
السيطرة القرسية 
قا�ة مرجعية 

هل يوجد شخص يف حياتك:

يجعلك  تشعر بالخوف؟• 

 يتحكم في� تفعله وتقوله؟• 

يحط من شأنك أو يسبب لك الحرج؟• 

يتهمك بالتغازل أو الخيانة؟• 

يضغط عليك أو يجربك  لت�رس الج�ع؟• 

يهدد بإيذائك أو إيذاء أنفسهم، أو إيذاء أصدقائك أو عائلتك؟• 

يتحقق من هاتفك بصورة مستمرة   أو مكانك؟• 

يحد من إمكانية وصولك لل�ل؟• 

أي من األفعال أعاله قد تكون عالمة من السيطرة القرسية وسوء 

املعاملة املنزلية. 

إذا أجبت بنعم عىل أي من تلك أو عرفت أنك تستخدم هذه 

السلوكيات فانت غالباً تعيش عالقة غ² صحية.

يوجد مساعدة متاحة لتقوم بالتغي²ات وتساعد عىل بناء عالقة 

أك¹ صحة.

من املهم أن تبحث عن املشورة والدعم حتى إذا º تكن متأكدأً. 

نحن جميعاً نحتاج للمساعدة يف بعض األحيان.

 تحكم 
 قرسي

اإلساءة املالية

الحد من وصولك لل�ل والتحكم يف 

كيفية رصفك لل�ل.

اإلساءة التكنولوجية

اإلطالع عىل رسائلك والربيد اإللكرتوÁ الخاص بك 

و وسائل االتصال االجت�عي بدون 

موافقتك. فحص هاتفك 

والتحكم يف الوصول إليه.

مه

 أن يضعك يف املرتبة األدÊ وتكون عرضة 

لإلذالل علناً وعدم االحرتام ويتم 

استخدام أرسارك ضدك.

املالحقة

 أن تكون مراقباً أو تشعر ك� لو أن رشيكك 

يعرف ما تقوم به وأين أنت، 

طوال الوقت.

االنعزال

يتم منعك من رؤية 

العائلة أو األصدقاء  يجعلك تعتمد 

عىل  رشيكك.

استجواب

أكون عرضة للتشكيك بشكل مستمر 

ويُقال يل  إÁ أكذب.

إلقاء اللوم

 أن يجعلك تشعر باملسؤولية 

والذنب والخطأ.

التحرش

ضغط عداÔ أو تخويف، أو اتصال 

مستمر أو مراسلتك. 

التهديد

التهديد بالقتل أو اإليذاء أو 

تدم² حياتك،  أو  حياته، أو حياة 

أصدقائك أو أرستك أو حيواناتك 

األليفة.

التالعب النفيس

 أن يجعلك تشعر بالح²ة، والتالعب Õشاعرك 

ويشجع انعدام الثقة بالنفس ويحعلك تشعر 

كأنك أصبحت مجنوناً.

بعض األشخاص ال يعرفوا أنهم يف عالقة 
غ¡ صحية أو مسيئة ألنه قد ال يوجد عنف  

جسدي.  

تعد السيطرة القرسية  سلوكاً مسيئاً عادة ما يسبب الخوف و/أو التحكم يف 

شخص أو موقف. هذا النوع من العنف املنزيل يُعرف بسوء املعاملة املنزلية 

وÛكن أال يُكتشف يف العالقات الحميمة مع الرشيك أو األرسة لسنوات. 

 Áكن لهذا السلوك املسيطر أن يتصاعد إىل درجة عنف بدÛ يُكتشف º إذا

مهدد للحياة.

للعالقات، 
سوء املعاملة 

و السيطرة القرسية

دليل

إن سوء املعاملة املنزلية منترش عىل نطاق واسع. 

إنها تؤثر عىل األشخاص من كافة األع�ر، واألنواع، 

والخلفيات الثقافية واالجت�عية واالقتصادية.



TIS National
Translating and Interpreting

(خدمة الرتجمة التحريرية  Service
131 450 والشفوية)
الطواريء والحياة  

املواقف املهددة للحياة
000 Police (الرشطة)

خطوط املساعدة
1800RESPECT  1800737732

(خط مساعدة  Kids Help line
1800 551 800 األطفال)

131 114 (خط الحياة) Lifeline
(خط أزمة  NSW Rape Crisis Line

اإلغتصاب نيوساوث ويلز)
1800 424 017

Mensline (خط الرجال)
1300 789 978

إسكان  الطواريء
Dome ic Violence Hotline

( الخط الساخن للعنف األرسي  NSW
1800 656 463 بنيوساوث ويلز)

(لينك تو هوم) Link2Home
1800 152 152

هل أنا أعيش 
عالقة صحية؟

 جنسياً
................................................................................................................................

لدي االختيار إذا كنت أرغب يف م�رسة الج�ع ويسألني 

رشي¥ عن موافقتي ويحرتم قراري.

يجعلني رشي¥ أمارس الج�ع حتى إذا كنت ال أرغب يف 

ذلك، يفعل كل ما يستطيع ليقنعني ويتحرش ª حتى أقوم 

بذلك.

نفسياً/

عاطفياً 
..................................................................................................................

رشي¥ ال يحكم عىل مشاعري. يدعمني ويحرتم 

الحدود بيننا.

رشي¥ يجعلني أشعر بالجنون ويخرب¸ ·ا يجب أن 

أكون، يحكم عىل مشاعري وال يحرتم الحدود بيننا.

اجت�عياََ
.................................................................................................................................

يتم تشجيعي عىل قضاء وقت مع أصدقا½ وعائلتي وندرك 

أهمية هذه العالقات.

رشي¥ ال يدعني أرى عائلتي أو اصدقا½ وغÆ مسموح يل 

بالتواصل اإلجت�عي دون وجوده.

 روحياً
.................................................................................................................

رشي¥ يحرتم معتقداÈ ويقدر اختياراÈ لالشرتاك 

يف امل�رسات الدينية أو الروحانية.

رشي¥ ال يتفق مع م�رساÈ الدينية أو الروحانية، 

وÌنعني من م�رساتها ويستخدم ديني أو 

معتقداÈ ضدي.

بدنياًً
......................................................................................................

اشعر باألمان مع رشي¥, ال يؤذيني أبداًً أو 

يؤذي األشخاص املهمÑ يل.

ردود أفعال رشي¥ عنيفة تجاهي، فهو 

يقذفني باألشياء عندما يغضب أو يرضبني 

أثناء الخالفات.

 مالياً
.......................................................................................................................

رشي¥ ال يتحكم يف كيفية رصيف لل�ل. لدي إمكانية 

الوصول الكامل ألموايل.  

رشي¥ يتحكم يف ما Ìكنني رصف املال فيه، عّيل دا×ا 

أن أدفع عندما نقوم باألشياء معاً. يرصف مايل دون 

إذ¸.

التحكم التكنولوجي
...................................................................................................................

رشي¥ ال يفحص هاتفي، أو يضع حدود ملن Ìكنني 

التحدث معه وما Ìكن أن أقوم به عىل اإلنرتنت، أشعر 

.ª وب̧أ أتحكم يف التكنولوجيا الخاصة ª بأنه يثق

رشي¥ يفحص رسائيل وحسابات التواصل اإلجت�عي  

ويسألني عن كل�ت املرور الخاصة ª ويخرب¸ إنهم 

يرو¸ حيث� أذهب طوال الوقت.

 شفوياً
..........................................................................................................................................

نحن نناقش بهدوء مشاكلنا ونحرتم آراء بعضنا البعض، ونتواصل 

بصورة فعالة وعادلة لنصل لنتيجة إيجابية لكل منا. 

. يلومني رشي¥ ويبدي تعليقات سلبية ويهينني ويقلل من ش̧أ

الخدمات القانونية
Women s Dome ic Violence

Court Advocacy Services

( خدمة منارصة املرأة يف املحكمة ضد 

العنف املنزيل)
1800 938 227

االستقرار و  والخدمات املجتمعية
Advance Diversity Services

(خدمات التنوع الثقايف املتقدمة)
  9597 5455

Immigrant Women's Speakout

Association (جمعية  املتحدث 

9635 8022 باسم املرأة املهاجرة)

الدعم واإلحالة
Integricare Parenting and

(خدمة األرسة  Family Service

(Æوالرعاية األبوية إنتيجريك
9599 7821

Interrelate (ترابط) 

1300 473 528

St George and Sutherland

Dome ic Violence Service

(خدمة العنف املنزيل سان جورج 

وساثÆالند)
9113 2495

St George Family Support

(خدمات دعم األرسة  سان  services

9553 9100 جورج)
Sutherland Shire Family

(ساثÆالند شاير لخدمات  Services

2933 9528 األرسة)

خدمات املساعدة 

www.georgesriver.nsw.gov.au

GeorgeRiverCouncilf
@grcouncil i

www.georgesriver.nsw.gov.au

f GeorgesRiverCouncil 

i @grcouncil 
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