العنف المنزلي واألسري ضمن مجتمعات المثليات والمثليين
ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وثنائيو
الجنس والشواذ ()LGBTIQ
في أستراليا ،العنف المنزلي واألسري أمر غير مقبول.
يتساوى األشخاص الذين يعرفون أنفسهم على أنهم مثليات ومثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وثنائيو الجنس والشواذ
( )LGBTIQفي الحقوق في أستراليا ،وجميع أشكال التمييز غير قانونية.
إن كل العالقات متساوية بموجب القانون في أستراليا .وهذا يعني بأنه يحق لجميع األزواج ،بما في ذلك األزواج من نفس الجنس ،الدخول في عالقة أو
في الزواج.
و لكل فرد الحق في خوض عالقات إيجابية وآمنة مع أسرته وأصدقائه وأحبائه.
تعد أفعال العنف المنزلي واألسري جرائم مخالفة للقانون في أستراليا .ومن الممكن لمن يرتكب هذه الجرائم أن يدخل السجن ،سواء كان رجالً أو امرأة.
إذا كنتم بذاتكم أو أي شخص آخر تعرفونه في خطر اتصلوا بالشرطة على الرقم .000
الشرطة في أستراليا آمنة ويمكن الوثوق بها.
للحصول على المشورة والمعلومات مجانا وبصورة سرية ،اتصلوا بخدمة  1800RESPECTعلى الرقم .1800 737 732
إذا كنتم بحاجة إلى خدمات الترجمة الفورية المجانية اتصلوا بالرقم . 131 450

ال تتسامح الحكومة األسترالية ( )Australian Governmentأبداً مع العنف المنزلي أو األسري
تحت أي ظرف من الظروف.
يشمل العنف المنزلي واألسري سلوكيات أو تهديدات الهدف منها السيطرة على شركاء الحياة عن طريق بث الخوف فيهم أو تهديد سالمتهم .ويمكن
أيضا ً أن يشمل العنف المنزلي واألسري:
•
•
•
•
•
•

الضرب؛
الخنق؛
رفض منح المال الضروري لشريك(ة) الحياة أو ألفراد العائلة؛
عزل الشريك(ة) عن األهل واألصدقاء؛
شتم أو نقد الشريك(ة)؛ أو
تهديد األطفال أو الحيوانات األليفة.

ومن الممكن أن يشمل العنف المنزلي والعائلي في إطار العالقات ما بين  LGBTIQأيضًا:
•
•
•
•

التهديد باستخدام وضع الشريك(ة) من حيث ثنائية الجنس أو ميوله الجنسية أو جنسه أو تعبيراته الجنسية أو مغايرة هويته الجنسية أو إصابته
بفيروس نقص المناعة البشرية ضده؛
التهديد "بفضح" الشريك(ة) أمام أسرته أو أصدقائه أو مجتمعه أو مكان عمله؛
التحكم بأدوية الشريك(ة) أو إمكانية حصوله على الرعاية الصحية المرتبطة بتحويل نوع جنسه؛ أو
الضغط على الشريك(ة) للتقيد باألعراف الجنسية أو نوع الجنس.
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يوجد في أستراليا خدمات دعم يمكنها تقديم العون.
تقدم منظمة  ACONمعلومات مجانية حول المسائل الصحية التي تؤثر على  ،LGBTIQبما في ذلك العنف المنزلي والعائلي .يمكنكم أن تتطلعوا
على موقع  ACONاإللكتروني على الرابط  www.acon.org.auللحصول على دليل شامل بخدمات الدعم المتاحة ل LGBTIQ
 1800RESPECTهي خدمة أسترالية وطنية تختص بتقديم الخدمات االستشارية حول االعتداءات الجنسية والعنف المنزلي واألسري .وهي تقدم
المشورة والمعلومات مجانا ً وبصورة سرية عبر الهاتف أو اإلنترنت .سيستمع المستشارون إليكم ويجيبون على أسئلتكم ،كما يمكنهم إحالتكم إلى خدمات
الدعم األخرى المتوفرة في منطقتكم المحلية.
اتصلوا بالرقم  1800 737 732أو اطلعوا على فقرة المعلومات المخصصة ل  LGBTIQعلى الموقع اإللكتروني  1800RESPECTعلى
الرابط www.1800RESPECT.org.au

هل تحتاجون إلى مترجم فوري؟
اتصلوا بخدمة الترجمة التحريرية والشفهية () (Translating and Interpreting Service (TISعلى الرقم  .131 450بإمكان مترجم
من  TISمساعدتكم على التواصل مع الخدمات األخرى ،علما ً بأن خدمة  TISال تقدم المشورة .جميع المكالمات مجانية وسرية.
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