
 
 خط الهاتف المساعد ألزمات االغتصاب في اسكوتالندا

)وجهاز تسجيل+ هاتف مجاني (   
                     

08088010302 
  
أن خط الهاتف المساعد ألزمة االغتصاب يوفرالدعم الواسع ألسكوتالندا و خط معلومات مساعد لكل 

الخط . يهم متى واين حصل هذا فرد تجاوزعمرة الثالثة عشر والذي تاثر بالعنف الجنسي ، ال 
 مساءا الى منتصف الليل ، سبعة أيام في االسبوع ،ويوفر دعم أضافي من 6المساعد مفتوح من 

ويدعم خط الهاتف المساعد ايضا االصدقاء . المعلومات ألزمة االغتصاب والتي هي مجانية وسرية 
 وألآتشاف طرق دعم للناجين من .واالقارب الراغبين في التكلم عن تاثير آشف المعلومات عنهم 

أن خط الهاتف المساعد يمنح خدمة جهاز التسجيل لالشخاص القليلي السمع والصم  . العنف الجنسي 
.    ويستطيع ان يرتب مع مترجمي اللغات أذا آانت لغتك االم ليست أنجليزية   

 
  واالصدقاء الناجينلعوائلمعلومات ل

 
ما يقولة الناجين من األغتصاب أو االساءة الجنسية ، فيما أذا تم         من المهم جدا االستماع وتصديق 

االعتداء عليهم االن أو يريدون التكلم عن أحداث حصلت لفترة من الزمن ، على سبيل المثال في أيام                  
هذا الكتيب يصبوا الى اعطاء بعض المعلومات المساعدة في آيفية االستجابة أذا آنت في                     . طفولتهم  

ة احد أفراد أسرتك أو صديق بالتكلم عن ما مر بة من تجربة األغتصاب أو حتى                  موقف يبدا في  
تستطيع وبصورة فعالة ان تساعد هذا الفرد أو           .  االساءة الجنسية التي تعرض لها اثناء طفولتة            

 .    الصديق عن طريق افساح المجال والوقت لة للتكلم           
 

 بعض ردود الفعل للعنف الجنسي 
 

لف عن االخر فأن تاثير العنف الجنسي وطرق التعامل معة يختلف من شخص وبما ان آل فرد يخت
هناك شعور دفين لكيفية االستجابة للعنف الجنسي ، وهي غير حاسمة على االطالق وربما . ألخر

. يعاني منها الناجون بعض الشئ أو ربما ال يشعروا بالمعانات اثناء فترة النقاهة   
 

ربما يشعرون أنهم .  ألي غرض هم المالمون على ما حصل لهم ربما يشعر الناجون بالذنب أو
ليسوا ذو قيمة ويفقدون الثقة بأنفسهم وباالخرين وهذا بطبيعتة أمر طبيعي بعد ما مر بة من صدمة 

.  مؤلمة   
 
اذا آان االعتداء حديث العهد فمن المحتمل ان صديقك أو قريبك ال يزال في صدمة ، رد فعل بعض 

حذرين وفي حالة هدوء تام ،وربما تكون ردود االخرين هو البكاء وعدم تصديق ما الناس يكونوا 
حدث لهم ، أنة امر طبيعي في المرور بهذة التجربة من المزاجية المتأرجحة و الشعور بالخجل 

. والقذارة والغضب والخوف   
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الكثير الذين .عتداء وال يستبعد أن يمر صديقك أو قريبك بتلك االحاسيس بعد فترة وجيزة من زمن اال

وشبية ذلك تمر في . نجوا من العنف الجنسي آانت تالزمهم الكوابيس باالحداث التي مرت بهم 
ذاآرتهم  حالة أعتداء قد مرت بهم في الماضي يعاد شريط أحداثها ائناء يقضتهم وتسمى هذة الحالة 

. أسترجاع الذاآرة   
 

 ان تسبب في أحداث مجموعة عوامل تشمل الرائحة حالة استرجاع الذاآرة مؤلمة جدا حيث يمكنها
تتحرر ذآريات االعتداء أما عن طريق . واللمس و الموقع أو تفاصيل تذآر الناجين باالعتداء 

آل هذا بدورة مؤلم جدا وآثير من الناس . االحالم أو أسترجاع الذاآرة أثناء اليقضة أو ربما معا 
أن الذي يحصل هو جزء من أجراءات .  ليست القضية ولكن هذة. يضنوا أنهم أصابوا بالجنون 

الى ان يجدوا بانفسهم ما هو شكل . الشفاء الذي بواسطتة يتم استعادة ذآريات االساءة التي مروا بها 
أذا آانت لدى الشخص الذي تدعمة حالة أسترجاع الذاآرة فمن الممكن مساعدتة بهذة . القرار المتخذ 

. شخاص بالجلوس وطمأنهم بانها مجرد ذآريات من الماضي ليس اال الحالة  أطلب من هؤالء اال  
 

أطلب منهم التنفس بصورة طبيعية وختم اقدامهم ومالحظة ما حولهم مثال ذلك لون صبغ الغرفة ، 
التكلم عن الكوابيس . ربط رباط مطاطي على رسغهم ،آل هذة االمور تساعد في الترآيز بالحاضر 

ائدة ، حاول ان تستنتج ما هو الشئ الذي آان يستهدفهم ، أذا آان التغير في وأسترجاع الذآريات لها ف
.  روتينهم اليومي أو بعض االحداث قد تساعد في السيطرة عليهم   

 
هذة الحاالت مرعبة . ممارست هذة التكتيكات عامل مساعد أذا آان صديقك أو قريبك في حالة ذعر 

وهي ردود افعال طبيعية ألستهداف ما هو الشئ الذي . ة بحد ذاتها وفقدان السيطرة قد تكون مؤلم
.يجعل الناجين يشعرون بالتهديد   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آيف يمكن أن أساعد؟ 
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ومن الطبيعى أن يكون لديك مشاعر قوية تجاه . هناك عدة طرق لمساعدة الناجين من العنف الجنسي

لغضب ، األلم ، األرتباك ، الخلط ، الصدمة ربما تشعر با. ا حدث لهذى يتحدث عماذالشخص ال
أن مشاعرك طبيعية ومفهومة وقد تساعد . وعليه ربما تكون غير متأآد من الطريقة المثلى لألستجابة

. فى توفير الدعم ومناقشة ما هو أحساسك ومساعدتك فى آيفية لعب دور المساند  
 

 السهل البدء فى الحديث عن حادثة ظلت ومن غير. تقوله فى وقتهم الخاص/  الى ما يقوله –أستمع 
. ان الفاعل قد يكون هددالضحية بطريقة ما حتى يطمئن للسرية. محفوظة لوقت طويل  

 
لك؟ من المهم ذا يفعلون ذولما. ب الناس عن األغتصاب أو التحرش الجنسيذ من النادر أن يك–أعلم 

. تصديق ما يقولون  
 

. بكاء جزء من عملية العالج مشاعر وقرارات آالهما ، ان ال–أحترم   
 

لك وال يمكن القاء ذ لم يسأل أى منهما عن التحرش أو أنهما يستحقان – ليس خطأ أى منهما –آر ذت
. أن اللوم يقع على الفاعل. اللوم عليهما فى تجنب التحرش  

 
ى ه العملية تحتاج الذه. أن شجاعة الشخص الناجى وحديثه يجب األعتراف واألعجاب بها –أعرف 

. شجاعة عالية فى مواجهة المخاوف وأيضا الحديث عن أى تجربة جنسية  
 

  ... ممنوع
 

" ا وفجأة تم األهتمام بها اآلن؟ذولما" " زمن بعيدذحدثت من"ال تقل . ا الموضوعذال تقل لهم أنسوا ه
.  بعضا من الوقت وبعض الناس يحاولون سد الطريق أو نسيان األحداث المأساويةذأن العالج يأخ

آر يحدث عند حدوث بعض المناسبات مثال عند ذأن الت. ه أحدى الطرق فى التعايش مع ما حدثذه
.... والدة طفل ، برنامج تلفزيونى ، الزواج ، تغيير وظيفة ، بدء عالقة جديدة الخ   

 
و ا حدثت فى الصغر ربما حاولوا الحديث ولكنهم أهملوا أذا. ا لم يتحدثوا فى وقت مبكرذال تسأل لما
معظم الناس يحاول أن يخبر أحدا فى . ربما يكونوا خائفين من الحديث عن أى شىء. لم يصدقوهم

. وقت ما  
 

أنهم يحتاجون أن يسيطروا على قراراتهم الخاصة فى المسائل التى تؤثر . ا يفعلونذال تخبرهم عما
. عليك مساعدتهم فى أآتشاف الخيارات المتاحة لهم. عليهم  

 
عندما يكونوا جاهزين . لى عمل ، أو التحدث عن أشياء غير مؤهلين لمواجهتهاال تضغط عليهم ع

.  سيتحدثوا  
 
 

آر عملية تحرش فى الماضى وقد سد الطريق عليها ، قد ذفى حال تعرض شريك حياتك لألعتداء أو ت
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لها األتصال بالشرطة؟ / هل من الممكن له   

 
وقد . سئولية حماية سالمتهمان آنت ولي أمر أو مربي لطفل صغير تحدث عن تحرش تقع عليك م

وقد تكون على معرفة أو . ا الموضوع أو قد تحاول أنكارهذتجد صعوبة فى تصديق الصراحة به
ان األطفال ال يعرفون األفعال الجنسية . بون عن التحرش الجنسيذان األطفال ال يك. عالقة بالفاعل

تشعر بالغضب لما حدث وقد قد . لكذوال يتصرفون بشكل غير الئق جنسيا ما لم يفرض عليهم 
أنها درجة عالية من األخالص من طفل يتحدث . نب والتقصير فى عدم حمايتهمذينتابك شعور بال

ا رأيت فى ردود فعلك ما يساعد فى ذوا. بصراحة ، انك لم تفشل تجاههم وثقتهم بك ال تقدر بثمن
 مرآز الدعم ضد الموضوع وأثره عليك يمكن األتصال بهاتف خدمات أزمات األغتصاب أو

. األغتصاب المحلي  
 

عدد آبير من الناجين ، من المراهقين الى آبار السن ، أختاروا عدم األتصال بالشرطة فى حالة 
ا ذوهناك جملة من األسباب لمثل ه. وهناك عدد من الناجين ال يتحدثون على األطالق. العنف الجنسي

ة شخص ما ، يخافون من عدم تصديقهم ، التصرف ؛ قد يكون قد تم تهديدهم ، يحاولون حماي
ومن المفهوم أنك تطلب العدالة آلالمهم ، ولكن من .  أحساسهم بالعار أو شعورهم بأنه ال توجد مشكلة

ومن المهم أيضا أنهم يسيطرون على ما حدث ، السيطرة التى ينكرها . قرارها/ المهم أحترام قراره 
. الفاعل  

 
 

ا من األوقات ذشرطة ووصلت القضية الى المحكمة قد يكون ها أتصل صديقك أو قريبك بالذا
ومن المفيد طلب المساعدة   . األجراءات القانونية مخيفة ، سيتم سرد ما حصل للمحكمة. الصعبة
. أو المساعدة الشخصية) ا رغبواذا(قريب / ه العملية من صديق ذأثناء ه  

 
ا عن مشاعري؟ ذما  

 
ومن الهام جدا طلب المساعدة . بتجربة مأساوية تسبب لك الضيقان مشاهدة شخص تهتم بأمره ويمر 

حاول أن تسأل صديق . ه المساعدة ، يصبح من الصعب عليك أن تكون سندا لهمذوبدون ه. لشخصك
.   تثق به أو فرد من األسرة أو أتصل بالمرآز المحلي    

 
 

 مراآز أزمات األغتصاب المحلية 
 
 

01224620772 : ضد األغتصاب والتحرشأبردين مرآز الدعم   
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08001214685:بيوت األزمات االغتصاب& مرآز أرآايل   

 
01382201291:دندي مرآز أغتصاب النساء والتحرش الجنسي  

 
01315569437:أدنبرة مرآز أغتصاب النساء والتحرش الجنسي  

 
01415523200:جالسكو مرآز ازمات االغتصاب  

 
01563541769:تصابمرآز شرق أيرشاير للنصائح ومعلومات االغ  

 
01698527003:مرآز النارآشاير الزمات االغتصاب  

 
01738630965:آنروس& مرآز بيرث ألزمات االغتصاب والتحرش بالنساء بيرث   

 
01851709695:مرآز آيلز الغربية الزمات االغتصاب  
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            معلومات لألصدقاء واألقارب
                         

 
Information  for  friends  &  relatives 
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