريد اأن يعتدي جن�سيا على الفتيان والفتيات يختار 

 غالبا املهن الرتبوية اأو الإجتماعية حيث من املمكن ب�سهولة 

ب من الأطفال واملراهقني. ي�ستفيد اجلناة اأو 
ّ
وب�سكل دائم التقر

 اجلانيات على �سبيل املثال من �سمعة املوؤ�س�سات الرتبويّة اأو 

دة  واملعرتف بها ومن ثقة 
ّ
 الريا�سية اأو موؤ�ّس�سات الكني�سة اجلي

الآباء التي يقّدمونها لهم.

 االإعتداء ال يحدث 

عن طريق ال�ضدفة

العتداء اجلن�سي هو فعل خمطط له والذي غالياً ما يكون قد متّ 

نة. فاإن الإعتداء اجلن�سي 
ّ
ة معي

ّ
التح�سري له بعناية وبا�سرتاتيجي

لي�ض م�ساألة جن�سية غري من�سبطة، واإّنا ا�ستخدام ال�سلطة على 

�ض النا�ض ومن بينهم ـ الأطفال 
ّ
ال�سعفاء بو�سائل جن�سية. ويتعر

اأي�ساً ـ ب�سكل خا�ض للمعاناة ب�سبب التعّدي اجلن�سي. في�سعر 

ال�سحايا باخلجل والذنب في�سمتون على ذلك، وهذا جزء من خطة 

اجلاين. واإن كان الوالدين يعرفون والأطفال وال�سباب قد يتعّلمون 

اأنّهم ل مُيكن اأبداً اأن يكونوا ُمذنبني يف هذه امل�ساألة ويتكّلمون مع 

اأ�سخا�ض جديري الّثقة بهذا املو�سوع، ف�ستكون تلك خطوة هامة 

حلماية الفتيات والفتيان من العتداء اجلن�سي عليهم.

 ما هو العنف 

اجلن�ضي؟

العتداء اجلن�سي على الأطفال دون �سن 14 عاماً هو اأي فعل 

ة 
ّ
جن�سي  يحدث مع اأو اأمام الأطفال، لأن الأطفال ل تعي اأهمي

 وعواقب اأعمال اجلن�ض عند البالغني اأو املراهقني. ولأنّها بالتايل 

تتاأثر نف�سياً ب�سببها. �سواء اإن قاوم الطفل، اأو عار�ض، اأو اإذا كان 

 موافقاً على ذلك فاإن الأمر ل يهم. وامل�سوؤولية تقع متاماً على 

 اجلاين اأو اجلانية. يُ�ساغ اإداء هذا الفعل عند املراهقني اإىل �سن 

16 اأو 18 عاماً باأنّه عبارة عن �سوء املعاملة، عندما يكونوا هوؤلء 

مكّلفني بهم يف التعليم اأو الرعاية اأو عندما يتعلق الأمر ببناتهم 

واأبنائهم، واأحفادهم وبنات اأو اأبناء األأخ اأو الأخت )الذمام(. وحُتظر 

اأي�ساً الأفعال اجلن�سية مع ال�سباب اأو ال�ّسابات حّتى �سّن 18 

مقابل دفع املال اأو حتت الإكراه.

 وميكن الطالع على املزيد من التفا�سيل عن هذه وغريها 

 من الأنظمة حتت عنوان �سبكة الإنرتنت التايل: 

www.beauftragter-missbrauch.de

هل توجد هناك قواعد حول كيفية احرتام البالغني   » 
احلدود ال�ضخ�ضية واجل�ضديّة  للفتيات والفتيان؟

هل توجد هناك قواعد مماثلة للتعامل مع االأطفال   »
واملراهقني فيما بينهم؟

هل يُعر�س عقد جل�ضات اأم�ضيات اأولياء االأمر حول   » 
مو�ضوع العنف اجلن�ضي وطرق الوقاية؟ هل توؤخذ الرغبات 

الثقافية والدينية املختلفة بهذا ال�ضاأن بعني االعتبار؟

هل توجد هناك م�ضاريع الوقاية للبنات والبنني؟ كيف   »
�ضتكون م�ضاركة الوالدين يف هذه العرو�س؟

هل �ضيتلّقى العاملون والعامالت يف املوؤ�ّض�ضة تدريباً   »
خا�ضاً؟ هل �ضرياعي املو�ضوع مطالب امل�ضائل الدينية 

والثقافية؟

ما هو مركز االإر�ضاد الذي تعمل معه املوؤ�ّض�ضة يف احلاالت   »
املحددة واملتعّلقة بالعنف اجلن�ضي واملتعّلقة  بالوقاية؟ 

هل توجد هناك �ضالحّيات يف الت�ضاور  مع ال�ضياقات 

الثقافية املختلفة؟

هل يوجد هناك �رشكاء يف احلوار داخل وخارج املن�ضاأة   »
 للبنني والبنات و للوالدين واالأخ�ّضائيني، عندما يراقب 

 اأو يفرت�س هوؤالء هذه االنتهاكات يف جتاوز احلدود اأو 

االعتداء اجلن�ضي؟

 �ضتقومون بخطوة ملمو�ضة من خالل مراعاة خمّطط 

 احلماية ملكافحة العنف اجلن�ضي.  فيمكنكم الت�ضاور مع 

اإدارة املوؤ�ّض�ضة والكوادر املخت�ّضة ومع االأّمهات واالآباء االآخرين 

حول االأ�ضئلة املطروحة كالّتايل:

يريد املفو�ض امل�ستقل املعني بق�سايا العتداء اجلن�سي من خالل 

املبادرة »ل جمال لالإعتداء اجلن�سي،« زيادة الوعي حول هذا املو�سوع 

عن  ائيني والوالدين. وينبغي ت�سجيعهم لالإ�ستف�سار   عند الأخ�سّ

خمّططات احلماية �سد العنف اجلن�سي يف املن�ساآت والطلب من 

اأجلها على �سبيل املثال يف املراكز النهارية لرعاية الأطفال واملدار�ض، 

ة. ل ت�ساعد خمّططات 
ّ
ة والرتفيهي

ّ
والكنائ�ض، واملرافق الريا�سي

احلماية يف حت�سني احلماية فقط من العتداء اجلن�سي داخل املن�ساأة، 

واإّنا ت�ساهم اأي�ساً يف دعم الفتيات والفتيان الذين يعانون من 

الإعتداء اجلن�سي مل�ساورة اأ�سخا�ض جديري الّثقة للح�سول منهم 

على امل�ساعدة املطلوبة. العديد من الأطفال املت�رسرين يجدون 

�سعوبة يف التحدث عن معاناتهم مع اآبائهم واأمهاتهم، على 

الرغم من اأن لديهم ثقة كبرية بهم. ولكن القلق الذي يراودهم يف 

حتميل والديهم عبء امل�سكلة، مينعهم من الإقدام على ذلك. ولهذا 

فاإنّهم  بحاجة ما�ّسة اأكرث لّلجوء اإىل الت�ساور مع اأ�سخا�ض يحظون 

على الثقة بهم على �سبيل املثال يف جمتمعات القيم الدينية.

�ضاهموا يف امل�ضاعدة!
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هيئة التحرير

النا�رش

فرقة العمل لدى املفّو�ض امل�ستقل املعني 

بق�سايا العتداء اجلن�سي على الأطفال

Glinkastraße 24 | 10117 Berlin

الو�ضع

كانون الثاين/يناير 2016

معلومات اإ�ضافّية  

E-Mail:kontakt@ubskm.bund.de :الربيد الإلكرتوين

www.beauftragter-missbrauch.de

www.kein-raum-fuer-missbrauch.de  

www.hilfeportal-missbrauch.de

Twitter: @ubskm_de :تويرت

تلفون للم�ضاعدة عند االعتداء اجلن�ضي

530 55 22 0800 )جماناً وب�سكل جمهول(

املجل�س املركزي للم�ضلمني يف اأملانيا

www.zentralrat.de

ميكنكم طلب هذه الن�رشة ومواد اخرى حتت عنوان:

store.kein-raum-fuer-missbrauch.de

عزيزتي القارئة، عزيزي القارئ،

اأنتم حتمون الأطفال من خالل 

اتخاذكم الإجراءات الالزمة! 

العنف اجلن�سي يتواجد لالأ�سف 

يف كل مكان: يف الأ�رسة، يف 

ريا�ض الأطفال، يف ماآوي الأطفال، 

يف نوادي ال�سباب، يف املدار�ض، 

يف املرافق ال�سكنية، يف جمال 

جمموعات فر�ض العمل ف�سالً عن الأن�سطة الرتفيهية ويف الطريق 

اإىل البيت. امل�سلمون ل ي�ستخّفون هذا اخلطر ويريدون امل�ساهمة 

بدورهم لكي تبقى هذه املناطق حتت احلماية وبالأحرى يف الأماكن 

اأي�ساً حيث توجد فجوات فيتم الك�سف عنها واإغالقها.

القراآن يذكرنا ن�سب اأعيننا على الدوام، بالّتعامل مع اأطفالنا 

ة كاملة: »بايعوين على اأن ل تُ�رسكوا بالله �سيئاً، ول 
ّ
مب�سوؤولي

هتان تفرتونه بني 
ُ
 ت�رسقوا، ... ، و ل تقتلوا اأولدكم، ول تاأنوا بب

اأيديكم واأرجلكم، ول تع�سوين يف معروف. اأتوا ببهتان » )احلديث 

رقم 0018 و 6801(

ب املعاناة الرهيبة 
ّ
العنف اجلن�سي �سد الأطفال واملراهقني يُ�سب

حلياة ل تزال �سابة. دعونا جنعل معاً اأماكن اآمنة، حيث ميكثون 

م معاجلة هذه امل�ساألة! دعونا نعمل معاً 
ّ
فيها. لي�ض علينا اأن نحر

نحو ثقافة تبحث بعناية وال�ستجابة لها. نحن نريد معاجلة هذه 

امل�سكلة على وجه التحديد �سويّاً مع املفّو�ض امل�ستقل املعني 

بق�سايا العتداء اجلن�سي - لتوفري حماية اأف�سل لأطفالنا – 

اأح�ساننا جميعاً ،اإذا جاز يل اأن اأقول ذلك.

اأمين مزيك

رئي�س املجل�س املركزي للم�ضلمني يف اأملانيا ZMD( .e.V( اإحتاد م�ضّجل.

عزيزتي القارئة، عزيزي القارئ،

اإن احلماية �سد العتداء اجلن�سي 

على الأطفال هي مهمة تعنينا 

جميعاً. لأنه فقط عندما نتحدث 

ف على 
ّ
عن هذه امل�ساألة، والتعر

الأخطار واأن نعرف اأين ميكن اأن جند 

امل�ساعدة وامل�سورة، تُ�سنح عندئٍذ 

لنا الفر�سة حلماية اأطفالنا من 

ذلك. فاإن عامل الإحراج وال�سعور بالعار يرّد الكثري من النا�ض عن 

احلديث حول هذا املو�سوع وعن احل�سول على املعلومات عنه. اأوّد اأن 

اأ�سجعكم للتطرق اإىل معاجلة هذه امل�ساألة لأن الوالدين ميكنهمم 

حماية بناتهم واأبنائهم ب�سكل اأف�سل. ل ميكن لالأطفال اأن اميكن 

لالأطفال اأن يحموا اأنف�سهم مبفردهم! فهي حتتاج الأ�رس واملعلمني 

واملربني والكثري من البالغني الآخرين الذين يهتّمون باأن تبقى الأماكن 

التي تتواجد فيها الأطفال وال�سباب اآمنة من جمال �سوء املعاملة.

وي�رسين اأن املجل�ض املركزي للم�سلمني يف اأملانيا يعمل بجهد يف 

 دعم الهدف امل�سرتك حلماية الأطفال ب�سكل اأف�سل وبا�ستمرار 

من العتداء عليها. 

يوهان�ض- ڤيلهلم روريغ

املفّو�س امل�ضتقل املعني بق�ضايا االعتداء اجلن�ضي على االأطفال
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