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رسالة الهالي طالب المرحلة فوق االبتدائية

  
  

  ,االهالي الكرام
  

اليات نود أن نشارآكم من خالل هذه الرسالة بالموضوع الذي بادرنا في تفعيله في المدرسة والذي يتضمن حقبة من الفع

في هذا ). 9.1.2011-14.1.2011(ضمن اسبوع منع العنف الجنسي والذي سيقام في االسبوع الثاني من شهر آانون الثاني 

االسبوع وآجزء من العمل الدائم في مجال المهارات الحياتية مع الطالب سيتم الترآيز على موضوع التعرف والكشف عن االيذاء 

  .اء نفس الجيلالجنسي بين مجموعة االصدقاء ابن

ايذاء جنسي قد يكون نتيجة تعرض بالغ لقاصر أو . لألسف الشديد ال يمر يوم دون أن نسمع عن حدوث اعتداء جنسي

تتوطد عادة عالقة المراهق باصدقاءه ويضحون هم مستودع اسراره ولذلك تكون لمجموعة , في جيل المراهقة .قاصر لقاصر

االبحاث تؤآد أن في غالبية الحاالت يتم حفظ تجربة التعرض لاليذاء .  في حياة المراهقاالصدقاء ابناء نفس الجيل قيمة آبيرة

هذا . وفي بعض الحاالت التي يقرر فيها االبناء الكشف عّما تعرضوا له فانهم غالبًا ما يفضلون مشارآة أصدقاءهم, الجنسي بالسر

ن يقرر أصدقاءهم الكشف لهم عن تعّرضهم لتحرش أو اعتداء الواقع يفرض علينا العمل على االصدقاء أبناء نفس الجيل الذي

  .جنسي وتذويدهم بمهارات واليات للتعامل مع هذا الكشف

  

فإن هدف المدرسة من هذا االسبوع هو العمل على تطوير مقدرة الطالب على التعرف وتمييز احداث التحرش , من هنا

بها لبالغ ذو مسؤولية في البيئة المقربة لهم بهدف وقف االيذاء والتمكن من واالعتداء الجنسي التي يتعرض لها اصدقاءهم والتوجه 

اننا نطمح ايضًا لتطوير المقدرة على فهم الفروقات ما بين االنقاذ والوشاية وتذويت قيمة المسؤولية المتبادلة بين . العالج

ة أو العامل النفسي في \ة التربوي\لحديث مع ابناءآم على الموضوع ويمكنكم مشارآة المستشارندعوآم بهذا لمواصلة ا. االصدقاء

  .المدرسة بكل تساؤل أو تخبط بالموضوع

  

  :اليكم بعض النقاط التي يمكنكم التكلم عليها مع ابناءآم في الموضوع

  . المشاعر في تصرفاتكماعتمدوا على هذه. اصغوا لمشاعر عدم الراحة واالستياء التي قد تختلجكم  •

  ".ال"من حقكم أن تقولوا . ال تسمحوا ألي آان أن يفعل ما هو ضد رغبتكم! جسمكم ملككم  •

  .شارآوا انسان بالغ تثقون به بالضائقة التي تمرون بها.ال تبقوا وحيدين مع أسرارِِ تضايقكم  •

    لمحن أصدقائكم واذا لم عجزتم عنأصغوا. نةحاولوا التمييز بين الوشاية وبين تقديم المساعدة لصديق في مح  •

  .توجهوا انتم ألنه بامكانكم تقليص مدى معاناتهم, اقناعهم في التوجه لتلقي المساعدة   

  .داخل المجموعة التي قد تنجرف للمبادرة في اعتداء جنسي" ال"آونوا الصوت الذي يقول   •

  .م أيضًاال تتوقعوا أن ما يالئمكم جنسيًا قد يالئم غيرآ  •

  . للمعتدى عليه- على الصعيدين الجسدي والنفسي-االعتداء الجنسي يسيئ بشكل آبير  •

  توجيه , ايذاء جسدي, تالعب وتضليل, استعمال القوة: تصرفات جنسية مرفوضة على أحد االطراف يبادر بها االخر من خالل  •

  .تعتبر مخالفة قانونية جزائية, ضغط وتهديدات   

  نحن نعلم أن الطالب هم ذوو . االجتماعية لدى الطالب والتي تؤثر على منع حدوث اعتداء جنسي هي امر بالغ األهميةالقيادة   •

.تأثير على أصدقائهم في أوضاع آهذه    


