
التوجه لطلب المساعدة

عىل املراهق أن يعلم أن ما يحصل له هو مسؤولية 
املعتدي وحده فقط.

وللمراهقة  للمراهق  الدعم  توفري  استطعنا  إذا 
املناسبة  الطرق  وإيجاد  االعتداء  إيقاف  بإمكانه/ها 
عن  الناتجة  األزمة  أو  االعتداء  حادث  مع  للتعامل 
هذا  لتلبية  املوجودة  الدعم  مراكز  خالل  ذلك،من 

الغرض .



لنجعل حياتنا خالية من العنف ..

ما هو العنف؟
هو كل ترصف يقوم به شخص تجاه شخص آخر يظن انه أضعف منه، بهدف السيطره أو اإلساءة 

إليه وإهانته أو التقليل من مكانته أو تقديره لذاته.

العنف الجسدي:
وهو اإليذاء الجسدي،مبايف ذلك الرضب عن طريق استخدام االطراف مثل :األيدي أو األرجل أوأية 
وسائل اخرى كالحزام ،والعصا،الحذاء ،أو استخدام أدوات حادة التي قد تؤذي الرأس و/أوجميع 
اعضاء الجسم ،وقد يرتك العنف الجسدي أحيانا اثار وعالمات عىل الجسد،تبدأ بعالمات أحمرار 
ويتغري لونها تدريجيا تاركاً أثراً حتى شفائها ،كام يخلف هذا النوع من العنف اثارا نفسية شديدة 

عىل الضحية ،الهدف من استخدامه فرض القوة والسيطرة.

العنف النفيس:
ينفذ هذا النوع من العنف عن طريق ترصفات مختلفة : التهديد اللفظي بشكل مبارش أو غري 
مبارش، الشتم، الكالم املهني، والبذْي، تخريب ممتلكات، منع املرصوف، االستخفاف والذليل ،اإلجبار 
عىل االعتذار وطلب السامح ،والتخويف  عىل كافة اشكاله،يصعب متيز هذا العنف باملشاهدة 
،واألرضار الناتجة عنه تظهر عن طريق ترصفات معينة – كالخوف الدائم واملستمر،الشعور بالنقص 
الهدف من  االثار،  باالنتحار، وغريها من  التفكري  والتوتر،  القلق  االنعزال،،  بالنفس،  الثقة  ،وعدم 

استخدام العنف النفيس هو املس باالخرين نفسيا وضعضعة التقدير والتقييم الذايت لالخر

العنف الجنيس: 
هو جرمية عنف يعرب عنها عن طريق استخدام السلوك الجنيس،مثل االساءة والتحرش الجنيس، أو 

االغتصاب، قد يظهر العنف عىل عدة اشكال:
• استعامل الكلامت والتعليقات الجنسية بشكل مبارش أو غري مبارش.  

• املضايقة الهاتفية، أو عن طريق االنرتنت   
• املالحقة الجنسية مثل ملس الجسد بشكل مقصود،واالدعاءأنها غري مقصودة  

• محاولة  االغتصاب.  
• االعتداء عىل األطفال واملراهقني،وذلك بفرض السلوك الجنيس مبوافقة او بدون موافقة او   

عن قصد او غري قصد. 
امراض  العزلة،  الجنيس _أرضار نفسية ،جسدية وعقلية، مثل  العنف  التي يخلفها  االثار  ومن 
جنسية، حدوث حمل، نزيف دموي يف منطقة األعضاء التناسلية، الخوف باستمرار ، الهدف من 
استخدام العنف الجنيس هو السيطرة عىل الضحية دون موافقتها، إهانتها، وليس إشباع الرغبة  

الجنسية.
ان كل شخص مهام كان عمره ، معرض ألي نوع من انواع العنف، وقد يحدث هذا بكل مكان- 

يف البيت، يف الشارع،يف املدرسة، يف اماكن مغلقة أو مفتوحة وبأي ساعة من ساعات اليوم.

االعتداء الجنيس عىل املراهقني /املراهقات:
االعتداء الجنيس عىل املراهقني /املراهقات قديتم بعدة اشكال :

• التفوه بتعابري جنسية دون موافقة الطرف االخر   
• مضايقات جنسية عىل الهاتف او عن طريق االنرتنت   

• كشف االعضاء الجنسية امام االخرين  
• اسرتاق النظر   

• مداعبة الجسد أو االعضاء الجنسية مبوافقة او دون موافقة عن قصد او غري قصد    
• االغتصاب أو محاولة االغتصاب  

• االغتصاب الجامعي  

• استغالل العالقات من قبل شخص ذو سلطة معينة عىل املراهق/ة  
• إن االعتداء الجنيس بحق املرهقني/ات يحدث مببادرة شخص معروف للضحية وغري مرفق   

بالعنف الجسدي بالرضورة.
• ان الغالبية من املراهقني /ات التبلغ عن الحادث،وذلك الن غالبيتهم يشعرون بأن االخرين   
ال يصدقونهم ،واليتعاطفون مع قضيتهم بجدية من ناحية ومن ناحية اخرى يشعرون بالذنب 
وخوفهم من العقاب ،وقد يكون ذلك بسبب اإلخالصوالتعلق النفيس الذي نجح املعتدي بنسجه 
بطرق املراوغة  للمعتدي ما يتبعه من الشعور بالذنب وغريه،وعادة ما يشاركون عن االعتداء 

ألصدقائهم أو لصديقاتهن .
• يرغب املعتدي بأن تبقى ضحيته صامتة ،ولذلك يلجأ اىل تهديدها باالنتقام فيام لو تحدثت   
ويزرع يف قلبها الشعور بالخجل والذنب واالرتباك،وعادة مايرغم املراهقني بواسطة التهديد عىل 
ابقاء ماحدث رسا كنوع من العالقة بني املعتدي والضحية ،وقد يستخدم املعتدي أساليب عدة 

للتقرب من املراهق/ة مثل الرشوة،والخدع ،وزرع الخوف ،استعامل القوة والعنف الجسدي.

مؤرشات االعتداء:
• الشعور بالذنب  

• الخوف واألرتباك  
• شعور قاس مع الذات  

• تراجع يف الدراسة   
• االبتعاد عن االصدقاء  

• أمراض جنسية  
• تغرير يف الكالم مثل )كالم ميلء بالتناقضات(  
• فقدان القدرة عىل الرتكيز والثقة باالخرين   

• البلبلة والتشويش   


