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مقدمة
أعد هذا الكتيب مفتون وخطير: دليل المرأة الستعادة العالقة السوية نساء من أجل النساء. لقد كان هذا 
 )Tweed Shire Women’s Services(. الكتيب مبادرة من شركة تويد شاير للخدمات النسائية

نأمل أن تساعدك مشاركة المعلومات هذه خالل رحلتك لتحقيق عالقة سوية والحفاظ عليها؛ عالقة مبنية 
على الثقة، واالحترام، والتواصل اإليجابي، والصدق، وتوازن القوى.

العنف المنزلي واألسري ال يعتبر أمًرا خاًصا بالعائلة فحسب، وإنما يشكل مصدر قلق مجتمعي. فنتيجة 
لمعتقدات ثقافية واجتماعية موروثة، تتعرض ماليين النساء حول العالم من جميع الفئات االجتماعية 

واالقتصادية لسوء المعاملة والعنف على يد الرجال كل يوم. ال يُقصد بالعنف األسري الطابع العصبي 
للرجل أو اللحظات التي يفقد فيها عقله من الغضب، بل األمر أشبه بأسلوب ينتهجه الرجل المسيء لفرض 

سيطرته وهيمنته على شريكته و/أو أطفاله. وباإلحصائيات، تعد النساء واألطفال هم الضحايا األكثر 
عرضة للعنف المنزلي واألسري ولهذا ُوضع هذا الكتيب من أجل النساء باعتباره وسيلة للتحرر من 

العالقات التسلطية أو الجائرة أو العنيفة واستعادة العالقة السوية.

إّن العنف المنزلي واألسري جريمة، ونحن نعمل على الصعيد المحلي والوطني لزيادة الوعي بالحق 
الفطري للمرأة والطفل في السالمة من اإلساءة والعنف، ونعمل كذلك على بناء شبكة من الموارد ليتسنى 

للمرأة استخدامها في أوقات الحاجة لضمان معرفتها بالخيارات المتاحة لها عند اتخاذ قرارات تتعلق 
بسالمتها أو سالمة أطفالها.

ساهم كثير من النساء بتجاربهن وخبراتهن في وضع هذا الكتيب. لجميع النساء اللواتي ساهمن في هذا 
العمل – شكًرا.

تختلف رحلة استعادة العالقة السوية من امرأة ألخرى؛ فال توجد طرق صحيحة وأخرى خطأ، بل لكل 
امرأة أسلوب يناسبها. خذي ما تحتاجينه من معلومات واردة بهذا الكتيب، وامنحي نفسك بعض الوقت، 

واطلبي المساعدة عند الحاجة، وال تنسي أن تهنئي نفسك على تحقيق اإلنجازات، وهي بالمناسبة إنجازات 
عديدة.

قد ال يكون هذا هو الوقت المناسب بالنسبة إليك لقراءة هذا الكتيب اآلن، فإن لم يكن الوقت مناسبًا، فضعي 
الكتيب جانبًا في مكان آمن. ستعلمين الوقت المناسب لِك لبدء هذه الرحلة.

تريسي أسبي، المديرة

تولى برنامج الدفاع عن ضحايا العنف المنزلي أمام المحاكم التابع لخط المساعدة القانونية بوالية نيوساوث 
ويلز وضع هذا اإلصدار من كتيب مفتون وخطير وتحديثه. حزيران/يونيو 2020
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كيف وصل بي الحال إلى هذا الوضع؟
هل تستحقين المعاملة السيئة؟ اإلجابة ˝ال˝.

هل طلبِت ذلك؟ اإلجابة ˝ال˝.
هل أنِت وحدك؟ اإلجابة ˝ال˝.

العنف ضد المرأة واألطفال غير مقبول ألي سبٍب كان. لسِت مسؤولة عن أي شكل من أشكال 
اإلساءة، ولسِت وحدك مع األلم والمعاناة التي تمرين بها. فالعنف المنزلي واألسري لألسف 

منتشر في كل مكان في مجتمعنا، خاصةً خلف األبواب المغلقة.

قد تسألين: ˝كيف سمحُت لنفسي بالوصول لهذا الوضع وما الذي فعلته؟˝ أنِت لم تفعلي شيئًا؛ 
فاألمر أشبه بعملية تدريجية إلى أن وصلِت إلى ما أنِت عليه اليوم. يبدأ األمر بتحقير ماكر ليصل 

إلى نقطة تبدئين معها بالشعور بعدم األمان على نفسك وعلى أطفالك. تبدئين في اإلحساس بالعزلة 
والوحدة مما يعزز فكرة أنك المسؤولة عن هذا الوضع، وهذا غير صحيح.

ستأملين دائًما في تحسن الوضع، ولكن هذا األمل سيبقيك رهينة هذا الوضع الجائر مع الحلم 
بالهناء بحياة أسرية سعيدة ومتناغمة. وللحفاظ على هذا األمل وهذا الحلم، ستتجنبين إثارة 

المشكالت مهما كلف الثمن. وهنا “تبدأ المسيرة المحفوفة بالمخاطر” بانتظار الحلقة التالية من 
السلوك العدائي.

ويستمر أملنا اعتماًدا على وعود المسيء مع خيبات األمل التي نتلقاها كلما تكرر السلوك 
المسيء. نبدأ في اإلحساس باألسر والوحدة وال نجد أحًدا نتحدث إليه، ويتولد إحساس بالخزي 

العتقادنا بأننا السبب فيما نحن فيه وأننا لن نجد من يصدق ما نقول. لهذا نعاني غالبًا من اإليذاء 
بصمت.

كيف يكون شعورك
˝إذا كان هذا هو الحب، فلماذا أشعر بكل هذا الحزن؟˝

إن أول ما تنتبهين إليه – عادة - هو شعورك بأن هناك خطأً ما في الطريقة التي تُعاَملين بها. 
قد تشعرين أنك مضطربة ومتوترة ومرتبكة كأن شيئًا ما ليس على ما يرام. ثقي بمشاعرك 

وغريزتك الداخلية، فهذا مهم. فكري بما تشعرين به عندما تكونين مع شريكك.

إذا كنت تمرين بعنف منزلي أو أسري، فقد تشعرين بأنك:
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خائفة و˝عصبية˝ باستمرار 		●

كما لو فقدِت الثقة بنفسك 		●

معزولة ووحيدة 		●

كما لو أنك ستفقدين عقلك 		●

ألم / معاناة من اإلصابات الجسدية 		●

خجولة أو محرجة 		●

مذنبة أو محبطة 		●

متعبة وفاقدة للحيوية 		●

قلقة 		●

مشوشة بين ما هو حقيقي وما ليس بحقيقي 		●

حزينة وغاضبة ومكتئبة وخائفة 		●

مضغوطة وغير مرتاحة 		●

مهانة ومشتتة 		●

مقيدة وتحت السيطرة 		●

ممتلئة بشعور جلد الذات ومقت النفس 		●

محتارة بشأن ما يجب القيام به 		●

قد تشمل آثار العنف على المرأة ما يلي:

الشعور باألسر 		●

تزايد تعاطي المخدرات والكحول 		●

مشاكل في النوم 		●

مشكالت الصحة العقلية مثل االكتئاب والقلق 		●

إيذاء الذات أو االنتحار 		●

الغثيان أو الصداع 		●

العنف ضد األطفال أو الشريك 		●

فقدان الهوية الذاتية 		●

الشعور بالوحدة واالضطراب والخوف 		●

فقد الشعور بالقدرة على الثقة باآلخرين 		●

االنسحاب من دائرة األصدقاء والعائلة 		●

الضائقة االنفعالية 		●

أنت ال تستحقين المعاملة بهذه الطريقة! العنف المنزلي واألسري جريمة. يوجد الكثير من األعذار 
التي يمكن أن تُستخدم لتبرير العنف ولكن من المهم أن تتذكري أن الفرد هو من يختار أن يسلك 

طريق العنف.



الجسدي العنف الجنسي
استغالل األطفال
•	يدفعك للشعوربالذنب 
تجاه األطفال 
• يستخدم األطفال 
لتمريررسائل إليك 
• يهدد بأخذ األطفال
• يستخدم التتبع بخاصية 
GPS على أجهزة األطفال 
لتعقب مكان وجودك 

انتهاج اإلساءة 
العاطفية

•	يقلل من شأنك 
• يدفعك للشعور باألسى تجاه  

نفسك 
• ينعتك بألفاظ سيئة 

• يدفعك لالعتقاد بأنك مجنونة 
• يهينك 

• يدفعك للشعور بالذنب 
 

انتهاج 
العزل 

• يتحكم في 
تصرفاتك، ومن 

تعرفين ومن ال تعرفين 
وفي تحركاتك 

• يقيد انخراطك في العالم الخارجي 
وجهات تواصلك االجتماعية 

• يستخدم الغيرة لتبرير التصرفات

انتهاج 
اإلجبار 

والتهديدات 
 • يهدد و/أو 

يمارس التهديدات للقيام 
بشيء ما إللحاق األذى بك 
• يهدد بالترك أو باالنتحارأو 

إبالغ وكاالت الخدمة االجتماعية 
• يجبرك على التنازل عن التهم 

• يجبرك على القيام بأمورغيرقانونية 
• يهدد بنشر صور أو مقاطع فيديو حميمية لك

• يهدد بمنع الدواء عنك واألمور التي تحتاجين 
 إليها للحفاظ على صحتك أو نوعية حياتك 

)مثل الكرسي المتحرك( 

التقليل من الشأن واإلنكار وإلقاء اللوم
• يعمل على التهوين من حجم اإلساءة 

وعدم أخذ مخاوفك بجدية 
• يّدعي بأّن شيئًا لم يحدث 

• يتنّصل من مسؤولية السلوك المسيء 
• يّدعي بأنك السبب في اإلساءة 
• يتحجج بالتعب، أو الضغط 
أو تناول الكحوليات أو	

المخدرات	
 

انتهاج أساليب اإلساءة المالية
• يمنعك من الحصول على وظيفة أو 

الحفاظ عليها 
• يجبرك على طلب المال 

• يمنحك مكافأة 
• يأخذ مالك 

• ال يسمح لك باالطالع 
على الدخل األسري 

أو الحصول 
عليه  

استغالل 
امتياز 
الذكورة

• يعاملك كخادمة 
• يستبعدك من صنع  

القرارات   
• يتفرد بتحديد أدوار الرجل  

وأدوار المرأة   
• يهدد بنشر صور حميمية لمنعك  

من الرحيل أو إلهانتك   
  

انتهاج التخويف 
• يعمل على تخويفك 
من خالل النظرات 
واألفعال واإليماءات 
• يحطم األغراض 
• يدمر ممتلكاتك 
• يؤذي حيواناتك األليفة 
• يظهر األسلحة 
• يراقبك باستخدام وسائل تقنية مثل أجهزة 
التتبع بخاصية النظام العالمي لتحديد المواقع
 )GPS(، أو برامج التجسس 
• يفتش في مصادر معلوماتك الشخصية 
مثل حسابات البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية أو 
حسابات التواصل االجتماعي أو 
سجالت المكالمات 
• يحطم هاتفك أو يقطع خط الهاتف
 عند محاولتك االتصال لطلب 
المساعدة 
 
  

السلطة 
والتحكم

مقتبس من مركز التدخل ضد العنف المنزلي، دولوث، مينيسوتا.
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فهم ماهية العنف المنزلي واألسري
لتحديد إذا ما كانت عالقتك تعسفية، أنِت بحاجة إلى النظر في تصرفات الشخص اآلخر، وكيف 
تؤثر على حياتك، كيف تشعرين بسببها، ومن يملك توازن القوى في عالقتكما. ثقي بحدسك: إذا 

شعرت بأن شيئًا ما ليس على ما يرام بالنسبة إليك، فمعنى ذلك بأن الوضع ليس سويًا.
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أشكال العنف المنزلي
الخوف قد يكون أقوى وسائل السيطرة. قد ينشأ الخوف نتيجة ألي سلوك يُستخدم لتهديدك وتجريدك 

من قوتك.

التخويف يشمل تحطيم ممتلكاتك، ولغة التخويف الجسدية، وطرح أسئلة عدائية وحادة، والمكالمات 
ورسائل البريد اإللكتروني والرسائل النصية المتواصلة والمالحقة خلسة. 

يمكن أن تظهر اإلساءة والعنف بصور مختلفة في أنواع العالقات المختلفة

اإلساءة الجسدية تشمل اإليذاء الجسدي الواقع عليك، وعلى أطفالك، وعلى ممتلكاتك، وأسرتك، 
وأصدقائك، وحيواناتك األليفة. قد تتضمن أيًضا التهديد باألسلحة.

اإلساءة الجنسية تشمل أي تفاعل جنسي رغًما عنك أو دون رغبة منك. قد يشمل ذلك: الممارسات 
الجنسية باإلكراه أو التحرش أو اإليذاء الجنسي.

اإلساءة اللفظية تشمل التحقير المستمر واإلهانات والتهديدات اللفظية. تُعد اإلساءة اللفظية أمًرا 
مهينًا ومع مرور الوقت قد تدمر احترامك لذاتك وثقتك بنفسك.

اإلساءة العاطفية / النفسية تشمل السلوك / األفعال والتعليقات التي من شأنها تقليل شعورك بقدرك 
وتدمير ثقتك بنفسك / قيمتك.

اإلساءة الروحية تشمل التهكم على معتقداتك الدينية و/أو استبعادك من المشاركة في األنشطة 
الثقافية والدينية.

اإلساءة المالية تحدث عندما يسيطر المسيء على مواردك المالية. قد يشمل ذلك عدم السماح لك 
بالعمل أو التحكم بالمال الذي تجنينه أو تنفقينه.

اإلساءة االجتماعية تعني انتقاد المسيء لك أو سخريته منك أو تقليله من شأنك أمام العائلة 
واألصدقاء وزمالء العمل وغيرهم و/أو التحكم في تحركاتك واختياره لمن تقابلين.

اإلساءة من خالل التكنولوجيا هي استخدام التكنولوجيا مثل اإلنترنت، والهواتف، وأجهزة 
الكمبيوتر، ووسائل التواصل االجتماعي، وأجهزة المراقبة لتعقبِك أو التحرش بِك أو تخويفِك أو 

إهانتِك. يشمل ذلك أيًضا تصوير صور حميمية لِك أو مشاركتها بدون موافقتك.
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اإلساءة اإلنجابية تشمل إجبارك على الحمل أو إنهائه أو استخدام موانع الحمل أو عدم استخدامها.

اإلساءة في عالقات مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًا 
يمكن أن تشمل أساليب مختلفة من اإلساءة، تشمل: اإلساءة على أساس الهوية مثل التهديد ˝بإخبار˝ 

اآلخرين في الوقت الذي اخترِت أنِت عدم فعل ذلك أو شعرِت أن ذلك ليس آمنًا.

الخنق أو االختناق
الخنق هو جريمة خطيرة، وهو مؤشر على تصاعد العنف وهو أكثر أشكال العنف المنزلي فتًكا.

تحدث عملية الخنق عند الضغط حول منطقة الرقبة بما يكفي من القوة بحيث يصبح التنفس صعبًا 
أو مستحيالً. يمكن أن يتخذ هذا الضغط حول الرقبة أشكاالً متعددة، فقد يكون إما بيد واحدة أو 

بكلتا اليدين أو بحبل أو بالمالبس أو بأي شيء آخر. ويحدث االختناق عن طريق تغطية الفم أو 
األنف مما يمنع الهواء من دخول رئتيك.

عند حدوث الخنق أو االختناق، يُحَرم مخك من األكسجين حيث يتّم منع تدفق الدم من الخروج من 
الدماغ ويتّم إغالق مجرى الهواء مما يجعل التنفس مستحيالً أو بصعوبة متزايدة.

من الممكن أن يحدث ذلك في إطار زمني ضئيل، ففي كل مرة يتّم فيها قطع تدفق الدم والهواء من 
الدماغ وإليه، تموت خاليا الدماغ. وال تتجدد خاليا الدماغ بمجرد حدوث ذلك مما قد يؤدي إلى 

مشاكل صحية طويلة المدى.

في معظم األحيان، لن تكون هناك أي إصابات ظاهرة، ولكن؛ قد تكون هناك إصابات داخلية 
خطيرة. من المهم مراجعة الطبيب للحصول على المشورة الطبية في أسرع وقت ممكن. عليِك 
أن تخبري الطبيب بأنّه قد تّم خنقك حتى يعرف ما الذي يجب أن يأخذه في االعتبار. اطلبي من 

الطبيب توثيق أي إصابات للرجوع إليها في المستقبل واعتبارها دليالً إذا لزم األمر.

مهم
السعي للحصول على الرعاية الطبية في أقرب وقت ممكن   ●

إخبار شخص ما، على سبيل المثال، العامل االجتماعي المعني بتقديم الدعم أو الشرطة أو   		●

الطبيب   
القيام  بتدوين العالمات واألعراض، فقد تالحظين تطور بعض األشياء على مر األيام أو    		●

األسابيع:  
قومي بتدوين أي عالمات أو أعراض قد تتعرضين لها، بعد تعرضك للخنق بدقائق أو    		●

ساعات أو أيام أو حتى أسابيع، مثل:  
الصعوبة في التنفس أو التحدث أو البلع  	●
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أي ألم في الرقبة أو الحلق؛ بما في ذلك السعال  	›  
القيء أو الغثيان   ›  

عدم القدرة على التحّكم بالمثانة أو األمعاء  	›  
طنين في األذنين أو دوخة أو صداع  	›  

أي فقدان للذاكرة  	›  
االرتباك أو الشعور بالتيه أو االضطراب أو التعب. 	› 	

قد تشعرين باالرتياح من بعد تعّرضك مباشرة لعمل من أعمال العنف مثل هذا العمل، ألنك 
نجوت. ومع مرور الوقت، قد تبدئين بالتقليل من أهمية هذا الحدث. يعرضك هذا المستوى من 

العنف بشدة لخطر فقدان حياتك. فقد ال تحظين بفرصة ثانية إذا لم تطلبي المساعدة.

دائرة العنف
في العالقات السوية، توجد فترات سعادة وكذلك فترات توتر بين الشريكين. يتبع هذا التوتر عادةً 

مرحلة حل المشكالت التي تمثل المساواة واالحترام بين الشريكين. في العالقات غير السوية، 
غالبًا ما تؤدي أوقات التوتر إلى فترات من اإلساءة والعنف. ثم تلي هذه المشاحنات وقفة من 

االعتذارات والعودة إلى مرحلة الصفاء حيث تبدو األمور ظاهريًا طبيعية مرةً أخرى.

مرحلة تصاعد 
األمور

مرحلة 
الترقب

االنفجار 
مرحلة 
الصفاء

مرحلة 
المطاردة

مرحلة 
الندم

المصدر: دكتور لينور ووكر1979 الواليات المتحدة األمريكية
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من المهم تذكر أن المسيء يتحكم بهذه الدائرة. قد يتخطى الشريكان بعض المراحل وقد يمران بها 

مراًرا وتكراًرا بشكل سريع.

مرحلة تصاعد األمور
تتضمن هذه المرحلة التوتر المتصاعد الذي يتصف بزيادة اإلساءة اللفظية أو الجسدية أو العاطفية 

أو الجنسية أو المالية؛ حيث يكون السلوك عادةً متقلبًا وال يمكن توقعه.

مرحلة الترقب
هذه فترة مخيفة جًدا بالنسبة إليك وإلى أسرتك. يتصاعد سلوك المسيء وال يمكن توقعه إلى حد 

كبير. قد تشعرين “بأنك تمرين بفترة محفوفة وتخشين أن يتسبب أي شيء في تدهور األمور 

بشكل أكبر.

االنفجار
تعتبر مرحلة االنفجار هي ذروة العنف في العالقة. يجد المسيء متنفًسا لتوتره خالل مرحلة 

االنفجار وقد يدمن ذلك.

مرحلة الندم
في مرحلة الندم يشعر المسيء بالخزي من سلوكه؛ حيث يتراجع وينسحب من العالقة مبرًرا 

أفعاله لنفسه ولآلخرين.

مرحلة المطاردة
قد يعد المسيء بأنه لن يكون عنيفًا مرةً أخرى. وقد يحاول التعويض عن تصرفاته في الماضي 

خالل هذه الفترة واالدعاء بأن عوامل أخرى دفعته للعنف، مثل ضغط العمل أو المخدرات أو 

الكحول. يصبح المسيء لطيفًا ويشتري الهدايا ويعد بأال يحدث العنف مرةً أخرى.

مرحلة الصفاء
خالل مرحلة الصفاء من دائرة العنف، قد يتجاهل طرفا العالقة مدى سوء درجة اإلساءة والعنف. 

ال يريد الطرفان إنهاء العالقة وتغمرهما السعادة لدرجة تجاهلهما إلمكانية حدوث العنف مرةً 

أخرى. بعد فترة من الوقت، سوف تتالشى هذه المرحلة وربما تبدأ الدائرة مرةً أخرى.
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آثار العنف المنزلي على األطفال
ال يسلم أي فرد من أفراد األسرة من تبعات العنف المنزلي واألسري. العيش في مناخ من العنف 

يمكن أن يكون أثره على األطفال مساويًا ألثره على الضحايا أنفسهم. األطفال الذين يشهدون 

اإلساءة أو يعيشون في بيت يسوده العنف ينتابهم نفس الشعور بالخوف والترويع وتهديد األمان 

الذي تعانين أنِت منه. يوضح هذا الشكل الدائري مدى تأثير العنف المنزلي على األطفال.

لمنزلي
انتهاج األطفال والشكل الدائري للعنف ا

التخويف
• تخويف األطفال من  

خالل:استخدام     
النظرات واألفعال الصاخبة    

واإلشارات الحادة    
والصوت المرتفع    

وتحطيم األغراض    
وتدميرالممتلكات   

• الخوف بشأن   
لسالمة    

الجسدية   

القوالب النمطية الجنسية
• تقليد السلوك المتسلط والمسيء 
للشخص المسيء 
• تقليد السلوك السلبي والخانع للضحية 
•عدم القدرة على التعبير عن مشاعرهم 
أو هويتهم  انتهاج 

اإلساءة 
العاطفية

• التشكيك في الواقع 
• الخوف من الوقوع في الخطأ 

• الحدود والتوقعات المتعارضة 
لمقدم الرعاية 

• الخوف من التعبير عن المشاعر 
• عدم القدرة على التعلّم في المدرسة 

• انخفاض معدل احترام الذات 

اآلثار 
الجسدية 

والنفسية
• قد يشعر األطفال بالذنب 
والخزي ويعتقدون أنهم السبب 

في هذا 
• قد يتراجعون إلى مراحل التطور 

المبكرة 
• كثيرو المطالب ومنعزلون 

• التلهف / الحاجة لالنتباه

انتهاج العزل 
عدم القدرة على تطوير المهارات     •

االجتماعية    
عدم القدرة على دعوة      •
األصدقاء إلى البيت بسبب     

الحاجة إلى إخفاء العنف   
• إخفاء ˝األسرار˝ الضارة

• عدم الثقة في البالغين 

استغالل 
األطفال 

• إقحامهم   
في المشاحنات   

• قد يأخذ األطفال أدواراآلباء  
ومسؤولياتهم   

• التواجد مع األطفال وعدم االستماع  
إليهم   

• استخدام األطفال لحل الخالفات، وطلب  
تحيزهم ألحد الطرفين  

انتهاج 
التهديدات
• تعلّم المراوغة 
للحفاظ على إحساسهم 
باألمان ويأتي ذلك نتيجة 
تأثرهم بالعنف بين أفراد األسرة 
• التعبير عن الغضب بأسلوب عنيف 
أو مسيء أو كتم غضبهم بسبب إحساسهم 
بالخوف 

اإلساءة الجنسية 
• الخجل من الجسد 

• الشعور بالتهديد والخوف من ميولهم الجنسية 
• تعلّم الحديث والسلوك الجنسي غير 

المالئم 
• اطالع األطفال على مجالت 

وأفالم إباحية 

كيف يؤثر 
العنف على 

األطفال

مقتبس من مركز التدخل ضد العنف المنزلي، دولوث، مينيسوتا.
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يحتاج األطفال إلى بيئة آمنة وداعمة لتنمية صحتهم العاطفية واالجتماعية والعقلية والجسدية 

ولكي ينموا ليكونوا أشخاًصا أصحاء وأسوياء. يتعلم األطفال مما يرونه ويتأثرون بما يمرون به 

في البيت من تجارب. يأخذ األطفال كثيًرا دور حامي السالم وراعيه مما يضع الطفل في خطر 

عاطفي وجسدي جسيم ويمكن أن يؤدي على المدى البعيد إلى سلوكيات مدمرة على المستوى 

العاطفي.

تُظهر الدراسات أن األطفال الذين شهدوا عنفًا منزليًا أكثر عرضة لما يلي:

إظهار سلوكيات عدائية و/أو غير مالئمة اجتماعيًا  ●

بناء ديناميات عالقات غير سوية 		●

انخفاض مستوى احترام وتقدير الذات لديهم 		●

تراجع التحصيل الدراسي ومهارات حل المشكالت والتركيز 		●

إظهار الضائقة العاطفية أو الرهاب أو القلق أو االكتئاب 		●

التعّرض لمشاكل صحية جسدية 		●

ما هي العالقة السوية؟
العالقة السوية هي ما نسعى جميعًا لتحقيقه.

غير عنيفة

المساواة

االحترام الدعم

التواصلالحدود

المسؤوليةالثقة

الصدق
تحمل 

المسؤولية

مقتبس من مركز التدخل ضد العنف المنزلي، دولوث، مينيسوتا.
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ويتم التعرف على هذه العالقة السوية من خالل وجود المساواة. تنطبق عناصر العالقة السوية 

على جميع أشكال العالقات؛ العالقات مع األصدقاء أو شركاء المواعدة أو الشركاء الحميميين أو 

شركاء الحياة أو أفراد العائلة. كل عنصر من عناصر هذا الشكل الدائري يدعم العناصر األخرى 

ويعززها، مع اإلبقاء على عنصر المساواة دائًما كعنصر محوري.

االحترام: احترام حدود األشخاص اآلخرين. ومعرفة حدود اآلخرين وعدم تجاوزها.

المسؤولية: أي المسؤولية المشتركة للحفاظ على تماسك العالقة. يجب أن يشارك أي شخصين 
تربطهما عالقة في اتخاذ القرارات.

التواصل: التواصل على نحو فعال. ينطوي التواصل الفعال على التعبير صراحة عن األفكار 
والمشاعر واإلنصات إلى اآلخرين.

الحدود: الحفاظ على حدود العالقة السوية. خصصي لنفسك مساحة آمنة ومالئمة الختبار 
العالقات بالوقوف على حدودك مع اآلخرين والتواصل معهم.

الصدق: كوني منفتحة وصادقة في عالقتك. ال غنى ألي شخصين تربطهما عالقة ألن يتحليا 
بالصدق بشأن نواياهما ومشاعرهما ورغباتهما.

تحمل المسؤولية: كوني مسؤولة عن أفعالك الخاصة. تحدثي إلى اآلخرين لتدركي مدى تأثير 
أفعالك عليهم.

الثقة: يأتي عنصر الثقة في قلب أي عالقة قوية وهو األساس الركين الذي يقوم عليه الحب 
واالحترام.

الدعم: دعم اآلخر وتشجعيه لبلوغ أهدافه وتحقيق أحالمه وتطوره الشخصي.

ليس هناك مجال في أي عالقة سوية ألي سلوكيات تنطوي على سيطرة أو إساءة أو عنف.
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عالمات تحذيرية بشأن العالقة
قبل أن يشرع المسيء في االعتداء جسديًا على ضحيته، فإنه عادة ما يُظهر أسلوبه العدائي من 

خالل سلوكيات معينة. نورد فيما يلي خمس عالمات تحذيرية أساسية:

اإلثارة
يتسم الرجال المسيؤون غالبًا بإثارتهم الشديدة. يبدو المسيء في بداية العالقة كما لو كان األمير 

الوسيم، الذي يفتنِك أنِت وأصدقاءك وأسرتك. هناك أوقات يكون فيها هؤالء المسيؤون على قدر 

كبير من الجاذبية واالتزان والتقدير والوسامة. قد يستغل هؤالء الوسيمون جاذبيتهم للحصول على 

معلومات شخصية بشأنِك، وقد يستغلها ضدِك فيما بعد. كما يمكن استغالل جاذبيته في خداعك 

وخداع عائلتك وأصدقائك.

فرض السيطرة
يتصف المسيؤون بالهوس بفرض السيطرة. قد يفرض هذا الشخص المسيء سيطرته بمرور 

الوقت على كل جانب من جوانب حياتك؛ األشخاص الذين تتحدثين إليهم، ومالبسك، واألماكن 
والمواعيد التي تخرجين فيها وتصرفك في المال. في الوقت الذي يبدو فيه أن هؤالء المسيئين 

يفقدون السيطرة على أنفسهم عندما يستشيطون غضبًا، فمن الضروري أن تكوني على علم بأنهم 

يتحكمون بقدر كبير في سلوكهم بالفعل.

نعلم أن سلوك الشخص المسيء ال يتعلق بالغضب، لكنه سلوك يمكن التحكم به بسبب:

أن الشخص المسيء ال يُظهر عنفه غالبًا أمام األشخاص اآلخرين. 		●

أنه غالبًا ما يقوم باإلساءة عند غياب أي شهود. فالشخص المسيء قادر على إنهاء عنفه عند 	  ●

وصول الشرطة أو عند رنين الهاتف. 	

أن الشخص المسيء قادر على توجيه لكماته وركالته إلى مناطق معينة، بحيث يمكن إخفاء   		●

أماكن هذه الكدمات أو اآلثار عن اآلخرين.  

اإلساءة العاطفية
قد يستغل الشخص المسيء أسلوب اإليذاء النفسي للقضاء على اعتدادك بنفسك. قد يُلقى باللوم 

عليك زوًرا في استخدام العنف؛ وقد تتعرضين لالنتقاد أو اإليذاء بألقاب مهينة أو تهديدك. بمرور 
الوقت قد تجدين أنك تلومين نفسك على العنف وتنسين حقِك في أنِك تستحقين التعامل باحترام. 
ترى بعض النساء أن عالج اإليذاء العاطفي أشد صعوبة من اإليذاء البدني، فالكدمات وكسور 

العظام تبرأ، أما الندوب العاطفية تبقى.
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العزلة
يعزل المسيؤون ضحاياهم جغرافيًا واجتماعيًا. تتضمن العزلة الجغرافية إبعادك )لمسافات طويلة 

في الغالب( عن أصدقائك وعائلتك وشبكات الدعم األخرى، وبمرور الوقت يعزلك تماًما عن 

الجميع. يبدأ األمر عادةً برغبة المسيء في أن تقضي معه المزيد من الوقت، وغالبًا ما يُساء فهم 

ذلك على أنه اهتمام منه بِك.

الغيرة
يمكن أن يستغل المسيء نقطة الغيرة على أنها وسيلة لفرض سيطرته عليك. قد يتهمك المسيء 

بأن لِك عالقات وتواعدين أشخاًصا آخرين. قد تتصاعد الغيرة من مجرد القدح فيِك إلى الغضب 

الناجم عن الغيرة.

معلومات تهم األفراد في مجتمع الميم
يمثل العنف المنزلي في مجتمع المثليين أو المثليات أو مزدوجي الميول الجنسية أو المتحولين 
جنسيًا أو ثنائيو الجنس أو الشواذ أو المتشككين أو عديمي الميول الجنسية مسألة خطيرة؛ حيث 

يتساوى تقريباً معدل العنف المنزلي في العالقات بين أفراد مجتمع الميم مع معدل العنف في 
العالقات بين الجنسين. وكما هو الحال في العالقات بين الجنسين، ال يتّم في أغلب األحيان 

اإلبالغ عن هذه المشكلة بما فيه الكفاية. ففي ظل نظام يتسم في أحيان كثيرة باضطهاده وعدائه 
فون على أنهم أشخاص غير “مستقيمين جنسياً”، كثيراً ما يشير الذين تعرضوا  ألولئك الذين يُعرَّ

لسلوكيات مسيئة في إطار العالقات الجنسية بين أفراد مجتمع الميم إلى أنهم يخشون إظهار 
توجههم الجنسي أو طبيعة عالقاتهم.

عالوة على ذلك، حتى أولئك الذين حاولوا اإلبالغ عن حوادث العنف في عالقاتهم، واجهوا 
صعوبات إضافية في سعيهم للحصول على الدعم، وربما كانوا يعانون في األساس من مشكالت 

صحية بدنية وعقلية وإمكانية حصولهم على الخدمات الصحية محدودة. وقد ال يقتصر األمر 
على احتمال تدخل المواقف الشخصية تجاه مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية 
والمتحولين جنسيًا وثنائيو الجنس والشواذ في األمر فحسب، ولكن قد ال تتوفّر كذلك لدى مقدمي 

الخدمات هؤالء، على غرار أقسام الخدمات االجتماعية والشرطة، المستويات الكافية من الخبرات 
والتدريب للعمل مع الضحايا باإلضافة إلى عدم فعالية القوانين في إنفاذ الدعم للضحايا.

قد تخطئ الشرطة ومقدمو الخدمات أحيانًا في تحديد الضحية والجاني. من المهم دائًما التماس 
المشورة القانونية والتحدث إلى خدمة تقدم الدعم.
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وعلى الرغم من إحراز تقدم في مجال توفير الخدمات وإنفاذ القانون والمساواة في مظاهر الحماية 

المتوفرة لمن لديهم عالقات مع أفراد من مجتمع الميم على مدى العقد الماضي، إال أنّه من المهم 

اإللمام بحقوقك وخياراتك نظًرا الرتباطها بسالمتك وقرار التخلص من عالقة تعسفية.

الجسدي العنف الجنسي
اإلجبار والتهديدات
•	التهديد و/أو ممارسة التهديدات 
بفعل شيء ما إللحاق الضرر بك 
• التهديد بتركك أو االنتحار
• القيادة بشكل خطير إلخافتك
• تهديدك “بالكشف عن ميولك”
 • تهديد األشخاص الذين 
يهمونك
• مالحقتك خلسةً

اإلساءة 
العاطفية 

• التقليل من شأنك ودفعك  
للشعور باألسى تجاه نفسك

• نعتك بألفاظ سيئة
• اللعب بالعقل

• دفعك للشعور بالذنب

اإلساءة 
االقتصادية 

• منعك من الحصول 
على وظيفة أو الحفاظ عليها

• إجبارك على طلب  
• التدخل في العمل أو التعليم

 • استخدام بطاقاتك االئتمانية بدون 
استئذانك

• عدم العمل ومطالبتك بتوفير متطلبات البيت
• إبعاد اسمك عن الممتلكات المشتركة

العزل
 • التحكم في تصرفاتك، ومن تعرفين ومن ال تعرفين

ومن تتحدثين معه ومن ال تتحدثين معه  
• تحديد أنشطتك الخارجية
• استخدام الغيرة للتحكم بك

• حسابك عن أماكن تواجدك
 • االدعاء أن أحًدا لن يصدقك، ال سيما 

عندما ال تكونين مثلية أو مثليًا أو 
 مزدوجة الميول الجنسية أو 

متحولة جنسيًا
• عدم السماح لك بالذهاب 

إلى أي مكان وحدك

	

 

منح االمتيازات
• معاملتك كخادمة

• اتخاذ جميع القرارات المهمة
• التفرد بتحديد أدوار أو واجبات كل 

شريك بالعالقة
• استخدام االمتياز أو القدرة على 

تعريض سمعتك أو وضعك 
في خطر

• منعك من االستفادة 
من الموارد، أو 
استخدام النظام 

ضدك
  

التجاهل والتقليل من 
الشأن وإلقاء اللوم

• التهوين من حجم  
اإلساءة  

• االدعاء أن شيئًا لم يحدث
• التنصل من مسؤولية السلوك  

المسيء  
 • االدعاء بأنك المخطئة، وأنك تستحقين

ذلك   
اإلساءة˝   • اتهامك ˝بمبادلة

 • االدعاء أن النساء ال يمكنهن 
اإلساءة للنساء / الرجال ال    

يمكنهم اإلساءة للرجال  
 • ادعاء أن األمر كان مجرد 

˝مشاحنة˝ وليس    
إساءة  

 
  

استغالل 
األطفال
• دفعك للشعور 
بالذنب تجاه األطفال
• استخدام األطفال لتمرير 
رسائل إليك
• التهديد بأخذ األطفال
• التهديد بإخبار زوجك السابق أو 
السلطات بأنك مثلية أو مزدوجة الميول 
 الجنسية أو متحولة جنسيًا حتى 
 يأخذوا 
األطفال منك
 
  

مقتبس من مركز التدخل ضد العنف المنزلي، دولوث، مينيسوتا.

القوة والسيطرة 
في إطار مجتمع 

الميم

التخويف
 •	تخويفك من خالل النظرات 

  واألفعال واإليماءات
• تحطيم األغراض

• تدمير ممتلكاتك
• إيذاء الحيوانات األليفة

• إظهار األسلحة
 • استخدام النظرات واألفعال 

واإليماءات لتعزيز الرهاب    
من المثليين جنسيًا أو   

مزدوجي الميول    
الجنسية أو   

المتحولين جنسيًا  
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الجوانب التي تنفرد فيها وجوه اإلساءة في العالقات في إطار مجتمع الميم 
تتشابه اإلساءة في العالقات في إطار مجتمع الميم مع جميع العالقات المسيئة، حيث تتمثل السمة 
الرئيسية في استخدام القوة والسيطرة وتأثيرها على الشريك ضحية هذه اإلساءة. ومع ذلك هناك 

عدد من الجوانب التي تنفرد بها العالقات في إطار مجتمع الميم، وتشمل هذه ما يلي:

˝اإلفصاح عن ميولك الجنسية˝ باعتبار ذلك وسيلة لفرض السيطرة
إذا لم يكن الشريك ضحية اإلساءة مصرًحا ألسرته وأصدقائه وزمالئه في العمل أو في محيط 

مجتمعه الثقافي، فإن الشريك المعتدي قد يستغل نقطة ˝التصريح بالميل الجنسي˝ أو يلوح بالتهديد 

باإلعالن عن ˝الميل الجنسي˝ باعتبار ذلك وسيلة لفرض سيطرته.

السيطرة على هوية شخص ما و/أو إمكانية حصوله على األدوية
قد يضغط عليك أحد الشركاء لالمتثال ˝للمعايير˝ الجنسانية أو الجنسية. فقد يضغط عليك إلجراء 

جراحة ˝لتطبيع˝ جسدك أو أعضائك الجنسية أو مظهرك الخارجي أو قد يتحكم في إمكانية 
حصولك على الرعاية الطبية المتعلقة بالتحول الجنسي.

ال يعتبر العنف المنزلي في مجتمع الميم مفهوًما بصورة جيدة بسبب ˝الجانب الجنسي المغاير˝ 
للعنف المنزلي. لذلك يجب أن تكون هناك مزيد من النقاشات بين أفراد المجتمع والخدمات 

األساسية لتحسين مستوى الوعي بالسلوكيات المسيئة في عالقات األفراد من مجتمع الميم. فمعظم 
المعلومات عن العنف المنزلي ترتبط بالعالقات بين شخصين من جنسين مختلفين والتي يكون 

الشريك الرجل فيها عادة هو الجاني. 

وهذا االفتقار إلى الفهم يعني أن بعض األشخاص قد:
ال يقتنعون أن العنف المنزلي يحدث في عالقات المثلية الجنسية؛ 		●

ال يعترفون باإلساءة باعتبارها عنفًا منزليًا إذا تعرضوا لها؛   ●
أو

ال يعرفون كيف يكون رد فعلهم إذا رأوا عنفًا منزليًا يُمارس في عالقة تخص أحد    		●

األصدقاء أو أحد أفراد األسرة.   

السرية والعزلة اللتان تكتنفان مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية 
والمتحولين جنسيًا وثنائيو الجنس والشواذ

يمثل االنتشار المحدود نسبيًا لمجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين 
جنسيًا وثنائيو الجنس والشواذ، ال سيما في المدن الصغيرة والمناطق الريفية، صعوبةً أمام 

الشريك ضحية اإلساءة في طلب المساعدة. فقد يشعر بالحرج إزاء سوء المعاملة أو قد يسعى 
الشريك لتأليب أشخاص آخرين في المجتمع ضده. وقد يحول الشريك المسيء دون تواصل 

شريكه مع مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًا وثنائيو الجنس 
والشواذ وذلك بمنعه من االطالع على وسائل اإلعالم الخاصة بهذا المجتمع أو منعه من حضور 

الفعاليات أو مقابلة أصدقائه.
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وينطبق ذلك بالتحديد على األشخاص في أول عالقة لهم مع فرد من نفس الجنس أو الهوية الجنسانية 

أو من ذوي الميول الجنسية المتنوعة من الذين لم يكن لهم أي تواصل مع هذا المجتمع قبل الدخول 

في هذه العالقة.

عدم التطوير المالئم للجهات مقدمة الخدمات
على الرغم من تمكن النساء من الوصول إلى معظم الجهات العامة التي تقدم الخدمات الخاصة 

بالعنف المنزلي مثل خدمة اإليواء في المالجئ والبرامج المعنية بالمساعدة القضائية وجهات تقديم 

المشورة، فإن هذه الجهات قد تفتقر إلى الخبرات الكافية للتعامل مع األشخاص ذوي الهويات 

الجنسانية والتوجهات الجنسية المتنوعة كما أّن لديها فهم محدود لماهية اإلساءة في إطار العالقات 

بين أفراد مجتمع الميم، ومن ثم فإنها ال توفر لهم الخدمة المناسبة.

ومع ذلك، تتوفر جهات محدودة تقدم المساعدة والدعم لمجتمع الميم خاصة.

ترد قائمة بالجهات المقدمة لخدمات الدعم في قسم أرقام االتصال.

معلومات تهم المرأة من السكان األصليين وسكان جزر مضيق 
توريس

يمكن أن تمثل الخصوصية والسرية معضلتين شائكتين للنساء من السكان األصليين وسكان جزر 

مضيق توريس وعائالتهن عند السعي لالنفصال عن الشركاء المسيئين أو أفراد األسرة.

إن الطبيعة المترابطة لمجتمعات السكان األصليين تعني أن قدرة المرأة على إخفاء هويتها أمر  ˝
قد تم اإلخالل به وهذا يقوض قدرتها على توفير مساحة آمنة لنفسها وألطفالها بمنأى عن العنف.˝ 

)Elizabeth Hoffman House(

تكون معرفة األصول العائلية أمًرا رائعًا عندما تود التعرف على تاريخ عائلتك لكن األمر ينقلب  ˝

عندما تكون واقعًا في مشكالت وجميع من حولك يعرف بها.˝ )عامل في نورثرن ريفرز(

تدرك معظم الجهات المقدمة للخدمات للسكان األصليين وسكان جزر مضيق توريس والعمال 

المتخصصين في مجال الخدمات العامة أو الخدمات المقدمة للمجتمعات العادية هذه المشكالت 

ويمكنها تقديم المساعدة مع الحفاظ على السرية وتوفير األمان.
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تخطيط السالمة
ابحثي عن أفكار ستساعدك على البقاء آمنة ثم ابدئي بتطبيقها. وإليك بعض الوسائل التي يمكنك 

تطبيقها اآلن لكي تكوني آمنة أنت وأطفالك بشكل أكبر.

السالمة أثناء وقوع حادث ينطوي على سلوك مسيء
كوني على معرفة بجميع طرق الخروج ومناطق السالمة لك وألطفالك 		●

اطلبي المساعدة من الجيران الستدعاء الشرطة إذا سمعوا إزعاًجا 		●

ضعي خطة سالمة ألطفالك؛ مثل كيفية االتصال على رقم 000 وكيفية الخروج بأمان من 		●

المنزل وكيفية الحصول على المساعدة  
أدوية مهمة موجودة في مكان يسهل الوصول إليه / مستندات يجب أخذها معك  ●

اتصلي على الشرطة بأسرع ما يمكن 		●

اطلبي المساعدة الطبية إذا كانت هناك أي إصابات 		●

احتفظي بمفكرة يومية مدون بها الحوادث التي تنطوي على عنف وتتضمن التواريخ. 		●

السالمة في العمل
أخبري شخًصا ما في محل عملك بشأن وضعك الحالي 		●

ال تسلكي نفس الطريق المؤدي إلى عملك كل يوم 		●

ضعي خطة سالمة للوصول إلى العمل ومغادرته 		●

إذا قررِت المغادرة، ارجعي إلى الصفحة 23 لالطالع على مزيد من نصائح السالمة.

ما هي الخطوة التالية 
فيما يلي بضعة أشياء توضع في االعتبار عند طلب الدعم:

العنف غير مقبول إطالقًا ويعتبر جريمة 		●

لسِت موضع اللوم فيما يتعلق باالعتداء. يتخذ المسيؤون القرارات المتعلقة بسلوكهم 		●

يتسم العنف المنزلي بتأثيره الضار على األطفال واألسر الكبيرة والمجتمعات 		●

تقدم Domestic Violence Crisis Support خدمات االستشارة والمعلومات واإلحاالت 
إلى المالجئ والخدمات المخصصة للنساء التي تقدم الدعم والتوجيه والمشورة القانونية على مدار 

الساعة طوال أيام األسبوع.

خط العنف المنزلي في نيوساوث ويلز: 463 656 1800
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خط الحياة وخط مساعدة األطفال
جهات الخدمات الوطنية لتقديم االستشارات والمعلومات واإلحاالت عبر الهاتف لحل األزمات 

على مدار الساعة طوال أيام األسبوع.
خط الحياة: 114 131

خط مساعدة األطفال: 800 551 1800

الطبيب
طبيبك العام يمكنه تقديم مجموعة واسعة من خدمات الدعم العاطفية والطبية باإلضافة إلى 

.Medicare االستفادة من المشورة الممولة من برنامج الرعاية الطبية

مأوى آمن للحيوانات األليفة
يوفر مسكنًا مؤقتًا للحيوانات األليفة الخاصة بالنساء واألطفال الباحثين عن مالذ من العنف 

المنزلي بما يسمح بضمان سالمتهم والترتيب للمستقبل.4408 9782 )02(  

مؤسسة خدمات الدفاع عن ضحايا العنف المنزلي من النساء أمام المحاكم وبرنامج 
الممر اآلمن

خدمات الدفاع عن ضحايا العنف المنزلي من النساء أمام المحاكم هي مؤسسة محلية مستقلة تُقدم 
الخدمات للنساء واألطفال الذين تعرضوا أو يتعرضون للعنف المنزلي. يمكن لخدمات الدفاع عن 
ضحايا العنف المنزلي من النساء أمام المحاكم إمداُدك بالمعلومات والدعم واإلحاالت، كما يمكنها 
مساعدتك على الحصول على الحماية القانونية من المحكمة، مثل مساعدتك على الحصول على 

أمر قضائي للحماية من العنف المنزلي )ADVO(. يمكنك العثور على أقرب مقر لخدمات الدفاع 
 عن ضحايا العنف المنزلي من النساء أمام المحاكم عبر االتصال على رقم

.1800 938 227

عند حضور الشرطة بسبب حادثة عنف منزلي أو عند ذهابك إلى قسم الشرطة لإلبالغ عن 
حادث، ستقيّم الشرطة مستوى الخطر الذي يهدد سالمتك. سيتصل بك بعد ذلك موظف متخصص 

في مجال العنف المنزلي من الخدمة المحلية للدفاع عن ضحايا العنف المنزلي من النساء أمام 
المحاكم للتحدث عن سالمتك ومناقشة احتياجاتك والخدمات المتاحة لدعمك في منطقتك.

في حالة تّم تقييم وضعك على أنك عرضة لتهديد خطير )أو خطر شديد( ناجم عن عنف منزلي، 
قد يتناقش الموظف معك بخصوص إحالتك الجتماع خاص بإجراءات السالمة. ستقوم وكاالت 

محلية حكومية وغير حكومية بحضور هذه االجتماعات للنظر في مدى المخاطر التي تهدد 
سالمتك واتخاذ اإلجراءات بهدف الحد من الخطر المحدق بسالمتك وسالمة أطفالك. وبعد مناقشة 
موضوعك في االجتماع، سيتصل الموظف المتخصص بك لمناقشة إذا ما كنت ترغبين في قبول 

أي من الخدمات المعروضة.
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ماذا يحدث إذا بدأ شريكك بحضور أحد برامج تغيير السلوك 
للرجال؟

هل من المحتمل أن يتغير؟
نادًرا ما يتوقف استخدام الرجال للسلوك العنيف والتحكمي. وقد يكون شريكك أو أحد أفراد 

أسرتك صادقًا تماًما عندما يعد بأن هذا لن يحدث مرة أخرى. ولسوء الحظ، يرى معظم الرجال 
أنه ليس باستطاعتهم الوفاء بوعودهم بدون دعم ومساعدة من اآلخرين.

ال تكفل المشاركة في أحد برامج تغيير السلوك للرجال التغيير. فقد يقلع بعض الرجال بالفعل 
عن السيطرة على شريكاتهم والتوقف عن استخدامهم العنف. وقد يتوقف آخرون عن استخدامهم 
العنف الجسدي ولكنهم يستمرون في فعل أشكال أخرى من االعتداء أو السيطرة. فالرجال الذين 
يحضرون ولكن ال يبذلون جهًدا في الواقع قد ال يغيرون أساليبهم إطالقًا. وقد يأخذ آخرون وقتًا 

طويالً للتغيير، أو يتغيرون لفترة لكن سرعان ما يعودون إلى أساليبهم القديمة.

أنت أفضل من يحكم على تغير شريكك أو أحد أفراد أسرتك أو على تغيره بالقدر الكافي بالنسبة 
لك. ويجب أن يستند حكمك على أفعاله، وليس على آمالك.

ماذا يمكن أن تمثل مشاركته بالنسبة لي؟
يجب أال تستند قرارتك حول البقاء أو الرحيل أو بخصوص سالمتك، على إذا ما كان شريكك أو 

أحد أفراد أسرتك الذكور يشارك في إحدى مجموعات تغيير السلوك.

؟ إدارة الغضب˝ ماذا عن ˝
تعتبر برامج تغيير السلوك للرجال برامج مخصصة للرجال الذين ينتهجون سلوك العنف 

والسيطرة تجاه شريكاتهم و/أو أطفالهم. قد يعاني بعض هؤالء الرجال من مشكلة في التعبير عن 
مشاعر الغضب. وقد يعاني آخرون من صعوبات في التعبير عن مشاعر أخرى، مثل الخوف أو 
القلق أو اإلحباط. يشعر معظم الناس بالغضب، لكن ال يعني ذلك لجوئهم إلى العنف أو السيطرة. 

يتخذ الرجال خيارات يومية حول كيفية التعبير عن مشاعرهم.

يتجاوز التوقف عن أفعال العنف والسيطرة مفهوم  إدارة الغضب. ومن بين الحقائق التي تبرز 
هذا األمر أن الرجال الذين ينتهجون سلوك العنف والسيطرة تجاه شريكاتهم ال يستخدمونه في 
كثير من األحيان تجاه أي شخص آخر. حيث يمكنهم السيطرة على غضبهم، ولكن في مواقف 

معينة ومع أشخاص معينين، يختارون عدم فعل ذلك. 
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ولذلك نشجع الرجال الذين يستخدمون العنف على المشاركة في أحد برامج تغيير السلوك للرجال، 
وليس المشاركة في إحدى مجموعات السيطرة على الغضب.

ماذا عن المشورة أو التوسط الخاص بالعالقة؟
يتعلق استخدام الرجال لسلوك العنف والسيطرة باختياراتهم. يتطلب اختيار التخلي عن العنف 

والعمل على تحقيقه في الواقع تلقي دعم متخصص جًدا. ترتكز المشورة الخاصة بالعالقة على 
كال الطرفين اللذين يتمتعان بنفس القدر من تقاسم السلطة على نحو معقول. إذا كان شريكك أو 

أحد أفراد أسرتك يستخدم سلوك العنف والسيطرة، فلن تتمكني في الغالب من اتخاذ قرارتك بحرية 
كاملة أو التصرف وفق احتياجاتك الشخصية.

إذا كانت عالقتك تمر بمشكالت، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب أفعال شريكك. قد يكون 
هناك أسباب أخرى للخالف )جميع األزواج يختلفون!(، لكنها أسباب ثانوية. ولن تصلح المشورة 
الخاصة بالعالقة ألي منكما حتى تشعري بقدٍر كاٍف من األمن للتحدث عن احتياجاتك الشخصية 
ومشاعرك ووجهات نظرك. إذا كان شريكك أو أحد أفرد أسرتك الذكور يستخدم العنف الجسدي 

أو يتوعد باستخدامه ضدك، فننصحك بشدة بعدم اقتراح مشورة خاصة بالعالقة له. إذا ُطلبت منك 
المشاركة في التوسط، نحثك على التماس المعلومات واالستشارة القانونية حول مدى سالمتك 

بالنسبة لذلك .

حقوقك القانونية
كل امرأة لديها الحق في العيش مع أطفالها في منزل يسوده األمن والسالم. يمكن للشرطة 

تقديم طلب نيابة عنها إلصدار أمر قضائي للحماية من العنف المنزلي )ADVO( لحمايتها من 
التهديدات و/أو العنف المستقبلي. يعتبر األمر القضائي للحماية من العنف المنزلي أمًرا تصدره 

المحكمة لحماية األشخاص من وقوع األذى في المستقبل. يُقيّد األمر القضائي للحماية من العنف 
المنزلي سلوك الشخص الذين يخافونه. 

بإمكان هذا األمر القضائي أن يمنع الشخص المعتدي من العودة إلى المنزل، أو من الذهاب إلى 
عملك، أو إلى مدرسة طفلك. ال يعتبر األمر القضائي للحماية من العنف المنزلي تهمة جنائية ما لم 

ينتهكه الشخص الذي يمارس العنف.
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أشياء يجب تذكرها بشأن األمور القضائية للحماية من العنف المنزلي
يمكن تعديل األمر القضائي للحماية من العنف المنزلي لضمان سالمتك في حالة رغبتك في    		●

البقاء على اتصال مع الشخص المعتدي أو االستمرار بالعيش معه.  

ال يعتبر األمر القضائي للحماية من العنف المنزلي إدانة جنائية. ومع ذلك، فقد تشعر الشرطة   		●

بأنه يجب توجيه التهم الجنائية للحفاظ على سالمتك وسالمة أطفالك.  

يمكن توجيه جريمة جنائية للشخص المعتدي عندما يتم خرق األمر القضائي للحماية من العنف   		●

المنزلي أو انتهاكه. ولكي يتحقق ذلك، يتعين عليِك إبالغ الشرطة بجميع االنتهاكات  

)WDVCAS( مؤسسة خدمات الدفاع عن ضحايا العنف المنزلي من النساء أمام المحاكم

تعتبر مؤسسة خدمات الدفاع عن ضحايا العنف المنزلي من النساء أمام المحاكم مؤسسة محلية 
مستقلة تُقدم خدمات للنساء واألطفال الذين يلتمسون المساعدة والمعلومات حول كيفية حماية 

المحكمة المحلية لهم من العنف المنزلي.

تتولى Legal Aid NSW تمويل مؤسسة خدمات الدفاع عن ضحايا العنف المنزلي من النساء 
أمام المحاكم.

للحصول على مزيد من المعلومات حول األمور القضائية للحماية من العنف المنزلي أو حول 
أقرب مقر لمؤسسة خدمات الدفاع عن ضحايا العنف المنزلي من النساء، اتصلي على الرقم 

.1800 938 227

LawAccess NSW
خدمة هاتفية حكومية مجانية تقدم معلومات ومشورة وإحاالت قانونية لألشخاص الذين يواجهون 

مشكلة قانونية في نيوساوث ويلز. اتصلي على: 529 888 1300
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اإلساءة / العنف

ال تنسي طلب المساعدة المالية من الخدمات 
المخصصة للضحايا

التوجه إلى كاتب المحكمة أو 
االتصال عليه

بإمكانه 
بإمكانه اإلحالة إلى

اإلحالة إلى

من برنامج المساعدة المتاحة لضحايا العنف المنزلي من النساء في المحكمة لعام 2004

التوجه إلى الشرطة أو االتصال 
عليها

قد تصدر الشرطة أمًرا 
مؤقتًا لحمايتك

موافقة المدعى عليه 
على األمر القضائي 
للحماية من العنف 

المنزلي

عدم موافقة المدعى عليه 
األمر القضائي للحماية من 

العنف المنزلي

عدم حضور المدعى 
عليه جلسة المحكمة

يتم إصدار أمر قضائي 
نهائي للحماية من العنف 

المنزلي

يمكنك طلب أمر مؤقت 
لحمايتك حتى تاريخ انعقاد 

جلسة االستماع

يمكنك طلب أمر 
مؤقت لحمايتك حتى 
تاريخ االنعقاد التالي 

للمحكمة

األمر النهائي 
يُسمى أمًرا 
“من طرف 

واحد” يُصدر 
في غياب 
المدعى عليه

قد تُؤجل 
القضية ليوم 

آخر الستدعاء 
آخرين

طلب المدعى عليه 
من المحكمة تأجيالً 

للحصول على مشورة 
قانونية

التوجه إلى أحد مكاتب مؤسسة 
خدمات الدفاع عن ضحايا العنف 
المنزلي من النساء أمام المحاكم أو 

االتصال عليه

الحضور إلى المحكمة
سوف توفر مؤسسة خدمات الدفاع أمام المحاكم المعلومات ومكانًا آمنًا للمكوث فيه في مقر المحكمة.

في المحكمة سوف يُطلب منك اختيار الحاالت التي تحتاجين فيها إلى حماية من الشخص الذي مارس العنف 
ضدك )“المدعى عليه”(

جلسة االستماع
سينظر القاضي في األدلة وسيصدر حكًما بناًء على ما إذا كانت لديك مخاوف وما إذا كانت 

مخاوفك معقولة 

إذا لم يتم منح األمر، فيمكنك االستئناف ضد الحكم خالل 28 يوًما.
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قرار الفراق
من األخطاء الشائعة االعتقاد بأنه من السهل على المرأة ترك عالقة فيها عنف وسيطرة واعتداء. 

يُقِدم الكثير من النساء على الفراق في الوقت الذي تحاول فيه الكثيرات ذلك؛ ومع ذلك قد يكون 
وقت ترك عالقة تعسفية صعبًا ومشعًرا بالوحدة وكثيًرا ما يكون خطيًرا للغاية. قد يعني الفراق 

عند بعض النساء المخاطرة بخسارة أسرهن وشبكات الدعم االجتماعي والضمان المالي والمنزل 
واآلمال واألحالم. 

قد يستغرق ترك عالقة بها عنف دائًما نحو ست محاوالت في المتوسط؛ وفي كل مرة تكتشف 
النساء أنهن أقوى وأصفى وأكثر ثقة. قد يبدو مقدار العوائق التي تواجه النساء الالتي يتركن 

عالقة عنفية كبيًرا، ولكن من المهم تذكر أن الكثير من النساء يتركن العالقات العنفية ويبحثن عن 
حياة آمنة ومرضية لهن وألطفالهن.

ما الذي يجب علي فعله قبل ترك المنزل؟
تترك النساء عالقة عنيفة لكي يصبحن آمنات ومع ذلك، من المهم تذكر أن هذا األمان قد ال 

يتحقق مباشرةً. يمكن أن يكون االنفصال هو وقت الخطر األكبر. من المهم وضع خطة واضحة 
لسالمتك وسالمة أطفالك قبل ترك المنزل.

إليك بعض األمور التي يمكنك فعلها من أجل التحضير لذلك:

اتصلي بالخط الساخن للعنف المنزلي ووفري مكان إقامة آمن لك وألطفالك  		●

اتصلي بالجمعية الملكية لمنع اإلساءة للحيوانات )RSPCA( ووفري مكان إقامة لحيواناتك    ●
األليفة   

التمسي الدعم من موظف العنف المنزلي لمناقشة الخيارات والتفكير في طرق الحفاظ على   		●

سالمتك مثل الحصول على أمر قضائي للحماية من العنف المنزلي   
وفري وسائل مواصالتك مقدًما   ●

تمرني على السفر إلى مكانك اآلمن المقصود  		●

جهزي حافظة للرحيل بها أموال ووثائق ومالبس ومفاتيح بديلة واحفظيها بشكل آمن  		●

التمسي المشورة القانونية   ●
اضبطي جهات اتصال / خدمات الطوارئ وخدمات الدعم على هاتفك  		●

اطلبي من طبيبك إثبات أي إصابات  		●

أخبري األشخاص الموثوقين فقط بموقعك الجديد المقصود 		●
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ما الذي يجب أخذه عند ترك المنزل؟
هذه قائمة مفيدة تساعدك على التحضير لترك المنزل. خذي األغراض المذكورة أدناه إذا كان من 

دواعي السالمة فعل ذلك. سالمتك وسالمة أطفالك هي األهم. 

ربما تتمكنين من العودة مع دعم الشرطة في وقت الحق لجمع ممتلكاتك.

قائمة التحقق )المربع(
رخصة القيادة، وبيانات البنك، وبطاقات االئتمان،    □

وشهادات الميالد/الزواج/الطالق لك وألطفالك   □
 )Centrelink( وثائق الهجرة وهيئة سنترلينك   □

مفاتيح السيارة والمنزل    □
جوازات السفر لك وألطفالك    □

مستندات تسجيل السيارة    □
السجالت الطبية وتفاصيل الرعاية الطبية والمعالجة    □

وثائق الضرائب والوظيفة    □
مستندات المحكمة بما في ذلك مستندات الحماية وقانون األسرة    □

مستندات التأجير والرهن واألوراق القانونية ونسخة من األمر القضائي للحماية من      □
العنف المنزلي   

مالبس    □
سجل العناوين الشخصي    □

ألعاب أطفالك المفضلة وأغراض الرفاهية األخرى    □
األغراض الشخصية التي لها قيمة أو ربما تخافين تحطميها مثل المجوهرات والصور     □

الفوتوغرافية  

الحفاظ على سالمتك بعد االنفصال
ال يؤدي ترك عالقة تعسفية دائًما إلى الحصول على األمان الفوري. إليك بعض النصائح التي 

يمكنك االستعانة بها أنت وأطفالك للحفاظ على سالمتك بعد االنفصال.
التمسي المشورة القانونية؛ كوني على علم بحقوقك 		●

اضبطي خدمات / جهات اتصال الطوارئ على هاتفك 		●

أخبري مدرسة أطفالك / الرعاية النهارية لترتيبات الجمع ألطفالك 		●
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احتفظي باألمر القضائي للحماية من العنف المنزلي معِك في جميع األوقات. احتفظي    		●

بنسخة مع شخص ما تثقين به. في حالة تغير األحوال، تقدمي بطلب إلى المحكمة المحلية    
من أجل إدخال تغيير على األحوال  

اطلبي دعم الشرطة إذا كنِت بحاجة إلى العودة إلى المنزل الستعادة ممتلكاتك 		●

فكري في تغيير مصرفك وبطاقتك البريدية وجهات اتصال هاتفك  ●
فكري في استخدام رقم سري واستخدام معرف هوية المتصل 		●

فكري بسؤال مفوضية االنتخابات األسترالية استبعاد اسمك وتفاصيل اتصالك من السجل    		●

االنتخابي  
تجنبي الذهاب إلى مركز تسوقك المعتاد، غيري من أعمالك اليومية 		●

اعملي على زيادة أمان المنزل )تغيير األقفال، وسالسل األمان، ومصابيح االستشعار( 		●

اطلبي المساعدة من الجيران لالتصال على الشرطة في حالة سماعهم أي إزعاج 		●

أبلغي الشرطة فوًرا، في حالة انتهاك شريكك األمر القضائي للحماية من العنف المنزلي 		●

اطلبي الدعم من أحد موظفي / مستشاري دعم العنف المنزلي 		●

اتصلي بهيئة سنترلينك )Centrelink( للتأكد من تغيير أي رسائل متبادلة مشتركة بينِك    		●

وبين شريكِك فوًرا.  

السالمة عبر اإلنترنت
كثيًرا ما يسيء المعتدون استخدام التكنولوجيا للسيطرة على أفعال الضحية أو مراقبتها. ومع ذلك، 

تضطلع التكنولوجيا كذلك بدور مهم في الحفاظ على سالمتك وبقائك على معرفة بالمعلومات والموارد 
والدعم. ال يعتبر التوقف عن استخدام التكنولوجيا هو الحل. من الصعب أحيانًا معرفة إذا ما كان شخص 
ما يراقبك من خالل وسائل التكنولوجيا الخاصة بك، وقد يكون حصولك على المساعدة من أحد موظفي 

الدعم أو من صديق موثوق لجعل وسائل التكنولوجيا الخاصة بك أكثر أمانًا فكرة جيدة.
إذا تعرضت للعنف المنزلي واألسري وشعرت بالقلق من أّن هاتفك قد يكون مراقبًا، يمكنك الحصول 

 على هاتف مجاني آمن من خالل هيئة WESNET. اتصلي على الرقم  
.                            )1800 937 638(

إليك بعض االحتياطات التي يمكنك اتخاذها لجعل وسائل التكنولوجيا الخاصة بك أكثر أمانًا:
حماية كلمات مرورك/أرقام تعريفك الشخصية )PIN( أو تغييرها. اختاري كلمات مرور لبريدك 

اإللكتروني وغيره من الحسابات عبر اإلنترنت( مثل الحسابات المصرفية اإللكترونية وحسابات وسائل 
التواصل االجتماعي وحسابات التطبيقات/السحابية وPayPal وOpal( يصعب على شريكك المعتدي 
تخمينها، وخصوًصا بتجنب التفاصيل الشخصية مثل تواريخ الميالد أو األلقاب أو تفاصيل العائلة. من 

 Googleو iCloud األهمية بمكان أيضاً أن تقومي بتغيير تفاصيل دخولك إلى حسابات التطبيقات مثل
التي تسمح للتطبيقات المدمجة مثل تطبيق “Find My Phone” من تعقبك عن بُعد باستخدام النظام 
العالمي لتحديد المواقع )GPS(. يجب عليك أيضاً تغيير كلمات المرور من خالل جهاز آمن. يمكن 
الوصول إلى كلمات المرور المحفوظة وعرضها على معظم المتصفحات. ال تضغطي على عبارة 

1800 WESNET
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حفظ كلمة مروري˝ لضمان أن تكون كلمات مرورك غير قابلة للعرض أو استخدمي خاصية  ˝
التصفح الخاص بحيث ال يتم تسجيل كلمات مرورك وسجل بحثك. يمكنك التعرف على كيفية حذف 

كلمات المرور المحفوظة عن طريق كتابة اسم المتصفح الخاص بك )أي، Chrome أو Safari أو 
. حذف كلمات المرور المحفوظة˝ Internet Explorer( والبحث عن ˝

استخدام التصفح الخاص. عادة ما يتم تسجيل كل موقع إلكتروني تزورينه من خالل جهازك 
)هاتف أو حاسوب شخصي أو جهاز لوحي( على هذا الجهاز ويمكن االطالع عليه من خالل 

إعدادات متصفح الويب. عندما تستخدمين خاصية التصفح الخاص، ال يتم تسجيل سجل التصفح 
الخاص بك، وال يتم حفظ كلمات المرور والمعلومات الخاصة بك التي يتّم ملؤها تلقائياً. على 

سبيل المثال، التصفح المتخفي Incognito )في Chrome( وعالمة التبويب InPrivate )في 
Internet Explorer( والتصفح الخاص )في Firefox وSafari(. تأكدي من إغالق نافذة 

التصفح الخاص عندما تنتهين إلنهاء الجلسة. إذا كنِت تستخدمين هاتفًا أو جهاًزا لوحيًا، سيتعين عليك 
إغالق كل نافذة خاصة. 

استخدام حاسوب آمن. إذا كنِت تريدين استخدام شبكة اإلنترنت، لكنك ما زلت تقيمين مع شريكك 
المعتدي، حاولي استخدام الحاسوب في مكان العمل أو المكتبة العامة أو مركز مجتمعي أو منزل 

صديق موثوق أو مقهى إنترنت أو أحد مالجئ النساء. يتسم ذلك بأهمية خاصة في حالة تصفح مواقع 
شبكية حساسة. ومن األسلم استخدام حاسوب تقل إمكانية وصول شريكك المعتدي إليه .

مسح سجل اإلنترنت الخاص بِك. إذا كنت تشعرين بالقلق من عثور شخص ما على المواقع 
اإللكترونية التي قمت بزيارتها، يمكنك حذفها من سجل التصفح لديك. عليك التفكير في حذف بعض 

المواقع اإللكترونية فقط حيث من الممكن أن يرتاب شريكك المعتدي إذا حذفت سجل تصفحك 
بالكامل. لالطالع على سجل التصفح الخاص بك على الحاسوب أو تغييره، افتحي متصفح الويب 

 .)Mac نظام التشغيل( Command+H أو )Windows نظام التشغيل( Ctrl+H واضغطي على
تتوقف كيفية حذف سجل التصفح الخاص بك على الهاتف على إذا ما كنت تستخدمين هاتف 

iPhone أو Android. ارجعي إلى http:www.esafety.gov.au/women لالطالع على 
مقاطع فيديو عن كيفية حذف سجل التصفح الخاص بك على الهاتف.

إنشاء حساب بريد إلكتروني بديل. ال تنشئي أو تستخدمي حسابًا بديالً على أي حاسوب يمكن 
أن يصل شريكك المعتدي إليه. أنشئي حسابًا واسم مستخدم مجهولين يمكنِك استخدامهما من خالل 

حاسوب آمن، ولكن ال تقدمي معلومات تفصيلية عنك. ال تستخدمي أي سمات تكشف عن هويتك في 
عنوان البريد اإللكتروني هذا )مثل اسمك وتاريخ ميالدك( وفكري في حذف تطبيقات البريد المدمجة 

في جهازك إذا كان بإمكان شخص آخر الوصول إلى هذا الجهاز. يمكنك كذلك التحقق مما إذا تّم 
 تفعيل خاصية “إعادة توجيه البريد” على حسابك القديم. ارجعي إلى

http:www.esafety.gov.au/women  لالطالع على مقاطع فيديو عن كيفية التحقق من 
. إعادة توجيه البريد˝ إعدادات ˝
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إعدادات وسائل التواصل االجتماعي. تحققي من إعدادات الخصوصية في جميع حسابات 
وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بك وحدثيها. قد ترغبين في الحد من كمية المعلومات التي 

تشاركينها عن نفسك عبر اإلنترنت.

فكري باستخدام المصادقة الثنائية. تتيح لك الكثير من الحسابات تسجيل االشتراك بالمصادقة 
الثنائية. يعتبر ذلك إعداد أمان إضافيًا بحيث يتواصل معك عبر البريد اإللكتروني أو رسالة نصية 

أو مكالمة في كل مرة يحاول فيها شخص ما تسجيل الدخول إلى أحد حساباتك. 

اإلساءة القائمة على الصور. يعتبر تسجيل صور حميمية لك أو مشاركتها أو تهديدك بمشاركتها 
دون موافقتك جريمة. ومع ذلك، فإّن اإلساءة القائمة على الصور أمر شائع يتعّرض له شخص 
واحد من بين كل 3 أشخاص. يجب عليك إبالغ الشرطة إذا أمكنك القيام بذلك بأمان. في حالة 

مشاركة أي صورة حميمية عبر اإلنترنت، يمكن لهيئة eSafety Commissioner مساعدتك 
على إزالة هذه الصورة وفي بعض األحيان اتخاذ اإلجراءات ضد الشخص الذي نشرها.

 يمكنك اإلبالغ عن ذلك عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني
 .www.esafety.gov.au/report/image-based-abuse

برامج التجسس. برامج التجسس هي برامج ضارة يمكن تثبيتها على األجهزة مثل الحواسيب 
واألجهزة اللوحية والهواتف الذكية لمراقبة المعلومات الخاصة بشخص ما سًرا. قد تتمكن 

برامج التجسس من النفاذ إلى لوحة مفاتيح الحاسوب )جميع المعلومات المكتوبة( أو الصور/
مقاطع الفيديو أو حسابات التواصل االجتماعي أو التطبيقات أو جهات االتصال أو المالحظات 
أو سجل التصفح أو سجالت المكالمات أو الرسائل النصية أو البريد اإللكتروني أو الموقع أو 

تنشيط الكاميرا أو الميكروفون أو تسجيل المكالمات. وقد تُستخدم لحذف أشياء من جهازك وحظر 
مواقع إلكترونية أو أرقام معينة وربما حذفها عن بُعد. يحتاج الشخص الذي يرغب بتثبيت برنامج 

تجسس على جهازك، بوجه عام، إلمكانية الوصول الفعلي إليه. وضع رمز تعريف شخصي أو 
كلمة مرور لحماية جهازك هي خير وسيلة للدفاع. من المهم كذلك المحافظة على تحديث البرامج 
على جهازك. لن يؤدي تغيير بطاقة SIM في الجهاز إلى إزالة برامج التجسس. فبرامج التجسس 

تتطلب إمكانية االتصال باإلنترنت لكي تعمل. قد يؤدي إيقاف تشغيل إعدادات الموقع والبيانات 
الخلوية وشبكة Wi-Fi وتقنية Bluetooth عندما ال تكونين بحاجة إليها إلى زيادة سالمتك 

المباشرة. ربما عليك أيًضا النظر في إعادة تعيين إعدادات المصنع، ومع ذلك يجب عليك توخي 
الحذر بشأن التطبيقات التي تعيدين تنزيلها. 

لالطالع على مقاطع فيديو عن كيفية فعل ذلك، تفضلي بزيارة قسم eSafety Women على 
 www.esafety.gov.au/women الموقع اإللكتروني
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مقاومة الرغبة في العودة
بعد ترك عالقة يسودها التعسف والعنف والسيطرة، ربما يكون هناك لحظات من الندم وأفكار 
للم الشمل. تعتبر هذه المشاعر جزًءا طبيعيًا من فترة الحزن عندما يتعلق األمر بفقدان عالقة. 

ومن المهم االعتراف بهذه المشاعر.

يوجد الكثير من االستراتيجيات يمكن للمعتدي استخدامها لتشجيعك على العودة. قد تشمل:

شراء الهدايا مع الوعود بمواصلة العطاء وبمستقبل أفضل. 		●

وعود بالتغيير - واالعتذار وأن هذا االعتداء لن يحدث مرة أخرى. 		●

االبتزاز العاطفي - محاوالت لجعلِك تشعرين بالذنب، أو صعوبة العيش بدونه. 		●

تهديدات بإيذاء النفس أو إيذائِك أو إيذاء وأطفالِك أو ممتلكاتِك. 		●

الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والزيارات بغرض المضايقة والتخويف. 		●

سوف تختلف االستراتيجيات المستخدمة لكل عالقة وهناك طرق يمكنِك من خاللها التعامل مع 
هذه االستراتيجيات ومنها:

االعتراف بأن سلوكيات المعتدي امتداد لحاجته في السيطرة عليِك وإساءة معاملتك. 		●

طلب الدعم من خالل المشورة المهنية. 		●

حضور إحدى مجموعات الدعم الخاصة بالعنف المنزلي. 		●

بناء شبكات اجتماعية قوية. 		●

الحصول على المشورة القانونية و/أو الحصول على أمر قضائي للحماية من العنف    		●

المنزلي.  

يعتبر ذلك وقتًا مهًما للبقاء على اتصال بخدمات الدعم المحلية.
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كيف قد يكون شعورك بعد ترك عالقة تعسفية
يعتبر ترك عالقة تعسفية اختياًرا إيجابيًا لِك وألطفالِك. ومع ذلك قد تظل العملية صعبة. وقد 

يصعب أيًضا االنتقال بمفردك. من المفيد أن تحظي بدعم األشخاص ذوي الخبرة في مساعدة 
النساء في العالقات التعسفية. يصبح ضمان سالمتِك الشخصية وحقوقك القانونية أكثر صعوبة 

عندما يتعلق األمر بشريكِك المعتدي.

االنفصال - كيف ستشعرين؟
االنفصال ليس سهالً. قد يستغرق األمر بعض الوقت للتعامل مع المراحل وإعادة األمور إلى 
نصابها. من الشائع ارتباط شخصيتك بعالقتك. ربما يكون دورك بصفتك زوجة/ شريكة و/أو 
أم هو السبيل الذي ترين به نفسك. وعندما تتركين العالقة قد تعانين من إحساس حقيقي بفقدان 
هويتك. تعتبر عملية االنتقال من دورك بصفتك زوجة/ شريكة إلى امرأة عزباء عملية مؤلمة 

وال تتحقق دائًما بالسرعة التي تريدينها.

مراحل الحزن والفراق الخمسة

التقدم الفراق
القبول
التفاؤل
التنفيس

الصدمة
اإلنكار

انفصال
تقبل الواقع

العزلة
عدم 

االكتراث

اكتئاب
الشعور بالوحدة

الذعر
اإلحساس بالذنب

غضب
اإلنكار
القلق

السؤال لماذا؟
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ينطوي االنتقال على التعرف على نفسِك بطريقة جديدة. بإمكانك اآلن أن تكوني شخصية 
مستقلة. إنه لشعور رائع أن تكوني بمفردك فضالً عن كونه مخيفًا. ربما تكون المرة األولى 

التي يكون لِك الحرية لتجربة هذه المسؤولية. أحيانًا يستغرق األمر محاوالت كثيرة الكتشاف 
نفسِك وما تريدينه في الحياة. هذا أمر طبيعي. ال بأس من التعلم من أخطائِك والتعلم مما تفعلينه 

بشكل جيد. ربما ستشعرين أن جميع عواطفِك أقوى من أي وقت مضى. وربما تشعرين بالخيانة 
والحزن والغضب والفرح والحرية والضعف والقوة في وقت واحد غالبًا. وقد تشعرين أنك 

ستصابين بالجنون بسبب تجمع كل هذه المشاعر لديك، والتي تكون في بعض األحيان غامرة 
ومتناقضة وغير متوقعة.

أنِت لست مجنونة. تذكري أن عواطفك مجرد جزء منك، جزء متغير. وهذه عملية طبيعية. من 
المفيد أن تسمحي لنفسك بالشعور بعواطفك بكل ما في الكلمة من معنى وال تحكمي على نفسك 

ألن لديِك هذه المشاعر. سوف تجتازين كالً منها في الوقت المناسب.  

الحزن
يمثل الحزن جزًءا كبيًرا من عملية ترك العالقة. عندما تشعرين بالحزن، ال تترددي في البكاء. 

قد يبدو أنك لن تتوقفي أبًدا. تذكري، أنك تواجهين حالة موت؛ موت عالقتك وستتوقفين عن 
البكاء عندما ينتهي الحداد. قد ال تفهمين سبب حزنك، ال سيما إذا كانت تتم اإلساءة إليك بشدة. 

من المحتمل أن هناك بعض األشياء الجيدة التي ستفتقدينها.هذا هو الواقع. 

تذكري، بأن عليك أن تدفعي ثمن األشياء الجيدة، إنه ثمن باهظ للغاية.

االبتهاج
ربما تشعرين بابتهاج عظيم عند تركك للعالقة. وقد يدوم ذلك لمدة أسابيع أو شهور. عادة 

ما تشعرين بذلك في حالة اتخاذك قراًرا واضًحا. يمكن أن يساعدِك هذا االبتهاج على منحك 
الطاقة للوقوف على قدميِك مرة أخرى. ال تتعجبي، إذا شعرِت بالحزن أو الغضب أو االكتئاب 
بعد ُمضي شهر أو عام. فهذا أمر طبيعي وجزء من عملية التغيير أو االنفصال. سيتعين عليك 

تخطي مراحل الحزن في وقٍت ما. قد يختلف التوقيت باختالف الشخص وعادة ما تنتهي العملية 
بعد ما تدعين نفسك تعيش كل مرحلة بشكل كامل.
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الغضب
قد ينتابك الشعور بالغضب بعد االنفصال أكثر من أي وقت من قبل. قد تمرين فجأة بجميع حاالت 
الغضب التي كانت مكبوتة ومرفوضة في أثناء عالقتك، إضافة إلى اإلحباط المتراكم نتيجة عدم 

استيفاء احتياجاتك، والشعور بالعجز جراء الوضع الذي تمرين به. من اآلمن أن تشعري بالغضب 
اآلن. حاولي أن تقبلي أن غضبك أمر طبيعي. يمكن أن يمنحك الغضب القوة والتحفيز. استخدميه 
لصالحك. يكمن الهدف من إطالق العنان لشعورك بالغضب في أن تعبري عنه بطريقة بناءة لكي 

تتحرري منه. ال تصبي غضبك على من حولك وال تستخدميه لالنتقام. فقد يدمر التصرف بطريقة 
انتقامية احترامك لذاتك على المدى البعيد؛ على الرغم من أن تخيل ذلك يعتبر أمًرا عاديًا.

أعراض الحزن
من الطبيعي أن تمري بردود فعل اضطرابية على المستويين النفسي والبدني، في أثناء مرورك 

بفترة االنفصال. تشمل بعض األعراض البدنية التي قد تعانين منها: اضطرابات في النوم، أو 
اإلسهال أو اإلمساك، أو الغثيان، أو تغيرات في معدل ضربات القلب، أو تغيرات في الطمث، 

أو زيادة الوزن أو فقدانه. قد تشمل األعراض النفسية: الحزن، واليأس أو الشعور بعدم الجدوى، 
والضيق والشعور بالسخط بسهولة، والبكاء غالبًا، وضعف التركيز، وصعوبة كبيرة في اتخاذ 

القرارات، وضعف الذاكرة. قد تساعدك ممارسة التمارين البدنية الجيدة )مثل، المشي، والركض، 
وركوب الدراجات، وما إلى ذلك( على التعامل مع الوضع.

القلق وفقدان السيطرة
قد يكون من المألوف لديك الحكم على سالمتك من خالل توقع مزاج شريكك وفهم اإلشارات التي 

تصدر منه، ومن ثم بإمكانك توقع الفعل والتفاعل معه. عند الفراق، قد يشعرك غياب شريكك 
بالرعب. وقد تشعرين بفقدان السيطرة على نفسك. تتبدد مشاعرك باألمان عندما تفقدين هذه 

اإلشارات. ومن الطبيعي اإلحساس بمشاعر فقدان السيطرة في مرحلة االنتقال. ما تفعلينه هو 
نقل مركز التحكم من شريكك إليك. يمكن أن يكون هذا األمر مخيفًا بقدر الشعور بالحرية كما أنه 

يحتاج إلى وقت فحسب.

االرتباك
قد ترين ماضيك ونفسك وشريكك بصورة مختلفة، نظًرا لتغير نظرتك إلى عالقتك. قد يشعرِك 
هذا األمر بالحيرة وقد تشكين في ذكرياتك والقرارات التي اتخذتها. وقد تختارين تذكر األوقات 

الجيدة فقط أو األوقات السيئة فقط. وهذا أمر طبيعي. فقد تغيرت ظروفك ولديك معلومات إضافية 
اآلن، لذلك سوف تتغير نظرتك للماضي أيًضا.



مفتون وخطير | دليل المرأة الستعادة العالقة السوية 32

الوحدة
قد يتغير أصدقاؤك بمرور الوقت، كما هو الحال مع اهتماماتك ومخاوفك. قد يشعر األصدقاء 

بالتهديد بسبب وضعك الجديد. وقد ينحازون إلى شريكك. وقد تشعرين بأذى كبير عند نبذ 
أصهارك السابقين لك. غالبًا ما تكون الصلة العائلية أعمق مما تودين اعتقاده. قد يستغرق األمر 
منك بعض الوقت لتحظي بالثقة أو تشعري بالحماس ألي شخص آخر. وهذا أمر طبيعي ويعتبر 

حماية للذات. قد تودين عزل نفسك، لكن الصداقات مهمة للغاية. يحظى األصدقاء بأهمية استثنائية 
في هذا الوقت، ال سيما اللذين ال يوجهون اللوم لنا. ليس عليك االنتظار لتلقي دعوة. تواصلي، 

رغم أن ذلك قد يبدو أقل ألًما من عزل نفسك، األمر على المدى البعيد ليس كذلك.

اإلغراء بالصلح
العديد من النساء الالتي يفارقن شركاءهن يرجعن عدًدا من المرات في قرارهن قبل الفراق 

النهائي. وما يطلق عليه البعض فترة “شهر العسل” ما هو في الواقع إال وسيلة للتالعب يستخدمها 
المعتدي ليتابع الحفاظ على القوة والسيطرة. عندما تبعدين لفترة ويتوسل إليك شريكك للعودة، 

واعًدا إياك بأنه قد تغير ولن يؤذيك مرة أخرى، قد يبدو اإلغراء بالصلح مربًكا. قد سمعت وعوًدا 
من قبل. إذا كنِت تعتقدين أن عالقتك تستحق اإلنقاذ، امنحي نفسك الوقت الالزم للتأكد من وجود 
أساس قوي من االحترام المتبادل لديك اآلن لتبني عليه حياتك. بصفة عامة، قد تتضح مؤشرات 

وفاء شريكك بوعده بالتغيير من عدمه بمرور الوقت.

العالقات الجديدة
قد تحفز العالقات الجديدة ذكريات عالقتك القديمة. يتطلب الدخول في عالقة بذل مجهود كبير 
وقدًرا هائالً من االلتزام والتواصل. تأكدي من أنك تشعرين بالقوة الكافية للعيش باستقاللية قبل 
اتخاذك خيار العيش مع شخص آخر مرة أخرى. من المهم أن تتذكري أن الحياة متقلبة، حيث 

ستمرين بأيام سعيدة عندما تشعرين بالقوة والتمكن، وأيام سيئة عندما تشعرين باإلحباط والضعف. 
اعلمي أن الشعور السيء لن يدوم إلى األبد وهناك أشياء يمكنك فعلها لتساعدي نفسك على اجتياز 

األوقات العصيبة. ترى الكثير من النساء أن الذكرى السنوية األولى لفراقهن عن شركائهن 
مؤلمة جًدا. قد يكون من المهم أن تعرفي ذلك وتستعدي له. يمكنك الترتيب لقضاء هذا الوقت مع 

األصدقاء المقربين. وقد تودين التواصل مع موظف للحصول على التقوية والدعم.
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طرق يمكنك من خاللها مساعدة نفسك
	أطلقي العنان لنفسك لتشعري بعواطفك بشكل كامل. ال تلومي نفسك على هذه المشاعر.    	●

سوف تجتازينها جميعًا.  
اقتطعي لنفسك فترة استراحة. افعلي ما يشعرك بتدليل نفسك، مثل أخذ حمام ساخن والتنزه   		●

واالستلقاء على السرير وقراءة كتاب. فلديِك الحق لتدليل نفسك.  
تناولي وجبات صغيرة مغذية بانتظام ومارسي التمارين الرياضية، للتخلص من التوتر.    		●

اعتني بنفسك.  
الستعادة الشعور بالسيطرة في بيئتك الجديدة: ضعي روتينًا يوميًا؛ وحددي أهدافًا صغيرة   		●

وحققيها كل يوم؛ وتحكمي في مكان ذهابك وصحبتك لكي تشعري باألمان.  
ابحثي عن الموارد المجتمعية للدعم واستخدميها: مثل، مجموعات الدعم، وخدمات   ●	

الوالد الوحيد، وخدمات االستشارات المجتمعية المجانية، ومراكز االستجمام والموارد   دعم    
التعليمية. في حالة عدم معرفتك بماهية هذه الخدمات، راجعي األرقام في الجزء الخلفي من    

هذا الكتيب.  
يمكن أن تكون األعياد والمناسبات الخاصة مثل الذكريات السنوية أوقاتًا عصيبة على نحو   		●

خاص. من المهم تكوين عادات جديدة لنفسك وألطفالك. يمكنِك قضاء هذه األوقات مع     
أصدقاء مقربين يمرون بنفس المشاعر والصعوبات. افعلي شيئًا مختلفًا. على سبيل المثال،    

نظمي عشاًء أو حفلة شواء برفقة األصدقاء أو الجيران، أو اقضي العطلة خارج المدينة.  

عند احتياجك إلى مزيد من المساعدة
عندما تتركين عالقة تعسفية، من الطبيعي أن تشعري بجميع العواطف الواردة أو أي منها ومن 

الطبيعي أن تشعري بأن حياتك في حالة اضطراب. ومع ذلك من الحكمة أن تطلبي مزيًدا من 
المساعدة إذا شعرِت بأي من األمور التالية: ميول انتحارية، أو اكتئاب يصل إلى مرحلة عدم 
االهتمام بنفسك أو أطفالك، أو نشوة تصل إلى مرحلة تهدد سالمتك الشخصية بسبب اإلفراط 

في الشرب، أو اإلفراط في إنفاق األموال أو الشعور بأنِك مشوشة، أو غضب يتم التعبير عنه 
من خالل إيذاء األشخاص أو تدمير ملكية. يمكن أن يساعدك أحد المستشارين على التغلب على 

العواطف التي تجتاحك.
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سلوك األمومة بعد حدوث العنف المنزلي
قد يتغير سلوك األمومة لديِك بمرور الوقت نتيجةً لالعتداء. قد يتغير سلوكنا وطريقة تواصلنا مع 
األشخاص اآلخرين في المواقف المؤلمة والصعبة بدون إدراكنا لذلك. اقضي هذا الوقت للتفكير 
بما هو مهم لِك بصفتك والدة واتخاذ بعض الخطوات لمساعدتك على أن تكوني المرأة والوالدة 

التي تتطلعين إليها.

بعض نصائح األمومة التي قد تكون مفيدة لك في هذا الوقت 
تحدثي مع أطفالك عن الموقف: ما يحدث وما سيحدث  		●

تحلي بالصدق فيما يتعلق بمشاعرك واجعليهم يعرفون أنك تحبيمهم. اجعليهم يعرفون أنهم   		●

في أمان  
حافظي على االتساق في أمومتك 		●

أنشئي روتينًا عاديًا 		●

نّمي شبكات الدعم وحافظي عليها مثل األجداد والمعلمين والعمال الشباب والمشورة المهنية  ●
خصصي وقتًا لفعل أشياء مرحة بصفتكم عائلة  ●

األمور التي يمكن فعلها:
تعليم األطفال أن إساءة المعاملة أمر ليس مقبوالً 		●

تمثيل أدوار أساليب حل المشاكل بطريقة غير عنفية 		●

التحدث مع أطفالك عن تجاربهم واالستماع إلى مخاوفهم 		●

دعم االستقاللية واالعتراف بحقوق األطفال حتى يكون لديهم مشاعر وأصدقاء وأنشطة    		●

وآراء خاصة بهم.  
توفير بيئة آمنة ذات روتين متوازن 		●

وضع خطة سالمة مع طفلك. 		●

كوني حاضرة واستمعي إلى ما يقلقهم واتركي قنوات االتصال مفتوحة. 		●
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حب األطفال ورعايتهم
تعزيز 

األمان العاطفي
• تحدثي وقومي بأفعال لكي  

يشعر األطفال باألمان والراحة     
في التعبير عن أنفسهم   

• كوني لطيفة 
• كوني جديرة باالعتماد عليك 

 
 

الثقة واالحترام
• اعترفي بحق األطفال 
في تشكيل مشاعرهم، وأصدقائهم،  
وأنشطتهم، وآرائهم الخاصة
• ادعمي االستقاللية
• وفري الخصوصية
• احترمي مشاعر اآلخرين 
• ثقي بأطفالك 

 
 

توفير 
التأديب

• ال تكوني متناقضة 
• تأكدي من مالءمة القواعد 

لعمر الطفل ومرحلة نموه 
• كوني واضحة حول القيود 

واالستثناءات 
• استخدمي أسلوب تأديب إلعطاء التعليمات 
وليس للعقاب 

توفير مناخ من الحب
• التعبير عن الحب قوالً وفعالً 

• إظهار الحنان عند إصابة 
أطفالك   

جسديًا أو معنويًا 
 

 
 

توفير  
األمان المادي

• وفري الطعام
والمأوى والمالبس   

• علميهم االهتمام بالصحة   
والنظافة الشخصية   

والتغذية 
• راقبي معايير السالمة 

• حافظي على روتين أسري 
• رعاية الجروح 

التشجيع 
والدعم
• كوني داعمة
• شجعي األطفال على 
متابعة اهتماماتهم 
• اتركي لألطفال فرصة 
االختالف معك
• أثني على التحسن 
• علميهم مهارات جديدة 
• اتركي لهم فرصة ارتكاب 
األخطاء 
 

منح الوقت
• شاركي في حياة أطفالك: األنشطة، 
والمدرسة، والرياضات، والمناسبات واأليام 
الخاصة، واالحتفاالت، واألصدقاء 

• أشركي أطفالك في أنشطتك 
• دعي أطفالك يعرفوا من أنت

  

رعاية 
األطفال

االهتمام 
بنفسك

• امنحي نفسك 
وقتًا خاًصا  

• حافظي على صحتك 
• حافظي على صداقاتك 

• تقبلي الحب 

مقتبس من مركز التدخل ضد العنف المنزلي، دولوث، مينيسوتا.
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1800 737 732
132 111
1800 656 463
1800 424 017
1800 050 321
131 114

1800 628 221

1800 880 052
1800 422 015

1300 352 000
1300 789 978
1300 766 491
1800 424 017
1300 130 052
1800 633 063
1300 364 277

1300 888 529
1800 801 501
1800 424 079
02 9219 6300
02 9212 7333
1800 451 784
1800 251 101

خدمات الطوارئ
اتصلي على 000

الخطوط الساخنة
مؤسسة خدمات الدفاع عن ضحايا العنف المنزلي من النساء أمام المحاكم 

للمعلومات، والمناصرة في المحاكم وإحالة النساء الالتي يتعرضن لمواقف عنف 
منزلي، والمساعدة بالحصول على أمر قضائي للحماية من العنف المنزلي.

                         
                      )24 ساعة(

الخط الساخن لحماية األطفال
الخط الساخن للعنف المنزلي

خط المساعدة في أزمات االغتصاب
خط المشورة حول العالقات األسرية

خط الحياة
خط المساعدة الخاص بإساءة معاملة كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة في 

نيوساوث ويلز
الخط الساخن الوطني الخاص بإساءة معاملة وإهمال ذوي االحتياجات الخاصة 

خدمة المعلومات حول حقوق ذوي االحتياجات الخاصة 

خط الرجال
خدمة اإلحالة الخاصة بالرجال

خط أزمات االغتصاب بوالية نيوساوث ويلز
الخط الخاص بالوالدين

خط الوصول لخدمات الضحايا
مؤسسة العالقات األسترالية

الخدمات القانونية
خدمة المساعدة القانونية بوالية نيوساوث ويلز
خدمات النساء القانونية بوالية نيوساوث ويلز

خدمة حقوق كبار السن
وحدة العنف المنزلي، المساعدة القانونية بوالية نيوساوث ويلز

المراكز القانونية المجتمعية بوالية نيوساوث ويلز
خدمة دعم الطفل بوالية نيوساوث ويلز للمساعدة القانونية

خط تقديم المشورة للمستأجر

للحصول على مزيد من المعلومات والمساعدة

1800 WDVCAS
1800 WDVCAS

1800 938 227

خط االستفسارات الوطني عن قانون األسرة )المساعدة بخصوص إجراءات المحاكم الخاصة بقانون 
األسرة(

أو
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1800 639 784

1800 733 233
1800 136  380
1800 019 123
1800 686 587

)02( 9569 3847
1800 765 767

)02( 9206 2000
)02( 9332 1966
1800 184 527

)02( 8594 9555
1800 65 2010
)02( 9569 2366

1800 152 152
1300 468 746
1800 65 64 63

1800 007 007
132 850
131 272
131 202
1800 226 028
1300 371 288

الخدمات القانونية الخاصة بالسكان األصليين في والية نيوساوث ويلز/مقاطعة العاصمة 
األسترالية بشأن قانون األسرة وخدمات حماية األطفال 

االتصال المجاني من القرى:

خدمات السكان األصليين
خط االتصال القانوني الخاص بالنساء للخدمات القانونية الخاصة 

بالنساء من السكان األصليين

 مركز االتصال للسكان األصليين بسنترلينك )اتصال مجاني(
خدمات الضحايا )خط االتصال للسكان األصليين(

المركز القانوني الخاص بالنساء من السكان األصليين في ويرينجا بايا

مؤسسة الخدمات القانونية للسكان األصليين

الخدمات الخاصة بمجتمع الميم
ACON مؤسسة

مركز Inner City Legal Centre، مشروع العالقات اآلمنة
خدمة QLIFE )من الساعة 3 عصًرا إلى الساعة 12 صباًحا يوميًا(

Twenty10 مؤسسة
توفر مجموعة كبيرة من خدمات الدعم التي تقدم الدعم لألشخاص من 

مختلف الهويات الجنسانية واألجناس والتوجهات الجنسية وأسرهم 
 ومجتمعاتهم، بما في ذلك الخدمات المتخصصة للشباب

)من 12 إلى 26 عاًما(
االتصال المجاني من القرى على:

The Gender Centre مؤسسة

خدمات سكن الطوارئ
Link2Home

مركز االتصال بإسكان نيوساوث ويلز
الخط الخاص بالعنف المنزلي )24 ساعة(

الخدمات المالية
Financial Rights Legal Centre مركز

مدفوعات سنترلينك في وقت األزمات
دعم الطفل )دائرة الخدمات البشرية(

خدمة الهاتف متعددة اللغات بسنترلينك
Welfare Rights مركز

خدمة اإلغاثة في حاالت الطوارئ التابعة لمؤسسة جيش الخالص

خط االستفسارات الوطني عن قانون األسرة )المساعدة بخصوص إجراءات المحاكم الخاصة بقانون 
األسرة(
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1800 011 511
1300 224 636
1800 184 527
1300 659 467
1800 422 599

02 9635 8022
)02( 8234 0799 
)02( 8234 0700  
131 450
 

132 111
1800 551 800
)02( 9318 1531     1800 42 48 30
 

أو بموجب موعد:
المشورة الهاتفية:

خدمات االستشارة والصحة العقلية
خط الصحة العقلية

 Beyond Blue خدمة
QLIFE خدمة

Suicide Call Back خدمة
خدمة تقديم المعلومات بشأن الكحول والمخدرات

الخط الساخن للمقامرة 858 858 1800

المجتمعات المتنوعة ثقافيًا ولغويًا
Immigrant Women’s Speakout هيئة

 Immigration مركز
Advice & Rights Centre

 )TIS National( خدمة الترجمة التحريرية والفورية

الشباب واألطفال
الخط الساخن الخاص بحماية األطفال

خط المساعدة الخاص باألطفال
أوخط اإلقامة في حاالت الطوارئ للشباب
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www.1800respect.org.au
www.acon.org.au
www.asklois.org.au
www.domesticviolence.nsw.gov.au
www.bestforkids.org.au
www.anothercloset.com.au

www.familyrelationships.gov.au

www.lawaccess.nsw.gov.au

www.familyviolencelaw.gov.au

www.techsafety.org.au

www.esafety.gov.au/women

www.tenants.org.au

www.legalaid.nsw.gov.au

www.rape-dvservices.org.au
www.rspcansw.org.au/what-we-do/  
working-incommunities/  
communitydomestic-violence-program

www.victimsservices.justice.nsw.gov.au
www.wlsnsw.org.au
www.acon.org.au
www.iclc.org.au/srp
www.qlife.org.au
www.twenty10.org.au
www.gendercentre.org.au

المزيد من المعلومات: المواقع اإللكترونية
Respect 1800

ACON
Ask Lois

العنف المنزلي بوالية نيوساوث ويلز
األفضل لألطفال

العنف في عالقات مجتمع الميم

 خدمة العالقات األسرية عبر اإلنترنت
)عبارة عن مدخل لجميع مراكز العالقات األسرية عبر أستراليا، وليس المترابطة فقط(

LawAccess NSW
خدمة المساعدة بشأن قانون العنف األسري

Tech Safety الموقع اإللكتروني

  )eSafety Women( خدمة

خدمة المناصرة وتقديم المشورة للمستأجر

خدمة المساعدة القانونية في والية نيوساوث ويلز

خدمة العنف المنزلي واالغتصاب في أستراليا

برنامج األسّرة اآلمنة للحيوانات األليفة

خدمات الضحايا
خدمات النساء القانونية

مجتمع الميم
مركز Inner City Legal Centre، مشروع العالقات اآلمنة

QLIFE خدمة
Twenty10 مؤسسة

مركز الشؤون الجنسانية
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جهات االتصال في المجتمع المحلي
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تعتبر هذه النشرة بمثابة إرشاد عام عن القانون. وال يجب االعتماد عليها باعتبارها استشارة قانونية، 
ونحن نوصي بالتحدث إلى محاٍم بشأن موقفك الخاص. هذه المعلومات صحيحة وقت كتابتها 

وطباعتها.
This publication is available in Arabic, Dari/Farsi, Korean, Simplified Chinese, 

Spanish and Vietnamese.

هذه المعلومات صحيحة وقت كتابتها وطباعتها. إال أنها قد تتغير. للمزيد من المعلومات، اتصلي 
على LawAccess NSW على الرقم 529 888 1300.

يمكنك طلب الكتيبات عبر اإلنترنت على: www.legalaid.nsw.gov.au/publications  أو 
 publications@legalaid.nsw.gov.au:عبر البريد اإللكتروني على

 © Legal Aid NSW 2020

:Legal Aid NSW لمزيد من المعلومات بشأن الخدمات القانونية التي نقدمها

هل تحتاجين للمساعدة لالتصال بنا؟
 إذا كنت بحاجة لمترجم، اتصلي على خدمة الترجمة التحريرية والفورية

 )TIS National( على الرقم 450 131 )من الساعة 9 صباًحا وحتى 5 مساًء( 
.LawAccess NSW واطلبي

إذا كنت تواجهين صعوبة في التحدث أو االستماع، اتصلي على خدمة التواصل 
الوطنية )NRS( على الرقم 677 133 واطلبي LawAccess NSW  أو 

www.relayservice. gov.au تفضلي بزيارة الموقع اإللكتروني

.


