
 ً ، وربما  یصعب التحدث عنھ  ان العنف المنزلي واألسري والجنسي یمكن ان یكون موضوعا
ان إذا تعرفتم على المؤشرات التي تدل على  العائلة.  یُعتبر من المحظورات أو من خصوصیات

 ، فإن ھناك خطوات یمكنكم اتخاذھا. بھذا الخصوص األمور غیر سلیمة

امرأة عما إذا كانت تتعرض لعنف منزلي  كیف اسأل 
 جنسي؟  وأأسري  وأ

لمحافظة على  اجل ان من المھم تقدیم العون والدعم أل
وأأسري  وألعنف منزلي  المرأة التي تتعرض سالمة 
لتحدث عن  ل ھاتھیئة بیئة آمنة لقوموا ب. جنسي
ً . اھتتجرب  ً  اختاروا وقتا في   ، وذلكللتحدث معھا ھادئا

عندما یكون مقترف   أوغیر وقت حدوث العنف 
 العنف غیر موجود.  

براحتھا وال تضغطوا علیھا  المرأة تتكلم  اتركوا
إذا لم یكن  لجعلھا تقول أكثر مما ھي مستعدة لقولھ. 

ر بشكل  ورد فعلھا كما كنتم تتأملون، فال تأخذوا األم 
من األفضل التحدث معھا عن   وكذلك یكونشخصي، 

  التي الحظتموھا والتي اشعرتكم بالقلق، بدالً األمور 
األسئلة  یمكنكم طرح بعض من إعطاء رأیكم أنتم. 

 مثل اآلتي: 

 أنا أتساءل، ھل كل شيء في البیت على ما یرام؟  •
الحظت علیك بعض الكدمات. كیف حصلت؟ ھل  •

 ما؟  أحد سببھا لك 
أي أنك تخافین من شریك حیاتك (أو  الحظت  •

). ھل ھذا  یقوم بإیذائھا أنھون بتشكّ  شخص آخر
 صحیح؟ ھل كل شيء على ما یرام؟ 

،  بخصوصیةامنحوا المرأة فرصة للتحدث  •
وكونوا مستعدین لالستماع ولكن ال تضغطوا  

   یھا كي تتكلم إذا كانت غیر مستعدة لذلك.عل

 كیف یمكنني المساعدة؟ 
ان طریقة استماعكم واستجابتكم للمرأة التي تتعرض 
 ً  لعنف منزلي أو أسري أو جنسي یمكن ان تحدث فرقا

 لھا ولعائلتھا.  كبیراً 
ان من المھم االستماع وتقدیم الدعم، مع ذلك فإن من 
المھم أیضا السماح للمرأة ان تتخذ اختیارھا الخاص  

بعض الطرق التي  یلي عندما تكون مستعدة لھ. فیما  
  دعم المرأة:  ھایمكن من خالل

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

محمل الجد،  ىصدّقوا ما تقولھ وأخذوا مخاوفھا عل •
فإن ھذا األمر مھم بغض النظر عن رأیكم  

 بالشخص الذي یؤذیھا. 
 استمعوا لھا بدون مقاطعة أو اصدار أحكام •
ً ال تلوموا المرأة  • ، لھت تعرض الذي لعنفعلى ا بتاتا

 ً  ألن العنف غیر مقبول بتاتا
 للشخص الذي آذى المرأة ال تعطوا أي تبریرات  •
أة ربما تكون غیر مستعدة ألن  تفّھموا ان المر •

تكون المغادرة غیر آمنة بالنسبة لھا قد تغادر، أو 
ال تحاولوا ان تجبروا المرأة على ان تقوم بما •

 األفضل بالنسبة لھا  الشيءتتصورون أنتم انھ 

 2 صحیفة معلومات 

ذي یمكنني عملھ لمساعدة من  ما ال
 جنسي؟  وأأسري  و أتتعرض لعنف منزلي 

Fact Sheet 2 - Arabic 



تذّكروا ان العنف المنزلي واألسري لیس   •
 ً ً  بالضرورة عنفا  جسدیا

قدموا مساعدات عملیة، مثل التوصیل أو  •
ترتیب المواعید أو رعایة األطفال أو توفیر  

 مكان آمن تلجأ الیھ 
ساعدوھا على استكشاف الخیارات المتاحة   •

لھا. ان بإمكانكم أو بإمكان المرأة التي 
م تدعمونھا االتصال على الرق

1800RESPECT   أو زیارة موقع
1800RESPECT    على االنترنت للحصول

 على مزید من المعلومات والدعم 
مساعدة من منظمة لالنساء  قد تحتاج بعض  •

تدافع عن المرأة ألجل استكشاف الخیارات 
1800RESPECT بـأو االتصال   المتاحة

لعثور على منظمة مدافعة في منطقتكم من  ل
  ھم.دلیل خدماتخالل البحث في 

ان ما الجھات التي یمكنني ان أشیر على امرأة 
 تصل بھا؟ ت

 ً بمعلومات عن الجھات التي یمكن   احتفظوا دوما
للمرأة االتصال بھا. یمكن للخدمات التالیة ان تقدم  

 معلومات ودعم: 
• 1800RESPECT )732  737 1800 ( 

 أیام في األسبوع)  7ساعة في الیوم/  24( 
االعتداءات الخدمة الوطنیة الستشارات ’

توفر مشورة عن   ‘الجنسیة والعنف األسري
طریق الھاتف أو االنترنت لمن یتعرضون  

، باإلضافة الى  للعنف ولعائالتھم وأصدقائھم 
 العاملین والمھنیین. 

 جمعیة الالجئین األسترالیة  •
08 8354 2951 

ً تقدم  ً  نطاقا ،من الخدمات لدعم الوافدین حدیثا
 أفراد. كمجتمعات وك

 خدمة ازمات العنف المنزلي  •
 ساعة في الیوم) 24(  098 800 1800

ً تقدم دعم وخیارات آمنة للنساء وخدمات   ا
المنزلي واألطفال المتعرضین للعنف 

الى جھات تعنى   واإلحالةواألسري، 
 بالمتنوعین ثقافیا ولغویا وبالسكان األصلیین. 

 خدمة دعم النساء المھاجرات  •
  098 800 1800أو  9417 8346 08

یستطیع عاملون ثنائیو اللغة والثقافة مساعدة النساء  
المھاجرات من خلفیات ثقافیة ولغویة متنوعة ممن  

یجدن أنفسھن في عالقات غیر آمنة أو في خطر  
  أخرىمنظمات ھم یعملون مع والتعرض لعنف، 

 جھات أخرىو للعنف المنزلي واألسري ىتصد ت
تفھم  تو ، المھنیة ةالترجم ا، بضمنھقدم خدمات ت

 الحاجة للمحافظة على خصوصیات المرأة.
• Nunga Mi:Minar 

308 003 1800أو  6474 8367 08
الذین  خدمة تدعم نساء وأطفال السكان األصلیین 
 یتعرضون للعنف األسري أو یفّرون منھ.  

الغتصاب  ل  صدي للت  Yarrow Placeخدمة  •
 واالعتداءات الجنسیة 

 421 817 1800أو  8777 8226
تقدم خدمة مجانیة وسریة لكل من تتعرض لالغتصاب  

 أو االعتداء الجنسي.  

این یمكنني ان أجد المزید عن العنف المنزلي  
 واألسري والجنسي؟ 

الموارد على االنترنت لمساعدتكم  یتوفر نطاق من 
،في فھم طبیعة العنف المنزلي واألسري والجنسي

 ویتضمن اآلتي: 
Break the Cycle 

breakthecycle.sa.gov.au 

Our Watch 
www.ourwatch.org.au 

Stop it at the start 
www.respect.gov.au 

White Ribbon 
www.whiteribbon.org.au 

WSSSA 
www.womenssafetyservices.com.au 

صحائف معلومات عن العنف المنزلي واألسري والجنسي. تتوفر المزید من المعلومات عن كیفیة    4ھذه واحدة من  
وللتعرف على عملیة   .1في صحیفة المعلومات  واالستجابة لھ الجنسي  و أاألسري   وأالتعرف على العنف المنزلي  

 . 4و  3لومات تعزیز المساواة واالحترام بین الجنسین اطلعوا على صحیفتي المع 

http://breakthecycle.sa.gov.au/
http://www.ourwatch.org.au/
http://www.respect.gov.au/
http://www.whiteribbon.org.au/
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