
معلومات للقادة 
الدينيين والمجتمعيين 

الذين يستجيبون للعنف 
المنزلي والعائلي

المجتمعات والعدالة

هل أنتم قادة دينيون أو مجتمعيون 
تستجيبون للعنف المنزلي والعائلي داخل 

مجتمعكم؟

لقد طّورنا إرشادات لمساعدتكم في إعانة 
شخص ما يطلب المساعدة بشأن العنف 

المنزلي والعائلي.
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•  االستجابة لألشخاص الذين يتعرضون 
3 للعنف المنزلي والعائلي 

•  االستجابة لألشخاص الذين 
7 يستخدمون العنف 

9 •  وسائل االتصاالت المفيدة 

11 •  تدوين المالحظات 

 •  هل كنتم تعلمون؟ بعض الحقائق 
12 عن العنف المنزلي والعائلي 

 •  زيادة مستوى الوعي في 
13 مجتمعكم. 

لمعرفة المزيد حول مواضيع محددة 
تتعلق بالعنف المنزلي والعائلي، يرجى 

زيارة صفحات المواقع اإللكترونية 
التالية:

معلومات عن العنف المنزلي والعائلي 	

www.dcj.nsw.gov.au/children-
and-families/family-domestic-

and-sexual-violence/about-
domestic-and-family-violence/
what-is-domestic-and-family-

violence.html

الشرطة والمساعدة القانونية والقانون 	

www.dcj.nsw.gov.au/children-and-
families/family-domestic-and-sexual-

violence/police--legal-help-and-the-
law.html

اإلبالغ اإللزامي 	

www.facs.nsw.gov.au/families/
Protecting-kids/mandatory-reporters/

how-to

كيف تحافظون على سالمتكم 	

www.dcj.nsw.gov.au/children-and-
families/family-domestic-and-sexual-

violence/how-to-stay-safe.html

هل لديكم مالحظات حول هذا المحتوى؟

شاركوا بتعليقاتكم أو مخاوفكم:

www.surveymonkey.com/r/ZJ8QK8L

 توفر هذه اإلرشادات معلومات 
حول ما يلي:

المحتويات

http://www.dcj.nsw.gov.au/children-and-families/family-domestic-and-sexual-violence/about-domestic-and-family-violence/what-is-domestic-and-family-violence.html
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االستجابة لألشخاص الذين 
يتعرضون للعنف المنزلي والعائلي

بصفتكم قادة مجتمعيين أو دينيين، قد يتّم االتصال بكم من قبل شخص ما يتعّرض للعنف المنزلي والعائلي. 
دليل المحادثة هذا هو مثال على كيفية االستجابة بأمان لمن يطلب المساعدة. ليس من السهل دائمًا التعّرف 

على العنف المنزلي والعائلي، وقد ال يخبركم الناس بشكل مباشر أنهم يتعّرضون للعنف المنزلي والعائلي. لمعرفة 
www.dcj.nsw.gov.au/children-and-families/ :المزيد حول التعرف على العنف المنزلي والعائلي

family-domestic-and-sexual-violence/about-domestic-and-family-violence/what-
is-domestic-and-family-violence.html

قد تكون االستجابة للعنف المنزلي والعائلي مهمة صعبة. في حالة الشك، اتبعوا الخطوات التالية:

1.  استمعوا برحابة صدر

2.  أّيدوا صحة مخاوفهم

3.  اعرضوا عليهم خيارات الدعم واإلحاالت

يظهر دليل المحادثة، في الصفحات التالية كيفية استخدام هذه الخطوات في محادثة مع الشخص الذي يطلب 
المساعدة.

إذا لم تكونوا متأكدين من شيء ما، فيرجى االتصال بالخط المحلي للعنف المنزلي في والية نيو ساوث ويلز 
)NSW Domestic Violence Line( على الرقم 463 656 1800 للحصول على نصيحة سرية.

قبل متابعتكم، تذكّر وا ما يلي:
إذا شاهدتم حادثة عنف أو كنتم تعتقدون بأّن شخصًا ما في خطر مباشر، 

يجب عليكم االتصال بالشرطة على الرقم 000.

يعتبر شيئًا ما خطرًا مباشرًا إذا:

كان يحدث اآلن 	

كان هناك خوفًا مباشرًا على وشك الحدوث 	

كان يهدد الحياة. 	

إذا كان األطفال معنيين 
باألمر:

إّنه لمن الملزم على القادة الدينيين اإلبالغ عن إساءة 
معاملة األطفال إلى خط المساعدة الخاص بحماية 

الطفل )child protection helpline( إذا اشتبهوا 
في إساءة معاملة األطفال أو شاهدوها أو تّم إبالغهم 
عنها. إذا كنتم ترغبون في معرفة المزيد حول اإلبالغ 

 عن إساءة معاملة األطفال:
www.facs.nsw.gov.au/families/

Protecting-kids/mandatory-reporters/
about

http://www.dcj.nsw.gov.au/children-and-families/family-domestic-and-sexual-violence/about-domestic-and-family-violence/what-is-domestic-and-family-violence.html
http://www.dcj.nsw.gov.au/children-and-families/family-domestic-and-sexual-violence/about-domestic-and-family-violence/what-is-domestic-and-family-violence.html
http://www.dcj.nsw.gov.au/children-and-families/family-domestic-and-sexual-violence/about-domestic-and-family-violence/what-is-domestic-and-family-violence.html
http://www.facs.nsw.gov.au/families/Protecting-kids/mandatory-reporters/about
http://www.facs.nsw.gov.au/families/Protecting-kids/mandatory-reporters/about
http://www.facs.nsw.gov.au/families/Protecting-kids/mandatory-reporters/about
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افعلوا
تأكدوا من أنكم تفهمون الموقف بدقة 	

خذوا مخاوفهم على محمل الجد 	

تأكدوا من أن محادثتكم ال يمكن أن  	
يسمعها اآلخرون.

تجّنبوا
إصدار أحكاما سريعة 	

طلب إثبات عن العنف 	

أن تطلبوا بأن يصبروا على المسيء. 	

1.  استمعوا برحابة صدر

هم: هل لديك بضع دقائق للحديث عن شيء ما؟

أنتم: نعم بالطبع. هل انَت/أنِت بخير؟

هم: بالحقيقة لست متأكد/ة مما إذا كنُت بخير. اني أواجه بعض المشاكل مع شريك/ة حياتي.

أنتم: أنا آسف لسماع ذلك، هل تشعر/ين بالراحة في إخباري بالمزيد؟

هم: من الصعب حقًا التحدث عن األمر. كان يصرخ/ كانت تصرخ علي في كل مرة أعود فيها إلى 
المنزل من العمل أو عندما أعود من زيارة والدتي. تعّرضت والدتي للسقوط مؤخرًا وأحتاج إلى 

زيارة منزلها أكثر من المعتاد. شريك/ة حياتي يتصل/تتصل بي طوال الوقت عندما أكون هناك. لقد 
أخفى/أخفت مؤخرًا مفاتيح السيارة عني حتى ال أستطيع مغادرة المنزل، وباألمس دفعني/دفعتني 

عند وصولي إلى المنزل.

دليل المحادثة
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افعلوا
حافظوا على خصوصية معلوماتهم. إذا  	

طلب منكم أحدهم االحتفاظ بسر ما، فقد 
يكون ذلك بسبب خوفهم من أن العنف قد 

يزداد سوءًا أو أن اآلخرين سيحكمون عليهم. 
ومع ذلك، إذا كانوا معّرضين لخطر مباشر، 

يتعّين عليكم االتصال بالشرطة على الرقم 
000، وإذا كان هناك أطفال، فيجب عليكم 

أيضًا اإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال 
إلى خط المساعدة الخاص بحماية الطفل 
)child protection helpline( على 

الرقم 2111 13.

تجّنبوا
اقتراح وجوب أن يتركوا وضعهم المسيء.  	

ليس من اآلمن أن يغادر الضحايا الناجون 
دون الحصول على الدعم والمساعدة 

المناسبين. هم أكثر عرضة لخطر العنف 
الشديد والموت عندما يحاولون المغادرة أو 

فور بعد إنهائهم العالقة.

2.  أّيدوا صحة مخاوفهم

أنتم: يسعدني أنَك/أنِك شاركَت/ شاركِت ذلك معي. أرجو أن تعلم/ي بأنك لست وحدك، وطريقة 
تصرف شريك حياتك غير مقبولة.

هم: إنه ألمر مخيف جدًا مشاركة هذا مع شخص ما أخيرًا. أرجو أن تعدني بأنك لن تخبره بأي من 
هذا. أنا خائف/ة من ردة فعله/فعلها.

أنتم: بالطبع لن أشارك هذا مع أي شخص، إال إذا كنَت/كنِت أو أطفالك في خطر مباشر. عند ذلك أنا 
ُمَطالَب بأن أتصل للحصول على المساعدة.
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افعلوا
دعوهم يعرفوا بأنهم يمكنهم العودة إذا رفضوا  	

المساعدة

اسألوا عن الطريقة األفضل واألكثر أمانًا لالتصال  	
به/بها

طمئنوهم إلى أن المساعدة الخاصة بالعنف  	
المنزلي والعائلي مجانية، حيث أنه من الشائع أن 

يقلق بعض الناس بشأن التكاليف

ضعوا في اعتباركم أن احتياجات كل شخص  	
مختلفة، وقد ال تعطي بعض األساليب نتيجتها 

مع الجميع

قوموا بتمكينهم من اتخاذ القرارات بنفسهم. 	

تجّنبوا
مواجهة الشخص الذي يستخدم العنف أو محاولة  	

التّدخل في موقف عنيف، حيث قد يتسّبب ذلك 
في إلحاق األذى بكم أو بالشخص الذي يتعّرض 

للعنف المنزلي والعائلي

عرض االستشارة على الشخص الضحية الناجية أو  	
تقديمها لها وأيضًا للشخص الذي يستخدم العنف. 
هذا ليس مناسبًا لمواقف العنف المنزلي والعائلي 

وقد يزيد من الخطر على الضحايا الناجين وعلى 
أنفسكم.

من الطبيعي أن تشعروا بالضيق عندما تسمعون عن العنف المنزلي والعائلي. إذا كنتم بحاجة إلى الدعم بما يخص صحتكم وترغبون في 
التحدث إلى أحد المتخصصين، فاتصلوا بـ Lifeline على الرقم 14 11 13.

3.  اعرضوا عليهم خيارات الدعم

هم: شكرا جزيال لك. لسُت متأكد/ة مما يجب فعله اآلن.

أنتم: بصراحة، أشعر بالقلق مما سمعته. أعتقد أنه يجب علينا طلب النصيحة المتخصصة، ولكن 
فقط إذا شعرت بالراحة للقيام بذلك. هناك خدمة تسمى خط العنف المنزلي في والية نيو ساوث 
ويلز )New South Wales Domestic Violence Line( ويمكنهم مساعدتنا في معرفة ما 

يجب القيام به، ويمكننا االتصال بهم في أي وقت.

هم: أوه، لسُت متأكد/ة من ذلك بعد، هل يمكنني التفكير في األمر؟

أنتم: بالطبع. إذا قررَت/قررِت طلب نصيحة من متخصص، فيمكننا إجراء المكالمة معًا. هل هناك 
أي شيء آخر تريد/ين التحدث عنه؟

هم: أعتقد أنني على ما يرام اآلن. من الجّيد أن يتّم االستماع إلّي.

أنتم: هل تشعر/ين باألمان في العودة إلى المنزل اآلن؟

هم: نعم، لكنني سأخبرك إذا لم أعد أشعر بذلك.

أنتم: يمكنَك/يمكنِك التحدث معي في أي وقت.



االستجابة لألشخاص 
الذين يستخدمون 

العنف
قد يخبركم شخصًا ما بأنه يستخدم العنف مع عائلته أو مع شخص 

قريب منه.
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تذكّروا بأنه ليس عليكم الرّد عليه إذا لم تشعروا بالراحة. إذا كنتم ال ترغبون في التعامل معه، يمكنكم تزويده 
بالرقم لخدمة اإلحالة للرجال )Men’s Referral Service( على الرقم 491 766 1300.

إذا قررتم االستجابة، يرجى مراعاة ما يلي:

ليس من الواضح دائمًا متى يستخدم شخصًا ما العنف. قد يطلب منكم نصيحة  	
بشأن العالقة أو يخبركم عن خالفه الزوجي، لذا استمعوا بعناية إلى أي عالمات 

تحذيرية للعنف المنزلي والعائلي

تأكدوا من وجود آخرين في االجتماع، أو بأنكم في مكان يمكنكم المغادرة منه  	
بسهولة إذا كنتم تشعرون بعدم األمان

�أْظِهروا االمتنان إذا كان يقبلون المساءلة من خالل طلب نصيحتكم، لكن  	
أوِضحوا بأّن استخدام العنف غير مقبول على اإلطالق.

تجّنبوا:

التبرير أو التقليل من أهمية أي سلوك مسيء 	

إحالتهم إلى جلسات االستشارة لألزواج أو دورات السيطرة على الغضب. هذا غير  	
مناسب لألشخاص الذين يستخدمون العنف مع عائالتهم

مجادلتهم أو تخجيلهم، حتى لو شعرتم بالغضب منهم. قد يزيد ذلك من  	
استخدامهم للعنف ويثنيهم عن طلب المساعدة

قول أي شيء أبلغتكم به الضحية الناجية. هذا قد يهّدد سالمتهم. 	
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يوضح دليل المحادثة هذا كيفية التعامل مع محادثة مع شخص 
يستخدم العنف.

يوصى بأن تقوموا بما يلي:

اطرحوا أسئلة مفتوحة 	
شّجعوا على التعاطف 	
شّجعوا على المساءلة 	

“لقد أغضبوني جدًا، لقد انفجرت للتو!” قد يقولون:  

“ماذا يحدث عندما تغضب/ين؟” للرّد بسؤال مفتوح، يمكنكم أن تسألوا:  

“أرفع صوتي، وأحيانًا أرمي األشياء أو أكسرها.” جوابهم: 

“كيف كان شعور أفراد عائلتك اآلخرين برأيك؟ ” حتى تشّجعون على التعاطف، يمكنكم أن تقولوا:  

“لست متأكدًا/متأكدة، ربما كانوا خائفين، لكن شريك/ة حياتي دائمًا   جوابهم: 
يجعلني/تجعلني أفقد صبري.”   

“شكرًا لك على إخباري. أنا قلق، وأعتقد أن الطريقة التي كنت   حتى تشّجعوا على المساءلة، يمكنكم أن تقولوا:  
تتصرف/تتصرفين بها خاطئة. إذا كنت مستعد/ة، يمكنني     

مساعدتك في الوصول إلى الدعم “.   

دليل المحادثة
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جهات اتصال مفيدة: خطوط 
المساعدة للدعم خالل األزمات

في حالة الطوارئ، اتصلوا على ثالثة أصفار )000(.
إذا كان أي شخص يطلب نصيحتكم يحتاج إلى مساعدة عاجلة، فهذه الخدمات 

متاحة على مدار 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في األسبوع.

 خط المساعدة الخاص بحماية الطفل 
)Child Protection Helpline(

دعم األطفال المعرضين لخطر األذى.

132 111

Link2Home

دعم السكن أو المأوى.

1800 152 152

Respect 1800

دعم االستشارة الوطنية للضحايا الناجين.

1800 737 132

 خط العنف المنزلي في والية نيو ساوث ويلز 
)NSW Domestic Violence Line(

خدمة االستشارة في الوالية ودعم اإلحالة للضحايا الناجين.

1800 65 64 63

يرجى مالحظة أنه يمكنكم االتصال بخط DV للحصول على نصائح 
عامة، ولكن يجب أن تكون الضحية الناجية حاضرة للحصول على 

إحالة.

)Men’s Referral Service( خدمة اإلحالة للرجال

دعم الرجال الذين يستخدمون العنف.

1300 766 491

 Translating and( خدمة الترجمة الكتابية والشفهية
)Interpreting Service – TIS

خدمة لألشخاص الذين يحتاجون إلى استخدام مترجم شفهي للحصول 
على الدعم، بما في ذلك خدمات العنف المنزلي والعائلي.

131 450
www.tisnational.gov.au
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 جهات اتصال مفيدة:
خدمات الدعم األخرى

تتوفر معظم خدمات الدعم من االثنين إلى الجمعة، والدوام بين الساعة 9 صباحًا و 5 مساًء، ولكن 
قد يختلف دوام بعضها عن اآلخر.

 LawAccess

مساعدة قانونية عامة.

1300 888 529

الخدمات القانونية للمرأة في والية نيو ساوث ويلز 
)Women’s Legal Services NSW(

الدعم القانوني للمرأة.

02 8745 6999
www.wlsnsw.org.au/contact-us

 وحدة العنف المنزلي لمنظمة المساعدة القانونية 
)Legal Aid Domestic Violence Unit(

الدعم القانوني للمرأة التي تتعرض للعنف المنزلي والعائلي.

1800 979 529

 خط الوصول إلى خدمات الضحايا 
)Victim Services Access Line(

تقديم االستشارة والدعم على المدى الطويل لضحايا جرائم العنف.

1800 633 063

 خدمات العمل االجتماعي في السنترلنك 
)Centrelink Social Work Services(

مساعدة مالية. اطلبوا التحدث إلى عامل اجتماعي.

136 150

 مركز استشارات وحقوق الهجرة 
)Immigration Advice and Rights Centre(

دعم األشخاص الحاصلين على تأشيرة.

02 8234 0700

خط المساعدة الخاص بإساءة معاملة المسنين واإلعاقة 
 NSW Ageing and( في والية نيو ساوث ويلز

)Disability Abuse Helpline

دعم كبار السن أو األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعانون من سوء المعاملة.

1800 628 221
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كونوا موضوعيين
سّجلوا فقط المعلومات التي قيلت لكم. تأكدوا من أنكم ال تضعون 

افتراضات أو أحكام على الموقف أو األشخاص المعنيين.

فمثال: 

اكتبوا: “ال تزال تعيش مع شريك حياتها الذي يستخدم العنف، مما 
قد يعّرض األطفال لخطر األذى.”

ال تكتبوا: “إنها غير مسؤولة وال تزال تعيش مع زوج مسيء. من 
الواضح أنها ال تهتم بأطفالها.”

لستم مطالبين بتسجيل المعلومات التي تتلقوها من أي شخص 
حول العنف المنزلي والعائلي ولكن تدوين المالحظات يمكن أن 
يكون مفيدًا عند دعم شخص ما. إذا قررتم تسجيل المعلومات، 

فتذكّروا:

أن تطلبوا اإلذن للقيام بذلك من الشخص الذي يطلب النصيحة 	

بأّنه يجب أن تكون األسماء مجهولة الهوية. ال تقوموا بتضمين  	
أشياء مثل األسماء أو األعمار أو العناوين أو غيرها من 

المعلومات التي قد تكشف عن هوية شخص ما

بأن تخّزنوا هذه المعلومات بأمان وخصوصية 	

بأّنه في بعض الظروف، سُيطلب منكم مشاركة المعلومات مع  	
السلطات مثل الشرطة.

 تدوين 
المالحظات

Record of information

DATE:

TIME:

Safety concerns:

What kind of support did I provide?

Did I seek professional advice? What was the outcome?

Am I meeting with them again?

Summary: 

نموذج تدوين المالحظات

امسح رمز االستجابة السريعة QR الموجود على الصفحة 
الخلفية للوصول إلى نموذج تدوين المالحظات.
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هل كنتم تعلمون؟

هل من السهل على الضحية ترك عالقة عنيفة أو إيقافها إذا أرادت 
ذلك؟

هناك العديد من األسباب التي تجعل الشخص غير قادر على ترك 
عالقة مسيئة. يرغب العديد من الضحايا الناجين في المغادرة، لكنهم ال 

يستطيعون ذلك لألسباب التالية:

هم خائفون على سالمتهم أو سالمة أطفالهم 	

ليس لديهم المال إلعالة أنفسهم 	

ليس لديهم مكان يذهبون إليه 	

يعتقدون أن أحدًا لن يصدقهم 	

يشعرون بالخجل 	

يريدون الحفاظ على تماسك العائلة. 	

الضحايا الناجون هم األكثر عرضة لخطر العنف الشديد والموت عندما 
يحاولون المغادرة أو فورا بعد تركهم وضعهم المسيء.

هل العنف المنزلي والعائلي يحدث فقط بين المتزوجين؟

ال. يمكن أن يحدث ألفراد العائلة، واألشخاص الذين يعيشون في نفس 
المنزل، والمتزوجين وغير المتزوجين وشركاء الحياة السابقين. يمكن 
أن يحدث ألي شخص، بغض النظر عن خلفيته الثقافية، أو الدين، أو 

الجنس، أو الوضع الجنسي، أو الوضع االقتصادي.

هل يمكن لشخص يستخدم العنف أن يمنع الضحايا الناجون من 
رؤية طفلهم إذا أرادوا ترك العالقة؟

ال. لألطفال الحق في إقامة عالقة مع كال الوالدْين، حتى لو كان 
والديهم منفصلين. ومع ذلك، يمكن أن يتغير الوقت الذي ُيسمح 

للشخص الذي يستخدم العنف بقضائه مع أطفاله إذا كان األطفال 
معرضين لخطر األذى. تختلف كل حالة عن األخرى، ويجب طلب 

 Family( النصيحة القانونية من محاٍم ذي خبرة في قانون العائلة
Law(. لمعرفة المزيد حول كيف ُينظر للعنف المنزلي والعائلي في 

مسائل قانون العائلة، وكيف يتّم تحديد الترتيبات الخاصة باألطفال 
www.familyviolencelaw.gov.au/family- :بعد االنفصال

law/arrangements-for-children/how-does-the-
/court-consider-domestic-and-family-violence

ما هو الفرق بين الخالف العادي والعنف المنزلي والعائلي؟

بعض الخالفات هي أمر طبيعي في العالقات، لكن اإلساءة غير 
مقبولة على اإلطالق. اإلساءة هي السلوك الذي يسّبب األذى الجسدي 

أو النفسي أو اللفظي لألشخاص، وُيستخدم أحيانًا الكتساب القوة 
والسيطرة على شخص آخر. لمعرفة المزيد عن أنواع اإلساءة: 

www.dcj.nsw.gov.au/children-and-families/family-
domestic-and-sexual-violence/about-domestic-

and-family-violence/what-is-domestic-and-family-
violence.html

هل تعزيز حقوق المرأة يهّدد االستقرار االجتماعي؟

حقوق المرأة هي من حقوق اإلنسان. منع العنف المنزلي والعائلي 
في المجتمع سيعّزز المجتمع. أظهرت األبحاث بأّن العنف ضد المرأة 

سيستمر في األماكن ذات المواقف التي ترى أن المرأة أقل مساواة من 
الرجل.

هل يجوز استخدام القوة مع أفراد العائلة أو األشخاص المقربين 
منكم؟

ال ُيقبل على اإلطالق أي نوع من العنف. إن إجبار أي شخص على أي 
شكل من أشكال السلوك ضد إرادته أمر غير مقبول ومخالف للقانون.

ماذا لو قّدم شخص ما ادعاًء كاذبًا بشأن العنف المنزلي والعائلي أو 
االعتداء الجنسي؟

االدعاءات الكاذبة الخاصة بالعنف المنزلي والعائلي أو االعتداء 
الجنسي نادرة للغاية. ال يتّم إبالغ الشرطة بالقدر الكافي عن العنف 

المنزلي والعائلي واالعتداء الجنسي. غالبًا ما يتردد الناس في اإلبالغ 
عنه ألسباب عديدة، بما في ذلك الخوف من عدم تصديقهم.

هل العنف المنزلي والعائلي ناتج عن تربية ناشئة عن صدمة نفسية 
مؤلمة وعنيفة؟

استخدام العنف هو اختيار. هناك العديد من األشخاص الذين تعّرضوا 
للعنف المنزلي والعائلي في مرحلة الطفولة وال يستخدمون العنف 

عندما يصبحوا بالغين.

بعض الحقائق عن العنف المنزلي والعائلي.

http://www.familyviolencelaw.gov.au/family-law/arrangements-for-children/how-does-the-court-consider-domestic-and-family-violence/
http://www.familyviolencelaw.gov.au/family-law/arrangements-for-children/how-does-the-court-consider-domestic-and-family-violence/
http://www.familyviolencelaw.gov.au/family-law/arrangements-for-children/how-does-the-court-consider-domestic-and-family-violence/
http://www.familyviolencelaw.gov.au/family-law/arrangements-for-children/how-does-the-court-consider-domestic-and-family-violence/
http://www.dcj.nsw.gov.au/children-and-families/family-domestic-and-sexual-violence/about-domestic-and-family-violence/what-is-domestic-and-family-violence.html
http://www.dcj.nsw.gov.au/children-and-families/family-domestic-and-sexual-violence/about-domestic-and-family-violence/what-is-domestic-and-family-violence.html
http://www.dcj.nsw.gov.au/children-and-families/family-domestic-and-sexual-violence/about-domestic-and-family-violence/what-is-domestic-and-family-violence.html
http://www.dcj.nsw.gov.au/children-and-families/family-domestic-and-sexual-violence/about-domestic-and-family-violence/what-is-domestic-and-family-violence.html
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رفع مستوى الوعي في 
مجتمعكم

كقادة دينيون أو مجتمعيون، يمكنكم استخدام منصبكم لزيادة الوعي 
حول العنف المنزلي والعائلي. زيادة الوعي جزء مهم من منع حدوثه.

قد ترغبون في القيام بشيء مشابه لألمثلة المقدمة هنا أو استخدام هذه المعلومات للتخطيط لبرنامجكم التعزيزي. يمكنكم 
أيضًا التفكير في كيفية زيادة الوعي عن العنف المنزلي والعائلي في قيادتكم اليومية.

الترويج من خالل الُخطب أو إعالنات المجتمع العامة 
لماذا هذا مهم؟

قد يكون الحديث عن العنف المنزلي والعائلي صعبًا ألنه موضوع حساس. لكن يمكن لهذه الرسائل أن يكون لها تأثير إيجابي 
على المجتمع.

قد يشجع القادة اآلخرين وأعضاء المجتمع على نشر الوعي. قد يشجع أيضًا شخصًا ما على التحدث عن تجربته الخاصة فيما 
يتعلق بالعنف المنزلي والعائلي.

إرشادات للترويج لرسالتكم

تأكدوا من أن رسالتكم واضحة قدر اإلمكان 	

استخدموا عبارات مثل “العنف غير مقبول على اإلطالق”، أو “الضحايا الناجون ليسوا مسؤولين  	
عن أي عنف يتعّرضون له”

تحدثوا عما يجعل العالقة أو العائلة محترمة ومتساوية وصحية. لمعرفة المزيد عن العالقات  	
 الصحية:

www.1800respect.org.au/healthy-relationships

استخدموا النصوص والكتب المقدسة والممارسات من عقيدتكم لتعزيز العالقات والعائالت  	
المتساوية واالحترام.

تأكدوا من أن رسالتكم واضحة 
قدر اإلمكان.
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نشر الوعي على مواقع التواصل االجتماعي

يمكنكم أيضًا استخدام المنصات االعالمية االجتماعية مثل Facebook  أو Twitter أو Instagram لنشر الوعي. فيما 
يلي بعض نماذج الرسائل التي يمكنكم تضمينها في منشوركم:

ُتعاِمل العائالت اآلمنة بعضها البعض بمساواة واحترام. 	

ضعوا حدًا للعنف العائلي واحموا أطفالنا. 	

منع شريك حياتكم من رؤية عائلته يعتبر إساءة. 	

ليس من المقبول إهانة أي شخص، وال حتى على سبيل المزاح. 	

العنف ضد المرأة واألطفال يؤثر على الجميع. 	

لكل فرد الحق في أن يكون آمناً. اجعلوا منازلك ومجتمعاتكم مكانًا آمناً. 	

األطفال يرون، األطفال يقلدون - فليكن تأثيركم إيجابيًا! 	

العالقات الجيدة لها أساس من الثقة والدعم التي تقوم على حل الخالفات فيما بيننا. 	

قد ترغبون أيضًا بالترويج لوسائل اتصاالت مفيدة.

ُتعاِمل العائالت 
اآلمنة بعضها 

البعض بمساواة 
واحترام.

لمعرفة المزيد عن العالقات الصحية 
انقروا هنا.

Stopping 
your partner 
from seeing 
their family
is abuse.

To learn more about healthy 
relationships click here.

العنف ضد المرأة 
واألطفال يؤثر على 

الجميع.

لمعرفة المزيد عن العالقات الصحية 
انقروا هنا.

منع شريك حياتكم 
من رؤية عائلته 

يعتبر إساءة.

لمعرفة المزيد عن العالقات الصحية 
انقروا هنا.

Stopping 
your partner 
from seeing 
their family
is abuse.

األطفال يرون، 
األطفال يقلدون 
- فليكن تأثيركم 

إيجابيًا!

لمعرفة المزيد عن 
العالقات الصحية 

انقروا هنا.
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أمثلة عن المبادرات والحمالت والمنظمات التي 
قد تكون مفيدة لكم:

مركز المرأة المسلمة األسترالية لحقوق اإلنسان  	
 Australian Muslim Women’s centre for(

)Human rights

الموقع اإللكتروني: 	   
 www.amwchr.org.au/

 المشي المناهض للعنف العائلي  	
)Walk Against Family Violence(

	 :Facebook   
www.facebook.com/WAFVAU/

	 )Faith Trust Institute( معهد الثقة اإليمانية

الموقع اإللكتروني: 	   
www.faithtrustinstitute.org/

	  Illawarra( لجنة إيالوارا لمناهضة العنف العائلي
)Committee Against Domestic Violence

الموقع اإللكتروني: 	   
 www.icadv.org.au/

	  Our watch منظمة

الموقع اإللكتروني: 	   
www.ourwatch.org.au/filter-tools-and-

resources

متى يجب أن تخططوا لبرنامجكم التعزيزي؟

بعض التواريخ التي قد تكون مناسبة إليصال رسالتكم هي:

اليوم العالمي للمرأة، 8 مارس/آذار 	

يوم الوئام، 21 مارس/آذار 	

يوم الصحة العالمي، 7 أبريل/نيسان 	

عيد األم، األحد األول من شهر مايو/أيار من كل عام 	

اليوم العالمي للعائلة، 15 مايو/ أيار 	

عيد األب، األحد الثاني من شهر سبتمبر/ أيلول من كل  	
عام

اليوم العالمي للسالم، 21 سبتمبر/ أيلول 	

أسبوع بال عنف، األسبوع الثالث من شهر أكتوبر/ تشرين  	
األول من كل عام

	  )White Ribbon Day(،25 يوم الشريط األبيض
نوفمبر/تشرين الثاني

اليوم العالمي لحقوق اإلنسان، 10 ديسمبر/كانون األول 	

16 يومًا من النشاط ضد العنف ضد المرأة، من 25  	
نوفمبر/تشرين الثاني إلى 10 ديسمبر/كانون األول

قد تكون األيام األخرى المهمة في مجتمعكم مثل المهرجانات 
واألعياد أيضًا فرصًا جيدة لزيادة الوعي الخاص بالعنف 

المنزلي والعائلي.

http://www.facebook.com/WAFVAU/
http://www.ourwatch.org.au/filter-tools-and-resources/
http://www.ourwatch.org.au/filter-tools-and-resources/
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There is no 
place for 
domestic 
and family 
violence in our 
community.
You can call 1800 737 732
at any time for free and 
professional advice. 

Or you can talk to someone from 
our organisation, and we can help 
you fi nd the support you need.

Please contact us.

In an emergency, please call 000.

 ملصق 
ترويجي

تّم تصميم هذا الملصق للترويج لخط المساعدة 1800iRespect. يمكنكم إضافة تفاصيل االتصال 
بمؤسستكم داخل الملصق. يمكنكم بدالً من ذلك، استخدام التعبير أدناه إلنشاء التعبير الخاص بكم.

نموذج ملصق

امسحوا رمز االستجابة السريعة QR الموجود على الصفحة 
الخلفية للوصول إلى نموذج الملصق.



للوصول إلى هذه الموارد عبر اإلنترنت، يرجى مسح رمز 
.QR االستجابة السريعة

اتصلوا بنا:

multiculturalengagement@justice.nsw.gov.au

mailto:multiculturalengagement%40justice.nsw.gov.au?subject=
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