
 لقد بدأ يدفعين عندما أصبحت حامال، وكنت مليئة بالكدمات، 

 وبعدها خاف وطلب مين أن الأخرب الطبيب –

“ كنت خائفة فلم أخرب الطبيب.
”

املحافظة عىل سالمتهم
إذا كنت تتعرضني لألذى اجلسدي أو النفيس من قبل رشيكك، فهذا ميكن أن يؤذي طفلك  سواء قبل أو بعد والدهتا/والدته.

إن الرضع واألطفال الصغار حباجة اىل بيئة آمنه لينموا ويصبحوا أطفاال أصحاء ومعدلني جيدا.  إن البيئات اليت يوجد فهيا 
عنف ، ترهيب، خوف وعدم يقني ليست آمنه.

يف حني أن بعض الناس يشعرون أن ترك الرشيك المؤذي سيحرم طفلهم من احلياة العائلية،  فإن براهني قوية تشري اىل أن 
العنف العائيل يؤثر سيئا" عىل منو وتكيف األوالد أكرث من االنفصال أو الطالق.

هيا،  فإن أطفالك يف معظم احلاالت سيبقون عىل اتصال مع الشخص  إذا كنت قد قررت  االستمرار يف العالقة أو أن تغادر
الذي يستخدم العنف. هذه النرشة هي حول آثار العنف المزنيل والعائيل عىل االرضع واألوالد الصغار،   إهنا توفر لك 

اسرتاتيجيات حلماية اطفالك من عواقبه.

ينبغي أن تكون فرتة احلمل وقتا فرحا" لك ولرشيكك – اإلحتفال باحلياة 
اجلديدة اليت ستكون جزءا من خمتطاتكم معا".  إن صحتك  وصحة طفلك 

جيب أن تكون من أولوياتك وأولويات رشيكك.

إذا واجهت عنف جسدي أو جنيس أثناء محلك فقد يتأثر طفلك بذلك يف 
عدد من الطرق مبا يف ذلك:

عدم احلصول عىل رعاية قبل الوالدة أو احلصول علهيا متأخرة  •

تعاطي المخدرات – إذا كنت غري قادرة عىل المحافظة عىل منط حياة   •
صحي والتجئت اىل استخدام السجائر والكحول للماسعدة يف التعامل 

مع الضغوط اليت تعاين مهنا.

تأخري يف منو المخ  •

والدة مبكرة  •

وزن منخفض عند الوالدة  •

صدمة للجنني واإلصابة أو الوفاة  •



حنن نعلم أن بعض الناس يلعبون موسيقاهم المفضلة للجنني قبل والدته خالل فرتة احلمل جلعل الطفل يشعر بالهدوء 
واحلب، ولذلك مباذا يشعر اجلنني عندما تتعرض والدهتم لإلاسءة؟ مباذا يشعر الطفل إذا"؟

إذا كانت والدهتم ترصخ إلهنا كانت جتر عرب الغرفة من شعرها؟  •

إذا كانت والدهتم تلهث للحصول عىل الهواء إلنه كان جيري خنقها؟  •

إذا كانت والدهتم قلقة باستمرار وخائفة وغري قادرة عىل النوم؟  •

إن الرضع واألطفال الصغار ليسوا أبدا" صغارا" كي ال يتأثروا بالعنف المزنيل و العائيل.

العيش باستمرار مع العنف المزنيل والعائيل يؤثر عىل منو المخ عند الرضع و األطفال الصغار، وميكن لهذا التأثري أن 
يكون دائم.

الرضع واألطفال الصغار حباجة اىل كثري من احلنان، واالهتمام االجيايب واالستجابات احلاسسة لمخاوفهم واالنضباط 
واالهتمام المستمر واجراءات منتظمة وبيئة متوقعة وآمنة.

إذا كان طفلك أو رضيعك موجودا" أثناء حادث عنف مزنيل فهم يف خطر من أن:

يتعرضون لالصابة باألدوات المقذوفة   •

يتعرضون للهتديد من أجل أن تقلقي أو تستغييث  •

يتعرضون اىل صدمات نفسية شديدة  •

إن األطفال الذين التزيد أعمارهم عن ستة أاسبيع يظهرون اضطراب واضح عند التعرض للعنف العائيل والمزنيل. إن 
ردة فعل الرضع واألطفال الصغار عىل التوتر واخلوف والعدوان يف بيئهتم تكون قوية.

عندما يوجد العنف بالمزنل فإنه بإمكاهنم :
الشعور بالضغط والتوتر الذي تعاين منه والدهتم  •

تأخري يف تطور النطق واستعمال المراحيض  •

يكونوا عدائيني ورسيعي اإلنفعال وصعب علهيم   • 
الهدوء واالستقرار

خيافون من اللعب ويكونوا دبقني  •

منعزلني  •

الأريد إلبنتي ذات 

العامين أن تراني 

متأذية.  إن نظرة 

الخوف عندها هي 

اسؤا ألم ممكن.

“

”



العنف المزنيل يسبب اخلوف الكثري، والقلق والتوتر لألباء حبيث  أهنم غالبا"  يشعرون بعدم قدرهتم عىل إراحة وهتدئة 
أطفالهم وأوالدهم الصغار وذلك لماسعدهتم عىل الشعور باألمان مرة أخرى.  عندما الجيد الرضع واألطفال الصغار 
الراحة واألمان والسالمة فإن عالقهتم مع الوالدين تصبح  مترضرة وقد يؤدي هذا الرضر اىل ماشكل عاطفية خطرية 

حارضا ومستقبال.

إن استمرار التوتر والخوف والعدوانية يف البيئة التي تعيشين فيها 

يتداخل مع تطوير الرضع واألطفال الصغارللثقة واالستقاللية .

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

لتخفيف تعرض الرضع واألطفال الصغارآلثار العنف حىت لو لم يكن باستطاعتك إخراجهم من الوضع.  إن توفري بيئة 
مليئة باحلب واحلنان عندما تكوين بنفسية جيدة ياسعد طفلك عىل التغلب عىل آثارالرضر الناجم من العيش مع 

العنف المزنيل والعائيل.

كيف ميكنك ماسعدة رضيعك أو طفلك الصغري:
يبا منك وهزي  تعريف عىل مزاجية رضيعك/طفلك الصغري، عىل عالمات التعب أو الضيق.  امحليه /امحلهيا قر  •

بلطف مع استخدام نربة صوت رقيقة لهتدئة وإراحهتا/إراحته من الكدر.

أنظري اىل عيين رضيعك/طفلك الصغري عندما تتكلمني معهم  •

ابتسمي واستخدمي صوتا رقيقا عندماتقومي بتغيري احلفاضات أو عند اإلطعام أو عند ما تقومي بتحميمها/   •
حتميمه

إلعيب ألعابا قصرية مع رضيعك/طفلك الصغري – دغدغة لطيفة, لعبة النظرات اخلاطفة، غين أغاين وأحلان األطفال   •
أو إقرأي لها/له

إتبعي تعليمات طفلك باالتصال معه وقلدي كلماته/كلماهتا وأصواته/أصواهتا – كو ، ببباببا، واتبعي تعليماهتا/  •
تعليماته حسب طريقهتم يف اللعب

استعميل كلمات إجيابية ومشجعة مثال " إنك فتاة جيدة /فىت جيد، إنك مجيلة، ماما حتبك"   •

استخدمي اللماست  الناعمة والقبالت وضمي رضيعك  أو طفلك الصغرياليك بشدة لكي يشعر أو تشعر أهنم يف   •
أمان بني ذراعيك.

حافظي عىل روتني منتظم من وقت وجبات الطعام، أوقات النوم واالستحمام وأوقات الهدوء، هذا جيعل حياة   •
طفلك اليومية هسلة التوقع وياسعدها/ياسعده عىل الشعور باألمان.

انضمي اىل جمموعات اللعب مع طفلك الصغري ، إن االختالط مع أهايل وأطفال آخرين يكون ذو متعة ويؤكد لك   •
أنك تقومني بعمل جيد.

ماذا ميكنك ان تفعيل لنفسك

يادة احلفاظ عىل سالمتك  يف حال قررت  يوجد أشخاص ميكهنم تقديم المشورة الرسية لماسعدتك يف االختيار وز
البقاء يف العالقة السيئة أوالمغادرة.   أالولوية هنا هي أنت وسالمة أطفالك.

اتصيل عىل  DV Connect 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 أسئلة 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

“



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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كيف ميكنك أن تعرف أن ما كنت تعاين منه هو عنف؟ اأسيل نفسك هذه األسئلة....

هل يرصخ رشيكي ويؤنبين أويؤنب أطفايل  بإنتظام ؟  •

هل أخىش رشيكي احيانا؟  •

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

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 ، إتصيل  عىل خدمة ماسندة العنف المزنيل، وسوف يوفرون لك خدمة 
جمانية و رسية  دون أن  يصدرون احلكم عليك  ويقدمون لك النصاحئ حلمايتك ومحاية اطفالك.

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




