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معلومات عن منظمتنا

 Australian Muslim Women’s Centre for
Human Rights (مركز النساء املسلامت األسرتاليات 

لحقوق اإلنسان) 
إن Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights (مركز النساء 

املسلامت األسرتاليات لحقوق اإلنسان) (AMWCHR) هو منظمة النساء املسلامت ويعمل املركز من 
أجل تأمني حقوق املرأة املسلمة يف أسرتاليا. نؤمن بأنه يجب عىل النساء املسلامت أن يُكن القوة الدافعة 

للتغيري من موقعهن كمواطنات. منظمتنا منظمة غري دينية تسمح لنا باحتضان مختلف األنواع من 
النساء املسلامت وتضمن سهولة الوصول الينا ومالءمتنا لجميع الطوائف واملدارس واملجموعات داخل 

املجتمع اإلسالمي.

مبادئنا

املبدأ التأسييس الوحيد الذي يثبت نهجنا يف عملنا هو يف أن 

مساواة املرأة املسلمة تكون:

بدون استثناء	 

بدون رشط	 

بدون تهديد. 	 

كيف نخدم املرأة؟

نحن نعطي األولوية للعمل التطبيقي للمرأة إىل حد كبري 

والذي يُحّسن حياتها بطرق مقياسية وملموسة. نعمل مع 

األفراد واملجموعات ومقّدمي الخدمات يف املجاالت التالية:

القضايا واإلحاالت والخدمات امليدانية للنساء اللوايت 	 

يتطلنب الّدعم

الدفاع عن القضايا ذات األهمية للمرأة والتنسيق مع 	 

مقّدمي الخدمات والحكومة عىل كافة املستويات 

برامج مجتمعية، والتي تهدف إىل معالجة قضايا 	 

مجتمعية معينة

مشاريع بناء القدرات للمجتمع اإلسالمي والتي تركّز عىل 	 

تحديات االستيطان يف بلد جديد

تطوير القيادة للمرأة من جميع األعامر	 

دعم وتطوير النساء املسلامت الشابات	 

التدريب والدعم للمهنيني الذين يعملون مع النساء 	 

املسلامت وعائالتهن.
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. ُهنَّ لِبَاٌس لَُّكْم َوأَنتُْم لِبَاٌس لَُّهنَّ
سورة البقرة، اآلية 187:2
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بخصوص هذا الكتيّب

دليل للمرأة املسلمة من نساء مسلامت
هذا الدليل هو لجميع النساء املسلامت ممن تعرضن للعنف العائيل أو ألولئك اللوايت لديهن مخاوف بهذا الشأن. إنه يستهدف 

أيضاً االعداد املتزايدة من أعضاء املجتمع اإلسالمي الذين يرغبون أن يكونوا عىل دراية أفضل بطبيعة العنف العائيل وتأثريه عىل 

الضحايا وعىل املجتمع اإلسالمي. بصورة متزايدة، وكبقية املجتمع االسرتايل، توّصل املجتمع اإلسالمي إىل إدراك تام بأن العنف 

العائيل ال يرتك فقط تأثرياً عميقاً وطويل األمد عىل حياة الذين ميّسهم وإمنا أيضاً يسبّب يف تآكل وتلف املجتمع ككل. 

املعلومات التي يحتويها هذا الكتيّب مستقاة من خربة 20 عاماً امضيناها يف العمل مع النساء املسلامت حول قضية 

العنف العائيل. ويحتوي أيضاً عىل أعامل قام بها العديد من الخرباء اآلخرين، ومن ضمنهم خرباء الصحة العقلية، والباحثني، 

واألكادمييني والقانونيني الذين عملوا مع كل من الضحايا ومرتكبي العنف العائيل. من الجدير بالذكر أن هذا الكتيّب يتضمن 

أفكاراً وأعامالً للنساء والرجال املسلمني الذين يعملون عىل حامية وسالمة املرأة والعائالت يف جميع أنحاء العامل اإلسالمي، 

ومن ضمنها البلدان اإلسالمية.

يعمل هذا الكتيّب عىل دمج تعاليم علامء املسلمني عن القرآن والسنة من أجل تقديم اثبات واضح ال لبس فيه بأن العنف 

ضد النساء ال وجود له يف تقاليد الدين اإلسالمي وليقّدم لنا بعض اإلرشاد عن موقف اإلسالم من مكانة املرأة والعنف العائيل.

لقد تّم تطوير هذا الكتيّب لبيئتنا األسرتالية وينظر إىل كيفية تعامل النظام القانوين يف أسرتاليا مع مسألة العنف داخل العائلة، 

وباألخص فيام يتعلق بالزواج املبكر والقرسي، والذي خضع للكثري من التغيري يف املجتمع والحكومة والحقول القانونية.

من املهم التنويه بإن هذه فقط مقّدمة عن العنف العائيل. وتتوفر املساعدة والّدعم اإلضايف دامئاً عن طريق خدمتنا ومن 

العديد من املنظامت املدرجة يف نهاية هذا الدليل اإلرشادي. لقد قمنا أيضاً بتضمني معلومات عن الخيارات القانونية إذا كنت 

ضحية للعنف العائيل أو لزواج مبكر وقرسي.

هذا الدليل غري مصّمم ملساعدة النساء يف األزمات. ولكن تم تضمني قامئة لخدمات مواجهة األزمات ومنها خدمات الرشطة إذا 

اقتضت الحاجة إىل املساعدة ملواجهة األزمات. فإذا كنِت يف هذا الوضع، نحثك عىل التحدث مع مختص مهني بأقرب وقت 

ممكن.
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لقد أثبت أن عملية استئصال العنف العائيل ضد النساء، وباألخص يف املنزل بأنها عملية صعبة ومعقدة وبطيئة يف جميع 

املجتمعات حول العامل. الكثري من النساء فقدن حياتهن بسبب زوج عنيف يف منازلهن ومل يتمكن الكثري من األطفال من 

الشفاء من صدمة مشاهدة العنف يف املنزل. العنف يف املنزل ليس مبسألة خاصة؛ كام أنه ليس تقليداً ثقافياً وال تضحية دينية. 

إنه مؤذي عىل الدوام وال يساهم أبداً يف الحفاظ عىل حرمة العائلة. ويؤدي العنف إىل ضياع الرجل واملرأة عىل السواء.

املسلمون االسرتاليون سواء أكانوا جدد يف هذا البلد أو من عائالت جاءت إىل هنا من عدة أجيال، يدركون أن املجتمعات 

املسلمة تواجه تحديات كبرية يف جعل أسرتاليا وطنهم. لقد قلل هذا من أهمية معالجة العنف العائيل عند البعض. ولكن يف 

سياق التحديات التي يواجهها املسلمون، من املهم أن يتم معالجة قضية العنف يف املنزل، ألننا نحتاج أن تكون العوائل تتسم 

باملحبة واألمان لتكوين أعضاء أقوياء وأصحاء يف املجتمع ولهم قدرة عىل التحمل. إن استئصال العنف قضية ملّحة ألن معاناة 

النساء واألطفال تّض باستقامة مجتمعنا. إن السامح باستمرار العنف املنزيل يقود إىل تلف تدريجي لكرامة وصمود املجتمع 

اإلسالمي.

نأمل أن يكون هذا الكتيّب خطوة مفيدة من أجل زيادة وعي املجتمع ومساعدة املرأة املسلمة عىل العيش بحرية بعيداً عن 

التهديد بالعنف.
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العالقة بني الزواج املُبكر والقرسي والعنف العائيل
إحدى النقاط التي يركز عليها هذا املصدر هي مسألة الزواج املُبكر والقرسي. هناك العديد من األسباب لتضمني الزواج املُبكر 

والقرسي يف تعريفنا للعنف الذي يحدث يف العائالت. واألهم هي البالغات املبارشة من النساء حول األذى، واملعاناة واملحنة 

الناتجة عن تلك الزواجات. كذلك، تبني أن الزواج املُبكر والقرسي يزيد من حدوث مخاطر األشكال األخرى للعنف العائيل.

عند العديد من املسلمني، ينحرص قرار الزواج خلف جدران املنزل. توِجهه أعضاء العائلة، ويف حالة النساء الشابات ممن يُطلنب 

للزواج املُبكر، فإن السامح واملوافقة تعطى للوالدين ولهذا السبب اخرتنا أن نّضمن الزواج املُبكر والقرسي يف هذا الدليل عن 

العنف العائيل.

يعترب الزواج يف العديد من املجتمعات املسلمة مسألة عائلية.

يف عام 2013 جعل القانون األسرتايل مسألة إجبار أو تهديد أو خداع شخص للزواج بآخر مسألة غري قانونية. كام أن الزواج 

بقارص تحت سن 16 كان دامئاً وال يزال أمراً غري قانوين، وذلك ألن الطفل غري قادر عىل فهم طبيعة أو تأثري مراسيم الزواج.

باإلضافة إىل ذلك إن والية فكتوريا، يف العام 2019 قامت بتضمني الزواج القرسي يف قامئة األمثلة عن العنف العائيل يف 

Family Violence Protection Act 2008 (قانون 2008 لحامية العائلة ضد العنف): ينص القانون عىل أن 
استعامل اإلكراه، التهديد، إساءة املعاملة الجسدية أو العاطفية أو النفسية لجعل أو محاولة جعل الشخص يدخل يف زواٍج قد 

يشكل وجهاً من أوجه العنف العائيل. 

يعترب الزواج املبكر والقرسي من الجرائم يف أسرتاليا. هذا التجريم هو استجابة لزيادة الوعي يف أسرتاليا والعامل، ومن ضمنها 

البلدان املسلمة حول األذى الذي يلحقه الزواج املبكر والقرسي بالنساء واألطفال. هناك تقدم يف زيادة الوعي حول األشكال 

املختلفة من األذى والحامية التي يحتاجها األطفال والشابات.

ومع التقدم الذي طرأ عىل الثقافات واملجتمعات، توصلنا إىل فهم أفضل للعالقات والزواج وتأثري الجنس عىل الصحة الجسدية 

والعقلية للنساء والتأثري الطويل األمد عىل النساء واألطفال املتعلق بالعنف وإساءة املعاملة داخل العوائل. نعلم أن الزواج 

املبكر والقرسي يزيد من احتاملية وقوع أمناط مختلفة من أنواع إساءة املعاملة ضد النساء. نعلم أن الزواج املبكر والقرسي 

يزيد من الصعوبات املتعلقة بالصحة العقلية ويقلل من فرص الحياة والرفاهية. سوف يتم رشح التأثري الكامل للزواج املبكر 

والقرسي فيام بعد يف هذا الكتيّب.



كنت خائفة من الزواج يف هذه السن الصغرية. مل أكن أعرف 

ماذا يعني جنس وكانت تجربة صادمة يل. لقد تركت تأثرياً 

كبرياً وجعلتني أنظر إىل نفيس وكأنني شئ جامد. 

أحسست بأمٍل شديٍد بالزواج من شخٍص بائس. 

أعاين اآلن من مشاكل صحية ألنني تزوجت بسن مبكرة. يؤثر 

عىل جسم الفتاة الصغرية. أشعر كأنني إمرأة طاعنة يف السن. 

الزواج املبكر ليس جيداً للصحة. فالجسد ليس مستعداً بعد 

لهذا، هناك صعوبات. مل يرشح أحد يل عن الزواج. انصدمُت 

وبكيُت. 

الزواج يف سن مبكرة يحطم املرأة. جميع الفتيات يعانني. 

الجسم يافع. الرجال ال يستطيعون تحضري الفتيات. 

Padma, Marrying Young (الزواج يف سن مبكر)، صفحة. 11
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 العنف ضد املرأة: 
حقائق وأرقام 

هو أي عمل من أعامل العنف القائم عىل نوع الجنس والذي ينتج عنه، أو من املحتمل أن ينتج عنه أذى جسدي أو جنيس 

أو نفيس أو معاناة للمرأة، مبا يف ذلك التهديد باالكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك يف مكان عام أو يف 

الحياة الخاصة.
إعالن األمم املتحدة بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة

ما هو العنف العائيل؟ 

روي عن عائشة: 

َما َضََب رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َشيْئًا قَطُّ ِبيَِدِه َواَل 
اْمَرأًَة َواَل َخاِدًما. 

صحيح مسلم، كتاب الفضائل، رقم 2328

العنف العائيل هو أي ترصف من قبل عضو يف العائلة ينجم عنه أضاراً جسدية أو جنسية أو نفسية ضد 
شخص آخر أو يسبب لها / له العيش يف خوف عىل حياتها / حياته أو حياة شخص آخر. العنف العائيل 

هو إساءة استخدام القوة، والرغبة أو الخيار يف التحكم برشيك أو زوج أو طفل أو وضع ما.

ميكن أيضاً أن يحدث ضمن عالقات عائلية أوسع ومن ضمنها إساءة البالغني ملعاملة األطفال أو إهاملهم، 
السلوك العنيف للطفل تجاه الوالدين، إساءة املعاملة من قبل الطفل/ الطفلة تجاه االخوة وعنف من 

العائلة األوسع / العشرية، ومن ضمنهم الحموات والنسايب.

يحدث العنف العائيل يف العوائل يف مختلف أنحاء العامل بغض النظر عن الظروف املادية أو الخلفية 
الدينية. إن الترصف العنفي املوجه ضد فرد يف العائلة يعترب عنفاً عائلياً بغض النظرعن الخلفية الثقافية 

والدينية للشخص.
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ما هو عنف الرشيك؟

هناك العديد من املصطلحات التي تستعمل لإلشارة إىل العنف العائيل عندما يحدث بني الرشيكني، مثل العنف املنزيل، عنف 

الرشيك، العنف الحميمي، إساءة معاملة الرشيك وضب الزوجة.

من الضوري تسليط الضوء عىل الفرق بني العنف العائيل وبني عنف الرشيك ألن معظم أنواع العنف يف البيت أو املكان 

السكني هو من قبل الرجال ّضد النساء اللوايت يرتبطن معهم بعالقة حميمة.

ليس من غري الشائع لألزواج أن يكونوا غري متفقني، يجادلون أو يغضبون من بعضهم البعض. فهذا شٌئ طبيعي. ولكن 

استخدام القوة أو العنف أو مامرسة التحكم و/ أو السلوك املتسلط الذي يقلل من قدر اآلخر و/ أو يجعل األشخاص يشعرون 

بالخوف أو بعدم األمان هو ليس بخالف طبيعي وليس جزءاً من العالقة.

العنف العائيل هو مسألة خطرية

يف أسرتليا، مبعدل إمرأة واحدة يف األسبوع تُقتل من قبل رشيكها الحايل أو رشيكها السابق.

2017 (AIC) (معهد علم اإلجرام األسرتايل) Australian Institute of Criminology

بنّي تقرير National Homicide Monitoring Program (الربنامج الوطني ملراقبة القتل املتعمد) للعام 2017 

املُحرر من قبل الـ AIC أنه خالل سنتني، من 13/2012 إىل 14/2013 كان هناك 99 إمرأة ضحية من ضحايا القتل 

الحميمي من قبل الرشيك. تظل أعداد النساء ضحايا القتل الحميمي من قبل الرشيك األكرب، والتي تقّدر بنسبة 79 باملئة من 

املجموع الكيل لضحايا القتل الحميمي من قبل الرشيك. هذه بعض النتائج:

اإلحصائيات العاملية املنشورة من قبل منظمة الصحة العاملية تشري إىل أن واحدة من كل ثالثة (35 يف املئة) من النساء 	 

حول العامل مرّت بتجربة العنف الجسدي و/ أو الجنيس الحميمي من قبل الرشيك أو من العنف الجنيس من غري الرشيك 

يف حياتهم.

الجزء األكرب من هذا العنف هو عنف حميمي من قبل الرشيك. عىل املستوى العاملي حوايل ثلث (30 باملئة) من النساء 	 

اللوايت كن يف عالقة قّدمن بالغاً بأنهن قد تعرضن لشكل من أشكال العنف الجسدي و/ أو الجنيس من قبل رشيك 

حميمي يف حياتهن. 

عاملياً، ما يقارب من 38 باملئة من جرائم القتل ضد النساء قد ارتكبت من قبل رشيك حميمي من الذكور.	 
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واحدة من ستة نساء أسرتاليات تعرضن للعنف الجسدي والجنيس من قبل الرشيك الحايل أو السابق.	 

الشابات األسرتاليات (18ـ24 عاماً) يتعرضن للعنف الجسدي والجنيس بنسب عالية بشكل كبري مقارنًة بالنساء يف 	 

املجموعات األكرب سناً.

يؤثر العنف العائيل مبارشًة عىل واحدة من كل خمس نساء يف فكتوريا خالل فرتة حياتهم. إنه املساهم الرئييس يف حاالت 	 

الوفاة أو اإلعاقة أو املرض املمكن تجنبها والتي يتعرض لها النساء من أعامر 15 إىل 44 سنة يف فكتوريا.

ضحايا العنف العائيل

عنف الرشيك غالباً ما يحدث عندما تكون املرأة حامالً.

كام هو موّضح أعاله فالنساء بصورة ساحقة ميثلن الضحايا والرجال بصورة ساحقة ميثلون الجناة يف العنف داخل املنزل. غري 

أنه من الضوري أيضاً اإلعرتاف بأنه باإلضافة إىل وقوع أعضاء العائلة كضحايا للعنف واإلساءة، فإن مشاهدة اإلساءة أو العنف 

متثل أيضاً شكالً من أشكال العنف العائيل.

وفقاً لـ Victorian Family Violence Protection Act 2008 (قانون 2008 لحامية العائلة ضد العنف)، 

يشمل العنف العائيل السلوك الذي يسبب لطفل ما بأن يشاهد العنف العائيل أو يسمعه أو يكون معرضاً له. سوف ندرج 

أمثلة أدناه، ولكن القانون يوّضح هذا األمر كام ييل: 

السلوك التايل قد يتضمن سامع، مشاهدة أو تعريض الطفل لتأثريات السلوك املشار أليها يف الفقرة (أ): سامع غري مقصود 

لتهديدات بسوء املعاملة الجسدية موجهة من شخص يف العائلة إىل شخص آخر؛ مشاهدة أو سامع اعتداء من شخص يف 

العائلة عىل شخص آخر؛ مواساة أو تقديم املساعدة لشخص يف العائلة تعرض إىل سوء معاملة جسدية من قبل شخص آخر 

يف العائلة؛ تنظيف املوقع بعد قيام عضو من العائلة عمداً بإلحاق ضر مبمتلكات شخص آخر من العائلة؛ التواجد خالل 

حضور رجال الرشطة إىل موقع الحادثة التي وقع فيها سوء معاملة أحد أفراد العائلة لفرد آخر يف العائلة. 



عاملياً، العنف ضد املرأة هو السبب الرئييس يف وفاة 
وإعاقة النساء بغض النظر عن أعامرهن...

كل 10 دقائق يف مكاٍن ما يف العامل متوت مراهقة 
بسبب العنف. 

UN Women, National Committee Australia

العنف املبني عىل نوع الجنس: إن العنف "املوّجه 
تحديدا ضد املرأة ألنها إمرأة أو الذي يؤثر عىل املرأة 

بصورة غري متناسبة"
Our Watch
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العنف العائيل يف املجتمع اإلسالمي 
األسرتايل

 Australian يحدث العنف العائيل يف جميع أنحاء العامل يف كل بلٍد أو منطقٍة أو مجتمعٍ. وفقاً لـ
Bureau of Statistics (مكتب اإلحصاء االسرتايل) (2017b)، إمرأة واحدة من كل ست نساء 

فوق سن الـ 15 تعرضت للعنف الجسدي أو الجنيس من الرشيك وتقريباً واحدة من كل أربعة تعرضت 
لسوء املعاملة النفسية. ليس هناك احصائيات تركز عىل العنف العائيل خصوصاً يف مجتمعات املهاجرين 

واملسلمني ولكن املختصني العاملني يف هذا املجال يعتقدون أن األعداد ستكون متشابهة جداً.

قد يكون العنف العائيل جسدياً، نفسياً، مادياً، اجتامعياً، جنسياًـ تناسلياً، أو روحياً. فيام ييل أنواع 
 اإلساءات التي تتعرض لها النساء، وقد ضّمنا أمثلة مفصلة عن أنواع محددة من العنف التي تتعرض 

إليها النساء املهاجرات أو املسلامت.
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سوء املعاملة العاطفية أو النفسية 

ِن الرَِّحيِم  ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمٰ

َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت بَْعُضُهْم أَْولِيَاُء بَْعٍض.
سورة التوبة، 71:9

اإلساءة العاطفية أو النفسية هي سلوك يعذب، يرهب، يضايق أو يشكل تعدي عىل شخص آخر. أمثلة عىل ذلك تتضمن:

اطالق تسميات عنرصية 	 

اتهامات بأنك قد تركت ثقافتك	 

تهديدات بإلحاق األذى بفرد من عائلتك يف أسرتاليا أو يف بلدك األصيل 	 

منعك من مواصلة التواصل مع أشخاض مهمني يف حياتك	 

متزيق أو مصادرة وثائق قانونية مهمة مثل جوازات سفر العائلة أو شهادات امليالد	 

تحطيم ممتلكات شخصية مصدرها بلدك األصيل 	 

إجبارك عىل االعتقاد بأن العنف العائيل ال يعترب فعالً غري قانونياً يف أسرتاليا	 

إجبارك عىل االعتقاد بأنك إذا ما استنجدت بالرشطة، الرعاية االجتامعية، أو القانونية فإنك ستفقدين الحضانة القانونية 	 

لألطفال تلقائياً

اتهامك بأنك تزوجت ألغراض الهجرة فقط، مع تهديدات أو بالغات حقيقية لدى سلطات الهجرة	 

لومك عىل تفكيك العائلة واملجتمع إذا تركت العالقة الزوجية	 

تهديدات بالرتحيل؛ رفض تقديم أوراق الهجرة أو سحبها.	 

غالباً ما يقوم املسيئون باستعامل األطفال للتالعب بضحاياهم عن طريق:

التهديد بـ أو القيام بإبعاد األطفال رمبا لبلد آخر ال يوجد فيه للنساء استحقاقات قانونية يف الحضانة	 

التهديد بـ أو إيذاء األطفال فعالً	 

استخدام وضع املرأة القانوين للهجرة يف قضايا الحضانة، إللحاق الضر بالفرص التي لديها وإبعاد انتباه املحكمة عن 	 

قضية العنف العائيل.
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اإلساءة املادية/االقتصادية 

ِن الرَِّحيِم  ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمٰ

. لِلرَِّجاِل نَِصيٌب ِمامَّ اكْتََسبُوا َولِلنَِّساِء نَِصيٌب ِمامَّ اكْتََسنْبَ
سورة النساء، اآلية 32:4

ا َعىَل الُْمتَِّقني.َ َولِلُْمطَلََّقاِت َمتَاٌع ِبالَْمْعُروِف َحقًّ
سورة البقرة، اآلية 241:2

اإلساءة املادية هو سلوك تعسفي، خداعي أو تحكم العقالين لشخص عىل شخص آخر بدون موافقته وبشكل ينكر عليه 

االستقالل املادي أو القيام بحجب املساعدة املادية الضورية. األمثلة قد تتضمن:

اإلجبار بالتخيل عن التحكم باملمتلكات والدخل	 

التخلص من ممتلكاتك أو االحتفاظ بها بدون اذن، أو تهديدات للقيام بترصفات مامثلة	 

التخلص من ممتلكات لك أو املمتلكات املشرتكة ضد رغباتك وبدون عذر قانوين	 

منعك من الوصول إىل املمتلكات املالية املشرتكة لغرض دفع نفقات املنزل العادية 	 

إجبارك عىل التقدم للحصول عىل دفعات السنرتلنك أو إجبارك عىل التخيل عن دفعات السنرتلنك	 

إجبارك عىل توقيع وكالة تسمح لشخص آخر بالقيام بإدارة شؤونك املالية	 

إجبارك عىل توقيع عقد لغرض الحصول عىل متويل، دين أو ائتامن	 

منعك من البحث عن عمل أو االحتفاظ به	 

منعك من تعلم االنجليزية أو الحصول عىل مهارات عمل أخرى لِك، أو إجبارك عىل العمل بصورة غري رشعية	 

مضايقتك يف مكان عملك، مام يتسبب بطردك و/ أو االفتقار إىل فرص عمل رشعية	 

طلب دفع رسوم تأشرية الهجرة	 

إجبارك عىل التخيل عن النقود املوضوعة جانباً من أجل املرياث	 

إجبارك عىل إعطاء اذن بالسامح للوصول إىل حساب املرصف الخاص بك	 

رسقة النقود التي ترسلينها إىل بلدك األصيل لغرض مساعدة عائلتك. 	 
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اإلساءة االجتامعية 

ِن الرَِّحيِم  ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمٰ

 الَِّذيَن يَْستَِمُعوَن الَْقْوَل فَيَتَِّبُعوَن أَْحَسَنُه أُولَِٰئَك الَِّذيَن 

َهَداُهُم اللَُّه َوأُولَِٰئَك ُهْم أُولُو اأْلَلْبَاِب. 
سورة الزمر، اآلية 18:39

اإلساءة االجتامعية تتمثل بعزل املرأة عن شبكة الّدعم االجتامعية والعائلية الخاصة بها وذلك للتحكم بها. األمثلة تتضمن:

منعها من زيارة األصدقاء والعائلة وأشخاص آخرين	 

عدم السامح لها مبغادرة البيت	 

عدم السامح لها باملشاركة يف النشاطات االجتامعية واملجتمعية	 

الحاجة إىل االبالغ عن األماكن التي ذهبت إليها والتي ستذهب إليها	 

الحاجة لإلبالغ عن من رأيت أو من تخططني لرؤيته	 

اشاعة أخبار كاذبة عنك لألصدقاء والعائلة؛ محاوالت تقليب اآلخرين ضدك	 

محاوالت متعمدة لجعلك تبدين سيئة أو إلحراجك أمام اآلخرين	 

منعك من التعبري عن هويتك الثقافية	 

تقييدات عىل استعاملك لسيارتك، وأشكال آخرى من وسائل النقل، والكريس املتحرك أو أجهزة الحركة األخرى	 

إفشاء أرسارك وأرسار عائلتك إلحراجك أمام املجتمع أو بني أصدقائك أو العائلة	 

منعك من مقابلة أشخاص يتحدثون بلغتك األم 	 

إلغاء اشرتاكك يف جرائد ومجالت بلغتك	 

ابعادك عن العائلة واألفراد املساعدين اآلخرين يف املجتمع	 

منع تفاعالتك مع املجتمع املتحدث باالنجليزية والتحكم بها	 

تقييد الحصول عىل أجهزة التواصل مثل الهواتف الخلوية	 

عدم السامح لك بالتحدث إىل الرجال	 

منع الحصول عىل الخدمات ما مل تكون مقّدمة من أنثى (مثالً األطباء)	 

اإلجبار عىل توقيع أوراق باالنجليزية ال تفهمينها.	 
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اإلساءة الجنسية 

ِن الرَِّحيِم  ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمٰ

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل يَِحلُّ لَُكْم أَْن تَرِثُوا النَِّساَء كَرًْها.
سورة النساء، اآلية 19:4

قال عيل بن أيب طالب: 

إذا أراد أحدكم أن يأيت زوجته فال يعجلّها فإّن للنساء حوائج.

اإلساءة الجنسية تعني اإلجبار، الضغط أو الخداع للقيام بأعامل جنسية ال تريدين القيام بها؛ اإلساءة الجنسية هي سلوك 

يجعل النساء يشعرن بالتهديد أو الخوف أو عدم االرتياح. األمثلة ميكن أن تتضمن:

االغتصاب	 

إلحاق األمل املتعمد خالل الجنس	 

اإلجبار عىل مامرسة الجنس بدون الوقاية ضد الحمل أو األمراض املنتقلة جنسياً	 

اإلجبار عىل القيام بنشاطات جنسية	 

استخدام شتائم جنسية ُمهينة	 

ملس غري مرغوب به	 

حجب الجنس كعقاب	 

استخدام الجنس لفرض الطاعة	 

إحراج وإهانة النساء اللوايت يطلنب الجنس أو يبادرن به أو يطلنب اإلحساس باللذة الجنسية أو الرغبة	 

اإلجبار عىل مشاهدة األفالم اإلباحية	 

اإلجبار عىل االعتقاد بأن الجنس القرسي والجنس الغري موافق عليه واجب ديني	 

التهديد بأن الجنسية واإلقامة سوف يتم خسارتها إن مل توافقي عىل تلبية الحاجات الجنسية لشخٍص ما	 

االتهام بالدعارة عىل األوراق القانونية.	 



أفاد أنس بن مالك أن رسول الله قال:

 "ال يََقَعنَّ أحُدكم عىل امرأتِه كام تََقُع البَهيمُة؛ 

وليكْن بينهام أوالً رسوٌل."

"وما الرسوُل ؟" أصحابه سألوا، وأجاب:

"القبلة والكالم." 

مسند الفردوس للديليمي، 55/2 
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اإلساءة التناسلية واإلكراه

ِن الرَِّحيِم  ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمٰ

 الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها لِيَْسُكَن إِلَيَْها
سورة االعراف، اآلية 189:7

هذا النوع من اإلساءة يشري إىل منع املرأة من أن تكون يف موقع السيطرة واتخاذ قراراتها بنفسها بخصوص صحتها التناسلية. 

وميكن أن تتضمن األمثلة:

اإلجبار عىل مامرسة الجنس غري املحمي وذلك لزيادة فرص وقوع الحمل ضد رغبتك	 

التهديد بهجرك ما مل تحميل، التهديد بإنجاب طفل من شخص آخر أو الزواج بإمرأة أخرى إذا مل تتقيدي مبا يريد	 

اإلساءة الجسدية ألنك مل توافقني عىل الحمل	 

التالعب مبوانع الحمل عمداً للتسبب يف حدوث الحمل	 

اإلجبار عىل تكملة الحمل 	 

اإلجبار عىل إنهاء الحمل ضد رغباتك	 

نقل األمراض املنتقلة جنسياً مبعرفة تامة	 

منع رشاء حبة الصباح التايل بعد مامرسة الجنس الغري محمي	 

منع القيام بفحص عنق الرحم وفحوصات التصوير الشعاعي للثدي	 

منع الحصول عىل رعاية الصحة االنجابية.	 
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اإلساءة الروحية 

ِن الرَِّحيِم  ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمٰ

فَِإَذا أُوِذَي يِف اللَِّه َجَعَل ِفتَْنَة النَّاِس كََعَذاِب اللَِّه!
سورة العنکبوت، 10:29

ميكن أن يكون من الصعب عىل بعض النساء املسلامت أن يصدقن أن ترجمة الدين قد تم التالعب فيها من قبل الرجال مبا 

يتناسب مع مصالحهم. أما بالنسبة لنساء مسلامٍت أخريات فهذا أمر كان معلوماً لديهن عىل الدوام. كلام أصبح الوعي عند 

املسلمني بتاريخهم وإميانهم كلام زاد إدراكهم بأن اإلميان يفضل السلوك الصحيح ملؤمنيه عىل نوع جنسهم واملساواة عىل 

التسلط واالحرتام عىل التحكم والحب عىل العزلة والطيبة عىل إساءة املعاملة وأخرياً التكامل عىل الطبقية.

اإلساءة الروحية أو الدينية هي استعامل اإلميان الديني أو العقيدة لتربير العنف، والتهديد والسلوك املتسلط. ميكن أن 

تتضمن هذه السلوكيات: 

استخدام الدين لتطبيع أو تقليل أو تربير اإلساءة أو العنف	 

استخدام الدين للسيطرة وإدعاء التفوق يف العالقة؛ مثالً، قيام الرجل باستخدام أجزاء من القرآن أو السنة بطريقة 	 

انتقائية لتعزيز مصالحه الشخصية

الحصول عىل معلومات دينية خاطئة تعزز مصالح واحتياجات رشيكك فقط	 

استخدام معتقداتك الدينية والروحية ّضدك	 

منع حرية االختيار يف معتقداتك الدينية أو الروحية	 

منعك من لبس الحجاب أو إكراهك عىل لبسه	 

منعك من املشاركة يف االحتفاالت أو املراسيم الثقافية أو الروحية	 

االستهزاء مبعتقداتك الدينية أو الروحية، استخدام معتقداتك للتالعب عليك، احراجك والتقليل من شأنك	 

اإلجبار عىل تربية أطفالك وفقاً ملعتقد مل توافقي عليه 	 

التهديد أو التنكيت بشأن الزواج بإمرأة آخرى	 

تعدد الزوجات (زواج أكرث من زوجة واحدة)	 

استخدام الدين إلجبارك عىل البقاء متزوجة عن طريق تأخري أو رفض منحك طالقاً دينياً	 

استخدام الدين لتربير الزواج املبكر أو القرسي.	 
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زواج القارص، الزواج املبكر والزواج 
(CEFM) القرسي

قالت خنساء بنت خذام:

  زوجني والدي...... ومل يعجبني هذا الزواج، لذلك اشتكيت لرسول الله 

(صىل الله عليه وسلم).

قال يل: "اقبيل ما رتبه لِك والدك".

قلت: "ال أرغب يف قبول ما رتبه والدي". 

قال: "إذاً هذا الزواج باطل، اذهبي وتزوجي من تريدين".
فتح الباري رشح البخاري 194/9 – ابن ماجه، كتاب النکاح 602/1

ليك نفهم ملاذا ضّمنا الزواج املبكر والقرسي يف هذا الكتيّب، من املهم أن نتوصل إىل فهم مشرتك ملفهوم 
الزواج وزواج القارص والزواج املبكر والزواج القرسي يف أسرتاليا.

ما هو الزواج؟

الزواج يف أسرتاليا هو اتحاد رشعي بني شخصني: 

يبلغان من العمر 18 سنة	 

مل يتزوجا من شخٍص آخر يف ذلك الوقت	 

يفهامن معنى الزواج ويوافقان عليه بحرية كاملة.	 

بغض النظر عن نوع جنس الشخص أو خلفيته أو ثقافته أو عرقه أو دينه، فإّن هذه القواعد تنطبق عىل الجميع يف أسرتاليا.
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ما هي املوافقة يف الزواج؟

كام ذُكر أعاله، املوافقة هي إحدى املتطلبات الرئيسية للزواج. كلمة املوافقة هي طريقة أخرى إلعطاء السامح. وتعني أن 

الشخص الذي سيتزوج:

يفهم فهامً كامالً بأن الزواج سيتم	 

يفهم فهامً كامالً ما تعنيه مراسيم الزواج	 

يعلم مبن سوف يتزوج	 

(واألهم من كل هذا) يسمح ويوافق ويريد الزواج بكامل حريته. 	 

ليك يتم الزواج، يجب أن تكون املوافقة حقيقية، وهذا يعني أن الشخص يفهم فهامً حقيقياً، يتفق عىل أو يريد الزواج املقرر 

وهو حر أن يرفض الزواج بدون خوف، إذا مل يرد أو ترد أن يتزوج/تتزوج من شخص معنّي، أو يغري رأيه أو رأيها يف الزواج.

يعرّف اإلسالم الزواج بأنه عقد بني شخصني، تم الدخول فيه باملوافقة. املوافقة شئ أسايس يف الزواج االسالمي، إىل حد أن 

إعطاء املوافقة هي جزء من مراسيم زواج املسلم وإعطاء املوافقة عىل الزواج يجب أن يكون مشهود عليه من قبل الشهود 

الذين يشهدون عىل مراسيم الزواج.

مثله مثل القانون األسرتايل، يعترب اإلسالم املوافقة ضورية للغاية لالعرتاف بالزواج.

استعامل األكاذيب، والخدع، والتهديدات، والضغط أو اإلجبار عىل الزواج مناقضة للموافقة عىل الزواج. من املهم املالحظة بأن 

مثل هذه األساليب متثل أيضاً السامت األساسية ملعظم أشكال العنف العائيل. 
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ما هو زواج القارص؟

زواج القارص هو زواج عندما يكون أحد أو كال املشاركني تحت سن الـ 18. عىل نحو متزايد، يفهم زواج القارص اآلن بأنه 

يعني الزواج القرسي ألن األطفال ليسوا ناضجني عاطفياً أو عقلياً بصورة كافية إلعطاء املوافقة عىل قرار جدي إىل هذا الحد 

كالزواج. زواج القارص مخالف للقانون يف أسرتاليا ويف الغالبية العظمى للبلدان حول العامل، ومن ضمنها غالبية البلدان املسلمة 

مثل الجزائر، مرص، املغرب، تونس وارترييا.

وكذلك يُنظر إىل زواج القارص عىل أنه شكالً من أشكال إساءة معاملة الطفل كونه غالباً ما يصاحبه التهديدات، الحجز، العنف، 

اإلساءة العاطفية، اإلكراه عىل مامرسة الجنس، اإلكراه عىل الحمل واإلكراه عىل ترك املدرسة.

يف أسرتاليا، ينص القانون عىل أن الشخص تحت سن 16 سنة ال يستطيع أن يعطي املوافقة عىل مامرسة الجنس مع شخص 

بالغ، ولهذا فإن أي شخص بالغ يقوم بعالقة جنسية مع قارص تحت 16 عاماً ميكن أن يُتهم باإلعتداء الجنيس. لن يواجه 

القارص أية عواقب قانونية.

ماهو الزواج املبكر؟

الزواج املبكر هو عندما يقوم الشاب بالزواج كبالغ صغري؛ هذا يعني عندما يُكمل سن 18 أو مبارشة بعد هذه السن. وقد 

يكون هذا اختيارياً أو قرسياً. 

يستعمل الناس أحياناً مصطلح الزواج املبكر لزواج القارص، ولكنه يف هذا الكتيّب قمنا بجعل الفرق بني األثنني واضحاً ألن زواج 

القارص مخالفاً للقانون يف أسرتاليا بينام الزواج املبكر (مبارشة بعد سن الـ 18) ليس كذلك. 
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ما هو الزواج القرسي؟ 

مل أُجرب (متاماً) عىل الزواج ولكني أُكرهُت وأغويُت بالظروف ألنه هذا هو فقط 
ما تفعله. إنها الطريقة املعهودة يف ثقافتنا…

Nawal, Marrying Young (الزواج يف سن مبكر)، صفحة. 10

الزواج القرسي هو عندما يتم إجبار الشخص عىل الزواج من شخص آخر ضد إرادته؛ وهذا يعني، بدون إذنه أو موافقته. 

وهذا يعني خلق وضع يشعر الشخص فيه بأنه/ بأنها ال خيار لديهم، يف فخ، ويشعر أنه من الصعب أو من املستحيل الرفض 

بدون عواقب وخيمة. وقد يعني أيضاً إجبار الشخص والذي إما ليس بالغاً بالكفاية أو ال ميتلك قدرة عقلية كافية (مثالً، 

بسبب إعاقة ذهنية) ليفهم الوضع بصورة تامة ويعطي املوافقة عىل الزواج. 

الزواج القرسي هو مخالف للقانون يف أسرتاليا. إنه ليس مشابهاً للزواج الذي تم الرتتيب له. ميكن للنساء واحياناً الرجال أن 

يُجربوا عىل الزواج بطرٍق عديدة، ومن ضمنها:

االقناع من خالل حب حقيقي، عاطفة وخوف	 

االقناع بأن الزواج أفضل للجميع	 

استخدام القوة بشكل مبارش ومن ضمنها الجسدية، العاطفية واإلساءة النفسية	 

الضغط العاطفي، التهديدات، الخدع أو االبتزاز	 

العزلة أو االهامل من قبل العائلة أو املجتمع	 

إخبارهم بأن رفض الزواج يسبب العار لعائلتهم ويّض مبكانة العائلة يف املجتمع	 

إخبارهم بأن للوالدين الحق يف جعلهم يتزوجون بدون موافقة	 

اقناعهم بأن الزواج مهم للمحافظة عىل تراثهم، تقاليدهم وأنظمتهم الثقافية والدينية 	 

إخبارهم أن الزواج مسؤوليتهم أو واجبهم تجاه عائلتهم	 

اإلغواء عن طريق حوافز و/ أو رشاوى مثل مال أو حرية أكرث مينحها التسلط األبوي القايس، وحرية مينحها ألن أكون 	 

مستقلة وأسعى وراء أهدايف 

استخدام أساليب التخويف من العواقب أذا رفضت الزواج، مثالً كيف ميكن أن يؤدي الرفض إىل تدهور صحة أحد 	 

الوالدين أو كالهام (ومنها احتاملية إلحاق األذى بالنفس).
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الشكل اآلخر للزواج القرسي

ِن الرَِّحيِم  ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمٰ

َوإِِن اْمَرأٌَة َخافَْت ِمْن بَْعلَِها نُُشوزًا أَْو إِْعرَاًضا فاََل ُجَناَح َعلَيِْهاَم أَْن يُْصلَِحا بَيَْنُهاَم 

حَّ لُْح َخرْيٌ َوأُْحِضَِت اأْلَنُْفُس الشُّ ُصلًْحا َوالصُّ
سورة النسا، اآلية 128:4

َوإَِذا طَلَّْقتُُم النَِّساَء فَبَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسُكوُهنَّ مِبَْعُروٍف أَْو رَسُِّحوُهنَّ مِبَْعُروٍف 

َواَل مُتِْسُكوُهنَّ ِضَاًرا لِتَْعتَُدوا َوَمْن يَْفَعْل َذٰلَِك فََقْد ظَلََم نَْفَسُه
سورة البقرة، اآلية 31:2 

يف العديد من البلدان املسلمة، تشهد النساء املسلامت وبشكل متزايد عىل حصول الزواج القرسي ليس فقط كوضع تُكره فيه 

املرأة عىل الزواج ولكن أيضاً كوضع ينكر فيه عىل املرأة حق الخروج من الزواج عن طريق بدء إجراءت الطالق. يف أسرتليا، 

مراسيم الزواج اإلسالمي(ما مل تقام عن طريق مأذون زواج ُمخّول) وإجراءت الطالق ال يُعرتف بها قانونياً؛ ولكن العديد من 

النساء يعتقدن وبشكل خاطيء أن الطالق الرشعي ليس كافياً من النظرة اإلسالمية ويحتجن إىل طالق "إسالمي" لإلحساس 

بأنهن حصلن عىل طالق كامل.

يسمح هذا اإلعتقاد للعديد من الرجال أن يجربوا النساء عىل البقاء يف عالقات غري مرغوب بها وأحياناً غري أمينة عن طريق 

عرقلة أو رفض إعطاء النساء طالقاً إسالمياً. وبهذه الطريقة، ميكن أن يقال بأن النساء سحبوا موافقتهم للبقاء يف الزواج ولهذا 

فإنّهن يف زواج قرسي. يقوم الرجال بإجبار النساء عىل البقاء يف الزواجات عن طريق:

رفض املوافقة عىل طالق اسالمي منفصل أمام اإلمام؛ العديد من األمئة يف هذا الوضع ال يحررون طالقاً اسالمياً	 

رفض إعطاء الطالق "االسالمي" ما مل يحصل عىل حضانة األطفال منفرداً أو االحتفاظ بجميع ممتلكات العائلة	 
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عدم حضور اإلجراءات مع إمام؛ رفض إعطاء املعلومات الضورية لإلمام لغرض تحرير طالق اسالمي	 

تهديد األمئة الذين يسهلون الطالق للنساء بدون موافقة أزواجهن	 

إيجاد أمئة إلجراءات الطالق من الذين مينحون الطالق للزوجني فقط مبوافقة الزوج 	 

إطالة إجراءات الطالق اإلسالمي عىل مدى سنني طويلة لضامن الضغط االجتامعي، والنفيس، واالقتصادي عىل النساء 	 

كشكل من أشكال العقاب إلنهاء العالقة

إجبار النساء عىل إعطاء "الهدايا" واملوافقة عىل الطالق، مثالً دفع دين املقامرة أو تحمل مسؤولية دين مايل. 	 

من املهم املالحظة بأنه يف البلدان املسلمة، كام يف أسرتاليا، فقط املحاكم تحرر الطالقات وهذه الطالقات تعترب اسالمياً إلزامية. 

تقوم املحاكم يف البلدان التي غالبية سكانها من املسلمني بإدخال مذهب الرشيعة يف الطالق، كام أنهم يدخلون القيم الثقافية 

والتقاليد املتعلقة بالطالق. ولهذا فهو ليس "طالقاً اسالمياً" بالكامل ولكن يتضمن التقاليد واملامرسات املحلية. 



ضد املرأة
ف 

سلمون يعارضون العن
اإلسالم وامل

25

تأثريات العنف عىل املرأة

تتعرض النساء لضعف ما يتعرض له الرجال من الخوف أو القلق الناجم عن 
العنف الصادر عن رشيك سابق.

ميكن أن يكون تأثري العنف العائيل مدمراً. لقد بيّنت البحوث أن العنف العائيل هو العامل املساهم 
الرئييس يف الوفاة، واالعاقة واملرض بني النساء من أعامر 15ـ 44 يف فكتوريا. التأثري الجسدي للعنف 

العائيل ضد النساء ميكن أن يكون عىل شكل كسور، كدمات، جروح، خلع/كرس يف العظام، فقدان سمع أو 
برص، إجهاض أو إنجاب مبكر، أمراض منتقلة جنسياً، انتحار وموت. 

باإلضافة إىل أن العنف العائيل هو من األسباب الرئيسية لترشّد النساء املسلامت واألطفال يف فكتوريا. 

كل إمرأة تتعرض لإلساءة تتأثر بها بشكل أو بآخر. إن طبيعة وحدة هذا التأثري يختلف من شخص إىل آخر حسب ظروفهن 

الفردية. ردات الفعل الشائعة بني النساء تتضمن: 

لوم أنفسهن عىل اإلساءة	 

اإلنكار - التظاهر بأن السلوك ليس إساءة حقيقية	 

التطبيع أو التخفيف - االعتقاد بأنه أمر طبيعي يف العالقات أو أن اإلساءة ليست خطرية جداً	 

إعطاء العذر أو تربير اإلساءة	 

الخوف/ الرعب	 

الغضب/ الثوران	 

العار	 

العزلة االجتامعية واملجتمعية.	 
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التأثريات املوثقة للعنف العائيل عىل صحة ورفاهية النساء تشمل:

االكتئاب	 

القلق النفيس، نوبات الهلع	 

اضطراب الضغط النفيس بعد الصدمة	 

اضطرابات يف األكل	 

اضطرابات يف النوم	 

مشاكل جسدية متعلقة بالضغط النفيس مثل الصداع، األمل املزمن، ومشاكل يف ضغط الدم	 

صعوبات جنسية وتناسلية	 

اإلدمان عىل املخدرات/ األدوية مثل حبوب النوم، ومسكنات األمل	 

إلحاق األذى بالنفس، أفكار أو سلوك انتحاري	 

فقدان الثقة بالنفس واحرتام الذات؛ العجز. 	 

التأثريات املوثقة للعنف العائيل عىل العالقات تشمل:

عدم القدرة عىل تلبية احتياجات األطفال بشكل كامل	 

صعوبة يف تربية األطفال بسبب الضغط العاطفي والنفيس	 

الصعوبة يف الحفاظ عىل/ فقدان العالقات القريبة	 

االعتامد أكرث من الالزم عىل اآلخرين	 

فقدان الثقة باآلخرين	 

الشعور بالهجر	 

فقدان القدرة عىل الترصف بحزم	 

تحويل جام غضبهم تجاه األطفال وأعضاء آخرين من العائلة أو األصدقاء	 

تقويض العالقات مع األطفال واألحبة اآلخرين.	 

بالنسبة للنساء املسلامت ممن هاجرن إىل أسرتاليا والتي متر بفرتة من محاولة االستقرار والتأقلم يف بلدهن الجديد، فإن 

العنف العائيل يحّد وبشكل كبري من قدراتهن عىل مواجهة تحديات االستيطان يف بلد جديد: ايجاد بيت، ايجاد عمل، تعلم 

االنجليزية والتأقلم مع التوقعات االجتامعية واالقتصادية والتي تصبح احتاملية تحقيقها صعبة. 
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تأثريات العنف العائيل عىل األطفال
يتأثر األطفال مبشاهدة العنف العائيل حتى وإن مل يكونوا الضحايا املبارشين. لقد تبنّي أن هذا الشئ 

ينطبق حتى يف حاالت عدم تواجد األطفال يف نفس الغرفة التي يحدث فيها العنف. وفقاً ألعامرهم، فمن 
املحتمل إن ردود أفعالهم تكون بطرق مختلفة. فقد يحاولون التدخل لوقف العنف، أو قد ينسحبون 
ويشعرون باالنسحاق والعجز. وكنتيجة ملا شاهدوا يف داخل العائلة فيمكن لألطفال أن يتعرضوا لعدد 

من املشاكل العاطفية، السلوكية، مشاكل يف النمو، ومشاكل أكادميية، والتي قد تستمر بعضها حتى 
البلوغ. ميكن أن تصّنف العديد من التأثريات وفقاً للمجموعات العمرية لألطفال. 

الرّضع ميكن أن يعانوا من/ يظهر عليهم:

اضطرابات يف النوم واألكل	 

اهتياج وبكاء مستمر	 

عدم القدرة عىل تهدئتهم	 

ميل إىل اإلنزعاج واالرتياع. 	 

األطفال الصغار/ ما قبل املدرسة ميكن أن يعانوا من/ يظهر عليهم:

شكاوي جسدية متكررة	 

صعوبة يف الخلود إىل النوم أو كوابيس متكررة	 

نوبات غضب متكررة	 

سلوك دبق	 

عدم معرفة كيف ومتى يلعبون	 

حزن عام	 

سلوك وحيش تجاه أطفال آخرين وبالغني.	 
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األطفال بأعامر املدارس (باإلضافة إىل األعراض التي يعاين منها األطفال الصغار) ميكن أن يعانوا من/ يظهر عليهم:

صعوبة يف الرتكيز أو اتباع التعليامت	 

عدم القدرة باستمرار عىل اكامل مهام الواجب البيتي؛ انخفاض يف مستوى االنجاز املدريس	 

الخجل الشديد أو الخوف من البالغني	 

سلوك مرتدي مثل مص اإلبهام، الزحف، عدم القدرة عىل التحكم بالبول	 

االستقواء، سلوك متردي عام، عدواين، عنف	 

امليل إىل ارضاء الجميع وتجنب أي نزاع داخل البيت	 

االكتئاب و/أو االنطوائية.	 

املراهقون ميكن أن يعانوا من/ يظهر عليهم:

االحباط، الثوران، الغضب (خاصة تجاه أحد أو كال الوالدين)	 

سلوك مدّمر للذات أو انتحاري	 

شكاوى جسدية متكررة	 

تعاطي املخدرات و/أو الكحول 	 

السلوك االجرامي مثل تحطيم املمتلكات، الرسقة	 

القساوة مع الحيوانات، األطفال الصغار، أقرانهم من الجنس اآلخر	 

الهروب	 

سلوك عدايئ/ُميسء/ عنيف؛ استعامل االسلحة	 

سلوك مغامر محفوف بالخطر	 

اكتئاب، توتر نفيس	 

اضطرابات يف النوم	 

اضطرابات يف األكل	 

االنسحاب من النشاطات االجتامعية مع األقران أو العائلة	 

نقص يف الثقة بالذات	 

فقدان احرتام أحد الوالدين (اما الضحية أو الجاين) أو كال الوالدين	 

قبول العنف يف العالقة.	 
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تأثريات العنف عىل العوائل
من الشائع االعتقاد بأن العنف يؤثر فقط عىل الشخص املُستهدف وإن تأثريات العنف يشعر بها فقط لحظة وقوعه. ولكننا 

نعلم اآلن أن العنف له تأثري عىل كل من يشاهده. وله تأثريات طويلة األمد والتي ميكن أن تسبب أضاراً يف عالقة أفراد 

العائلة مع بعضهم البعض وتؤثر تأثرياً عميقاً عىل الصحة والرفاهية.

التأثريات املحتملة عىل العوائل تشمل:

جو من الخوف	 

تطبيع العنف	 

تعلم مهارات غري صحية للتحمل والتواصل	 

تجاهل االحتياجات العاطفية	 

العزلة/االحراج/الضغط لالحتفاظ باألرسار	 

عالقات أرسية مفككة وغري صحية مثل اإلفراط يف الحامية واملنافسة	 

غياب/نقص يف قضاء وقت عائيل مميز. 	 
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تأثريات زواج القارص، واملبكر والقرسي
يف الوقت الذي أنهيُت فيه الزواج كنت قد تحملُت أشهراً من العزلة. كانت 
أمي بالكاد تتحدث معي وكانت عائلتي متوترة وبقيت بعيدة. هذا جعلني 

أشعر أنني شخص مقزز جداً.
Amal, Marrying Young (الزواج يف سن مبكر)، صفحة. 10

لدي مشاكل يف الركبة، ومشاكل يف الظهر والسكري. كان عمر طفيل األول 
خمسة أشهر عندما حملُت ثانية وكنت أنا ما زلُت طفلة. 

أنا مريضة ومكتئبة. لدي مشاكل يف القلب. أعاين اآلن من آالم يف الظهر نتيجة 
إلنجاب األطفال والزواج. تعرضُت ملضاعفات يف خالل حميل األول.

Zahra, Marrying Young (الزواج يف سن مبكر)، صفحة. 12

ال زلنا نتعلم من النساء عن تأثريات الزواج املبكر والقرسي. يف أسرتاليا النساء اللوايت تزوجن مبكراً أو 
أجربن عىل الزواج أبلغوا عن تأثريات عاطفية ونفسية سلبية طويلة األمد، متضمنة، مشاعرالفقدان، 

والغضب، واالستياء والحزن. األمومة املبكرة هي إحدى أكرث تأثريات زواج القارص سلباً ويف بعض البلدان 
قد تقود إىل وفاة األم الصغرية خالل الوالدة، وبينام ال يحدث هذا عادًة يف أسرتاليا فإن التأثري الجسدي 

السلبي للوالدة عىل جسم الصغرية ال ميكن بالضورة أن يصحح عن طريق الطب الحديث. األجساد الغري 
نامية ليست جاهزة لتحديات األمومة.
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هؤالء اللوايت يتزوجن يف سن مبكر أو كّن ضحايا زواج القارص هن يف خطر متزايد للتعرض لـ: 

االكتئاب	 

التوتر النفيس	 

النشاط الجنيس املبكر/ القرسي	 

الحمل والوالدة املبكرة/ القرسية	 

األمراض املنتقلة جنسياً	 

مشاكل صحية خطرية للطفل أو األمومة	 

التعطل واالنسحاب املبكر من الدراسة	 

البطالة والبطالة املقنعة	 

الفقر	 

نقص يف احرتام الذات والثقة بالنفس	 

الصعوبة يف اتخاذ القرارات	 

الصعوبة يف تربية األطفال 	 

العنف العائيل	 

االغتصاب وأشكال أخرى من اإلساءة الجنسية.	 

مزيج من قضايا الصحة الجسدية، والتوتر النفيس، والتعليم املحدود، والصعوبات االقتصادية، واحتاملية الرصاع/ العنف 

العائيل يضع الشابات عىل العموم يف وضع مجحف وله تأثري بالغ عىل حياتهن بالكامل. 
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 سياق التغيري: 
بعض األسئلة املهمة

هل العنف العائيل له عالقة بالثقافة والدين؟ 

العنف العائيل مشكلة كونية. تبنّي األبحاث أن العنف العائيل يحدث يف كل بلد ومجتمع يف العامل. العنف العائيل، الزواج 

املبكر والقرسي والعنف تجاه النساء بشكل عام ميكن أن يتأثر مبامرسة الدين، املحافظة عىل الثقافة، املنطقة التي أتيت منها 

يف العامل أو الحالة االجتامعية االقتصادية.

الثقافة والدين غالباً ما يتم استحدامهام من قبل الجناة لتربير عنفهم أو التغايض عن مسؤوليتهم بشأن العنف، ولكن هذا ال 

يعني أن الثقافة والدين تسبب أو تدعم العنف. العنف داخل البيت، مثل العنف خارج البيت هو تعبري عن القوة، والتحكم 

والتسلط. إنه غالباً ما يرتبط بالرجال كونهم ميتلكون قوة أكرب يف املجتمع مقارنة بالنساء.

 من خالل هذا الكتيّب قمنا بتضمني آيات قرآنية وأحاديث تعكس املوقف االسالمي عن العالقات بني الرجال والنساء 

واملعاملة املتوقعة من الرجال تجاه النساء. من خالل مراجعة أعامل علامء املسلمني، يظهر بوضوح أن اإلسالم ال يتغاىض عن 

إساءة معاملة النساء أو األطفال.

ملاذا يستخدم الرجال العنف ضد عوائلهم؟

البحوث من جميع أنحاء العامل تبنّي أن الرجال يلجأون إىل العنف ألنه سلوك تعلموه. الرجال الذين يلجأون إىل العنف 

يقومون به ألنهم استعملوا العنف بنجاح للحصول عىل القوة والسيطرة يف املايض ومل يردعهم أحد عن استخدامه. ميكن أن 

يكونوا قد تربوا يف عائلة كانت تستخدم العنف من أجل حل النزاع والخالفات، أو ميكن أن يكونوا قد تعلموا هذا السلوك من 

مكاٍن آخر.

ال يعترب العنف نزعة طبيعية بحيث ال يستطيع الرجال السيطرة عليه. هذه خرافة. معظم الرجال ال يلجأون إىل العنف تجاه 

رشيكات حياتهم حتى وإن كانوا تحت ضغط نفيس، احباط، غضب أو تحت تأثري الكحول.

العنف ليس نتيجة استفزاز. إنه دامئاً مسؤولية الجاين، ألن لديه القوة أن يختار كيف يترصف.
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ملاذا يحدث زواج القارص، واملبكر والقرسي؟

ِن الرَِّحيِم  ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمٰ

اَل تَُضارَّ َوالَِدٌة ِبَولَِدَها َواَل َمْولُوٌد لَُه ِبَولَِدِه
سورة البقرة، اآلية 233:2

بالنسبة للمسلمني األسرتاليني، زواج القارص، أو زواج املراهقني واألطفال دون سن السادسة عرش نادر ومعظم املسلمون 

يعتقدون أن زواجاً مثل هذا يشكل إساءة للطفل. ولكن، هناك أسباب ال تزال موجودة ملاذا بعض العوائل تشعر أن الضغط، 

أو رمبا حتى إجبار بناتهم عىل الزواج املبكر سوف يعزز الرفاهية االجتامعية إلبنتهم وعائلتهم يف النهاية. ولكن نعلم اآلن أن 

الزواج املبكر أو القرسي عند فرضه عىل الفتاة الشابة سوف يرتكها يف خطر العرضة إىل إساءة أكرب وأشكال آخرى من الحرمان. 

وبشكل متزايد، برهنت البحوث وتجارب النساء أن حياتهن قّد تّضرت، ويف بعض األحيان تحطمت، بالزواجات القرسية 

واملبكرة، وأن الزواج القرسي مل يأيت بالفوائد التي أراد الوالدين ضامنها لبناتهم.

وألنه نعلم اآلن عن العواقب املحتملة للزواج املبكر والقرسي، فال ميكننا تجاهل تأثريها عىل حياة النساء. وهذا ما يجعل 

البلدان يف جميع أنحاء العامل تنظر إىل هذا التقليد ليس كتكريم للتقاليد الثقافية أو الدينية ولكن كشكل من أشكال العنف 

ضد املرأة. 

ويف النهاية، زواج القارص، والزواج املبكر والقرسي، كأي شكل من أشكال العنف العائيل، مرتبط مبكانة النساء والرجال يف 

املجتمع. القوة التي ميتلكها الرجال عىل حياة النساء تسمح لهم بالسيطرة عىل سلوك، وخيارات، وقرارات النساء والفتيات، 

وباستعامل القوة والعنف ضدهم. 
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هل هذه مشكلة املجتمع أم مسألة عائلية؟

قَاَل رَُسوُل اللَِّه صىل الله عليه وسلم  " انرُْصْ أََخاَك ظَالاًِم أَْو َمظْلُوًما "  .  

 فََقاَل رَُجٌل يَا رَُسوَل اللَِّه أَنرُْصُُه إَِذا كَاَن َمظْلُوًما، 

أَفََرأَيَْت إَِذا كَاَن ظَالاًِم كَيَْف أَنرُْصُُه

قَاَل  " تَْحُجزُُه أَْو مَتَْنُعُه ِمَن الظُّلِْم، فَِإنَّ َذلَِك نرَْصُهُ "  .  
صحیح البخاری 6952

العنف ضد النساء وأطفالهن يتسبب بتكاليف باهضة عىل املستوى الشخيص، 
والحكومي واألعامل التجارية.

يف املجتمعات اإلسالمية، واملجتمعات يف جميع أنحاء العامل، تبقى املرأة املسؤولة الرئيسية عن تربية األطفال، وعن رعايتهم 

وتعليمهم. من خالل رعاية وتربية األطفال، ال تقوم النساء فقط بالحفاظ عىل متاسك العوائل واملجتمعات ولكن أيضاً يقمن 

برتبية وإنشاء أجيال املستقبل يف املجتمع.

ولهذا، من هي املرأة وما يحدث لها يف منزلها سينعكس عىل األطفال الذين تربيهم واملجتمعات التي يبنونها.

املجتمعات مكّونة من سلسلة من العالقات. ما يحدث يف بيوتنا ميتد إىل املدارس، وأماكن العمل واملؤسسات األخرى. اإلساءة 

إىل إمراة واحدة ينعكس تأثريها من عضو يف العائلة عىل آخر من أم عىل طفلها، من أخ عىل أخيه، منتقالً إىل العوائل املمتدة 

والعوائل املستقبلية. ومن هذا املنظور، العنف ضد النساء يف املنزل ال ميكن النظر إليه فقط كمسألة عائلية خاصة. 

عىل املستوى األسايس، النساء يشكلن نصف السكان. التقليل من مستوى مكانة املرأة ورفاهيتها يحمل عواقب للمجتمع 

بأكمله. ولهذا فإن العنف العائيل شأن كل واحٍد منا. 
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التأثريات املوثقة للعنف العائيل عىل املجتمع هي:

اإلساءة املستمرة ضد النساء	 

تعزيز وتطبيع العنف	 

استمرارية حلقة العنف	 

النقص الجامعي يف الثقة بالنفس عند النساء	 

العالقات غري املتكافئة القامئة عىل نوع الجنس	 

نقص يف االنتاجية يف مكان العمل	 

نقص يف النمو االقتصادي.	 
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ملاذا نلوم النساء عىل العنف الذي يرتكب ضدهم؟

ِن الرَِّحيِم  ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمٰ

 َوَعارِشُوُهنَّ ِبالَْمْعُروِف فَِإْن كَرِْهتُُموُهنَّ 
فََعَسٰ أَْن تَْكرَُهوا َشيْئًا َويَْجَعَل اللَُّه ِفيِه َخرْيًا كَِثريًا

سورة النساء، اآلية 19:4

من الشائع أن تاُلم النساء يف حوادث العنف العائيل، وكام أنه من الشائع االعتقاد أن الفتيات الشابات اللوايت ال ترغنب بالزواج 

من شخص يختاره الوالدين ال يعرفن ما فيه الخري لهن. غالباً ما تالم النساء عىل العنف الناتج من استفزازهن ألزواجهن أو 

الوالدين. وإذا ما تحركن بالفعل، غالباً ما يقع عليهن اللوم بالتسبب يف تفكيك العائلة. وإذا قبلن بالعنف غالباً ما يتلقني اللوم 

عىل سامحهن باستمراره، وخاصة إذا أثر عىل األطفال. 

يشعر بعض النساء أنه مهام فعلن، سيقع اللوم عليهن.

ليس هناك انسان – بالغاً كان أم طفالً – يريد أو يستحق أن يُساء له أو تؤخذ منه الكرامة األساسية إلتخاذ القرارات املتعلقة 

بحياته. ليس هناك من انسان ال يتأثر من اإلساءة التي يتعرض لها. ليس هناك انسان بكامل وعيه يتخىل عن القيمة الذاتية، 

االستقامة، احرتام الذات، والشعور بالسالمة الجسدية والعاطفية والرفاهية. 

اتخاذ القرار بخصوص ما ميكن القيام به رداً عىل عنف صادر من شخص نحبه صعٌب للغاية. خصوصاً إذا احتاجت النساء إىل 

أن يأخذن بعني االعتبار سالمة األطفال أو إذا كانت اإلساءة صادرة عن والديهن. 

هناك غالباً سوء فهم شائع بني املجتمعات بأن رحيل الضحية، وليس عنف الجاين هو السبب يف تفكك العائلة ويسبب الضر 

للمجتمع. من الواضح أن مسؤولية تفكك العوائل وتفتت املجتمعات يقع عىل العنف واإلساءة التي يسببها الجناة ألنهم 

يستطيعون دامئاً اختيار ترصف مختلف.

إن لوم النساء عىل اإلساءة التي يتعرصن لها أو اختيار الهرب منها هو بحد ذاته شكل من أشكال اإلساءة، والذي نقوم بإلحاقها 

بهّن نيابة عن الجاين. 
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الزواج، العنف وحقوق االنسان
من املعرتف به حالياً يف جميع أنحاء العامل، ومن ضمنها أسرتاليا أن كال من الزواج املبكر والقرسي وكذلك العنف العائيل 

يتضارب مع حقوق االنسان األساسية للمرأة. الحقوق األساسية هي يف األمان وحرية االختيار مغطاة يف اإلعالن العاملي لحقوق 

اإلنسان (1948) وتعالج األمم املتحدة كل من الزواج املبكر والقرسي والعنف العائيل يف العديد من االتفاقيات، وخاصة يف 

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة والتي تم متريرها عام 1994. قام العديد من البلدان، ومن ضمنها أسرتاليا، 

وبلدان آخرى والتي تشيع فيها ظاهرة الزواج املبكر/ القرسي بالتوقيع عىل هذه االتفاقية وبهذا فهم ملزمون بحامية النساء 

والفتيات الشابات من العنف، القوة والزواج قبل األوان. 

تّم أيضاً معالجة الزواج املبكر/ القرسي كجزء من اتفاقية حقوق الطفل (1990) والتي تركز بصورة خاصة عىل رفاهية 

األطفال، ومن ضمنها الحقوق الصحية والتعليمية لألطفال. ويف 2013 قام مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة بتبني 

قرار خاص ضد زواج القارص، واملبكر والزواج القرسي. 

الزواج يف االسالم 

يخاطب الله يف العديد من اآليات القرانية كالً من الرجال والنساء كمخلوقات برشية متساوية: يف القيمة، الروح، ويف واجباتهم 

تجاه الله. القرآن الكريم يعطي للرجال تعليامت حول معاملة النساء بصورة حسنة، ويدين بقوة الرجال الذين ينتهكون 

حقوق النساء.

يحتوي القرآن عىل العديد من اآليات التي تثني عىل املعاملة املناسبة للنساء يف اطار الزواج وحق النساء يف مامرسة حقوقهن 

وواجباتهن مثلام يفعل الرجال. عدد من اآليات وبشكل خاص تشجع املعاملة الطيبة للنساء؛ وآيات آخرى توّضح بأن العالقة 

بني الرجال والنساء يجب أن تكون عالقة طيبة، متسمة باالحرتام املشرتك واالهتامم، وتشري أيضاً إىل بيئة وصاية متوفٌر فيها 

العطف والرحمة املتبادلة يف البيت الزوجي. العالقة الزوجية يف القرآن والسنة موصوفة مبصطلحات الوئام، والحنان، والعطف، 

والرحمة، والسكينة، واالستقرار، واملشاركة يف عبء الحياة العائلية.

القرآن الكريم والسنة يدينان املعاملة السيئة للنساء من قبل الرجال. وتشمل املعاملة السيئة هذه: العنف؛ إرجاع النساء 

بعد االنفصال وذلك بهدف األذى؛ والتسبب عمداً يف جعل الزوجات يعشن بجو غري آمن، ويتعرضن لإلساءة الجنسية والزواج 

القرسي.

ولكن رمبا إحدى أقوى املجادالت مع العالقات املحرتمة واملجدية ما بني الرجال والنساء هو سلوك الرسول (ص) نفسه؛ لقد 

كان ميقت العنف ضد النساء ومل يظهر أبداً أي شكل من أشكال العنف ضد النساء.
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 طلب املساعدة: 
خطوة أوىل مهمة 

ميكن أن يأخذ وقتاً طويالً لفهم وتحديد تجربة العنف عند شخص ما. وتأخذ املرأة وقتاً أطول إلدراك أن سلوك رشيكها أو ويل 

أمرها هو عنف عائيل.

للنساء الذين يتعاملون مع أزواج مسيئني وعنيفني، تحقيق أي خطوة لألمام تكون صعبة ومستحيلة يف الوقت الذي يتصارعن 

فيه مع مخاوف فسخ العالقة وتأثريها عليهن وعىل أطفالهن، ومخاوف بشأن املأوى والترشد، وردة فعل عائالتهن واملجتمع.

وبنفس الشكل ميكن للنساء الشابات/ الفتيات اللوايت تضغط عليهن عائالتهن للزواج أن يشعرن باالرتباك والخوف حول كيفية 

الرد، خصوصاً إذا كانت العائلة محبّة ومهتمة وتريد األفضل ألطفالها وال تستخدم العنف الجسدي

وهذا ألن هذه األمور شخصية للغاية وتتعلق بالعائلة واألحباب. حتى وإن كانت اإلساءة واضحة، فإن الوقوف بوجه رشيكك 

والقيام بفعل ضده أو أعضاء عائلتك فيه تحدي كبري. ولهذا يكون من املستحسن والضوري التحدث إىل اناٍس سواء أكان صديق 

محل للثقة أو عضو من العائلة، أو مختص ذات خربة يف هذا املجال. هذه خطوة أولية مهمة.

باإلضافة إىل هذا فإن الحصول عىل املعلومات املتعلقة بالخيارات املتنوعة املتوفرة سيكون مساعدة للنساء يف اتخاذ قرارات 

قد أُطلعت عليها عام ميكن القيام به للمحافظة عىل سالمتهن وسالمة أطفالهن. بغض النظر عن القرارات التي يقمن النساء 

باتخاذها، فمن املهم أن يتلقني املعلومات والدّعم الصحيح. 

لقد ضّمنا قامئة بأسامء الخدمات التي تقدم أشكال مختلفة من املساعدات. هذه القامئة ليست شاملة وهي ببساطة ُمصممة 

ملساعدتك لتبدأي.

نحن نّقر بأن طلب املساعدة ممكن أن يكون تجربة مرعبة. إننا هنا لتوفري دعم وخدمة متسمة بالرسية ملساعدتك للحصول 

عىل املعلومات وايجاد الخدمة املناسبة الحتياجاتك. 

 Free translating and Interpreting Service 
)TIS( )خدمة الرتجمة الكتابية والشفهية املجانية(

خدمة ترجمة شفهية مجانية للناس الذين ال يتحدثون االنجليزية وهي متوفرة لتصلِك بغالبية الخدمات:

اتصيل بـ TIS عىل الرقم 450 131 وأطلبي . 1

توصيلك بالخدمة التي تحتاجينها باللغة املطلوبة. 

ستقوم TIS باالتصال بالخدمة وتوفري مرتجم مجاين.. 2

 www.tisnational.gov.au :ملعرفة املزيد
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خدمات الّدعم (فكتوريا)
هناك العديد من الخدمات املحرتفة يف أنحاء فكتوريا تساعد النساء يف اتخاذ قراراٍت قد أُطلعوا عليها. هذه الخدمات بإمكانها 

توفري معلومات ملساعدتك يف اتخاذ القرارات وتساعدك بشأن احتياجاتك امللّحة، مثل الدعم واالستشارة، املساعدة القانونية 

ومأوى آمن. املوظفون الذين يعملون يف هذه الخدمات مدربون لالستامع إليك بدون الحكم عليك وبرسية تامة. القرار األخري 

عام ترغبني القيام به يظل قرارك.

خدمات األزمات 

الرشطة أو االسعاف 

إدارة الطوارئ، السالمة والخطر. استجابة يف حاالت 

األزمات، مخاوف بشأن السالمة، استجابة خاصة 

للقضايا املتعلقة بالقانون والنظام. 

 الطوارئ اتصيل 000 

 املراكز املحلية والوحدات الخاصة 

www.police.vic.gov.au/content.
 asp?Document_ID=7

 Safe Steps

خدمة دعم هاتفية 24 ساعة. دعم األزمات، تخطيط 

السالمة، إحاالت إىل املأوى يف األزمات للوايت يتعرصّن 

للعنف العائيل. 

الهاتف: 188 015 1800

www.safesteps.org.au

safesteps@safesteps.org.au

 Australian Federal Police 
 )AFP( )الرشطة الفدرالية االسرتالية(

إذا كنت ضحية زواج قرسي أو/ وزواج مبكر أو 

 AFP تعرفني شخص يف هذا الوضع اتصيل بـ

 131AFP (131 237) عىل

أو ارسيل برسالة عىل الربيد االلكرتوين 

AOCC-Client-Liaison@afp.gov.au

forms.afp.gov.au/ :أو قومي بالتبليغ عىل االنرتنت

 online_forms/human_trafficking_form

 Lifeline

 للدعم يف حاالت األزمات وخدمات منع االنتحار 

الهاتف: 14 11 13

 Child Protection Crisis Line 
)خط األزمات الخاص بحامية الطفل(

لإلبالغ عن مخاوف متعلقة مبارشًة بسالمة الطفل داخل منزل 

العائلة، 24 ساعة، 7 أيام باألسبوع الهاتف: 78 12 13

providers. لإلستعالمات العامة اتصيل بالخدمات املحلية

dhhs.vic.gov.au/making-report-child-
 protection

 Victorian Centre Against Sexual Assault 
)مركز مكافحة اإلعتداء الجنيس يف فكتوريا(

الدعم يف األزمات، االستشارة، معلومات للناس الذين تعرضوا 

إىل اإلعتداء الجنيس كبالغني أو كأطفال. 

الهاتف: 292 806 1800 أو 

9635 3688
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خدمات الّدعم ضد العنف العائيل 
مالحظة: خدمات الدعم ضد العنف العائيل تقّدم أيضاً مساعدة إذا كنت يف خطر يتعلق بالزواج املبكر أو القرسي.

 The Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights 
)مركز النساء املسلامت األسرتاليات لحقوق االنسان( 

 للمساعدة يف الحصول عىل خدمات الدفاع عنكم واإلحاالت االثنني إىل الجمعة من 9:00 صباحاً إىل 5:00 مساًء 

ausmuslimwomenscentre.org.au الهاتف: 3000 9481 (03) أو

 InTouch – Multicultural Centre Against Family Violence 
)مركز تعدد الثقافات ضد العنف العائيل( 

دعم خاص لحاالت العنف العائيل، دعم قانوين وهجرة الهاتف: 6500 9413 (03) أو 

 1800 755 988 
www.intouch.org.au أو قومي بزيارة

Women’s Information and Referral Exchange )معلومات للنساء وتبادل اإلحاالت( 

معلومات، دعم وإحاالت للنساء.

الهاتف: 130 134 1300 (9:00 صباحاً إىل 5:00 مساًء) 

.210 Lonsdale Street, Melbourne :مركز معلومات للنساء 

www.wire.org.au األثنني إىل الجمعة 10:30 صباحاً إىل5:00 مساًء أو

Victims Referral and Assistance Service )خدمة اإلحالة و مساعدة الضحايا(

توفر خدمات الحصول عىل االستشارة، االحاالت إىل خدمات الدعم واملعلومات عن الخدمة القانونية واملالية لضحايا الجرمية. 

الهاتف: 817 819 1800 
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 Domestic Violence Outreach Services 
(الخدمات املتنقلة للتوعية بخصوص العنف املنزيل) 

تساعد هذه الخدمات النساء واألطفال الواقعني تحت عبء العنف العائيل أو الهاربات من رشيك عنيف. يقّدمون دعامً 

عملياً ومعلومات عن خيارات املأوى اآلمن والحصول عىل النصيحة القانونية والحصول عىل استحقاقات مادية واالحاالت إىل 

استشارة وخدمات آخرى. موظفو الدعم املختصني باألطفال ميكن أن يكونوا متوفرين عن طريق خدمتكم املحلية.

 Metropolitan Domestic Violence Outreach Services 
Victoria )الخدمات الحرضية املتنقلة للتوعية بخصوص العنف املنزيل(

 Eastern Region: الهاتف: 
(03) 9259 4200
Northern Region: الهاتف: 
(03) 9450 4700
Southern Region: الهاتف: 

7777 9536 (03) أو 
 1800 627 727 

(بعد ساعات الدوام خط األزمات)

Mornington Peninsula: الهاتف: 
 (03) 5971 9454
 Western Region: الهاتف: 
(03) 9689 9588

WAYSS Frankston: الهاتف: 
(03) 9781 4658

WAYSS Cranbourne: الهاتف: 
(03) 5990 6789
 WAYSS Rosebud: الهاتف: 
(03) 5982 2863

WAYSS Dandenong: الهاتف: 
(03) 9791 6111

WAYSS Narre Warren: الهاتف: 
(03) 9703 0044

Victoria الخدمات الريفية ملكافحة العنف املنزيل

جيلونغ: الهاتف: 8000 5346 (03)

وارمنبول: الهاتف: 1934 5561 (03)

شابريتون: الهاتف: 3200 5823 (03)

ملدورا: الهاتف: 2130 5021 (03)

بنديغو: الهاتف: 4945 5443 (03)

سوان هيل: الهاتف: 1899 5033 (03)

Men’s Referral Service )خدمة إحالة الرجال( 

خدمة إحالة الرجال هي خدمة هاتفية تتسم بالرسية وتحافظ عىل هويتك ومقّدمة من الرجال إىل الرجال. توفر نقطة 

مركزية لالتصال للرجال الذين يرغبون بالتوقف عن السلوك العنيف وامليسء تجاه أفراد عائلتهم.

الهاتف 491 766 1300، االثنني إىل الجمعة 8:00 صباحاً إىل 9:00 مساًء؛ عطلة نهاية األسبوع 9:00 صباحاً 

إىل 5:00 مساًء.
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النصيحة القانونية
Federation of Community Legal Centres )اتحاد مراكز الخدمة القانونية للمجتمع(

تستطيع هذه املراكز أن تقدم تفاصيل عن أقرب مركز قانوين مجتمعي وخدمات دعم قرارات الحامية وعدم التعرض الصادرة 

عن املحكمة. 

www.communitylaw.org.au الهاتف: 1500 9652 (03) أو قومي بزيارة

Women’s Legal Service Victoria )الخدمة القانونية للنساء يف فكتوريا(

بالنسبة للنساء يف فكتوريا اللوايت بحاجة إىل نصيحة قانونية او معلومات أو إحالة، بغض النظر عن الدخل أو املمتلكات. 

 خط النصيحة القانونية: الهاتف: 0600 8622 (03) أو 302 133 1800 

(مجاين للمتصلني من األرياف) 

ساعات الدوام: الثالثاء 5:30 مساًء إىل 8:00 مساًء؛ الخميس 5:30 مساًء إىل 8:00 مساًء

 Victorian Legal Aid Telephone Information Service 
)خدمة املعلومات الهاتفية للمساعدة القانونية يف فكتوريا( 

تقّدم خدمة معلومات قانونية مجانية. إذا مل تكن لغتك األوىل االنجليزية تستطيعني االتصال وطلب التحدث إىل شخٍص 

بلغتك. 

اتصيل بالهاتف: 387 792 1300، االثنني إىل الجمعة 8:00 صباحاً إىل 6:00 مساًء أو قومي بزيارة 

www.legalaid.vic.gov.au
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كيف تبلّغني إذا كنت متزوجة قرسياً أو 
احتامل أن تتزوجي قرسياً

إذا كنت يف زواج قرسي أو قلقة بأنك ستجربين عىل الزواج، الرجاء أن تعلمي بأن هناك مساعدة متوفرة وإنك لست وحدك.

ماذا تستطيعني القيام به:

اتصيل عىل الرقم 000 إذا كنت يف خطر مبارش للتعرض لألذى 	 

اذهبي إىل مركز للرشطة	 

 	131AFP (131 237) عىل AFP اتصيل بـ

 	www.afp.gov.au ادخيل إىل

إذا كنت بحاجة للتحدث إىل شخص ما ميكنك االتصال بهذه الخدمات االستشارية املجانية والرسية 24/7:

•  1800 RESPECT (1800 737 732) The National Sexual Assault, Domestic and
Family Violence Counselling Service (الخدمة االستشارية الوطنية ملكافحة األعتداء الجنيس والعنف 

املنزيل والعائيل)

Lifeline 13 11 14 (الدعم خالل األزمات. منع االنتحار)• 

 	 the Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights للمزيد من النصائح، اتصيل بـ

(مركز املرأة املسلمة األسرتالية لحقوق اإلنسان) عىل 9481300(03) أو أرسيل لنا برسالة عىل الربيد الكرتوين 

reception@muslimwomenscentre.org.au

قومي بزيارة www.mybluesky.org.au، اتصيل بـ 8115 9514 (02) أو أبعثي رسالة نصية عىل 	 

.0481 070 844



ِن الرَِّحيِم  ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمٰ

إِنَّ الُْمْسلِِمنَي َوالُْمْسلاَِمِت َوالُْمْؤِمِننَي َوالُْمْؤِمَناِت 

اِبِريَن  اِدقَاِت َوالصَّ اِدِقنَي َوالصَّ َوالَْقانِِتنَي َوالَْقانِتَاِت َوالصَّ

ِقنَي  اِبرَاِت َوالَْخاِشِعنَي َوالَْخاِشَعاِت َوالُْمتََصدِّ َوالصَّ

امِئَاِت َوالَْحاِفِظنَي فُُروَجُهْم  امِئنَِي َوالصَّ قَاِت َوالصَّ َوالُْمتََصدِّ

اكِرَاِت أََعدَّ اللَُّه لَُهْم  اكِِريَن اللََّه كَِثريًا َوالذَّ َوالَْحاِفظَاِت َوالذَّ

َمْغِفرًَة َوأَْجرًا َعِظياًم

سورة األحزاب، اآلية 35:33





مركز النساء املسلامت االسرتاليات لحقوق اإلنسان

الهاتف: 3000 9481 (03)

الفاكس: 3001 9481 (03)

reception@muslimwomenscentre.org.au :الربيد االلكرتوين

www.ausmuslimwomenscentre.org.au :الشبكة


