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 مقدمة

   .ساسيةاأل نساناإل حقوقل نتهاكاتاال خطرأ منهي واحدة و عالميةأبعاد  ذات مشكلة طفالواأل النساء المسلّط على العنف يعتبر

يتعّرض عدد و ،شريكال طرف منإلى العنف الجسدّي أو الجنسّي  العالم نحاءأ جميع يفكّل ثالث نساء  بين تتعّرض واحدة منو

 .أعلى بكثير فيها فإّن العدد دانرمنظمة التي تتعامل معها  البلدان أّما  .لعنف النفسي المتكّررإلى ا النساء أكبر من

 مساعدة من قبل أشخاص مؤّهلين الى هم بحاجةو ،شديدة ونفسيّة جسدية لإليذاء من ضغوط نوالمعرض طفالواأل النساءتعاني و 

 مع العمل في مجال الخبرة من عاما ثالثينو  خمسة من كثرأدانر منظمة لك وتمت  .العنف من خاليةالعيش في بيئة حتّى يتمّكنوا من 

 ،النساء هؤالء وطلب تقديم استشارة مناستفسار  2500  سنويّا حوالي ىنتلقّ نحن و .للعنف المعرضين االطفالو  النساء

امرأة مع  ستين الى خمسين بين سنويّااغن كوبنهالتابع لنا في  اآلمن يستقبل مركز االيواء كما  ،زمالئهّن في العملو نّ قاربهأو

  .أطفالهنّ 

 من نبالنسبة إلى غيره مفيدة ستكون محتوياتهلكّن و غرينالند فى اآلمن للعاملين في مراكز االيواء في األصل الدليلوضع وقد تّم 

 .األسري للعنف المعّرضين والنساء طفالاأل المهنيين العاملين مع

 على صعيد من أجل تطبيقها طرقجملة من ال قترحي المفيدة وهو ساليبواأل لنظرياتل موجزة مقدمة هو عبارة عن الدليلو هذا 

مركز  يف والممارسات ساليباأل - نعمل كيف"   ندانر الذي يحمل عنوامنظمة لدليل  كملحق استخدامه يمكنالعمليّة و الممارسة

 .المعتمدة بعمق والوسائل النظريات  مختلفيشرح  هوو "لنساءل اآلمن االيواء

يكون  أنو  ،الخبراتوان يوفّر األساس لتبادل ،األخرى  اآلمن أن يساهم هذا الدّليل بتمكين قدرات مراكز اإليواء ملأننحن  و

 على تعزيز حركة مراكز اإليواء الدليلكما نأمل ان يساهم هذا  . اآلمن تدريبي للعاملين والمهنيين في مراكز االيواء دليل بمثابة

 .اعتماد مقاربات موحدة لألخّصائيين العاملين مع ضحايا العنف االسري لعلى المستوى العالمي من خال مناأل

في منطقة الشرق  اآلمن ولقد قمنا بالتعاون مع مراكز االيواء  2007عام منذ دانر على الصعيد الدوليمنظمة و انطلق نشاط 

االخصائيين في  من خالل وذلك المعاملة لسوء تعرضوا الذين طفالواأل نساءال مع العمل ساليبأ بنقل وتبادلاالوسط وافغانستان 

بهدف تعزيز الجهود  المقاربات والمنهجياتراكز والعمل على بناء شبكات مهنية تمكن العاملين في هذا المجال من اعتماد نفس مال

 .من اثاره والتعافي العنفكسر دائرة لالمعرضين لسوء المعاملة  النساء واالطفالالرامية لمساعدة 

 الخدمات وتطوير تحسين مواصلة بهدف ذلكو  ،النقاش تعزيزو جديدة ساليبأ ستحداثال مصدر إلهام الدليل هذا أن يكون ملأنكما 

 .األسري للعنف المعرضين طفالواأل للنساء التي نقدّمها

 .سأوغسطينو مؤسسة بفضل متاحة ليزيةجاالن لىإ الدليل هذا ترجمةأصبحت لقد و 

 !قراءة سعيدة

 جيسن ليزبث

 لمنظمة دانر ةالتنفيذي الّرئيسة
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 المحتويات

 ؟ العنف هو ما 3: صفحة

 العنف شكالأ 

 العنف لياتآ 

 العنف دائرة 

 العنف طبيعة 

 ةأالمر على العنف يؤثر كيف 

 الطفل على العنف يؤثر كيف 

 طفلهاو  ماأل بين عالقةال على العنف يؤثر كيف 

 

 لياألوّ  التعامل 8: الصفحة

 تقوم  باإلتصال ةأالمر  :هاتفال التّواصل عبر دليل 

 المخاطر تقييم 

 مركز إيواء آمنفي  يتّم قبولها عندما ةأالمر احتياجات 

 مركز إيواء آمن قبوله في يتمّ ما عند الطفل احتياجات 

 مركز إيواء آمنفي  القبول عند تدقيقال قائمة 

 

 ء اآلمنمركز اإليوافي  قامةواإل  المشورةتوفير  13: الصفحة

 مع المرأة العنف عن الحديث 

 مع الطفل العنف عن الحديث 

 الحياة شجرة  

 بالمرأة ةاعادة بناء شبكات الدعم االجتماعي والمجتمعي الخاص  

 االطفال مع واألنشطة األلعاب 

 الطريق إنارة 

  حقوق الطفل في مراكز اإليواء االمن 

 مركز االيواء اآلمن مغادرةو نفلعلوضع التعّرض  من االنتقال :24 الصفحة
 التوديع بطريقة صحيحة 

 السالمة بطاقة 

 

  التدّخل المهني المتخّصص 25:  الصفحة

 نموذج االجتماع 

 ةمهنيّ ك نفسك رعاية 

 

 موادّ مفيدة: 28الصفحة 

  ،األفالم وأشرطة الفيديو، موادّ أخرى ذات صلةقائمة المراجعروابط مفيدة ، 

 

 المالحظات: 32الصفحة 
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العنف هو أّي عمل موّجه ضّد شخص آخر يمكن ان يلحق به ضررا، عذابا، خوفا أو إساءة، ويكون سببا لقيام هذا 

ن الّشخص بشيء ما يتعارض وإرادته الحّرة أو عدم قيامه بشيء لديه الّرغبة في القيام به" )بيير ايسدال، البديل ع

 العنف، النّرويج(.  

 

 هّو العنف؟ ما

 

  

  

 

 

 العنف أشكال

 

 طعنالو أخنق ال ةالصفع، محاول ،ركلال ،ضربالتعّرض إلى الهّز، ال  الجسديالعنف 

 .قرضعلى  توقيعال أموالك الخاصة، اإلجبار على التحّكم في عدم المالي: العنف
 .لخإ ،الموروثة اءواألشيو الحرمان من الممتلكات الشخصية مثل المالبس أتدمير ال  :يالعنف الماد

 باإلكراه الممارسة الجنسيّةشكال أو غيره من أ االغتصاب :يالعنف الجنس
 .اإللكتروني هاتفك وبريدكالتجّسس على   ،باستعمال العنف الجسدي التهديد اإلذالل، للسخرية،التعّرض  :يالعنف النفس

 

 العنف لياتآ

نتباه اال المهم ومن .المذكورة العنف شكالأ من كثرأ وأ واحدإلى  القاتهافي إطار ع تعّرضها حال يف للعنف تكون المرأة معّرضة

 .العنف األسري بآليات المسائل التالية المتعلقة إلى

  بصورة متزامنة حياناأل من كثير يف العنف شكالأ مختلفتحدث 

 الحدّة والتكرارعلى مستوى  عديدة ويتفاوت شكالأ يف العنف يتجلّى 

  العنف شريكها استخدام إذا قّررنب المرأة هو ذأبدا ليس الذنب 

 ال يقتصر فقط على تلك المحرومة اجتماعيّاو  ،سراأل نواعأ جميع يف العنف حدثي 

 الى يؤدّي نأ يمكن ولكّنه لعنفل سبباليس  ،على سبيل المثال الخمر شرب االدمان على مثل ،لمواد المخدّرةإّن تعاطي ا 

 زيادة وتيرته
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  العنف ائرةد استخدام

 :عملنا في النموذج استخدام طرق

 ةأالمر على العنف ثيرأت فهم كيفيةعلى  اآلمن مراكز اإليواء ات العامالت فيمتطّوعالو تدريب المهنيين والمهنّيات يف 

 .أمرا صعبا عنيفة عالقة من الخروجالذي يجعل عمليّة  سببمعرفة الو

 عليها.تأثير العنف  الدوامة وكيفيّة في اليموقعها الح تحديدو فهم على ةأالمر مع العمل  

  العنف دائرة

 العنف ومرتكب الضحية يمكن لكّل من وكيفبمرور الزمن، المرأة  على  يؤثر العنف أنّ  كيف)  )دوامة العنف نموذجيبيّن 

 شكلعنف ال  دائرةتأخذ و  . اليومية ماحياته من إلى جزء  تتحّول تدريجيّا نهاأل بها  االستهانةو  مع هذه الممارسة تطبيعال

 .الضحايا قبل من يضاأو  بل األسري العنف ديناميات فهم على ملمساعدته المتخصصين قبل من استخدامها ويمكن دوامة

العنف قد تستغرق للخروج منها نفس القدر  داخل دائرةات أن تدركن أّن المرأة التي تشعر بأنّها محاصرة على المهنيّ  يوينبغ

 .ليهاإ قّضته للدّخولمن الوقت الذي 
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 ذلك يساعد .على حدة دوامةال يف مرحلة كل على التركيزيجب  :النساء من مجموعة امرأة أو مع النقاش حلقات خالل 

 .عليها لعنفل السلبية ثارلآل يالتصد جلأ من به القيام ايمكنه ماتقدير على و المطلوب منها تقييم على المرأة

 

 العنف طبيعة

 ،اآلمن مركز اإليواءتتّصل المرأة ب عندما

 تبدأ االخصائية بتحديد طبيعة العنف الذي  

 تعرضت له المرأة مما يؤثر على تحديد 

 نوعية التدخل التي تطلبه المرأة 

 و الطفل وتقييم درجة الخطر المعرضين له

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فئات ثالث الى العنفيمكن تقسيم 
 

 خالل معزولة حوادث شكل يتخذ أن الحاالت بعض يف للعنف يمكن

 كال عنيف من في سلوك اخرى حاالت يفيتجلى  قدو  ،مثال النقاش

 من جزءا يمكن أن يكون العنفو  عنف الّشريكين الظرفي(.(الشريكين

 الفاعل يودّ حيث  يةلترهيب ضمن اطار العالقة الحميمل يّ ساسأ نمط

  شدةو  حدّة العنف زدادي فيه، وةأالمر على والسيطرة السلطة ممارسة

تدميرّي شديد على  أثرسيطرة و كسلطة عنفللو  (.والسيطرة السلطة(

 مثل يمرتكب مع يعشن يالالئ تواجه النساءو ،والجسدي النفسي المستوى

أو  العالقة مستوى علىذلك سواء كان  خطرا كبيرا الممارسات هذه

 يينئاالخصاي على ينبغ كما إذا ما حاولن االنفصال عنهم.بدرجة أكبر 

 ، ذلك أّن هذا األمر قد يحدثعنيفة مقاومةوجود  إمكانيةنتبهن إلى يأن 

 هذا عن المزيد) لمعرفة  .والسيطرة السلطة عنفعلى  لفع كرد

 (األسري العنف تصنيف :جونسون .ب مايكل انظر ,الموضوع
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 ةأالمر على العنف يؤثر كيف

 أزمة حادّة ضعراأ 

 ما بعد الصدمة  اعراض 

 االكتئاب 

 القلق 

  قتها بنفسها ثفقدان المرأة 

 العزلة 

 نتحاريّةالميول اال 

 المخدّرة تعاطي المواد 

 يالذات يذاءاإل سلوكيات 

 

 

 الطفل على العنف يؤثر كيف

 .مباشر غير وأ مباشر بشكل األطفال إلى العنف يتعرض نأ يمكن

 غير العنفأما    .التهديد طريق اإلهانة أوالجسدي أو النفسي عن  للعنف عرضة نفسه الطفل يكونما عند المباشر العنف يحدث

بما  التوقّع على القدرة عدممن و القلق من حالة يعيشو  م،األ ضد الممارس يكون الطفل شاهدا على العنف عندما فيحدث المباشر

 .البيتفي  يمكن أن يحدث

  عنيفةال مقاومةال

المستخدم للدفاع عن هي العنف 

الترهيب  يمارس النفس ضد رجل

 ةضمن اطار العالقة الحميم

 عادة العنف من النوع هذا يحدث

 نفسها حماية المرأة تحاول عندما

المسلط  العنف من أطفالها أو

 ف قبل المعنّ  عليها من

 

 يالظرف الثنائي الشريكينعنف 

 الخالف حاالت في العنف حدوث

 عفويّا يكون ما وغالبا

 ما ونادرا قليل الحدوث العنف

 الحياة يهدد

  عنفالشريكين بال كال يتميّز قد

 

 

يب ضمن اطار العالقة لترها

 الحميمة

         السلطة  فرض الى عموما حاجةال

 السيطرة على المرأةو

السلطة استخدام العنف لتحقيق  

 والسيطرة

العنف النفسي  وتكرار حدة

 جسديوال
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 مثل أخرى بحاالت تتعلّقتكون مشابهة ألعراض  ما غالبا هانّ أ ذلك طفالاأل عند العنف ضعراقد يكون من الصعب تحديد أ

 .االنتباه نقص اضطراب

 

 

 

 

 

 

 

 

 :على العنف األسري فعل كرد طفالاأل سلوكيات على امثلة

 الظاهريّة: 

 سهولة افتعال النّزاع ،ات التركيزصعوب ،" سوء التربية"، تصّرف جامح أو متمّرد

 االنطوائيّة: 

 يكاد ال يشعر بوجودهم أحد، المواظبةالهدوء، 

 

 :األم  وطفلها العالقة بين العنف على يؤثر كيف

  الجنينب ضرراالجسدي  العنفيلحق  يمكن أن. 

 محدودة طفلها رعاية على ماأل قدرة يمكن أن تصبح. 

 الطفل فيمكن أن يصبح   بين طفلهاو  العالقة بينها على ماأل ي تعّرضت إليهاالت النفسية الصدمة عراضأ تؤثر قد

   .حماية مفرط أو مستقالّ بشكل كبير في عالقته بأّمه في عالقة
 

 

 الجسديّة عراضاأل على مثلةأ

 

 النفسية عراضاأل على مثلةأ

 

  الصداع

 المعدة في المآ

 النوم مشاكل

 الكوابيس

 

  الحزن                                  القلق 

 بالنفس الثّقة تدنى                              وفالخ 

 بالوحدة الشعور                             الغضب 

 الغضب         الشعور بالذنب والخجل 

   

 

 الطفل  لمساعدة

 نساعد نأ  علينا

 األم تجاه العنف االم

عنف مسلّط  هو

 الطفلعلى 
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  يلوّ األ التّعامل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

sikkerhed billede SIKKERHEDSVURDERING (af)  

Et krisecenter fremmest er først دوج hvor et kvinden المخبا komme sikkerhed كنعان. i 

 قد sikkerhedsvurdering فى الشرقي بالتوقيت ديت på krisecenter en kvinde nødvendigt er الرجل imod Når فهيئة

 hvor على ،hvor en truet af، kvinden er. En sikkerhedsvurdering vurdering er en farlig af manden er وقعوا

hende lige دوج børnene كان الرجل . نو følgende spørge ind 08:   

• egen kvindens vurdering Hvad er?  

• '1' opsøgende Er voldsudøver aktiv kvinden forhold 08:  وvia telefon.غيرى"و  "وشولتز وكوفيتش 

personligt ايلير? 

  ?هان هار - våben يرايل ihjel فى voldsudøver slå med kvinden truet børn هار •

 ?روم offentlige ديت االول الدفاع وزارة فولد voldsudøver kvinden udøvet tidligere هار •

 ?فولد على straffet tidligere voldsudøver ار •

• Hvis voldsudøver politiet er kendt af deres بكانساس få vurdering الرجل. 

•  Voldens karakterkarakter voldens Vurdering af (se الجانبية).  XX دير حكاية magt er om Hvis 

 væk tidspunkt fra ايلير hjælp flytter manden ديت tidspunkt kontrol hvor ، kvinden er søgerدوج

hvor لها størst هون er للسفر لالدخال yderligere الرتابة ايلير فولد .  

så gør Hvad الرجل? 

 فى حتى kvinden Opfordr ikke manden skal على kontakt 08 

 مخبر risiko kvinden befinder om den انا هون sig 

 Lav kvinden sammen sikkerhedsstrategier så med forberedt، '1' tilfælde هون er، møder af هون 

 هام وست

 

 المخاطر تقييم

 

 المرأة تقوم باإلتصال : هاتفال التواصل عبر دليل

 :كوني مستعّدة قبل أن ترّدي على المكالمة

  مركز إيواء"مرحبا ، أنت  تتحدثين إلى  ماري في    ؟  ئينكيف ستبد ××"   

 المحادثة

 نوع المساعدة الذي تحتاجه المرأة ما هو 

 " كيف يمكن لي أن أساعدك"

 هل أّن المرأة معّرضة  للعنف؟ 

 التهديد/الدفع/ إلخ.؟" /ب؟" ما الذي حدث لك؟ هل تعّرضت للضر

 تقييم المخاطر 

 "هل تعّرضت لإلساءة خارج منزلك؟ هل قام بمطاردتك؟

 (لية)اطلع على المزيد حول تقييم المخاطر في الصفحة التا

 إنهاء المكالمة

 المرأة علىما سمعته  ي. كّرربتلخيص المحادثة يموق 

 مركز اإليواء(.  هل يجب عليها أن تلتحق بمهما كانت خطوة صغيرة جّدا ال توجد)  على الخطوة التالية االتفاق 

 ؟اآلمن مركز اإليواءالمقّدمة من قبل األخرى  االستشاريةأو أن تستفيد من الخدمات  اآلمن

 التالي. االتصالعلى  تفاقاال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهاتفية:بالمكالمة  تتعلّقثالث نصائح 

 كّل مّرةاطرح سؤاال )موجزا(  .1

 

من طلب  تخشيال  -استمع  -انتظر جوابا  .2

 المزيد من التفاصيل حول ما حدث

: قد تكون هذه هي المرة األولى التي تنس. ال 3

 لى أحد األشخاصفيها المرأة عن مشكلتها إ تتحّدث

 

3.  

 

4.  

 

 

المتاحة  والموارد الفرص عن يابحث

 من القيود المفروضة عليها بدال للمرأة
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 تقييم المخاطر

 المعرضات للنساء آمن هو باألساس ملجأ   اآلمن يواءاالمركز 

 .للخطر

 درجة تقييم المهم منفإنّه  ،ةأالمر لمساعدة الطرق أفضل لتحديد

و ه للمخاطر تقييم جراءإو .على اطفالهاو ةأالمر على الخطورة

 على المرأة مرتكب العنف لهيشكّ  الذى لخطرل تقييم عبارة عن

  .محدّد وقت أيّ  يف أطفالهاو

 :متعددة يتضمن تقييم المخاطر تساؤالت

 ؟تواجهها يالت مخاطرال حولهو رأي المرأة الشخصي  ما 

  وأ الهاتف عبر بمضايقتها؟ مرتكب العنفهل يقوم 

 شخصيا

  هل  ؟بتهديد المرأة أو أطفالها بالقتل مرتكب العنفهل قام

 هو مسلّح؟

  علنّي؟ المرأة بشكللى المعنّف ع اعتدى سبق وأنهل 

  ؟القيام بأعمال عنيفةتضّمن ت جنائية سوابق مرتكب العنفهل لدى 

  ؟الّشرطة للموقف تقييم على الحصول يمكنك وهل ،الشرطة لدى معروف مرتكب العنفهل أّن 

  العنف طبيعةتقييم وتحديد: 

يزداد الخطر على المرأة المعرضة  السيطرة(و  )السلطة  الترهيب ضمن إطار العالقة الحميمة شكل فى كان اذا

 فقررت ترك المعنّ  والمساعدة ا القتل في حال طلبتو للعنف

 التّرهيب ضمن إطار العالقة الحميمة شكل يف العنف كان ذاإ تفعل ماذا

 بالخطر المحدق بها ةأالمر بإعالم يموق. 

 مرتكب العنفها على تجّنب أّي اتصال مع يشّجع. 

 فالمعنّ نفسها اذا ما تواجهت مع  بها على وضع خطة او استراتيجية تحمي المرأةبمساعدة  يبادر. 
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 ايواء آمنمركز  احتياجات المرأة عندما يتّم قبولها في

 .في حالة من االكتئاب الّشديد المرحلة هذه يفغالبا ما تكون المرأة 

 من باإلضافة الى التحدث معها يعزز احساسهااآل اإليواء وجودها في مركز

  .راحة البال بشكل تدريجيو  باألمان

 داية تتمحور حول :الب حاجاتها االساسية في 

 .الرعايةالغذاء والنوم و االمان

 

 

 

 

 :يالتال النحو على االحتياجات هذه على تلبية بإمكان فريق العمل المساعدة

  لن و  في هذا المكان، جانبا مخاوفكتتركي  نأ يمكنكباألمان " اآلنبأّنها  تتمتّع  إعالم المرأة المعنيّةمن خالل

 .اآلمن االيواءركز م الى بالدخول شريككل يُسمح

  هذا المكانآمنون في  اآلن بأنّهم بأطفالها وطمأنتهممن خالل الترحيب. 

 ال تشعر حتىذلك و الليل خالل اآلمن مركز اإليواء أن تلجأ إلى أخرى يمكنالمرأة بأّن أسرا  إعالم من خالل 

 .بالذعر

 هميةأ كثرأ هما والتغذية مفالنو وصولها. عند المعلومات من الكثير ال تقدّمي للمرأة المعنية. 

 االولى ساعة عشرينو  األربع خالل الشراب الذي تحتاج إليهو  الطعام من حصولها على تأّكدي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دكسر الجليية كيف

  ،ومتجاوبة متقبلةكوني هادئة، متفائلة  

  ال تنسي أنّك قد تكونين بحاجة إلى تكرار المعلومات عدّة مّرات 

 عدّة مرات في السابق، فإنّه يجب عليك  اآلمن يواءمركز اإلكانت المرأة المعنيّة قد زارت  وإن حتّى

 قبول لها كما كان ذلك في أّول والتقبّل والرعاية التقديرالترحيب بها بنفس 

 عنيفة عالقةلوضع حد ل حاجة للقيام بمحاوالت عديدة هناك قد تكون 

 امتوفّر كان إذا اآلمن مركز اإليواءب الترحيب الخاص ملفّ  للمرأة المعنيّة قدّمي 
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 مركز اإليواءإقامة عالقة مع الّطفل عند قبوله ب

 أخذ زمام المبادرة في إجراء االتّصال والشروع في محادثة مع الّطفل. 

  الحديث للطفل حول ما حدث ومعرفة توقّعاته لأليام القليلة التي تلي

 .قدومه للمأوى

 إثارة موضوع العنف الذي تعّرض له الّطفل وطمأنة هذا األخير بأنّه ال 

 يتحّمل أّي مسؤولية في ما حدث

أّن بابا قد ضرب ماما بسببهم.  لقد أقام بيننا الكثير من األطفال الذين يعتقدون"

 ."ولكّن هذا ليس أبدا خطأ الطفل، وضرب الّناس ليس امرا جيّدا

 

 ايواء آمنمركز عندما يتّم قبوله في  الطفل احتياجات

 :خالل من يد المساعدة مدّ  يمكنكو . األمان والنّظام إلى األسري للعنف تعرض الذى الطفليحتاج 

 وأهدافه اآلمن بمركز االيواءتعريفه و  الترحيب بالطفل: 

 نّ طفالهأو لألمهات يمكنمكان  هذا .أّمك سالما برفقة على وصولك هلل الحمد XX. يسمإ بلقائك. ةأنا سعيد"

 ." لبضعة أيّام توقع أنّك ستقيم هناأ  .البيت في البقاء يستطيعون ال عندما فيه قامةاإل

 بأنّه آمنالطفل  يأخبر 

 ."سنعتني بكماو   .آمنين في هذا المكان أّمكأنت وستكون " 

 البيت في بما حدثبأنّك على علم  الطفل ياخبر: 

إقامتك و  أباك قد ضرب أّمك. وأنّ  أبيكرفقة أّمك ألّنها تشاجرت بشدّة مع بأّنك قد أتيت إلى هذا المكان " أعرف 

 ." لم تعد آمنة البيتب

 التي تلي قدومه ياماأل وأ الساعاتأن يتوقّعه خالل  كنيم بما الطفل يخبرأ. 

 أو مشروبا لذيذا إعطائه وجبة خفيفة وأ ،مثال بطانية يف هلفّ  خالل من الطفلب الرعاية يأبد. 
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 التّدقيق عند القبول في مركز ايواء آمن قائمة

 _________________________ تاريخ القبول:

 :وجدإن  المحمول الهاتف رقم عماراأل ،سماءاأل :العائلة

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 :لهواتف والعناوينا رقامأ ،العالقة ،سماءاأل :للعائلةشبكة الدّعم االجتماعي 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 سبب )أسباب( القبول:

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 بالتثبّتالقائم  التثبّت التاريخ 

    :القبولعند 

       (الرعاية النهاريةالعنوان و ،العمل(عامة تفاصيل 

       تقييم المخاطر مرحلة

       )الغذاء، المسائل المالية، إلخ(ة أاحتياجات المر لتحديد محادثة ال

        اآلمن مركز اإليواء في بالقواعد المتّبعةالتعريف 

       بأنّهم في أمان باألطفال وإخبارهم الترحيب

    :ثناء االقامةأ

    حول العنف الذي عاشتهة أمع المرالحديث 

       العنف بدائرة التعريف

م الحصول على موافقة األ)مالحظة: يجب عن العنف  الطفلمع  الحديث

       (الوّ أ

       اللعب معه  إظهار الرعاية للطفل.

       :المغادرةعند 

       السالمةخطط  حول المرأةمع  الحديث

    السالمةالحديث مع الطفل حول خطط 

    الطفلو للمرأةلسالمة  استراتيجيةوضع 
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 ء اآلمنمركز اإليوافي  المشورة واإلقامة توفير

 :ييل ما لىع التركيز المهم منفإنّه ، اآلمن اإليواءمركز  يف طفالواأل النساء مع التعامل عند

 كثيراهي و  حياة جيّدة.كي تتمتّع ب إليها حاجة بأنّها في ةأالمرالتي تشعر  قيمالو رغباتال ،النوايا ،اآلمال تحديد 

 .يتعّرضن إلى العنف األسري اللواتي النساء حياة تكون مفقودة في ما

 حساس بذاتها.اإلو  التصرف على قدرتهاو الضحيةمنظومة قيم  ريدمّ  ألّن مرتكبه ذلكو  يؤدّي العنف إلى وقوع صدمةو 

في فقدان المرأة  الحيانا من كثير يف قد تتسبّب الحياة في ظّل العنفو  الذاتي بتجاربها العنيفة، أمانها غالبا ما يتأثّرو

 .  الهروبوقد تشعر في أحيان كثيرة بالعجز وعدم القدرة على  . تدريجيّا لسالمتها الشخصيّة

 ما يكون غالباو بديلة. مهيمنة وأخرىهناك روايات و ر.بالنسبة إلينا كبش مهمة عن حياتنا لديناإّن الروايات التي 

       ةأالمر في تحدّي مهمتناتتمثّل و .األسري للعنف يتعرضناللواتي  لدى النساء السلبي للذات هو الرواية المهيمنةالتصور

أن  الطريقة بهذهمكنك يو .ودقة مالءمة كثرأ بناء صورة لذاتها تكونتجعل من إجاباتها وسيلة ل بطريقة باألسئلة  مواجهتهاو

 .لبناء هذه المكتسبات هايتمّكنأن و القوة الكامنة فيها يتخرج

  رّد فعل على كّل عمل من أعمال العنف أّن هناكحقيقة 

 :لمثالا سبيل لىعذلك يكون و حسب ما يسمح له وضعه. شكالاأل بشكل من بردّ الفعل سيقوم كل شخص تعّرض للعنف

 عن طريق الهروب 

 عن طريق التصدّي 

 البكاء عن طريق 

  دور المّيت تمثيلعن طريق 

  بالّضرب ردّ العن طريق  

  الصمتعن طريق 

  المرتكبعن طريق التفكير بسوء في 

 الجسد والعقلبين  عن طريق الفصل 

 

يمكن احيانا التكلم مع المرأة عن الوسائل التي 

المسلط عليها ان يساعدها  اعتمدتها لمواجهة العنف

  على استعادة احساسها بامتالك سلطتها على ذاتها

 .الوعي لقدرتها على المبادرةو
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  ّالشخص في وليست مشكلةال تكمن في المشكلة أن. 

هذا األمر  يسمحو .ةأالمر عن فصلها أي ،المشكلةالمهّم تفريغ  من

وم بشيء ما تقو  أن تربط به صلة تستطيع شيء الى المشكلةتحويل ب

عن  ) يوجد المزيد هويّة سرديّة جديدة بناء ذلك على يساعدهاس   :تجاهه

 - نعمل كيفمنّظمة دانر تحت عنوان " دليل النظريّة السرديّة في

 (25-28ص)لنساء ، ل ىوأم يف ممارساتالو ساليباأل

 

 

 

 

 مع المرأة  العنف عن الحديث

 في فهم خطئتيمكن أن  ألخّصائيّةاف .تأثير العنف على المرأة معرفة المهم من

 ."جدّيةحالة " على أنّها تصنيفهافشل في تأو  ردود أفعالها 

                                                                             ّل العنف لفترة       ظ يف الناتجة عن العيش الفعل ردودإّن  

 ،متماسكة  لظهور في حالة غيرا لىإ يمكن ان تؤدّي الزمن من طويلة  

  العدوانية ،ستقرار العاطفيعدم اال ،اإلفراط في الكالم 

  .ثرهأ أو إنكار بالعنف ستهانةاال ،العاطفة من الخلوّ 

 

 

 المقابلة

 

 .عوائق دون فيه التحدث يمكنك مكان عن البحث .للمحادثة مريحة بيئة إنشاء/ضمان

 تستغرقه المقابلة ن الوقت الذيها عيأخبرو  المرأة بهوّيتك يعّرف 

 األمور بعض عن باإلبالغ قانونيّا ةملزم يضاأ السرية ولكنّكضمان  بثقة مع يمكن أن تتحدّث أخبريها بأنّها 

 لك تقوله ما الى ياستمع 

 

 .الغوص في ثنايا الموضوعمن  يفاتخ ال ف.العن عن ي المرأة المعنيّةلأاس

 التي تعّرضت لها؟ العنف نواعأ هي ما  

 هل هي معّرضة مع أطفالها للخطر المباشر؟ 

  ما هي األمور المستعجلة بالنسبة إليها، بما أنّها تسعى اآلن للحصول على المساعدة؟ 

 ."أريد مستقبال أفضل ألبنائي" 

 "حريّتي قد افقدفإنّني  بقيت اذا" 

 ."سأفقد حياتي، فإنّني بقيت اذا"
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 فالعن على الفعل وردود العنف عن هايحّدث

 "ولكن .ؤوالت عما حدثكّن هّن المس اذا فيما بدأن يتساءلن  قديقلن إّنهنّ  اللواتي النساء من العديد مع تحدثت لقد 

ّل ك يحدث في فسو فإّنهبيّنت لي تجربتي أّن المرأة مهما فعلت لتجّنب هذا العنف، و  ،تبريره يمكن ال العنف

 األحوال

 

 المحادثة إنهاء

  ّلك تهقال ما يركر 

 المساعدة تطلب ألّنها عليها يأثن 

 ها عن شعورها اآلن بعد أن تحدّثت إليكياسأل. 

 أخرى تراك فيه مّرةوف أوعن الموعد الذي س التالية المقابلةها عن المكان الذي ستعقدان فيه يأخبر 

 

 

 

 العنف عن المرأة للتحدث مع نصائح

  اإلذن لتسألي" تنتظري ال. مباشرة اطرحي أسئلتك بصورة انفراد. على تحدثي" 

 ؟إليه اطرحي عليها أسئلة لتتبيّني كيف تعاملت مع الوضع الذي تعّرضت 

 عن العنف وتحدّثي قلقك عن عبّري 

  جدا. طبيعي أمر شريكها فهو بالنسبة إليها أن تحّب أو أن تبغض: والتّضارب في المشاعر الحب تقبّلي منها. 

 ،مرتكب الفعل على ال رّكزي على األفعال: 
 يبدو: "تقولي ال ولكن -" يرتكبه الذي العنف عن المسؤول هو" أو" غير مقبول في كل األحوال فالعن"

 حّتى يفعل لك أشياء من هذا القبيل" رجال شّريرا، حياتك يجب أن يكون شريك " أو" فظيع رجل وكأنه

  المساعدة متاحة وأن عام كل للعنف يتعرضن النساء من العديد أن على التأكيد. 

  هي اقبليها كما: أفعالها أو المرأة على الحكم عدم على الحرص يجب. 

  كوني مراعية لمشاعرها. أظهري لها رعايتك. 

  أطفال. لديها كان إذا أطفالها، عن اسأليها باستمرار 

  ما غالبا األطفال ولكن أطفالهن، لحماية جهدهن قصارى يبذلن أّن األمهاتبأّن تجربتك أظهرت  أخبريها 

 .يظهر أنّها أّم مسؤولة المساعدة طلب أنّ و  .حال أي على عنفلل يتعرضون

  األطفال على العنف بآثار أخبريها. 

  كّل الترحاب  ستجد دائمابأنّها  وذّكريها ودّعيها. تفكر جعلتها قد بأنك علم على فكوني مساعدتك، رفضت إذا

 أخرى عادت مرةإن هي 
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 الحديث عن العنف مع الطفل

عن  الكبار يعبّرونأّن يجب أن يعرفوا  هؤالء األطفال فإنّ ، لهعاشوا العنف أو تعّرضوا  الذين طفالاأل مع ينتتحدث عندما

 !العنفب المحيط الصمت حاجز كسرب يموق .بالكلماتتجاربهم 

 .أيضا مخاوفه ومشاغلهمع الطفل عن  يتحدّث

 المقابلة

  .اإليكم نضماممن األم اال ياطلب عوائق.بيئة مريحة للمحادثة. البحث عن مكان يمكنك التحدث فيه دون  إيجادضمان/

ّدثين تتح بينمايلعب عليها الطفل  طاولة إضافة إلى اللعب من غيرها وأألعاب تركيب األشكال  ،على وجود أقالم ياحرص

 .إليه

 ه عن الوقت الذي ستقّضيه معهيأخبرو  الطفل بهويّتك يعّرف 

 داخل البيتعّما يجري  هينتعرف ماب الطفل رياخب. 

  ّالعنفعندما يحدث  يفعله عما الطفل مع يثتحد. 

 يريد أن يطرحها عليك أو على أّمهأسئلة  ةيّ أ إن كانت لديه الطفل من ياطلب. 

 مماثلة حاالت يف شعورهم وعن  قابلتهمالذين  خريناآل االطفال عن هيحدّث. 

 صمته حالته واقبلي وصف يفحاول اموكت الطفل كان ذاإ. 

 

 صياغة العنف في كلمات وسائلو  سئلةأ

 " كان عليكما أن  ، ولذلكه ال يزال يعّنفهاوالدك وأنّ ألّنها قد تشاجرت مع  رفقة أّمكبت اليوم أّنك قد أتي عرفأنا أ

 ."البيتتتركا 

 " ذنبك لم يكنإّن فقدان والدك ألعصابه مع والدتك". 

 "  أيّام بيننا  بضعةفإّنكما ستقضيان  للراحة ولذلكأّمك في حاجة". 

 " على الطفل ي) ساعد ك بتعنيف أّمك مّرة أخرى؟"دقام وال اذا به قيامال يمكنك الذى ما البيت الى تعودان عندما 

 .البيت( من سنا إخراج األشقاء األصغر ،طلب النجدة من الجوار ،الشرطة استدعاء مثل ،خيارات التوّصل إلى

  لت ذلكأال يمكن أن تكون قد فع يغّطون آذانهم.و  أّنهم يختبئون تحت األغطية خريناآل االطفالبعض  "أخبرني 

 أيضا؟"

 

  المقابلة استكمال

 الطفل لك هقال ما يكّرر. 

 أو اآلخرين نفسه  الطفل لحمايةبما فعله  أشيدي. 

 االطالق علىالطفل  خطأ ليس العنف :عال بصوت ذلك قولي. 

 بموعد رؤيته مّرة أخرى أو التاليةالمقابلة بموعد  الطفل ياخبر 

 اليوم وغدا سيحدث حول ما الطفل مع تحدّثي. 
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 العنف حول الطفل مع للتحدث نصائح

 .لها مخطط هو كما تسير المحادثة أن من وتأّكدي المبادرة مامز خذي • 

 .الطفل إلى أصغي  •

 .قصته الطفل رواية يتابع كيف وراقبي الطفل يقوله ما كّرري • 

 إلى غرفة نومك" أسرعت بالّذهاب ذلك وبعد..." "...  نعم خائفا، "...وكنت

 .كافية تكون غالبا ما دقيقة ةعشر خمس: مطولة محادثة إجراء دائما الضروري منليس  • 

 اللعب الموجودة على مثل أيضا، العاديّة األشياء عن تحّدثي. الصعبة فقط األشياء عن تتحدثي ال • 

 .الطاولة

 .الوضع نفس عاشوا آخرين أطفال عن تحّدثي  •

 .المحادثة أثناء الحظتها فيه التي األخرى اإليجابية والصفات على سعة حيلة الطفل أثني • 

 .اجعلي األم تحضر أثناء المحادثة  •

 .ارسمي صورا أواو اللوح  السبورة ساعدي على إعطاء الطفل نظرة عامة. استخدمي •

 .ال/  نعم األسئلة ذات األجوبة ب تجنّبي   •

 تذّكري:  •  

راشد  إلى شخص ويحتاج بالفعل فهو منزعج . الصعبة المواضيع عن الحديث ينزعج الطفل بسبب لن

 ّدث إليه.ليتح
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 االقامة اثناء الطفل احتياجات

 

 برنامج مستقبلي واضح؟ إلى او القدرة على التنبؤ إلى الطفليحتاج 

 األيام التاليةالساعات أو  خالل سيحدث ماأخبري الطفل ب 

 ساعدي األم على وضع أعمال روتينيّة منتظمة خاصة بالطفل 

  تأخبري الطفل بما تعرفينه عّما يجري في البي 

  يكون الطفل حاضرا عندما وبسيط واضحتحدّثي مع األم بشكل 

 بها اإليفاء يمكنك ال اوعود يمتقدّ  ال. 

 

 واالهتمام الرعاية إلى الطفل يحتاج

  الجسدي االهتمامساعدي األّم على رعاية ابنها. إذا كانت حالتها تسمح بذلك، قومي بتشجيعها على إظهار 

 االلتفاف مع الطفل في نفس البطانيةلصيق،  وبشكل معابالطفل: الجلوس 

  للطفل ممتعةالقيام بأشياء 

 القراءة للطفل 

 

 واللعب اللهويحتاج الطفل إلى 

 العبي مع الطفل 

 أظهري له أنّك تستمعين برفقته 

  ّاجعلي مجموعة األطفال يلعبون، يشاهدون أشرطة فيديو، أو ينشدون أغنية بشكل جماعي 

  بالترحيبالطفل  عرحتّى يشتأّكدي من وجود األلعاب 
 كلّ جزء من يحتاج الطفل إلى أن يشعر بأنّه 

  مع الطفل: اجعلي الطفل يصف أهّم الناس في الدعم االجتماعي ارسمي شجرة العائلة أو خريطة شبكة

 حياته

  مهّمةساعدي الطفل على الحفاظ على عالقات 

 ا كان ذلك ممكناواكبي  أنشطة الّطفل أثناء أوقات الفراغ وخالل وجوده بالمدرسة إذ 

  بعض من تلك األشياء فيوشاركيه  يمتعهأظهري للطفل اهتمامك بكّل ما 
 

 جزء من كّل أكبريحتاج الطفل إلى ان يشعر بأنّه 

  قومي برسم شجرة عائلة أو خريطة شبكة العالقات مع الّطفل: اجعلي الّطفل يصف األشخاص المهّمين في

 حياته.

 لعالقات مع األشخاص المهّمين.ساعدي الّطفل على االبقاء على ا 

 تابعي أنشطة الطفل في أوقات الفراغ وفي المدرسة 

  .أظهري االهتمام باألشياء التي يستمتع بها الطفل وشاركيه في بعض منها 
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 الحياة شجرة

 

 خمس بين عمارهمأ تتراوح لمن خاص بشكل ةمالئم أنّها غير طفالواأل البالغين لعمل معل مفيدة داةأ يه الحياة شجرة

 برّمتهيحتاج إكمال البرنامج و   .سنة وعشرين سنوات

 النهج عتبرت شجرة الحياة إنّ ف ولذا ،محادثات عدةإلى 

 دورات حيث يمكن إجراء اآلمن لمراكز اإليواء االنسب

كما  .بالغال شخصال وأ طفلال مع المحادثات من كاملة

  في وقت واحد طفالأ عدةمع  استخدام هذه األداةيمكن 

 .فردية محادثاتفي شكل  أو

قّوته،  ونقاط الطفل قصة من صورة هي الحياة شجرة

 به رته الخاصةيرسم الطفل شجو  .هحالمأو همالآو

التي  عناصرالاألخّصائيين حول  من التوجيه ىيتلقّ  هولكنّ 

يرسمها لشجرته، واألشخاص الذين يهّمونه أكثر من 

غيرهم، والقصص التي يتذّكرها من حياته، واآلمال 

العمليّة  أتبدو بها إلى مستقبله. التي ينظرواألحالم 

 ءاالشياو  القوة وجهأ استكشاف على بمساعدة الطفل

التي  موراأل عن يقع الحديث معه ثم حياته.  يف الجيدة

تظهر  عندما يفعله نأ يمكن ماو تهديدات يرى أنّها تمثّل

 .في حياته

 

 :الحياة شجرة

 أتى الطفل(  أينمن ( جذورال 

 ( ايقوم به األشياء التيالجذع )الطفل بشكل جيّد 

 اآلمال واألحالم() األغصان 

 لذين يحظون بأهميّة لدى الطفل(األوراق) األشخاص ا 

 الطفل تهديدايراها المخاطر التي و المشاكل ( العاصف الطقس( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :والكفاءات المهارات عن إلى أن يحّدثك الطفل قومي بدعوة – الجذع

 هل ثّمة شيء يتقنه بشكل خاّص؟ 

 هل لديه مواهب أو قدرات خاصة؟ 

 ما هو الشيء الذي يرى اآلخرون أّن هذا الّطفل يتقنه؟ 

 "بأختي الصغيرة االعتناءتقول أّمي إّني أحسن و  بأعمالي المنزلية  والقيام القراءةنا أتقن " أ

 :أين أتى إلى إخبارك من  الطفل دعوةقومي ب -  جذورال

 ممن تتكّون عائلته؟ 

 ما هي المدينة أو القرية التي جاء منها؟ 

 ؟البيت يمتلك الطفل مكانا مفضال في  هل 

 هل لديه أغنية أو رقصة خاصة تعني له الكثير؟ 
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 :األغصان

 ما الذي يحلم به الطفل لنفسه؟ 

 ما الذي يحلم به الطفل ألقرب الناس إليه؟ 

 ما هي أحالمه المستقبليّة؟ 

 في البيت" يمرون بأوقات صعبة لذينا أتمّكن من مساعدة األطفال اآلخرين حتى الشرطة "آمل أن أنضّم إلى

 

 ن أشخاص آخرين مهّمين حقّا في حياته ع لحديثل الطفل دعوةب يقوم  - األوراق

 ،األشقاء األب، األم 

 معلّم 

 والدة إحدى صديقاته التي ينسجم معها بشكل جيّد 

 زميل في اللعب يمرح معه الطفل 

 جدّة توفّيت 
 

 آخر يخبرك عن شيء تلقّاه من شخصإلى أن  الطفل دعوةقومي ب  - الفاكهة

 "بالفعل عصيب بوقت كنت أمرّ  عندما أّمي من والدعم المساعدة" 

 "عّمي الذي دفع لي ثمن رحلة إلى الدنمارك خالل العطلة " 

 " غير جيّدة" البيت أختي التي اعتنت بي عندما كانت األمور في 

 الشجرة تهدد قد يالت المخاطر وأ المشاكل عن إلى الحديث الطفل دعوةقومي ب – العاصف الطقس

 )ساعدي الطفل على تحديد تهديدات محتملة )حشرات، عواصف، إلخ 

 كيف يمكن للطقس العاصف أن يؤثّر على الشجرة؟ 

  " العاصفة تشتدّ  عندما يفعله نأ يمكن عما إلى الحديث الطفل دعوةقومي ب – العاصفة قلب في

 "حياة األطفال لها عواصفها، تماما مثل األشجار"و  جميلة. جرةش شكل في لحياتك جميلة صورة رسمنا لقد 

 عندما تشتدّ العاصفة؟" " ماذا تفعل الحيوانات حسب اعتقادك 

 "ماذا يفعل األطفال حسب اعتقادك عندما تؤّثر العاصفة على حياتهم؟ هل هناك أمر يمكن أن تقوم به؟ " 
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  بالمرأة ةاعادة بناء شبكات الدعم االجتماعي والمجتمعي الخاص 

 مع االتصاليمكن أن تفقد النساء اللواتي عانين من العنف  

 االتصال عادةإل المساعدة الى وقد يحتجن نّ قاربهأ وأ نّ هصدقائأ

 والدعم المساعدة نله تقدم أن الشبكةويمكن لهذه  . بشبكة عالقاتهنّ 

 خريطة المرأة لرسم مع بالعمل فعليك في عمليّة التعافي والتكيّف.

 على هايساعد .ااستخدامه طرق عن والحديث التي تحيط بها لشبكةل

 الى قرباأل الحلقات يف األشخاصيكون   .لشبكةل خريطة رسم

معها عن األشخاص  يتحدّث .هم األقرب إلى المرأة المعنيّة المركز

الذين تودّ  عن أولئكو  ،الذين ال تزال ترغب في أن يبقوا أقرب إليها

 بها يمكن يّة التيكيفال معها حول يتناقش أن يكونوا على مسافة أبعد.

 بهم.  االتصال فقدتين إعادة ربط العالقة بأولئك الذ

 

 

 

 

 

 

 

 االطفال مع نشطةواأل لعاباأل

 بصحبة اآلمن مركز اإليواءقد تكون الفترة التي سيقّضيها األطفال في 

                                                                      تيسير المهم منفإنّه  ولذلك . الجديّة والقلقبكثير من  مرتبطةاألم 

                                                                                             اآلخرين عندما  أمه ومع مع الوقت لقضاء للطفل فرصال

  ممتعة نشطةأ يف المشاركةإّن  .اللعب واللهو على التركيزيتّم 

                                                                                ،سنّه عن النظر بغض الطفل نمو يعزز اخرين شخاصأ مع

                                                                                  يمكنكو .تعترضه يالت التحديات مواجهة على هويساعد

                                                                         ساعدةم يمكنككما  ،طفالاألمع  نشطةاأل من  سلسلةب االنطالق 

  المناسبة لعاباأل يرااخت .نّ طفالهأ مع على اللعب مهاتاأل وتشجيع

                                                                              غالبا ما تكونو يجد صعوبة في القيام بها. ال بحيث لطفلل

 .كافية فترة لعب دقائق عشر الى خمس من
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 ألعاب اقتراحات

 

 اليوم ذلك طقس توقعات رسميقوم هذا الشخص ب  .الّراشديناألشخاص من  أمام أحد ظهره الطفل يدير  :الطقس توقعات 

 قطراتأّما   ؛ الغرب لىا الشرق من الطفل على ظهر برفق يكفي أن تحّرك يدك الشمس شروق ولتصوير ظهره. على

 ظهر ناعمة تمّر بإحكام ذهابا وإيّابا على يد في شكل الرياحلتكن و  سلسلة من النقرات بأطراف األصابع؛  فاجعلها المطر

 .هذه الحركات على ظهره تمثّلوأنت  صف له الطقس .الّطفل

 قبل أن يسقط  وايابا ذهابا البالون فيها مالمسة يمكنكالتي   المرات عدداحسب  األرض. البالون يلمس ال أن يجب :البالونات 

 .أخيرا على األرض

 " كّل إصبع على حدة بينما  يده ولمسمسك من خالل  صابعهأ جميعب أن يأتي تذكر قد طفلك كان اذا ما يانظر ":رائعأنت

باألصابع الخمسة  يتمرّ  إلى أن " ... وسطاأل إصبعك جلبت مثلما اليوم إصبعك األصغر جلبت لقد " :تحدّثيه أنت قائلة

 .في وضع رائع تماما الطفل يد نّ أ يحينها يمكنك أن تعلنو

   والتأّكد بأنّه الطفل حدود احتراممع  بالقيام بذلك أّوال راشديقوم شخص و اآلخر هربتدليك ظ أحدكماتدليك الظهر: يقوم 

 البالغ. بتدليك ظهر الشخص الطفل أن يقوم يمكن ،ذلك وبعد .بهذه العملية يستمتع

  يقع  بالونال ترك دون حول حلبة الرقص الطفل بقيادة الّراشدبين بطنيكما. يقوم الشخص  بالون قوما بوضع  :البالونرقصة

 .منكما

  االلتزامالموسيقى، يجب على الجميع  تتوقف عندما .الكبارمع  يرقصون طفالاأل يتركاو الموسيقى يشغّل  :توقّفارقص ثّم 

 .تهابالصمت إلى حين عود

 كرة او بعصا الفقاعات رفجّ ي أن لطفلل يمكنو  .األطفال يفّجرونها يودع صابون فقاعات بنفخ يموق  :الصابون فقاعات 

 .صعوبة اكثر اللعبة لجعل

 إيقاع  ياستخدم يقع تكراره.  بسيط باختيار تسلسل الّراشدثم يقوم الشخص   في مواجهة اآلخر. أحدكمايقف  : لعبة التصفيق

  بابتكار إيقاع خاص بك. يموأو ق روفتصفيق مع

  بوضع يده فوقها. الطفلفيقوم   ة.بوضع يده على الطاول الّراشدفي مواجهة اآلخر.  يقوم  الشخص  أحدكمايقف  :األيديجمع 

حينها يقوم الشخص البالغ بوضع يده   .ثم يضع الشخص البالغ يده الثانية على يد الطفل. فيفعل الطفل تماما نفس الشيء

 هكذا دواليك. و  السفلى على  يد الطفل الثانية.

 على  يكرة صغيرة من القطن بينكما. انفخ وضعيقبالتك  يجلس الطفل الطاولة واجعليإلى  ي: اجلسكرة القدم من القطن

الذي  الفائز هوهدفا.  يخارج الطاولة لتسّجل ي بالكرةحاول أن تدفع الطفل الذي سوف يقوم بنقس الّشيء.الكرة في اتجاه 

 .يسجل عشرة أهداف أوال

 

 

 الطريق إنارة

فأنت في حاجة إلى أن تكوني الدليل الذي  مركز اإليواء، في إقامتهما أثناء بالطمأنينة واألمان والطفل المرأة حتى تشعر

 يعتني بالمرأة ووضعها.  ويمكن للمهنّيات القيام بذلك من خالل:

 ا في مكان آمنوتحسيس المرأة المعنيّة بأنّه تهدئة األمور  

 اآلمن إقامتهما بمركز اإليواء اثناء وطفلها تقديم الدّعم للمرأة  

 بنفسها قراراتها حياتها  واتخاذ مسؤولية تولّي على المرأة مساعدة 

 العنف حياة يسطر عليها من التخلص على تساعدها الخطوات التي قد اتخاذ على مساعدتها  
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 االمن  مراكز اإليواءفي حقوق الطفل 

   االتفاقية أنّ  بيد به. الخاصة المسائلي ف اليه يتّم اإلصغاء نأ في الطفل حق الطفل لحقوق المتحدة االمم اتفاقيةتكّرس 

 افرد الطفل نعتبر ونحن .اشراكهم في مسائل معّينة من االطفال حماية ي فيهاينبغ يالت المجاالتتطرح كذلك إشكالية في 

 .وتجاربه نفسه عن يحدّثنا نأ قبل جيّد مطلوب التّواصل معه بشكل ولكن ،للعالم اص وفهمهالخ يمتلك تصّوره فريداو مؤّهال

فهم الطفل   في اقتصرنا  واذا .واالستيعاب والتفسير  غير قادر بعد على الفهم، الطفل يكون فيها سياقات هناك تكون قدو 

نتمّكن من خالله من  توازن قامةإ لىإ بحاجة نانّ إ  .دعمبنوع خاطئ من ال بمدّه نخاطرقد   نانّ إف ، على وجهة نظره الخاصة

  .يّ المعن الطفلحسب  المعرفة هذه استخدامو  المتخصصة معارفنا على باالعتماد الطفل الى ستماعاال

إشراكهم  يفو  في اإلنصات إليهم االطفال حق ىلللتأكيد ع اآلمن مركز اإليواء يف الطفل حقوقب المتعلق ملصقال ياستخدم

 .همتهمّ  يالت القراراتي اتخاذ ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لألطفال الحّق في ان يكونوا أطفاال و في اللعب  .1

 لحّب والتعلّم والّرعايةوا

 لألطفال الحّق في الحماية من العنف .4

 لألطفال الحّق في أن بتّم التّحّدث اليهم باحترام .5

 تماع إليهملألطفال الحّق في أن يتّم االس .6

 

لألطفال الحّق في العيش في بيئة لطيفة يوفّرها  .2

 لهم الكبار

لألطفال الحّق في الحماية من حكايات العنف التي  .3

 عاشها كبار آخرون

 لألطفال الحّق في الخصوصيّة .7

لألطفال الحّق في أن يكونوا مختلفين وهذا يعني  .8

 قواعد مختلفة ألطفال مختلفين

 الوساطة عند وقوع الخالفات لألطفال الحّق في .11

لألطفال الحّق في أن تتّم االشارة آلبائهم  .12

 باحترام

 لألطفال الحّق في إبداء مشاعرهم .9

إلى من يلجؤون لطلب لألطفال الحّق في معرفة  .10

المساعدة إذا ما أخّسوا باالنزعاج او كانوا غير 

 راضين
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 اآلمن مركز اإليواءمغادرة و االنتقال من وضع التّعّرض للعنف

 التوديع بطريقة صحيحة

     زمةأل سببا اآلمن مركز اإليواء مغادرةقد تكون 

 .جديدة

 :النقاط التي ينبغي التّركيز عليها

  الفعليّة ساعدةللعائلة والمالموارد المالية. 

 به( تصالاال )شخص يتمّ مستمر دعم إيجاد 

 مركز  عند مغادرة والطفل المرأة سالمة

 اآلمن اإليواء

 اهتماماتها عن التعبير على ةأالمر مساعدة 

 مركز اإليواء بمغادرة المتصلة المسائل وعن

 .اآلمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العنف داخل األسرة حدوث عقابأ يف الطفل سالمة

 

  تشتمل حماية الطفل على: 

 تحّمل الكبار ذوي الصلة بالطفل مسؤولية حمايته من العنف 

  فالعن ررتكالحصول على المساعدة في حال  الطفل بإمكانيةضمان معرفة 

 يمكن أن يشمل ذلك السالمة و  الطفل بناء على  المخاوف الخاصة بالطفل.و  وضع خطة للسالمة بالتعاون مع األم

الجسديّة، مصادر العاطفة، األشخاص الذين يمكن للطفل اللجوء إليهم)باإلضافة إلى أّمه( إذا ما شعر بالخوف أو 

 االنزعاج.
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 السالمة بطاقة

 يكون في حاجة إلى معرفة قدفإنّه  ،ءمركز اإليواعندما يترك الطفل 

  وأ الخوف ، بالتهديد شعر ما ذاإ  التي سيلجأ إليها الجهة 

                                    بتعمير بطاقة السالمة                                         يموالحاجة إلى البوح لشخص ما.  ق

                                  األشخاص                                               هواتف رقامأ سّجليبمساعدة والدة الطفل. 

                                                                                  ) األم، الجدة، تصال بهميمكن للطفل اال البالغين الذين

  إلى الطفلالبطاقة  يسلّم . .) للعائلة، مدّرس، إلخ صديق

  وأ اإلشعار لوحة على  ،حتّى يحتفظ بها في محفظته

 .بتحميلها على هاتفه الجّوال يقوم

 

 

 التدّخل المهني المتخّصص

 

  االجتماع نموذج

 يف كزميالت من عدةمساال تلقّي إلىكنت بحاجة  ذاإ بعينها سرةأ وضع وأ قائمة مسالة لمناقشة فرصا االجتماع نموذج يوفر

المهنيّة في  ناقشاتالم على لإلبقاء مفيدة داةأ هوو  فردية حاالتل منتظمة استعراضات جراءإب النّموذج يسمح كما .العمل

في صياغة  ولىألا المرحلة تتمثّلو  وفق ترتيب زمنّي. يتّم تنفيذها ،مراحل عدة من ويتكّون النّموذج .الصحيح مسارها

 :يمكن لك معالجتها تيال المسائل ومن للمساعدة. حاجتك

 

 

 

 

 

 

 .سؤال إلى االجتماع عنوان يحّول

بالنسبة إلى هذه  المعروفة الوقائع بعرض يموثم ق  

األفكار القائمة على خبراتك أو معارفك و  الحالة،

 يتعين يالت جراءاتاإل يناقش خيراأو ،المهنيّة

 من تلقّيتها يالت النصيحة ساسأ على اتخاذها

  .لالعم يف زميالتك

 

 

 

 

 

 

 

 ئلة معّينةلعا للمخاطرتقييم إجراء  يّةكيف . 

 احتياجاته وتحديد الطفل كيفية فهم 

 مع محادثة صعبة كيفية التعامل 

 األكثر إلحاحا التي يجب عليك تناولها في حالة هذه األسرة المسألة تحديد 
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 االجتماع
 

 :طروح في االجتماعالمؤال سّ ال

 كيف يمكن أن نجعل الحياة أسهل بالنسبة إلى أحمد؟  

 

 
 

 

 كمهنيّة نفسك رعاية
 

فقد  التعّرض للصدمة".  " خطر هينتواج عندما تتعاملين مع الّصدمة فإنّك

 اآلمن مركز اإليواء يف طفالواأل النساء لموأ حباطوإ ،غضب تجربة ينتعيش

  نابعة منك. المشاعر هذه كانت لو كما

  ملاأل فقدانو  ،باليأس والعجز إحساسهم على ينتتعّودقد و 

 .التغيير مكانيةبإ يمانواإل

 

 :العمل فيجهاد اإل عالمات

 ييمكن أن تجدو  ،خالفات على خريناآل مع العمل ينطوي كثيرا ما 

 إحدى األسر حول حالة العمل يف كتزميل عم شديد في خالف نفسك

 .لمساعدتها السبل فضلأو

 التي الصعبة الحاالتفي  زميالتك إلشراك ةنفسك رافض ينتجد قد 

 .بها العناية تتولين

 من أنّه ينتجدو ،الخاصة حياتك من بعض الصدمات ينسترجعت قد 

 .العائالتب الخاصة المشاكل تلك عن الخاصة مشاكلك فصل الصعب

 مضايقتكو  في إزعاجك عائلتك ئبدقد ت. 

 

 المراحل التالية

 

 ّياضافإ اوقت ةاالجتماعي ةاألخصائي تطلب .1

مركز  خارج في رحالت احمد لمرافقة

 اآلمن اإليواء

 مجموعات  لعب  األطفال يةصائاخ حدّدت  .2

 ليلتحق بها أحمد

 تقوم الموظفات بمساعدة والدة أحمد .3

على ممارسة المزيد من النشاط  هلتشجيع

 البدنّي 

 

 التفكير

 

 يبدو أحمد وحيدا 

 لتلبية  وشقيقه والدتهعلى  أحمد يعتمد

 االجتماعية وعالقاته للعبحاجته 

  األطفال  فهمأحمد يواجه صعوبة في

األلعاب الجماعية بالنسبة  وتمثّل اآلخرين

 إليه تحدّيا

  أحمد يجد أّن التعامل مع اآلخرين يكون

أسهل إذا كانت األنشطة منّظمة، مثلما هو 

 الحال في تدريبات كرة القدم 

  أحمد يستفيد من األنشطة الرياضية ذلك

أنّها تساعد على الحدّ من شعوره بعدم 

 االرتياح

 

 الوقائع

 ر تسع سنواتيبلغ أحمد من العم 

  اآلمن مركز اإليواءيقيم أحمد في 

 األصغر وشقيقه والدتهمع 

 كرة القدم مرتين في  أحمد يلعب

 األسبوع

  مركز أحمد ال يريد مغادرة

 اآلمن اإليواء

 لمغادرة يشكو عندما يحين وقت ا

 الرأسمن آالم في البطن و

  مشاغبأحمد طفل 

  أحمد يجد صعوبة في التركيز في

 المدرسة

 ع والده يهدّد أّمه مرات أحمد سم

يرفض الحديث عن  ولكنّه كثيرة

 هذه التهديدات
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 :العمل فينصائح جيدة لمواجهة الضغط 

 

 ؟ عشتها في الماضي كنت قدأو بحالة بحالة راهنة  خاصة بصفة ةأنت متأثّرّ  هل .نتباه ألحاسيسكاال ةشديد ونيك 

  ؟البيتسترخاء عند عودتك إلى صعوبة في اال ينفي العمل تجعلك تجد مخاوف لديك هل

  ّةمكتئب يلديك طاقة إضافيّة أو عندما تكون كونت عندما ردّ الفعل كيفية يمتعل. 

 العمل زمالء مع وأ من خالل المشرفين ماإ ،التي نواجهها الصعبة الحاالت لمناقشة فرص نحن نحتاج إلى. 

 نشاطك تجديد على تساعدك والتي بها ينتتمتع يالت  الفراغ وقاتأ نشطةأ على رّكزي. 

 يشعرون أنّه كان بإمكانهم القيام باألشياء بطريقة مختلفة أو بشكل أفضل قدوأ ،في أعمالهم طاءخبأ الجميع يقوم.   

 .معه نتعايش نأ علينا يجبإنّه أمر
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 مفيدة مواد 

 

 

 

 روابط مفيدة

 

 القانون

  ،(CEDAW) المرأة ضد التمييز اشكال جميع على القضاء اتفاقية

 قرار بموجب اليها واالنضمام عليها والتصديق التوقيع بابتم فتح 

   1979 ديسمبر/االول كانون 18 في المؤرخ 34/180 العامة الجمعية

 (1)27 للمادة وفقا ، 1981سبتمبر/ايلول 3 في النفاذ حيزدخلت و

http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf 

 

 

 في المؤرخ 44/25 العامة الجمعية قرار بموجب اليها واالنضمام عليها ديقوالتص التوقيع باب تم فتح ،الطفل حقوق اتفاقية

  49 للمادة وفقا ،1990 سبتمبر/ايلول 2 يف النفاذ حيز تدخلو  ،1989 نوفمبر/الثاني تشرين 20

ofessionalInterest/Pages/CRC.aspxhttp://www.ohchr.org/EN/Pr 

  

  2014مكتبة اإلسكندرية  -)وثيقة األزهر الشريف حول حقوق المرأة( اعالن اإلسكندرية حول حقوق المرأة في اإلسالم

Alexandria Declaration on Women's Rights in Islam) Al-Azhar Document) - Bibliotheca Alexandrina 

 

 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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 الفيديو شرطةأو فالماأل

 

 دعن نّ رعاية أنفسه للمهّنيات يمكن وكيف / الثانوية الصدمات حول فيديو مقاطع ثالثة(  ةكمهنيّ  نفسكب اعتني 

 العربية ي. باللغةالمنزل العنف مجال يف العمل

. https://danner.dk/nyt/s-dan-h-ndterer-fagfolk-psykisk-belastning-3-metodefilm-p-

arabisk 

 

 متاح على. الطفل( نظر وجهة من يالمنزل العنف حول ينرويج فيلم) (الّرجل الغاضب) /مان سينا 

  http://trollfilm.no/new/eng_sinna.html باللغة االنجليزية. للنسخة العربية الرجاء االتصال بدانر 

   

 

 /"تيديكس ليزلي مورغان شتاينر "لماذا ال ترحل ضحايا العنف المنزلي 

 

Why domestic violence victims don’t leave))  /حب مجنون(Crazy Loveباللغة .) اإلنجليزية 

 

https://www.ted.com/talks/leslie_morgan_steiner_why_domestic_violence_victims_d

on_t_leave  

 

 (2:50)  الشاي/ شرب مثل  بسيطة انها - موافقةال .(Consent – it’s as simple as tea)  ليزيةجاالنباللغة:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8 

  

   /أبي العزيز(Dear Daddy) (5:00) – االنجليزيةباللغة .  طفلة من وجهة نظر التحيّز الجنساني  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dP7OXDWof30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://danner.dk/nyt/s-dan-h-ndterer-fagfolk
http://trollfilm.no/new/eng_sinna.html
https://www.ted.com/talks/leslie_morgan_steiner_why_domestic_violence_victims_don_t_leave
https://www.ted.com/talks/leslie_morgan_steiner_why_domestic_violence_victims_don_t_leave
https://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8
https://www.youtube.com/watch?v=dP7OXDWof30
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Guide sur la maltraitance des enfants : prévention et traitement à l’adresse des professionnels de 

l’enfance. AFEL  

Program P: A Manual for Engaging Men in Fatherhood, Caregiving and Maternal and Child 

Health, 2014, REDMAS, Promundo, EME 

Secondary Trauma: Managing the Effects of Daily Exposure to Trauma Committed to 

Excellence through Supervision, 2009, The University of Iowa 

Secondary trauma in treating refugee survivors of torture: Assessing and responding to 

secondary traumatisation in the survivors’ families, Ibrahim Kira 

Understanding Masculinities: Results from the International Men and Gender Equality Survey 

– Middle East and North Africa, Egypt, Lebanon, Morocco and Palestine, 2017, Promundo and 

UNWomen.  

World Perspectives on Child Abuse, IPSCAN  
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