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 فھم العنف االقتصادي
.  

 
 ما ھو العنف االقتصادي؟  

االقتصادي ھو السیطرة على الموارد االقتصادیة الخاصة بشخص   العنف
آخر من خالل فرض القیود و استغاللھا أو تخریبھا. ویمكن أن تشمل ھذه 

 الطعام ووسیلة النقل والمسكن. حرمان الموارد المال و 

یحدث االنتھاك االقتصادي جنبًا إلى جنب مع أشكال أخرى من االنتھاك.   
السیطرة  قتصادي عادةً جزًءا من نمط سلوكي یسمى بـ ویكون االنتھاك اال

، وھو النمط الذي من شأنھ أن یُقید كالً من اختیارات الشخص في  القسریة
  الوصول إلى األمان وقدرتھ على ذلك.

 رصد العالمات

 لالنتھاك االقتصادي. إذا كان بإمكانِك اإلجابة بـ "نعم" على واحد أو أكثر من األسئلة التالیة، فقد تكونین ضحیة 

  ھل سبق لشریكك الحالي أو السابق أن: 

  منعِك من الحصول على المال الذي تحتاجین إلیھ لشراء الطعام أو المالبس أو الضروریات األخرى أو لدفع الفواتیر؟ .1
   أصّر علیِك كیف یجب أن تنفقي المال؟ .2
   عملیات شراء؟  ةأی أصّر على إعطائك إیصاالت المشتریات أو المبلغ المتبقي من  .3
   أخفى المال حتى ال یمكنِك العثور علیھ؟ .4
   أخفى معلومات مالیة مھمة عنِك؟ .5
   جعلِك تطلبین المال عندما تحتاجین إلیھ؟ .6
   من الصعب علیك القیام بذلك؟  ھ منعِك من الحصول على عمل أو الذھاب إلى العمل، أو جعل  .7
   فرض علیك الحصول على بطاقة ائتمان أو قرض؟  .8
   جعلِك تشترین أشیاًء ببطاقة االئتمان عندما لم تریدي ذلك؟ .9

   حصل على بطاقة ائتمان أو قرض باسِمك؟ .10
  اشترى شیئًا ببطاقة االئتمان الخاصة بك دون علمك أو موافقتك؟ .11
   جعلِك تشترین أشیاًء لھ أو تدفعین فواتیره عندما لم تریدي ذلك؟ .12
  أمواِلك في شراء الضروریات؟أنفق أموالھ كیفما أراد بینما استخدم   .13
   سرق أشیاًء منِك؟  .14
   علیِك سدادھا؟ یلزمك عليجعل الفواتیر باسِمك حتى  .15
   راكم الدیون باسِمك؟  .16
   فرض علیك منحھ مدخراتِك أو أجِرك؟ .17

المال ال یجعلِك سعیدة، ولكن بدون المال  
ال یمكنِك فعل أّي شيء. ولھذا، بالنسبة 
لي، یُعد العنف االقتصادي ابشع أشكال 

 السیطرة.



  survivingeconomicabuse@ 

 

 SEAresource@ 

 survivingeconomicabuse@ 

 

www.survivingeconomicabuse.org 

 

 
 
 

 
 

  

 "النجاة من االنتھاك االقتصادي"   Surviving Economic Abuseمؤسسة  
 

ھي المؤسسة الخیریة ) Surviving Economic Abuse  )SEA"النجاة من االنتھاك االقتصادي"   مؤسسة
سة لمعالجة االنتھاك االقتصادي البریطانیة   والذي ھو شكل من أشكال االنتھاك األسري.  -الوحیدة الُمكرَّ

 2 صفحة

  

   منعِك من الحصول على حساب مصرفي أو الوصول إلي حساب مصرفي؟  .18
   بالغرض منھا؟جعلِك توقعین على أوراق دون إخبارك  .19
   قام بكسر ممتلكاتك أو إتالفھا؟  .20

 إدراك العنف االقتصادي
   وصول إلى جمیع كشوفات حساباتي المصرفیة. ولم أكن أنا أعرف أي شيء عن موارده المالیة." طرقال   "كان 

   بأذیّتي إذا قمُت بتغییره." "لقد شاھدني وأنا أُدِخل رقم التعریف الشخصي وسرق المال من حسابي المصرفي، ُمھدًدا 

  نفقة أطفال". ة"حتى بعد انفصالنا، قال إنھ إذا لم أقم بغسل مالبسھ وطھي الطعام لھ، فلن یدفع أی

"لقد تقدم بطلبات عدیدة للحصول على قروض باسمي من خالل استخدامھ التطبیق المثبت على ھاتفي. وقد تجاوزْت قیمة  
  إسترلیني إجماالً."جنیھ  50000القروض مبلغ  

 

یمكن لالنتھاك االقتصادي أن یأخذ أشكاالً عدیدة. قد یقوم الُمنتِھك بأيٍ مما 
   یلي:

 تخریب مصدر حصوِلك على األموال والموارد االقتصادیة. 

  حیث قد: 

  العملیمنعِك من االلتحاق بالتعلیم أو  •
 یحدد لِك ساعات عمِلك  •
  یأخذ راتبكِ  •
  یرفض السماح لِك بالمطالبة باإلعانات •
  یأخذ مدخرات األطفال أو أموال حفالت أعیاد المیالد •
  یرفض السماح لِك بالوصول إلى حساب مصرفي ما •

 تقیید كیفیة استخداِمك لألموال والموارد االقتصادیة 

 :حیث قد

  لألموال وكیفیة قیامك بذلكیتحكم في وقت إنفاقِك  •
   یُملي علیِك ما یمكنِك شراؤه •
  یجعلِك تطلبین المال أو یقدم إلیِك إعانة •
  یتحقق من إیصاالت الشراء الخاصة بكِ  •

أنا لست امرأة غبیة. یمكن أن یحدث ھذا 
 األمر ألیة امرأة.
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  یجعلِك تحتفظین بدفتر تدوین اإلنفاق الیومي •
رین كل عملیة شراء تقومین بھا •   یجعلك تُبّرِ
   ھاتف المحمول أو السیارة یتحكم في استخداِمك لممتلكاتِك، مثل ال •
   ، المنزل) باسمھ المدخراتیُصّر على أن تكون جمیع األصول االقتصادیة (على سبیل المثال،  •
  یُبقي المعلومات المالیة سریة  •

 استغالل قدرتِك على الحفاظ على الموارد االقتصادیة 

 :حیث قد

  یسرق أموالِك أو ممتلكاتكِ  •
  یسبب ضرًرا لممتلكاتِك •
   المساھمة في النفقات المنزلیةیرفض  •
  یُنِفق األموال الالزمة لتغطیة الفواتیر والمتطلبات المنزلیة  •
  یُسيء استخدام األموال الموجودة في الحسابات المصرفیة المشتركة  •

 

  یُصّر على أن تكون جمیع الفواتیر وبطاقات االئتمان والقروض باسِمك ویُصّر على قیاِمك بسداد مدفوعاتھا •
  اِكم الدیون باسِمك، والذي یكون أحیانًا بدون علِمكیُر •

قد یصعب إدراك االنتھاك االقتصادي؛ وذلك حیث إنھ یمكن أن یتطور ببطء وقد یبدأ بسلوك یوحي في البدایة بالحمایة واالھتمام، 
ى تتمكنین من رعایة األطفال.  على سبیل المثال، من خالل عرضھ االعتناء بجمیع الموارد المالیة أو تشجیِعك على عدم العمل حت 

اإلفراط في اإلنفاق أو مراكمة الدیون باسمك أو من خالل الحسابات المشتركة ببطء وقد ال یكون واضًحا في  الی   وقد یتطور أیًضا
 االقتصادي بعد االنفصال. البدایة. وتتعّرض بعض النساء لالنتھاك االقتصادي لسنوات عدیدة، ویمكن أن یستمر تعرضھن لالنتھاك 

"لم أدرك أن االنتھاك االقتصادي كان یحدث معي... لقد كنت شدیدة التركیز على محاولة حمایة نفسي من األذى الجسدي والحفاظ  
  على سالمة عائلتي لدرجة أنني لم أدرك ذلك االنتھاك االقتصادي وحجمھ إال بعد انفصالي."

ك االقتصادي، فإنھ شائع جًدا. تتعّرض فتاة من بین كل خمس فتیات بالغات في المملكة  على الرغم من صعوبات إدراك االنتھا
 المتحدة لالنتھاك االقتصادي من قِبل شریك حالي أو سابق، ولم یُبِلغ أكثر من ثلثھن باألمر إلى أي شخص في وقت تعّرضھن لھ. 

 ما تستطیعین فعلھ 

ارِدك االقتصادیة إلى فقدان استقرارك االقتصادي و/أو إلى جعلِك تعتمدین على  یمكن أن یؤدي االنتھاك االقتصادي ألمواِلك ومو
   فبدون األموال أو الموارد التي تمكنِك من االنفصال، یكون من السھل تعسِرك وتعّرِضك لمزید من األذى نتیجةً لذلك.الُمنتِھك. 
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 عاجلإذا كنِت في خطر 
إذا كنِت في   نادًرا ما یحدث االنتھاك االقتصادي بمفرده، إذ إنھ یحدث عادةً جنبًا إلى جنب مع أشكال أخرى من االنتھاك األسري. 

توجد لدینا المزید من المعلومات حول كیفیة حصولك على الدعم من الشرطة   .999، فاتصلي بالشرطة على الرقم  عاجلخطر 
 support-help/getting-need-www.survivingeconomicabuse.org/i  على الموقع اإللكتروني 

  إذا كنِت لسِت في خطٍر داھم ولكنِك بحاجة إلى الدعم
  والتوجیھ، كما تتوفر خدمات الترجمة أیًضا.یمكن أن توفر لِك خطوط المساعدة الھاتفیة وعبر اإلنترنت الدعم 

ُمقدَّمة من قِبل مؤسسة   ساعة  24خدمة سریة متاحة على مدار   :خط المساعدة الوطني لالنتھاك األسري (إنكلترا)  •
Refuge . أو الحصول على الخدمة عبر اإلنترنت من خالل الموقع    0808  2000 247یمكن االتصال على الرقم

 www.nationaldahelpline.org.ukاإللكتروني 
 ساعة من خالل الرقم  24خدمة متاحة على مدار   : خط المساعدة المباشرة دون خوف (ویلز)  •
 ساعة من خالل الرقم   24كما یمكن الحصول على الخدمة النصیة على مدار  .0808 80  10 800 

07733307860 .  
ساعة من خالل الرقم   24مدار   خدمة متاحة على  :خط المساعدة بشأن االنتھاك األسري والزواج القسري (اسكتلندا)  •

 help@sdafmh.org.uk  إرسال رسالة بالبرید اإللكتروني إلى  یمكنِك أیًضا . 0800 027 1234
ساعة یومیًا من خالل   24خدمة متاحة على مدار   : خط المساعدة بشأن االنتھاك األسري والجنسي (إیرلندا الشمالیة) •

 help@dsahelpline.org.uk  إرسال رسالة بالبرید اإللكتروني إلى   یمكنِك أیًضا. 0808  802 1414الرقم  
المساعدة الوطني بشأن االنتھاك األسري ضد المثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الھویة   خط  •

ص   10من الساعة   والثالثاء والجمعة وتُتاح الخدمة (في أیام اإلثنین  Galopیتم تقدیم الخدمة من قِبل مؤسسة  :الجنسیة 
 م) من خالل الرقم  8 ص إلى   10م، وأیام األربعاء والخمیس من الساعة  5إلى 

 help@galop.org.uk أو عبر البرید اإللكتروني 0800  999  5428 

م) أو   8ص إلى   9الساعة  (اإلثنین إلى الجمعة، من  0808  801 0327یمكن االتصال على الرقم   : خط مشورة الرجال •
 inf@mensadviceline.org.uk عبر البرید اإللكتروني

 Women’s Aidیمكنِك البحث عن خدمة االنتھاك األسري المحلیة في منطقتك على الموقع اإللكتروني لمؤسسة 
directory-abuse-www.womensaid.org.uk/domestic  أو عبر تطبیقBright Sky  الخاص بمنظمة

Hestia. ر االتصال عن یوجد لدى العدید من المؤسسات الخیریة طرقًا لالتصال بھا عبر اإلنترنت، وھو ما قد یساعدِك في إخفاء أم
  الُمنتِھك.

 الدعم اإلضافي

إذ ال یكون   - فتنفصل العدید من النساء دون وجود أي شيء بحوزتھن یجعل تأثیر االنتھاك االقتصادي إعادة بناء الحیاة أمًرا صعبًا. 
 ویكون علیھن البدء من الصفر مرة جدیدة. - لدیھن نقود حتى للضروریات  

http://www.survivingeconomicabuse.org/i-need-help/getting-support
https://www.nationaldahelpline.org.uk/
http://www.nationaldahelpline.org.uk/
https://www.welshwomensaid.org.uk/what-we-do/our-services/live-fear-free-helpline/
https://womensaid.scot/contact/#%D8%AE%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9
mailto:help@sdafmh.org.uk
https://dsahelpline.org/
mailto:help@dsahelpline.org.uk
https://www.galop.org.uk/domesticabuse/
https://www.galop.org.uk/domesticabuse/
mailto:help@galop.org.uk
https://mensadviceline.org.uk/
mailto:inf@mensadviceline.org.uk
http://www.womensaid.org.uk/domestic-abuse-directory
http://www.womensaid.org.uk/domestic-abuse-directory
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لدینا المزید من المعلومات المتاحة التي یمكن أن تدعمِك في اتخاذ القتصادي، فأنِت لسِت وحدِك.إذا كنِت تعانیین من االنتھاك ا
need-www.survivingeconomicabuse.org/i- الخطوات نحو بر األمان واستعادة السیطرة على أموالك على  

help فر مؤسسةتو Women’s Aid ) دلیل الناجيSurvivor’s Handbook (  الذي یحتوي على معلومات بعدة لغات
 languages-handbook/different-survivors-www.womensaid.org.uk/theعلى الرابط 

 

 

http://www.survivingeconomicabuse.org/i-need-help
http://www.survivingeconomicabuse.org/i-need-help
http://www.womensaid.org.uk/the-survivors-handbook/different-languages
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