
جرأة الوقوف في وجھ ما یحدث في المنزل

عند القلق و لزیادة الحرص نرجو منك مایلي:

ـ اقرع على باب الجار 1

ـ عند اإلقتضاء قم باإلستعانة باآلخرین. إن العدد الكبیر للجیران سیساھم في زیادة 2
الشعور باألمان. 

ـ قم باإلتصال بالشرطة. اتصل دائماً بالشرطة بالدرجة األولى في الحاالت التي تشعر 3
أنھا طارئة أو في حال وجود تھدید. 

في حال وجود قلق أو شكوك عن وجود عنف أو قصور لدى ولي األمر تجاه األطفال، قم 
باإلتصال بدائرة الخدمات اإلجتماعیة و قم بتقدیم بالغ حول القلق. 

إن قرعك للباب قد یتوقف علیھ حیاة آخرین

إذا لم تكن ترغب بالوقوف بنفسك خلف الباب أحضر مساعدة و قم باإلتصال بالشرطة. إن 
كفي لوحده في ایقاف العنف القائم. یمكن لك انقاذ حیاة انسان. قرعك للباب ی
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جرأة الوقوف في وجھ ما یحدث في المنزل

جرأة الوقوف في وجھ ما یحدث في المنزل ـ سیاسة یجب اتباعھا في حال القلق من وجود 
عنف في العالقات المقربة

على أنھ مشكلة عالمیة ضارة بصحة األفراد. إن الدراسات الوطنیة المتعلقة باألمان تظھر أن یصنف العنف في العالقات المقربة
ال یقومون باإلبالغ عن الجاني، و لھذا فإن العدید یعیشون تحت وطأة العنفمعظم الذین یتعرضون للعنف في العالقات المقربة

د أحد األطراف في العالقات المقربة ـ معظمھم من النساء ـ لكن شخصاً بسبب العنف ض20ل أكثر من بشكل یومي. في كل یوم یقت
حالة من حاالت العنف في 50من بینھم كذلك أطفال و رجال یتم قتلھم من قبل أقاربھم. في السوید یتم التبلیغ في كل یوم عن 

یفترض أن یكون أكثر األمكنة أماناً في العالم. . إنھ العنف الممارس من قبل أحد األقارب ـ غالباً في المنزل ـ و الذي العالقات المقربة

في السوید تقدر منظمة "ردا بارنین ـ أنقذوا األطفال" أن طفالً من عشرة یعیش في منزل یسوده العنف. في السوید یتعلق األمر ھنا 
000بحوالي  یتعرضوا بأنفسھم للعنف اإلحتمال مضاعف عشرة مرات ألن طفالً. إن كل ما نعلمھ حول ھؤالء األطفال ھو أن200

الجسدي في مرحلة الحقة من حیاتھم، و في كثیر من األحیان قد یعرضون اآلخرین كذلك للعنف. في امكاننا ایقاف سلسلة العنف ھذه 
000من أجل جعل حیاة أفضل لھؤالء األطفال أمراً ممكناً. نعلم كذلك أن و لذلك فنحن في حاجة الى مساعدة بعضنا البعض  300

 على األقل یعیشون في منزل في جو من اإلدمان و التعاطي و سوء الصحة النفسیة.طفالً 

و لذلك فإن وضعھم قد یتطور لیشكل سلوكاً مؤذیاً أن ھؤالء األطفال ال یحصلون على الرعایة التي ھي من حقھم إن ھذا األمر یعني 
ء األطفال و فعل ما نقدر علیھ لھم. في امكاننا مثالً دعوة قد یسبب األذى لھم و لآلخرین. ،حن بحاجة كذلك الى اإلھتمام بھؤال

. في اإلمكان كذلك دعوة األطفال عند علمنا بأن البالغین ھنا عاجزین عن اإلھتمام بأنفسھم و باآلخریناألطفال الى تناول وجبة خفیفة 
ھم. من الممكن أیضاً أن نقوم بتقدیم بالغ عن قلقنا الى جو تسوده الطمأنینة عندما نعلم أن الطمأنینة و الھدوء غیر موجودان في محیط

إن ھذا ھو ما ندعوه حتى تتم المعرفة بوجود ھؤالء األطفال و حتى یكون في اإلمكان مساعدتھم. الى دائرة الخدمات اإلجتماعیة 
ة تؤدي الى نتائج على المستوى بالتصرفات على المستوى الفردي التي یمكن لھا أن تؤثر على حیاة فرد ما و تمنحھ استراتیجیة للنجا

الجماعي. 

منھا. إن معظم حوادث اإلغتصاب (ال سیما تلك التي 17حادثة اغتصاب تتم كل یوم و یتم اإلبالغ فقط عن 100نعلم أیضاً أن ھناك 
لإلغتصاب كانوا . تظھر األبحاث أن الذین یتعرضونال یتم التبلیغ عنھا) تتم من قبل شخص من الموجودین في العالقات المقربة

سیتجرأون على ابداء مقاومة أكثر لو كانوا یعلمون أن ھناك مساعدات متوفرة یمكن أن تقدم لھم. لقد كانوا سیتجرأون على ابداء 
على منحنا أرضیة نقوم سیھبون لدعمھم. إن ھذه األبحاث تمقاومة أكثر (مقاومة مرئیة و مسموعة) لو كانوا یعلمون أن الجیران

أساسھا بمساعدة بعضنا البعض. 

عبر اتخاذ الجیرة قراراً جماعیاً بالتحرك یمكن لنا انقاذ حیاة اآلخرین و یمكن لنا مساعدة األطفال للحصول على مستقبل أفضل. قم 
بالشرطة في بالتصرف عبر القرع على باب االجار الذي أنت قلق بشأنھ، حاول اإلستماع الى األصوات في الداخل و قم باإلتصال

حال كون الوضع طارئاً أو في حال وجود حالة تھدید. 

تذكر: ال أحد یمكنھ فعل كل شيء لوحده    

لكن في امكان الجمیع أن یفعلوا شیئاً          

  الشرطة                                                                     بلدیة ناكا 


