
الى العدید من مختلف أشكال العنف والسلوك المسيء.  ا ویتعرض أطفالھ  مرأة قد تتعرض ال
ً  تشیرو   ما یقوم بھ الرجل.  اإلحصاءات الى ان ھذا النوع من السلوك غالبا

في القیام بشكل فعّال بتحدید األفراد والعائالت الذین ربما یتعرضون لعنف منزلي    ملمساعدتك
لھم، فإن من المھم معرفة ما ھو ھذا العنف    واالستجابة  ھمدعمألجل و  يجنس و أأسري  و أ

  یمكنكم عملھ لتقدیم العون.الذي وما 

 ما ھو العنف المنزلي واألسري والجنسي؟
ھو سلوك   والجنسي  ان العنف المنزلي واألسري 

مسيء من قِبل شریك حیاة حالي أو سابق، أو  
شخص في عالقة حمیمة مع الضحیة، أو من قِبل  

، بضمنھم أفراد من أجیال مختلفةأحد أفراد عائلتھا 
 فھا.  ویخت  الغرض منھ السیطرة على الضحیة أو

 العنف لیس جسدیا فقط 
 العنف المنزلي یمكن ان یشمل اآلتي: ان 

مثل الضرب،   –الى إصابة عنف جسدي یؤدي  •
   العض، الدفع، الركل، الخنق 

مثل اإلجبار على ممارسة   –عنف جنسي   •
الجنس. ویمكن ان یتضمن االغتصاب  

ساءة اإلرم و وزنا المحا  ،واالعتداء الجنسي
 ألطفال  الجنسیة ل

الشتم أو إحراج شریكة مثل  –نفسیة إساءة  •
 في مكان عامالحیاة 

السباب، أو أو مثل الصراخ  –إساءة لفظیة  •
 لشریكة الحیاة   ةالمتواصل  اتاالنتقادتوجیھ 

من  اومنعھ  مرأةلامثل عزل  –إساءة اجتماعیة  •
 األصدقاء  األھل وااللتقاء ب

استخدام المعتقدات  مثل   –إساءة روحانیة  •
والممارسات الروحانیة أو الدینیة للسیطرة على  

 اط علیھوالتسلّ  المرأة

لغرض السیطرة أو   –ضرار بالممتلكات أ الحاق  •
 أو التھدید أو التحقیر  تخویفال
مثل السیطرة على الشؤون المالیة أو    –إساءة مالیة  •

 االمتناع عن إعطاء نقود ضروریة
إلحاق أذى باألطفال  ب التھدید بضمنھ –تھدید باألذى  •

 أو الحیوانات المنزلیة 

وھو مالحقة شخص ضد ارادتھ، أما   –التتبع  •
 شخصیا في الواقع أو على االنترنت

الجنسي في محل العمل أو في   تخویفالتحرش وال •
 مكان عام 

 ) ختان اإلناث( نثویةتشویھ األعضاء التناسلیة األ  •
 القاصرات الزواج باإلكراه أو زواج  •

تشمل استخدام العنف  و –ما تسمى بجرائم "الشرف"   •
والتخویف للسیطرة على المرأة، باالستناد الى  

تصورات بأنھا قد تصرفت بطریقة تجلب العار  
 للعائلة 

مثال عندما یكون المھر   – إساءة لھا عالقة بالمھر •
من وجھة نظر العریس و/أو  المقدم غیر كافٍ 

عائلتھ، مما قد یؤدي الى مضایقة العروس قبل  
وخالل وبعد العرس وإساءة معاملتھا وابتزازھا  

في بعض    تھا ، وقد تؤدي الى وفا المھر ةدا زی  جلأل
 الحاالت المتطرفة. 
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التعرف على العنف المنزلي كیفیة 
 واألسري والجنسي 
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 ً  لقانونل  وفقا
ان من حق كل فرد ان یعیش بأمان وأن یُعامل  

ان القانون في استرالیا یعامل الرجل والمرأة  باحترام. 
بمساواة، وأن العنف المنزلي واألسري والجنسي  

 ویعتبر جریمة ضد للقانون. مرفوض
 ً ن والیة جنوب استرالیا تتم توجیھ تھمة  یانولق  وفقا

  وأاألسري  و أالعنف المنزلي االعتداء لمن یقترف 
إلحاق  وفي حالة حصول إصابة توجھ تھمة  ،الجنسي 

 أذى.

  ما كان شخص نإ   أعرفكیف یمكنني أن 
 جنسي؟  و أأسري  و أ یتعرض لعنف منزلي 

لحق الضرر  یُ  لعنف المنزلي واألسري والجنسي ان ا
، ویمكن ألي بالضحیة واألطفال واألھل واألصدقاء 

شخص ان یتعرض لھ بغض النظر عن السن أو  
القدرات أو  الطبقة االجتماعیة أو المیول الجنسیة أو 

 رق أو الجنس أو الدیانة. العِ 
لى أن امرأة تتعرض ع  التي تدل بعض المؤشرات

 تتضمن اآلتي: جنسي  وأأسري  وأ لعنف منزلي  

تتوقف فجأةً عن الخروج من المنزل بدون سبب   •
 واضح

 تقلق كثیراً بشأن عدم اغضاب شخص معین •
تعطي تبریرات كثیرة بشأن السلوك السلبي   •

 لشخص معین 
من غیر وجود عالمات أو إصابات على جسدھا   •

 الممكن تفسیرھا
 تتوقف عن قضاء أوقات مع أھلھا واصدقائھا •
تبدو خائفة أو حذرة عندما تكون بالقرب من  •

 شخص معین 
تبدو قلقة من انھا ُمراقَبة ویتم تتبعھا أو السیطرة   •

 علیھا بطریقة ما. 

أو  مسيء ما ھي العالمات التي تدل على سلوك
 عنیف؟ 

ان تصرفات مقترف العنف أو اإلساءة یمكن ان تكون 
 كاآلتي:

یتصرف بطریقة تجعل زوجتھ أو صدیقتھ أو شریكة   •
 حیاتھ خائفة 

 زوجتھ أو صدیقتھ أو شریكة حیاتھ  قدرمن دوماً یحط  •
 زوجتھ أو صدیقتھ أو شریكة حیاتھ یھدد بإیذاء  •
،  زوجتھ أو صدیقتھ أو شریكة حیاتھ على  یسیطر  •

 :على اآلتي  السیطرة بضمنھا 
o األماكن التي تذھب الیھا
o بمن تلتقي ومع من تتكلم
o نفق أموالھاكیف ت
o أو سیارتھا أو ھاتفھا  استخدام یمكنھا  وكیف متى

 حاسوبھا
o  عددوضع السیطرة على سلوكھا وتصرفاتھا من خالل

 كبیر من القواعد 
o القواعد التي یضعھا.ب لتزمیغضب حینما ال ت

 اتخاذ الخطوة القادمة 
ان العنف المنزلي واألسري والجنسي غیر مقبول في أي 

یمكنكم القیام بدور رئیسي في منعھ  ومجتمع أو ثقافة. 
 والتصدي لھ، والمحافظة على سالمة المرأة والطفل.  

أسري   وألعنف منزلي تعرض ت امرأة  تلمعرفة ما إذا كان
 .ا ودعمھ الالستماع لھ، خصصوا الوقت الكافي جنسي  وأ

تتوفر المزید من المعلومات من خالل االتصال على الرقم  
1800RESPECT )1800 737 732زیارة ) أو 

www.1800RESPECT.org.au

،في حاالت الطوارئ أو عندما یتعرض شخص لخطر
 . 000اتصلوا فوراً على الرقم 

والجنسي. تتوفر المزید من المعلومات عما    األسري المنزلي وصحائف معلومات عن العنف    4ھذه واحدة من  
وللتعرف على  .  2في صحیفة المعلومات    جنسي  وأأسري    وأ لعنف منزلي  یمكنكم القیام بھ لمساعدة من یتعرض  

   . 4و    3اطلعوا على صحیفتي المعلومات    نالمساواة بین الجنسیو  االحترامعملیة تعزیز  

http://www.1800respect.org.au/
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