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الشرارة
تبت في قضايا اإلنتهاكات واإلعتداءات
جمعية إستشارية
الشرارة
جمعية
مسجلة و النساء.
األطفال
الجنسية على
جمعية معنية بحماية األطفال و النساء من االنتهاكات الجنسية
من حق أي إنسان طلب المساعدة إن إقتضى األمر وله الحق
أيضا بسالمة جسده.

بإمكانكم الوصول الينا على العنوان التالي:
المدخل الرئيسي:

Max-Brauer-Allee 134.
22767 Hamburg

الشرارة

جمعية مسجلة

جمعية معنية بحماية األطفال و النساء من االنتهاكات الجنسية

باٍمكان االَباء واألمهات ،المدرسات و المدرسين  ،األقارب،
المعارف وبالتأكيد األطفال و اليافعين أيضا القدوم الينا وطلب
المساعدة.
تعرضن في فترة الطفولة
أيضا النساء البالغات ،الالتي َ
لإلعتداء ،يجدون لدينا المساعدة والدعم.

األطفال واليافعين في المحيط
كيف أستطيع وقاية
نحن نقدم المشورة:
السبييل في
وماهو
سريةر،
المخاط
أعيشه من
الذي
بشكل مجان
تامة و
بوثوق وب
ـ
على الهاتف
حمايتهم ـ
نتهاكات الجنسية
من اال

ـ في مقابلة شخصية عندنا أو نحدد معا مكان هادئ في
المنطقة التي تسكن أنت فيها .باٍمكانك أيضا اٍصطحاب
صديقة /صديق أو قريب.
ـ على بريدنا األلكتروني
ـ مع مترجمة أو مترجم ،في حال رغبتك في ذلك.

info@zuendfunke-hh.de
info@zuendfunke-hh.de
www.zuendfunke-hh.de
www.zuendfunke.de

أوقات االٍتصال الهاتفي لإلستشارة وتحديد موعد
رقم الهاتف

040 / 890 12 15
:

:

أهم شئ لدينا ،هو حماية الطفل و رعايته و أن يكبر من غير
عنف.

أيام اإلسبوع

من

إلى

األثنين

17.30

19.30

معا سوية نبحث عن الحلول.

الثالثاء

10:00

12:00

األربعاء

13:00

15:00

الجمعة

10:00

12:00

في حال تركك لرسالة صوتية على مسجل الهاتف ,سوف
نعاود االٍتصال بك الحقا
يتم دعمها من قبل مدينة هامبورغ

www.zuendfunke-hh.de

كيف أستطيع وقاية األطفال واليافعين في المحيط
الذي أعيشه من المخاطر ،وماهو السبيل في
حمايتهم من االنتهاكات الجنسية

اإلنتهاكات و التجاوزات الجنسية

من هو الفاعل؟

ماذا بأمكانكم أن تفعلونه؟

ما معنى ذلك؟

أن األشخاص الذين يقومون باإلساءة لألطفال واإلعتداء عليهم
هم نادراً من الغرباء .فهم على األغلب معروفون من قبل
األطفال أنفسهم و عوائلهم أيضا ً و موضع ثقتهم في نفس
الوقت ،وذلك بحكم موقعهم اإلجتماعي المقبول مثل المعلم أو
رجل الدين أو المدرب الرياضي أو حتى بحكم إنتمائهم للعائلة.

يجب اإلطالع الوافي على موضوع اإلنتهاكات الجنسية،
وبهذا يكون بإستطاعتكم حماية األطفال بشكل أفضل و نحن في
خدمتكم دوماً.

نحن نتحاورهنا ليس فقط حول اإلنتهاكات الجنسية على
األطفال الذين تم اإلعتداء عليهم جنسياً.
فقبل حدوث ذلك  ,يخوض الطفل غالبا ً حاالت أخرى مؤسفة و
ممنوعة وغير مستحبة تماماً .منها على سبيل المثال أن يُالمس
الطفل األعضاء التناسلية الشخاص بالغين أو إلتقاط صور
للطفل وهو عاري .والبعض منهم يُرغم على مشاهدة أفالم
جنسية ،أو مالمسة أعضاءه التناسلية بنفسه.
ويحدث أحيانا ً بأن اطفاالً أكبرسنا ً أو شبابا ً يافعين يُالمسون
األطفال الصغار بطريقة غير مُستحبة .هذا غير مقبول
وينعكس سلبا ً على الطرفين ،على األطفال الصغار المتعرضين
لهذه الحالة وعلى الشباب أنفسهم أيضا ً !
إذا كانت لديكم أية إستفسارات حول الموضوع  ،فإن جمعيتنا
في خدمتكم دوماً.

نحن نعلم بأن اإلنتهاكات الجنسية تحصل في كل مكان ،ولذلك
ليس هناك أي داعي بشعور الشخص بالخجل بسبب إنتماءه
االجتماعي .فالذنب يقع فقط على عاتق المقترف أو المقترفة.
المهم هنا هو مساعدة األطفال الذين يتعرضون لهذه الحاالت

www.zuendfunke-hh.de

إن مقترفي تلك اإلساءات يكونون على األغلب من الرجال.
ولكن النساء اليستثنون من تلك اإلنتهاكات.
األطفال المتعرضون لتلك اإلعتداءات ،الصبيان منهم والفتيات
أيضا ً هم على حد سواء ضحية هذه اإلساءات.
األطفال و اليافعين يحتاجون لدعمنا و مؤازرتنا لهم ،حيث إن
الذنب لهم فيما يتعرضون له من إساءات.

أمهلوا أطفالكم الوقت الكافي لكي يتحدثوا عن تفاصيل حياتهم
اليومية  ،و بهذا ُتسنح لهم الفرصة للتعبير عن همومهم و
مشاكلهم .يجب اإلصغاء لهم ومنحهم ثقتكم الكاملة بهم .يجب
عليكم مواساتهم إن إستلزم األمر.
في حالة عدم إطمئنانكم أو عندما يخبركم شخص ما عن حادث
يخص اإلنتهاكات الجنسية  :يجب عليكم أخذ المشورة و
المساعدة .التلزم نفسك بالبقاء وحيداً في هذه الحالة فنحن في
خدمتكم دوما ً.
ال تأخذ زمام األمور بنفسك لتتكلم مع المُق َت ِرف أو المُق َت ِرفة.
ألنه بهذا سوف ينفي ما فعله ويأخذ حذره و إحتياطاته الالزمة.
ً
سوية فيما إذا كانت هناك ضرورة لتدخل
يجب أن نفكر
الشرطة .إذ أنه في حالة تقديم بالغ بذلك سوف يكون التراجع
عنه ليس ممكنناً.

