دليل
التحادث
التحادث مع الش ّبان والشابات

أ
ن
تأث�
للشخاص
أك� ي
البالغ� ب
ي
محتمل عىل تكوين مواقف إيجابية
لدى الش ّبان والشابات.

مقدمة
ّ
المشكلة :العنف ضد النساء

يوافق معظم أ
ال ت
س� ي ن
الي� عىل أن العنف ضد النساء خطأ.
نحن نعرف أن:
›
›
›
›
›

ق
تال� حتفها كل أسبوع عىل يد ش�يك
امرأة واحدةّ ،
كمعد1ل وسطي ،ي
حال أو سابق .
حياة ي
ن
الجنس
البد� أو
واحدة من كل ثالث نساء قد وقعت ضحية للعنف ي
ي
2
منذ أن بلغت  15سنة من العمر ،من جانب شخص تعرفه .
ن
الجنس من
البد� أو
واحدة من كل ست نساء قد
واجهت العنف ي
ي
ش
حال أو سابق.3
جانب �يك حياة ي
ت
للساءة النفسانية.4
تعرضت إ
واحدة من كل أربع نساء أس�اليات قد ّ
واحدة من كل أربع شابات عىل استعداد إليجاد أعذار للعنف الذي
يرتكبه ش�يك حياتها.5

حد لدورة
نستطيع معاً أن نساعد عىل وضع ٍ
العنف ضد النساء

ومدر ي ن
ومدر ي ن
ب� وأرباب عمل وقدوة صالحة،
س� ّ
بصفتنا أمهات وآباء ّ
الشبان والشابات وأن نضع معياراً
عىل
إيجابية
نستطيع أن نؤثر بصورة
ّ
لما هو مقبول وما هو يغ� مقبول ،من البداية.
أ
ت
ث
وللتأث� الذي يمكن أن
ال� نخلقها
ويمكننا أن
ي
نكون أك� تإدراكاً للعذار ي
أ
تسببه هذه العذار لف�ة طويلة.
ّ
ت
الشبان والشابات.
يمكننا البدء بالتحادث عن عدم االح�ام مع ّ
يمكننا أن “نضع حداً له من البداية” وأن نساعد عىل منع العنف ضد
النساء.

دورة العنف تبدأ بعدم ت
االح�ام

ال تؤدي كل حاالت عدم ت
االح�ام تجاه النساء إىل العنف .لكن كل أشكال
بعدم ت
ت
ال� ي ّ ز
االح�ام.
العنف ضد النساء تبدأ
تتم� َ
بالترصفات ي
ّ
ت
ت
ن� ّ� عليها منذ الصغَ ر.
ال� ت ب
يبدأ عدم االح�ام من االعتقادات والمواقف ي
يمكن ان نقوم ف� بعض أ
الحيان ،بدون إدراك م ّنا ،بقَول أو فعل أشياء
ي
ت
ال� ي ّ ز
تتم� بعدم
تخلق االنطباع لدى ّ
الشب أان والشابات بأن الترصفات ي
ت
االح�ام والعدائية من المور المقبولة.
وهكذا يبدأ الصبيان والبنات تدريجياً بتكوين اعتقاد بأن عدم ت
االح�ام
جزء طبيعي من عملية النمو.

المراجع:
 1المعهد أ
ئ
الجنا� .)2015( ،جرائم القتل ف� ت
ال ت
أس�اليا 2011-2010 :إىل
س� يال للعلم
ي
ن ي
الوط� لرصد جرائم القتل
بال�نامج
 :2012-2011التقرير أ السنوي الخاص ب
ي
الحصاءات ال ت
س� يال .)2012( ،استطالع خاص بالسالمة الشخصية
 4,3,2مكتب إ
الصحة ف� فيكتوريا .)2013( ،تقرير عن مواقف الشبان والشابات أ
ال ت
س� ي ن
الي�
 5دائرة
ّ
ي
بشأن العنف ضد النساء (تقرير الشبيبة الموجز).
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نكون اعتقادات وآراء أطفالنا
إننا ّ
منذ نعومة أظفارهم
بصفتنا أمهات وآباء وأفراد عائلة نريد أ
الفضل ألطفالنا.
يكونوا عالقات
نريدهم أن يمروا بتجارب ب ّناءة وأن ّ
ف
لك ينجحوا ي� حياتهم.
سليمة وأن تُتاح لهم
فرص جيدة ي
ن
ونريدهم أن يفهموا مع� الصواب والخطأ .ونريدهم
الغ� وأن ت
أن ت
يح�موا أنفسهم.
يح�موا ي

نقوم ّ
لك نكون قدوة صالحة ألطفالنا ونتحدث معهم
بكل ما بوسعنا ي
ت
نموهم.
القيم والمواقف
ال� نأمل أن يتب ّنوها خالل ّ
عن َ
والترصفات ي
ّ
الشبان
لكننا ،من يغ� قصد ،قد نقول أحياناً أشياء
تخلق أعذاراً لدى ّ
ت
ت
ال� ي ّ ز
تتم� بعدم االح�ام .لكرس دورة العنف
والشابات بشأن
الترصفات ي
ّ
ت
ن
ضد النساء ،يجب أن نفهم العالقة يب� العنف من جهة وعدم االح�ام
والالمساواة عىل أساس الجنس من جهة أخرى.

يتم� بعدم ت
ما هو الترصف الذي ي ّ ز
االح�ام؟
ّ

فيما يل بعض أ
المثلة:
ي
ش
ب�ء ال يرغب فيه
› الضغط عىل شخص للقيام ي
شخص ما أو إيذائه أو إالساءة إليه
› استخدام القوة للسيطرة عىل ٍ
شخص ما كما لو كان يغ� مهم بالنسبة لك
› معاملة ٍ
شخص ما بطريقة مختلفة بسبب جنسه أو دينه أو خلفيته
› معاملة ٍ
الجنس أو لون شب�ته
ميله
الثقافية أو
ي
شخص ما أو بكيفية شعوره تجاه ش�ء ي ّ ن
مع�.
› االستخفاف بمعتقدات ٍ
ي
سن مبكرة ف ي� االعتقاد بأن
تفيد البحوث أن الصبيان والبنات يبدأون منذ ت ٍ
تتم� بعدم ت
ال� ي ّ ز
االح�ام
هناك أسباباً وحاالت ّ
معينة تجعل الترصفات ي
مقبولة .وهناك أشياء يقولها أو يفعلها البالغون قد تعطي ،وبصورة
يغ� مقصودة ،االنطباع بأنه ال بأس بها تجاه النساء .من المهم أن نكون
آ
آ
أ أ
أ
ين
أك�
مدرك� لما نقوله لوالدنا لن للمهات والباء وأفراد العائلة الخرين ب
قدرة عىل تكوين المواقف إاليجابية.
التحدث بمزيد من الثقة
هذا الدليل وسيلة عملية للمساعدة عىل ّ
واالنفتاح عن ت
الشبان والشابات وذلك ألن هناك دوراً يمكننا
االح�ام مع
ّ
جميعاً أن نلعبه لجعل مجتمعنا ث
أك� قوة.

تغي� المواقف
يمكن أن يكون
ي
أمر ًا شديد الصعوبة ألنها بعد
تتأصل فينا وتصبح أمر ًا
تف�ة ّ
طبيعياً كعملية التن ّفس.

بالحد من العنف ضد
“كن الي” ،رئيس اللجنة االستشارية الخاصة ّ
أ
ت
النساء وأطفالهن المنبثقة عن مجلس الحكومات الس�الية
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ما شأن عدم ت
االح�ام بالعنف
ضد النساء؟
يمكن أن يبدأ العنف ضد النساء بعدم ت
االح�ام .وبدون
ت
ال� ي ّ ز
أن ندري ،قد نقْدم عىل خلق أعذار
تتم�
ّ
للترصفات أ ي
بعدم ت
االح�ام لدى الش ّبان والشابات .هذه العذار
يمكن أن تتيح لعدم ت
االح�ام أن ينمو مع أننا قد ال
قصدنا ذلك.
نكون َ
أ
ت
الشبان والشابات حول دور
هناك ي
ال� تؤثر عىل أفكار ّ
الكث� من المور ي
أ
الرجل والمرأة وعىل نوعية العالقة بينهما ،منها الثقافة الرائجة والقران.
المهات آ
البالغ� ،الذين ف� حياتهم  -خاصة أ
إال أن أ
ين
والباء
الشخاص
ّ
ي
الخرين  -هم الذين يكون لهم أعمق أ
وأفراد العائلة آ
الثر.

وعىل الرغم من أن معظم أ
ال ت
س� ي ن
الي� يعتقدون أن من الخطأ ارتكاب
أ
نغ� المور.
العنف ضد النساء فإننا ال نعرف دائماً كيف أو تم� يجب
أن ي ّ
ن
بتب� مواقف
ال بل أننا
نقوم أحياناً ،وبدون إدراك ،بالسماح للصبيان ّ ي
ت
منافية لالح�ام تجاه النساء وبتعليم بناتنا عىل التسامح حيال عدم
الخط�ة لعدم ت
ت
االح�ام عىل
التأث�ات
ي
االح�ام أو التقليل من أهمية ي
تقدير البنات لذواتهن.
تب� أ
كما ي ّ ن
الرقام الواردة أدناه ،فإن هذه المواقف قد أصبحت بطريقة
أو بأخرى جزءاً طبيعياً من عملية النمو.
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ث
أك� من

ش ّبان وشابات ال يرى خطورة
ف� أ
المر عندما يقْدم الصبيان
ي
ف
عىل إهانة البنات ي� الشارع أو
بهن بالكالم
التحرش ّ
ّ

ش ّبان وشابات ال يعتقد أن هناك
شاب ٌ
لطيف
خطورة إن أقدم ٌ
ف
عاد ًة عىل صفع صديقته ي� بعض
أ
الحيان عندما يكون سكراناً
أو عندما يتشاجران
الحصاءات:
إ
الحد من العنف ضد النساء وأطفالهن2015 ،
 ،TNSبحث خاص بحملة ّ
الحد2015 ،
“مرصدنا” ،بحث خاص بحملة ّ
دائرة الصحة ف� فيكتوريا ،استطالع ن
وط� حول مواقف المجتمع بشأن العنف ضد النساء2013 ،
ي
ي

شبان وشابات يعتقد أن هناك
تتحمل فيها النساء
أوقاتاً ّ
جزءاً من المسؤولية عن
الجنس
االعتداء
ي
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ش ّبان يعتقدون بأن البنات
يحبون الصبيان الذين تكون لهم
السيطرة عىل العالقة
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دعونا نتو ّقف عن قبول الترصفات ت
ال�
ّ
ي
بعدم ت
ز
االح�ام
تتم�
يّ َ
نتحدث مع الشبان والشابات عن عدم ت
االح�ام من
عندما ّ
ّ
المهم أن نكون عىل ب ّينة من أمرنا بشأن ما هو مقبول.

أ
ت
ت
ال� نقوم بها تصبح طبيعية بالنسبة لنا
ال� نعتقدها وتلك ي
إن الشياء ي
كب�ة ،لذا فإنه يمكن أن يكون من الصعب أن نعارضها .لكننا إذا لم
برسعة ي
نعارض أفكارنا وأفعالنا بشأن أدوار الرجال والنساء ،وبشأن ما هو مقبول،
فإننا قد نقوم وبصورة يغ� مقصودة بخلق أعذار لعدم ت
االح�ام والعدائية
ويعت�ونه
الشبان والشابات فهم أما نقوله ب
سء ّ
وربّما العنف .ويمكن أن يُ ي
ش
عذراً أو إذناً
�ء.
معينة .إذا استمر هذا المر فلن ي
للترصف بطريقة ّ
يتغ� ي
ّ
الشبان والشابات علينا التوقف
قبل أن يصبح بإمكاننا التحادث مع ّ
لحظة ومراجعة أنفسنا بصورة صادقة.
آ
أ
ن
يع� ذلك مواجهة ما نعتقده بشأن
بالنسبة للمهات والباء ،يمكن أن ي
الصبيان والبنات أو الرجال والنساء ،ذلك أن هذه المعتقدات يمكن أن
تشكّل أساساً لر ّدات فعلنا.
التفك� بر ّدات فعلنا ،قد نتفاجأ عندما ندرك بعضاً من ث
أك� الطرق
وعند
ي
ت
ت
ت
ز
بعدم االح�ام
تتم� َ
ال� ي ّ
ال� نستخدمها لخلق أعذار للترصفات ي
شيوعاً ي
والعدائية.

يل:
تشمل هذه الطرق ما ي
›
›
›

بعدم ت
التقليل من أهمية الترصف الذي ي ّ ز
االح�ام
يتم� َ
ّ
للص�
ّ
تقبل العدائية كجزء من التكوين الطبيعي ب ي
ت
إلقاء اللوم عىل البنات بشأن معاملتهن بعدم اح�ام.

مراجعة النفس  ...أمر ي ّ ز
يتم�
بالجرأة ،وهو ض�وري .فمراجعة
تحدد طريقة تواصلنا مع
النفس ّ
أوالدنا  -وكيف شن�ف عىل ترصفات
الشبان والشابات.
ّ

بالحد من العنف ضد
كن الي ،رئيس اللجنة االستشارية الخاصة ّ
الحكومات أ
ال ت
س�الية
النساء وأطفالهن المنبثقة عن مجلس

نريد بطبيعة الحال أن نحمي بناتنا من
أ
الذى ،لكن هل نريدهن أن يعتقدن
يتحملن الخطأ؟ من ناحية ثانية،
بأنهن ّ
ّ
نتحدث مع أبنائنا عن كيفية التحكّم
هل ّ
بسورات انفعاالتهم المفاجئة ...
ت
ال�
هل ّ
نتحد تث معهم عن العالقات ي
يّ ز
تتم� باالح�ام؟
آن كوتس ،مربية ،مديرة مدرسة كن�ا أ
الكاديمية للبنات
ب
ّ
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العذار أ
كيف نكتشف أ
الك�ث
شيوعاً لدينا
الترصف
 -1التقليل من أهمية
ّ

بعدم ت
وهو عندما نتجاهل الترصف الذي ي ّ ز
االح�ام أو العدائية أو
يتم� َ
ّ
نق ّلل من أهميته.

هل فكّرت أو قلت ف ي� أية مرة ...

النحاء بالالئمة عىل البنات
 -3إ

نلجأ ف� بعض أ
الحيان إىل تحويل اللوم عند قيام ذكَر بترصف ي ّ ز
يتم�
ّ
نع� بذلك ضمناً أن أ
ن
ث
َ ي ت
ال ثن� ال
بعدم االح�ام أو العدائية تجاه أن� .قد ي
للترصف عىل هذا النحو
ّبد وأن تكون قد فعلت شيئاً أثار حفيظة الذكر
ّ
أو أنها قد تسببت أ
بالمر عن قصد.
ّ

الحد”
“
تجاهل المر ،لم يكن المر سيئاً إىل ذلك ّ
ي

هل فكّرت أو قلت ف ي� أية مرة ...

“لع ّله يحاول فقط لفت انتباهك”

قلت شيئاً أزعجه؟”
“هل ِ

أ

أ

الترصف
الشبان والشابات عىل أن هذا
إن
االستجابة بهذه الطريقة تع ّلم ّ
ّ
مقبول ف
ترصفات الصبيان
من
طبيعي
ف
كترص
ره
وتصو
نة
معي
حاالت
�
ّ
ت ّ
ي
ّ
ّ
ح� جرى عىل سبيل المداعبة.
تجاه البنات ،أو

الص�
 -2قبول العدائية كجزء طبيعي من تكوين ب ي

“هناك وجهان لكل قصة”

الشبان الصغار عىل أن الخطأ ليس دائماً
تع ّلم االستجابة بهذه الطريقة ّ
ت
خطأهم إذا ترصفوا بطريقة ي ّ ز
بعدم االح�ام أو العدائية ،وتع ّلم
تتم� َ
ّ
هن المسؤوالت عما حصل.
كن ّ
الصبايا الصغار عىل التساؤل إذا ّ

ن
يع� ذلك ضمناً أن الصبيان
للص� يمكن أن ي
عندما نقف موقفاً مؤيداً ب ي
أك� ف ي� التحكّم بأنفسهم أو أنه ال ّبد وأن يكون
والرجال يجدون صعوبة ب
للترصف الذي لجأوا إليه.
هناك سبب
ّ

هل فكّرت أو قلت ف ي� أية مرة ...
“الصبيان هم صبيان”
الص� ليست سهلة”
“لع ّله كان متعكّر المزاج اليوم ،إذ أن حياة ب ي

الترصف الذي
الشبان والشابات أن
إن االستجابة
بهذه الطريقة تع ّلم ث ّ
ّ
بعدم ت
أك� قبوال ً ي ن
يّ ز
ب� الصبيان.
االح�ام أو العدائية
يتم� َ
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ف
التفك� ي� أمر التحادث
ي
بصفتكم أمهات وآبا ًء وأفراد عائلة ،ال يمكن أن تتكهنوا أبداً
ت
المؤا� لفتح باب التحادث الهام مع أوالدكم.
بالوقت
ي
ف
ف
و� ما يمكن أن تقوله وكيف يمكن أن
ي
بالتفك� العميق ي� ما تعتقد ،ي
تجري محادثة إيجابية مع ابنك أو ابنتك ،ستشعر بمزيد من الثقة
أك� فائدة من كل فرصة تُتاح لك.
لتحقيق ب

للتحدث ف ي� مرحلة مبكرة
كن عىل استعداد
ّ
متكررة
وبصورة ّ

ف
أ ف
تعد العشاء أو تشاهد
قد تكون مع الوالد ي� السيارة أو ي� السوق أو ّ
ش
للتحدث عندما ترى
استعداد
تم� مع الكلب .كن عىل
ّ
ٍ
التلفزيون أو ي
أو تسمع شيئاً ال ترتاح حياله ،أو عندما يطرح عليك ولدك سؤال ً ما ،أو
تترصف ابنتك
عندما يريد الدردشة معك فقط .مثالً ،فكّر كيف يمكن أن ّ
سيترصف لو
ص� ،أو كيف كان ابنك
ر ّداً عىل ٍ
إهانة أو إزعاج من جانب ب ي
ّ
قام أحد أصدقائه بعرض صورة فتاة يل�اها بدون إذنها.
ف
ت
لك تصبح
ال� بت�ز ي� الحاالت اليومية العادية ي
حاول اغتنام الفرص ي
أ
ولك يعرف أوالدك موقفك وأنهم
الحاديث «الصعبة» طبيعية ي
التحدث معك.
يستطيعون ّ

فكّر بأمثلة

ت
ش
ال� تذكرها بأمثلة من التلفزيون
قد تجد أنه من المفيد أن ت�ح النقاط ي
أو حاالت أخرى تكون أنت وأوالدك قد الحظتموها .مثالً ،إذا سمعت
تعليقاً ف� خ� ما بأن امرأة تعرضت أ
للذى عىل يد رجل وأنه كان يجب أن
ّ
ي بٍ
آ
للتحدث عن الراء
ال تخرج بمفردها ،يمكنك أن تستخدم ذلك التعليق
ّ
ت
ال� تلقي بالالئمة عىل النساء.
ي

كن صادقاً

بالتحدث إليهم بصورة منتظمة عن
يمكنك المساعدة عىل إرشادهم
ّ
ف
ال� ت
ت
ترصفاتهم .إذا
تع�ضهم وبدعمهم للشعور
المشاكل ي
بالثقة ي� ّ
ت
تتحدث معه عن إظهار االح�ام تجاه البنات وعدم
كان لديك ابن ،قد ّ
تحق�هن بأية طريقة كانت ت
ح� وإن قام أصدقاؤه بذلك .وإذا كان
ي
ص�
أقدم
إذا
نفسها
عن
الدفاع
عىل
بتشجيعها
تقوم
قد
ابنة،
لديك
َ
بي
المسء،
الترصف
عىل إالساءة إليها أو الح ّط من قدرها بدال ً من قبول
ي
ّ
وعىل عدم الشعور بأن الخطأ خطأها هي.

إصغ إليهم

أ
ت
ن
ن
ال�
يع� التك ّلم .والشياء ي
يع� إالصغاء بقدر ما أ ي
تذكّر أن التحادث ي
يقولها أوالدك تعطيك فهماً عميقاً هاماً لفكارهم وشعورهم .كما أن
إالصغاء يساعدك عىل فهم المواقف ت
ال� يبلورونها واالستجابة ألية مشاكل
ي
وتحديات يواجهونها .كقاعدة عامة ،حاول أن تصغي ث
مما تتكلم.
ّ
أك� ّ

كن قدوة صالحة لهم

عت� مع ّلما هاماً ألوالدك .فهم يراقبونك ويصغون
بصفتك أباً أو أماً ،تُ ب
إليك كل يوم .وما تقوله وتفعله يؤثر عىل مواقفهم وترصفاتهم .لذلك من
المهم أن تفكّر ف� كيفية تفس� أ
الوالد ألفعالك ومواقفك .ال يمكن توقّع أن
ي
لكن المهم ف� ي أ
المر أن تكون صادقاً ومنسجماً مع نفسك .ال
تكون مثالياً،
ي
بل أنه يمكنك استخدام أمثلة شخصية عندما تبحث كيفية عدم االستجابة
ف
معينة .سيساعد ذلك عىل أن تكون قدوة صالحة لهم.
ي� حاالت ّ

ت
ال� ينبغي أن تتدخّ ل فيها
الحاالت ي

شا�ح ألوالدك كيف يمكن أن يعالجوا المواقف بأنفسهم .إذا شعرت أن
تتدخل ،شا�ح ذلك ألوالدك وافعل ما تعتقد أنه ض�وري .ت
ح�
عليك أن ّ
الطفال المعرضون أ
إنهم ال يريدونك أن تتدخل ،يحتاج أ
للذى
وإن قالوا
ّ
تدخل الكبار.
إىل ّ

االح�ام وعدم ت
شا�ح ألوالدك أن ت
االح�ام ليسا من المواضيع السهلة؛
أ
ت
واع�ف بأنه قد ال تكون لديك كل الجوبة لكنك تعرف أن من المهم أن
آ
آ
ت
ت
ش
نعامل الخرين باح�ام وأن يعاملنا الخرون باح�ام .وا�ح بأنه يجب
أن ال نخلق أعذاراً
للترصف الذي قد يؤدي إىل إاليذاء أو إلحاق ال�ض ر.
ّ

اطرح أسئلة

بعدئذ مناقشة
اسأل أوالدك عن شعورهم ورأيهم خالل التحادث .يمكنك
ٍ
تعت�ه صواباً .مثالً،
ردودهم ،مع اغتنام الفرصة لتوعيتهم وإخبارهم بما ب
ترصف أحد الصبيان
يمكنك ّ
التحدث مع ابنتك عن ما يمكن أن يحصل إذا ّ
ً
وعما قد
به،
يشعرون
قد
ا
عم
أوالدك
اسأل
معها.
ا
لفظي
عدائية
بطريقة
ّ
ّ
ش
� ٍء ما.
يفكّرون بهّ ،
وعما قد يفعلونه ،وعن كيفية شعورهم حيال فعل ي

انظر إىل أ
المر بمنظارهم

أ
الكث� من المؤثرات المختلفة والمتضاربة أحياناً ،منها
يحيط بالوالد ي
الح�ة وأن يجعل من
أقرانهم ووسائل إال فعالم .ويمكن أن يؤدي ذلك إىل ي
الصعب االستجابة ي� الحاالت المختلفة.

تغي� نظرة المجتمع
سيحتاج ي
إىل عدة عقود .هذا الموضوع
ال يمكن ح ّله ي ن
ب� ليلة وضحاها،
لكننا قد بدأنا.

با� ،أ
ت
ال ت
س�الية المثالية لعام 2015
روزي ي
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ف
البدء ي� التحادث
الترصفات ت
بعدم ت
ال� ي ّ ز
الح�ام والعدائية ليست
تتم� َ
ي
دائماً ّمن المواضيع ت
ال� يسهل الخوض فيها.
ي
الشبان والشابات أو تخيفهم.
قد يساورنا القلق بشأن إثارة مواضيع تقلق ّ
نع� عن آراء قد تؤدي
وقد ال نريد أن نزيد الوضع سؤاً عىل سوء ،أو أن ب ّ
الغ�.
إىل خصام مع ي

وقد نتلكّأ عن الخوض ف ي� أمور قد تؤثر عىل عالقتنا بأوالدنا ،أو نريد أن
ين
كمنافق�.
بالحراج أو النظر إلينا
نتج ّنب الشعور إ
ربما كان أصعب ش
�ء أحياناً هو تح ّلينا بالثقة الالزمة للبدء .سوف
ي
تساعدك المواضيع ت
المق�حة وفاتحات الحديث التالية عىل القيام
َ
أ
بخطوتك الهامة أ
الوىل .ليس عليك أن تمتلك كل الجوبة ،لكن جمع
ت
والتمرن عىل أجوبتك
ال� تعتقد أنها هامة
ّ
المعلومات عن المواضيع ي
التحدث عن أمور معقدة وصعبة.
يمكن أن يساعدانك عند ّ

المواضيع ت
المق�حة
َ
ش�ح ت
االح�ام
›
›
›
›
›

مع� ت
ن
االح�ام وسبب أهميته
ت
االح�ام ف ي� العائلة
ت
اح�ام الذات
ب� أ
ت
االح�ام ي ن
الصدقاء
العالقات ت
المح�مة ي ن
ب� الصبيان والبنات.
َ

ت
تتم� بعدم ت
ال� ي ّ ز
االح�ام والعدائية
مالحظة الترصفات ي
›
›
›
›
›
›

كيف تالحظ إذا أبدى أحدهم عدم ت
اح�ام
السخرية من آ
الخرين أو الح ّط من شأنهم
االستقواء والمعاكسة وإطالق النعوت المسيئة
ف
الترصف بخشونة ي� المالعب
المشاجرة ف ي� ملعب المدرسة أو
ّ
الرياضية
ت
والتحرش جهراً
ال�هيب
ّ
ن
البد�.
العنف ي

عالقات ت
االح�ام المتبادل
›
›
›
›

معاملة الناس مثلما تحب أن يعاملوك به
ت
ت
ال� ي ّ ز
بعدم االح�ام والعدائية
تتم� َ
عدم التسامح تجاه الترصفات ي
تطبيقات إال تن�نت مثل iMatter
خدمات مثل خط مساعدة أ
الطفال و .1800RESPECTتفقّد الموقع
 respect.gov.auللحصول عىل مزيد من المعلومات والدعم.

ين
المساواة ي ن
الجنس�
ب�
›
›
›
›

تساوي الصبيان والبنات ف� مهارة القيام بالكث� من أ
الشياء
َ
ي
ي
المختلفة
آ
ين
بالجنس�
الراء النمطية المتعلقة
والنات ف ي� وسائل إالعالم
الذكور إ
أ
ت
تخولكما «التساوي بالسيطرة» عىل عالقتكما.
ال� ّ
السباب ي

الخصوصية الشخصية
›
›
›

أخذ الصور وتصوير الشخص ش
ون� الصور
البوح بمعلومات شخصية بع� إال تن�نت
َ
ت
والن�نت،
نصية ذات طبيعة جنسية ،وآداب الهاتف إ
إرسال رسائل ّ
ت
للترصف عىل إالن�نت .تفقّد الموقع esafety.gov.au
ووضع حدود
ّ
لال ّطالع عىل مزيد من المعلومات.
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البدء ف ي� التحادث  -تابع

ت
مق�حة
فاتحات وجمل استهاللية َ

تذكّر أنه ليس من ال�ض وري أن تكون لديك كل أ
الجوبة،
لكن كن مستعداً لمناقشة المواضيع التالية:
هل تالحظ أية فوارق ف ي� كيفية معاملة الصبيان والبنات ف ي� المدرسة؟
هل تالحظ أية اختالفات ف ي� كيفية ترصف الصبيان والبنات ف ي�
المدرسة؟ مثالً ،هل هناك أية أنواع من الرياضة يغلب أن يلعبها
الصبيان؟ أو هل هناك أية أنشطة تقوم بها البنات ف ي� الغالب؟
ص� عن أمر فعلته إحدى البنات ولم يكن
هل سمعت شيئاً قاله ب ي
برأيك مقبوالً؟
ف
التحدث مع الصبيان/البنات؟
هل
وجدت ي� أية مرة أن من الصعب ّ
ما هي أ
السباب الرئيسية؟
ما رأيك بطريقة معاملة النساء/الرجال ف ي� ذلك الفيلم؟ قد تكون هناك
أمثلة أخرى من برنامج عىل التلفزيون أو لعبة يستمتع بها ولدك.
هل يمكنك أن تتذكّر مناسبة ترصفت فيها بعدم ت
اح�ام تجاه شخص
ّ
آخر؟
إذا ترصف أحد أصدقائك بعدم ت
اح�ام تجاهك ،كيف سيكون
ّ
شعورك؟ وما الذي ستفعله؟
إذا أقدم أحد أصدقائك الذكور عىل الترصف بعدم ت
اح�ام تجاه
ّ
شخص آخر ،كيف سيكون شعورك؟ وما الذي ستفعله؟
إذا ترصف أحد الصبيان بعدم ت
اح�ام تجاه إحدى صديقاتك كيف
ّ
سيكون شعورك؟ وما الذي ستفعله؟
ف
ص�/بنت ،إىل أين
لو شعرت يوماً بأنك ي� موقف ِ
خطر وأنت مع ب ي
تذهب لطلب المساعدة؟
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خالل التحادث
إصغ انتظاراً ل إلشارات وكن مستعداً للر ّد.
يمكن أن يكشف التحادث أحياناً عن أشياء لم تكن تعرفها عن أوالدك.
مثالً ،قد يكون أحد الصبية أصدر تعليقات مزعجة عنهم أو قد يكون
أ
ش
�ء لم تكن تريده .إذا
أحد الصدقاء مارس ضغطاً عىل بنت لفعل ي
حصل ذلك ،حافظ عىل هدوئك وتابع إالصغاء بحيث ال يتوقف أوالدك
عن الكالم.

ت
ال� ي ّ ز
االستجابة لتجارب أوالدك مع
تتم�
ّ
الترصفات ي
بعدم ت
االح�ام أو العدائية
َ

قد يحاول أطفالك التخفيف من خطورة الحالة .وقد يلومون أنفسهم
أو الشخص الذي كان مقصوداً
بالترصف ،أو قد يتعاطفون مع الذين
ّ
عىل خطأ.
يل:
قل لهم ما ي
› هذه المواقف ليست مقبولة
عاملوا ت
باح�ام
› يستحق جميع الناس أن يُ َ
آ
ترصفات الخرين
› ليس عليهم أن ّ
يتحملوا اللوم عن ّ
› لهم الحق ف� معاملتهم ت
باح�ام.
ي
ح� وإن لم تتوصلوا إىل اتفاق ،أخ�هم بأنه من المهم االستمرار �ف
ت
ب
ي
الحديث عن هذه المواضيع.

االستجابة للحواجز أو الردود السلبية من أ
الوالد

ف
التحدث عن قضايا صعبة مع
بعض الشبان والشابات تي� ّددون جداً أ ي� ّ
ت
ال� يمكنك القيام بها لزيادة
الكبار .إذا حصل ذلك
هناك بعض ف الشياء ي
ث
ً
فرص التحادث بشكل أك� انفتاحا ي� المرة القادمة.
ت
وشجع أوالدك عىل
ال� ب
› ّ
تعت�ها هامة ّ
حدد بهدوء المسائل ي
التفك� بها.
ي
› ابذل جهدك دائماً إلبقاء قنوات التحادث مفتوحة وقل لهم بأنك
بالتحدث معك.
تقدر قيامهم
ّ
ّ
ت
ت
ال� يواجهونها واع�ف لهم بأنه يمكن
› ابحث معهم القضايا الصعبة ي
أن يكون من الصعب تحديد ما هو الصواب.
› تحدث عن النجاحات وكذلك عن أ
الوقات الصعبة .تذكّر مناسبة أبدوا
ّ
فيها ت
االح�ام أو تعاملوا مع موقف ي ّ ن
مع� بطريقة إيجابية.
التحدث أو إذا
التحدث معك إن هم أرادوا ّ
› شا�ح لهم أن بإمكانهم ّ
أمر ما.
شعروا ي
بح�ة من ٍ
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خالل التحادث  -تابع

التحدث مع ابنتك
ّ

ص� بمعاملتها
إذا كنت ّ
تتحد تث مع ابنتك عن حالة قام فيها ب ي
مح�مة أو أبدى العدائية نحوها ،من المهم أن تكون
بصورة يغ�
الترصف يغ� مقبول.
واضحاً ف ي� رأيك بأن
ّ

التحدث مع ابنك
ّ

لبنت
تتحدث مع ابنك عن حالة
إذا كنت ّ
َ
الحظت فيها معاملته ٍ
بصورة يغ� ت
مح�مة أو عدائية ،من المهم أن تكون واضحاً جداً ف ي�
الترصف يغ� مقبول.
رأيك بأن
ّ

قدر طبيعة شعورها
ّ

وأبق الباب مفتوحاً لمزيد من التحادث
حافظ عىل هدوئك ِ

بعدم ت
شا�ح لها بأن عليها عدم قبول أي ترصف ي ّ ز
االح�ام
يتم� َ
ّ

ش
ترصفاً خاطئاً
ترصفه بتلك الطريقة لكنه كان ّ
ا�ح أنك تفهم طريقة ّ

اع�ف بأنه من الصعب ف� بعض أ
ت
الترصف
الحيان معرفة وسيلة
ي
ّ

يترصف
افصل
الترصف عن الشخص  -ب
أخ�ه بأنه من يغ� المقبول أن ّ
بصورة يغ� ّ ت
مح�مة أو عدائية تجاه البنات بدال ً من أن تصدر حكماً
الترصف)
تحبه ولكنك ال تحب ذلك
عليه كشخص (مثال ً قل له إنك ّ
ّ

ت
كرد ف ي� الحاالت المشابهة
اق�ح وناقش طرقاً يمكنها أن تستخدمها ٍ
ف ي� المستقبل
شجعها عىل دراسة الحالة من منظار بنت أخرى  -ن
بمع� أنه لو كانت
ّ
ستترصف وماذا
إحدى صديقاتها واجهت هذه الحالة كيف كانت
ّ
كانت ستقول؟
ت
ال� يمكنها الذهاب إليها لطلب المساعدة
ّ
تحدث معها عن الجهة ي
حرج ،شعور
نفسَ ،
طمئنها إىل أنه مهما كان شعورها (إحباط ،ضيق ي
بالذنب ،غضب ،قلق) فإنه أمر طبيعي
ت
ال� يمكن اتخاذها وطمئنها إىل أنك ستدعمها
ّ
تحدث عن إالجراءات ي
عندما تصبح مستعدة التخاذ إجراء (أو عندما تريد اتخاذه).

كن قدوة صالحة وتج ّنب استخدام التهديد أو العدائية
يترصف بطريقة مختلفة ،واستكشفا هذه
ب
أخ�ه بأنه يمكن أن ّ
الخيارات معاً
شجعه عىل التعاطف  -اسأله كيف باعتقاده سيكون شعور البنت
ّ
يترصف عىل هذا النحو
عندما
ّ
سيترصف بذات الطريقة مع أحد زمالئه الصبيان
عما إذا كان
اسأله ّ
ّ
التعب� عن عدم الموافقة بصورة ت
مح�مة
تحدث معه عن كيفية
ي
ناقشا الفرق ي ن
والترصف
ب� الحالة النفسية (الشعور بالغضب)
ّ
(العدائية)
حرج ،شعور
نفسَ ،
طمئنه إىل أنه مهما كان شعوره (إحباط ،ضيق ي
بالذنب ،غضب ،قلق) فإنه أمر طبيعي
التعب� عن شعوره
شا�ح له أنه هو المسؤول عن كيفية
ي
شجعه عىل أن يكون قدوة صالحة ألصدقائه.
ّ
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المحافظة عىل استمرار التحادث
إن مناسبات التحادث هذه ستصبح أسهل بالممارسة،
شأنها ف ي� ذلك شأن أي أمر معقّد أو صعب.

من الصعب التحادث مع أوالدنا عن عدم ت
االح�ام ،لكن التحادث
تغ�
مهم ،فهو طريقة للوقوف عىل آرائهم وتقديم النصح لهم مع ي ّ
مواقفهم وترصفاتهم بمرور الوقت .بجعل أنفسنا قدوة حسنة،
وبالتحدث عن هذه القضايا بصورة منتظمة ،يمكن أن نع ّلم أوالدنا أن
ّ
ت
االح�ام نقطة بداية تلقائية لكل العالقات.
ئ
الوقا� عىل إعداد أوالدنا للمستقبل ،إذ يساعدهم
ويساعد التحادث
ي
معينة فيما بعد عىل معرفة الخيارات وأن هناك
حالة
عندما يواجهون
ّ
طرقاً مختلفة الستجابتهم لها.
وبالتحدث مع أوالدنا والشبان والشابات عن ت
االح�ام والمساواة ي ن
ب�
ّ
ت
ن
ال� ستتأصل بهم
الجنس� نستطيع أن نؤثر عىل المواقف
ي
والترصفات ي
ّ
إىل مرحلة ما بعد البلوغ.
إن تأث�نا كأمهات وآباء هو أ
التأث� يتضاعف عندما نتعاون
ال بك�.
هذا ي
ي
ف
تأث� ي� حياة أوالدنا ،مثل أفراد العائلة
مع أشخاص آخرين يكون لهم ي
آ
والمدر ي ن
والمدر ي ن
ب� والمدراء وقادة المجتمع والدين.
س�
الخرين
ّ
ّ

والترصفات يغ� السويّة بصورة إيجابية ،يمكننا أن
بمواجهتنا للمواقف
ّ
نمنع العنف ضد النساء قبل وقوعه.
بهذه الطريقة ال نقوم بفعل أ
الفضل ألوالدنا فحسب ،بل نلعب أيضاً
ف
ف
الحد من انتشار العنف ضد النساء وأطفالهن ي� كل ش�ائح
دوراً حيوياً ي� ّ
مجتمعنا.

ت
مربية ،أجنح إىل العودة إىل
بصف� أ ّ
ي
التفك� بالوقاية
المبادئ الوىل ،إىل ي
وليس العالج .أعتقد أنه إذا تمك ّنا من
تسليح أبنائنا وبناتنا للمستقبل فقد
نستطيع ف
تال� بعض هذه الحاالت
ي
المؤسفة.

آن كوتس ،مربية ،مديرة مدرسة كن�ا أ
الكاديمية للبنات
ب
ّ

دليل التحادث
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للمزيد من المعلومات
يتوفر المزيد من المعلومات ف ي� الموقع

respect.gov.au
الحد” ()The Line
حملة “ ّ

ت
وتغي�
الحد” العالقات الصحية
بتحدي ي
والمح�مة وذلك ّ
تشجع حملة “ ّ
ّ
المواقف والترصفات ت
«الحد» مبادرة بموجب
ال� تدعم العنف .حملة
ّ
ي
ّ
للحد من العنف ضد النساء وأطفالهن ألعوام 2010
الخطة الوطنية
ّ
أ
ف
ت
تمولها دائرة خدمات المجتمع ي� الحكومة الس�الية ،ويقوم
 ّ 2022«مرصدنا» بتنفيذها.

theline.org.au

ال�يط أ
حملة ش
البيض ()White Ribbon

ال�يط أ
ش
البيض حملة وقائية أساسية تهدف إىل منع العنف ضد النساء
ش
والحد منه بالعمل مبا�ة مع الرجال وتشجيع الرجال والصبيان
والبنات
ّ
التغي�.
حداث
ل
إيجابية
اءات
ر
إج
اتخاذ
عىل
إ
ي
whiteribbon.org.au

محور المدارس آ
المنة
َ

محور المدارس آ
المنة هو مركز شامل للمعلومات والموارد عن
َ
إس�اتيجيات المدارس آ
ت
والقي ي ن
ن
م� عىل المدارس
س�
المدر
لمساعدة
منة
ال
ّ ي
ّ
آ
أ
والمدر ي ن
والمتخص ي ن
س�
ص� بدعم الطالب
والطالب والمهات والباء
ّ
ّ
قبل الخدمة.
safeschoolshub.edu.au

االقتباسات من:

ف
ن
/نوفم� .2015
الثا�
كن الي :كلمة ألقيت ف ي� اليوم العالمي
ب
للقضاء عىل العنف ضد المرأة ي� جامعة موناش بمدينة ملبورن .تاريخ إلقاء الكلمة  25شت�ين ي
ف
ش
شباط/ف�اير .2016
تغي� المواقف الراسخة بشأن العنف ضد المرأة؟” تاريخ الن� 17
ب
كن�ا تايمز “هل أيمكننا أن نبدأ ي� ي
آن كوتس :ب
ن
ت
الخبار ف ي�  .ABCتاريخ ش
الثا�/يناير .2016
با� :مقابلة مع قسم
الن�  25كانون ي
روز ي

