
تطوير بالغني مرنني وأقوياء
إذا رأى الشباب الوالد أو مقدم الرعاية األاسيس يتعرض للعنف اجلسدي والنفيس فقد يوعانون منه أو يستعملون العنف  يف 

عالقاهتم مع الكبار

ير ما هي القيم اليت حيتاجوهنا لتوجيه حياهتم، وهم يف هذه الفرتة يريدون إختبار  المراهقة هي الفرتة اليت يبدأ فهيا الشباب تقر
المعتقدات والقيم اليت تم متريرها الهيم من قبل  األهل والمدرسني،  وأن جيدون استقالليهتم عن طريق تغيري هندامهم، 

شعرهم، أصدقاهئم والناشطات اليت يشرتكون هبا.  و لماسعدهتم يف رحلهتم اىل بر األمان يف هذه المرحلة من النمو ليصبحوا 
أقوياء، حمرتمني وشباب واثقني بأنفهسم ، فإهنم حباجة اىل أشخاص يثقون هبم وحيرتموهنم وميكهنم األعتماد علهيم ، ليس فقط 

بتوفري األمان العاطفي واجلسدي  ولكن مباسعدهتم أيضا يف فهم حدودهم.

بينما أنت تشاهدي ولدك املراهق ينمو ليصبح امرأة شابة أو رجل، فهم أيضا يراقبونك 

 ويتعلمون ما معىن أن يكون املرء راشدا”.  وكأحد الوالدين أو مقدم الرعاية  

فإنك توفري لهم األثرالقوي يف حياتهم.

غالبا ما يكون الشباب متأثرين بقوة بالعنف العائيل والمزنيل، وقد يكونوا قد عاشوا هذا العنف منذ طفولهتم، ورغبهتم الزائدة يف 
االستقاللية جيعلهم عىل األقل رافضني لإلستمرار يف العيش يف بيئة مزنلية غري آمنة. كثري من الشباب يف خدمات السكن للشباب، 

يبلغون عن حدوث العنف المزنيل يف ارسهم.

ميكن أن يكون العنف المزنيل له اسوأ األثر عىل منو الشباب من االنفصال أو 
الطالق. سواء قررت البقاء يف عالقتك أورحلت ، فإن  ابنتك أو ابنك ويف أغلب 
احلاالت يبقون عىل اتصال بالشخص ذو الترصف العنيف.  هذه النرشة هي حول 

آثار العنف المزنيل والعائيل عىل الشباب، وهي توفر لك اسرتاتيجيات حلمايهتم 
من عواقبه.

 يمكن للشباب إلقاء اللوم على أنفسهم 

بسبب العنف يف البيت وخاصة إ ذا كان مرتكب الجريمة 

يقحمهم ويستصغرهم أو يستفذ والدتهم.



حىت لوكان الشباب يف عائلتك اليرون معاناتك من العنف، فإهنم يتعرضون لإلعتداء يف جمموعة واسعة من الطرق، 
سماع الماشداة، ورؤية أعقاب أعمال العنف مثل الكدمات أوتكسري العظام  أو اإلحاسس باخلوف والتوتر الذي تشعر 

به والدهتم.

إذا كنت تعانني من اإليذاء اجلسدي أ والنفيس أ واجلنيس، فإن ابنتك/ابنك يعاين منه أيضا:

الغضب – سواء كان عليك لعدم مغادرتك العالقة المسيئة أو عىل الميسء  •
العار – الرغبة يف احلفاظ عىل أرسار عائلهتم بعيدا عن أصدقاهئم  •

الرعاية – الرغبة يف محاية والدهتم وأشقاهئم  •
اخلوف – من نتاجئ العنف عىل أنفهسم وعىل أشقاهئم  •

االكتئاب –غري قادرين عىل رؤية إذا ما كانت حياهتم ستتحسن أبدا  •
السلوك العدواين والمعادي للمجتمع - للتنفيس عن غضهبم أو اإلحباط، أو بباسطة تقليد  سلوك  ما اشهدوه   •

يف مزنلهم.
تعاطي المخدرات – للهروب من معاناهتم يف المزنل  •

استخدام العنف يف عالقاهتم اخلاصة  - االعتقاد أن استعمال العنف مع الرشيك، أمر مقبول   •
إخنفاض األداء المدريس بسبب االرهاق ، وعدم وجود احلافز أو الغياب.  •

 ويمكن أن تكون زيادة تصرف املراهقين يف أخذ  املخاطرة هو بسبب 

التوتر املرتبط بالعنف يف املنزل

يواجه الشباب ماسئل هامة جدا” يف احلياة مثل:
هويهتم – ماذا يعين أن يكون ذكرا” أو انىث  •

إجياد عمل واالستقالل المايل  •
حياهتم اجلنسية -  تشكيل عالقات محيمة  •

التعارف واحلفاظ  عىل األصدقاء  •

للقيام بذلك فهم حباجة اىل نظرة إجيا بية ألنفهسم، اإلحاسس بقيمة المعىن، التوجيه والتقييم الشخيص  لماسعدهتم  
اىل اإلنتقال اىل عالم الكبار ذو االسقاللية والمسؤولية .  حيتاج الشباب اىل:

األمان  •
التوقع يف بيئهتم  •

منوذج إحيايب    •
رعايهتم  •

حب غري مرشوط  •
بيئة مزنلية خالية من العنف المزنيل  •

مباذا يفكر الشباب عندما حيصل حولهم العنف المزنيل؟
أريد أن أفعل شيئا إليقاف العنف  •

الأستطيع  الرتكزي بالمدرسة بسبب قلقي عما سوف يكون عليه احلال عندما أعود اىل المزنل  •
أشعر أنين غري مريئ .  عندما يتوقف العنف ال أحد يتحدث عن ذلك وكأن شيئا لم يكن.  •

لماذا اليكون لدي عائلة طبيعية مثل أصدقايئ؟  •
الأريد العودة اىل المزنل ليال” عىل األقل أنا أعلم ما أتوقعه يف المدرسة  •

أريد فقط شخص حيبين، يكون صديقي وياسعدين  •
آمل ان اليكتشف أحدا يف المدرسة ماذا حيصل يف مزنلنا.  •

إنين قلق بأين قد أحتول اىل شخص ميسء أو ياسء اليه أيضا.  •



يحتاج الشباب اىل الدعم من 

داخل وخارج أسرهم ملساعدتهم 

على معرفة الخيارات املتوفرة 

لهم لتكوين أنفسهم كبالغين. إن 

النشوء يف منزل عنيف اليعين 

أن يصبح البالغ بشكل أتوماتيكي 

عنيف أو شخص بالغ سيء 

املعاملة.

ماميكن أن تفعليه ...
العنف هو مسؤولية الشخص الذي يستخدمه، إنه ليس خطأك.  ومع هذا فإن هناك  أشياء ميكنك القيام  هبا 

لماسندة ابنتك/ابنك وتقليل أثر التعرض للعنف . جيب أن تكوين عىل علم بأن ابنتك/ابنك  قدتعرضوا للعنف المزنيل، 
والتحدث معك أومع مستاشر مهين حول مايشعرون به، ياسعدهم يف التغلب عىل اثار العنف المدمرة   

كيفية ماسعدة ابنتك/ابنك:
حتديث إىل أوالدك  عن ماشعرهم، خماوفهم وآمالهم وأحالمهم  •

اسندي أوالدك جلعل العالقات مع أقرباء األرسة واالصدقاء والمدرسني وآخرين من عالمهم االجتماعي موثوق هبا   •
وإجيابية.

أظهري لهم االحرتام وحتديث معهم حول سلوك إحرتام االخرين  •
أظهري إهتماما” مبا يفعلون  - الرياضة، الفن، الموسيقى وجمموعات أصدقاءهم  •

طمئين ابنتك/ابنك أنه طبيعي أن نشعر بالغضب ولكن جيب عدم  اخللط  بني الغضب وبني السلوك العنيف  •
أظهري إلبنتك/ابنك أهتمامك هبم و شجعهيم عىل إجنازاهتم يف المدرسة أو خارجها   •

أخربهيم أنك حتبهيم وأنك فخورة هبم  •

ماذا ميكنك ان تفعيل لنفسك
يادة احلفاظ عىل سالمتك  يف حال قررت البقاء   يوجد أشخاص ميكهنم تقديم المشورة الرسية لماسعدتك يف االختيار وز

يف العالقة السيئة أوالمغادرة.   األولوية هنا هي أنت وسالمة أوالدك.

اتصيل عىل  DVConnect عىل الرقم 811 811 1800  للحصول عىل ماسعدة جمانية رسية  )24 اسعة(

اقرأي  منشورات كل واحدة لها احلق يف االحاسس باألمان يف مزنلها واليت حتتوي عىل اسئلة تأسلها عادة   السيدات 
اللوايت تعرضن للعنف العائيل والمزنيل.   وهي متوفرة عىل :

http://www.noviolence.com.au/public.factsheets/factcheetforwomen.pdf
”fact sheets“ ثم عىل  المنشورات ”resources“ وانقري عىل  الموارد www.noviolence.com.au أو
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كيف ميكنك أن تعريف أن ما كنت تعاين منه هو عنف؟ اأسيل نفسك هذه األسئلة:

هل يرصخ رشيكي ويؤنبين أويؤنب  أوالدي   بانتظام ؟  •

هل أخىش رشيكي احيانا؟  •

هل يؤذيين رشيكي أو هل هيدد بإيذايئ أو إيذاء أوالدي؟  •

هل جيربين رشيكي عىل ممارسة اجلنس بدون رغبيت؟  •

هل أسعى دامئا للحفاظ عىل السالم لمعاجلة سلوك رشيكي ؟  •

هل أنا قلقة من أن سلوك رشيكي ميكن أن يؤثر عىل منو طفيل؟  •

إذا أجبت بنعم عىل أي من هذه االسئلة ، اتصيل  عىل خدمة ماسندة العنف المزنيل، وسوف يوفرون لك خدمة 
جمانية و رسية  دون أن  يصدرون احلكم عليك  ويقدمون لك النصاحئ حلمايتك ومحاية أطفالك

إحبيث عن أقرب مركزخدمة ماسندة العنف  المزنيل

 إن قامئة مجيع خدمات العنف العائيل يف كويزنالند متوفرة عىل
www.noviolence.com.au/supportservices.html

 ,Womensline ،“ وإذا ليس لديك االنرتنيت  ميكن االتصال عىل “ خط الناسء 
DV Connect’s 24 hour عىل هاتف خدمة العنف المزنيل  811 811 1800 خدمة عىل مدار 24 اسعة.

حيصل مركز والية كويزنالند ألحباث العنف المزنيل والعائيل )CDFVR( عىل التمويل المتعارف عليه 
من وزارة المجتعمات يف والية كويزنالند، وذلك لتطوير الموارد التعليمية واألحباث المتعلقة بالعنف 

المزنيل والعائيل يف كويزنالند.
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