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 ملحق 1: وصف موسع لإلساءة المنزلیة

 

المنزلي یشمل أكثر بكثیر من  یذاءأن العنف المنزلي أو اإل 1الیة یوضح ھذا المنشور البحثي للمكتبة البرلمانیة األستر
 مجرد العنف الجسدي

 

أعمال العنف التي تحدث بین األشخاص الذین لدیھم أو لدیھم عالقة حمیمة في البیئات المنزلیة. یشیر العنف المنزلي إلى 
وتشمل ھذه األفعال االعتداء الجسدي والجنسي والعاطفي والنفسي. إن تعریف أشكال العنف ، ومرتكبیھا وضحایاھا ، 

ریة وترتیبات المعیشة الموجودة في المجتمعات أمر معقد بسبب األنواع العدیدة المختلفة من العالقات الحمیمة واألس
األسترالیة. یُرتكب العنف المنزلي بشكل شائع من قبل الذكور ضد شركائھم من اإلناث ، ولكنھ یشمل أیًضا العنف ضد 

 الرجال من قبل شركائھم اإلناث والعنف داخل العالقات المثلیة

 

 م فشل فيوفھمجسدي داخل العالقات التي تحدث في المنزل. ھذا الالروابط التقلیدیة للعنف المنزلي ھي مع أعمال عنف 
: نأ وجد المجلس الوطني للحد من العنف ضد النساء واألطفال المعقدة. الظاھرة هھذ حل  

العنصر األساسي للعنف المنزلي ھو نمط السلوك المستمر الذي یھدف إلى السیطرة على الشریك من خالل الخوف  ...
المثال ، باستخدام السلوك العنیف أو التھدید)(على سبیل   

السلوك العنیف ھو جزء من مجموعة من التكتیكات التي یستخدمھا الجاني لممارسة السلطة والسیطرة ... ویمكن أن 
 یكون إجرامیًا وغیر إجرامي بطبیعتھ

 

 یشمل العنف المنزلي
 

العالقة ، وتقویض احترام الضحیة لذاتھا وتقدیرھا  إلقاء اللوم على الضحیة في جمیع مشاكل -اإلساءة العاطفیة  •
 لذاتھا من خالل المقارنات مع اآلخرین ، وسحب االھتمام والمشاركة واالبتزاز العاطفي ؛

•  
الشتائم واإلذالل سرا وعالنیة ، مع التركیز على الذكاء أو النشاط الجنسي أو صورة الجسد  -اإلساءة اللفظیة  •

؛ زوجأو صفة الضحیة كوالد أو   
•  

العزلة المنھجیة عن العائلة واألصدقاء ، والتحریض والسیطرة على عملیات االنتقال إلى  -اإلساءة االجتماعیة  •
 مكان ال توجد فیھ دائرة اجتماعیة أو فرص عمل للضحیة ، ومنع الضحیة من الخروج للقاء الناس ؛

•  
ل إلى الحسابات المصرفیة ، وتوفیر "بدل" السیطرة على جمیع األموال ، ومنع الوصو -اإلساءة االقتصادیة  •

 غیر كاٍف ، ومنع الضحیة من البحث عن عمل أو الحصول علیھ ، وتقاضي األجور التي تكسبھا الضحیة ؛
•  

توجیھ التھدیدات فیما یتعلق بحضانة األطفال ، والتأكید على أن نظام العدالة لن یؤمن  -اإلساءة النفسیة  •
لممتلكات ، ویسيء استخدام الحیوانات األلیفة ، والقیادة بشكل خطیر ؛بالضحیة أو یدعمھ ، ویدمر ا  

إنكار و / أو إساءة استخدام المعتقدات أو الممارسات الدینیة إلجبار الضحایا على أدوار  -اإلساءة الروحیة  •
اإلساءة ؛ثانویة وإساءة استخدام التقالید الدینیة أو الروحیة لتبریر العنف الجسدي أو غیره من أشكال   



•  
االعتداءات المباشرة على الجسم ، واستخدام األسلحة (بما في ذلك األشیاء) ، واالعتداء  -اإلساءة الجسدیة  •

، والحرمان من النوم والطعام ؛ على األطفال ، وحبس الضحیة خارج المنزل  
•  

و التدھور الجنسي ، أي شكل من أشكال ممارسة الجنس تحت الضغط / غیر المرغوب فیھ أ -االعتداء الجنسي  •
مما یسبب األلم أثناء ممارسة الجنس ، أو ممارسة الجنس باإلكراه دون حمایة من الحمل أو األمراض المنقولة 

 جنسیاً ، مما یجعل الضحیة تقوم بأعمال جنسیة عن غیر قصد وتنتقد أو تستخدم إھانات مھینة

 

األسرة وكذلك العنف بین الشركاء الحمیمین. یغطي ھذا العنف األسري ھو مصطلح أوسع یشیر إلى العنف بین أفراد 
المصطلح أیًضا تعقید السلوكیات التي تتجاوز العنف الجسدي المباشر. أوصت مراجعة لجنة إصالح القانون األسترالیة 

األسري  ونیو ساوث ویلز لقانون العنف األسري في أسترالیا بأن تشریعات الوالیة واألقالیم یجب أن تنص على أن العنف
ھو سلوك عنیف أو مھدد ، أو أي شكل آخر من أشكال السلوك الذي یكره أو یتحكم في أحد أفراد األسرة أو یسبب ھذا 

  الفرد من األسرة لیكون خائفا.
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