البقاء يف البيت و البحث عن
املساعدة (سويا) أو الذهاب؟
قرار صعب و مقلق

إذا قررت الذهاب ،كن مستعدا.

كيفام كان قرارك إعلم(ي) أنه ميكنك طلب املساعدة وأنك لست
وحيد(ة) ،ولو أنك غري مستقل بذاتك ،كأن تكون بدون دخل ،أو أن
بطاقة اقامتك اخذت منك.

إذا قررت البقاء ال تبقى معزوال(ة) .
•

•

•
•
•

تكلم(ي) مع األشخاص املحيطون بك (جار ،صديق ،فرد من
العائلة ) و مع املختصون الذين سيقدمون لك املساعدة
( أنت و رفيقك )
إحرص(ي) أن يكون يف متناولك األرقام الهاتفية املهمة.
أطلب(ي) املساعدة أو اتصل(ي) بالرقم  112يف حالة
العنف الخطري.
قرر وخطط اىل أين تستطيع الذهاب اذا نشأ وضع خطري.
إتفق(ي) مع محيطك عىل طريقة إعالمهم إذا كان
الخطر محذقا.
تكلم(ي) مع طبيبك ،أطلب(ي) الشهادات الطبية التي تؤكد
الجروح و اللكامت  ،حالتك النفسية و املدة التي تعجز(ي)فيها
عن العمل  ،حتى لو كنت يف حالة بطالة .إعلم(ي) أن طبيبك
خاضع للرس املهني .حافظ(ي) عىل هذه الوثائق يف مكان آمن
لتستعملهم كدليل فيام بعد ،اذا تركت رشيك حياتك مؤقتا أو نهائيا.
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إمأل و قطع هذه املذكرة ،حافظ عليها يف محفظتك حتى تكون
بحوزتك دامئا األرقام الهاتفية املهمة
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أشخاص موثوقون بهم
طبيب العائلة
مركز الرشطة املحيل

يف حالة العنف الخطري اتصل(ي) بالرقم 112
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للمزيد من املعلومات ميكنك االتصال باملوقع اإللكرتوين

• ثق(ي) يف شخص يستطيع أن يعطيك الدعم و املساعدة الالزمة.
• قم بنسخ الوثائق املهمة (عقد الزواج ،بطاقة سيس ،البطاقة
الشخصية ،بيان أجرة ،تعويضات عائلية ،عقد الكراء أو نسخة من
عقد امللكية إذا كنت املالك أو مشرتك يف ملكية بيتك ،حساب جار
أو حساب االدخار ،رقم الحساب البنيك ،القرض العقاري) .إحرص أن
يكون يف متناول يدك جميع األرقام املهمة و خد نسخة من املفاتيح.
• حاول أن تحافظ عىل بعض املالبس ،قليل من املال و األدوية
الخاصة بك و بأبنائك يف مكان آمن أو عند شخص تثق به.
• إلغي جميع الوكاالت عىل حسابك أو إفتح حساب جديد.
• فكر(ي) مسبقا يف الطريقة التي تغادر بها املنزل بكل أمان و حاول
أن تجد مكانا آمنا لك و ألبنائك .إذا كان من املستحيل عليك أن
تتجه إىل عائلتك أو أصدقائك إتجه إىل ملجأ أو مركز اإلستقبال
• إذا كان دخلك محدودا أو كنت بدون دخل ميكنك أن
تطلب مساعدة مالية من طرف ﺍﻠﻣﺮﻜﺯ اﻟﻌﻣﻮﻣﻱ ﻠﻠﻣﺴﺍﻋﺪﺍﺕ
اﻹﺠﺗﻣﺍﻋﯿﺔ  CPAS :أو .OCMW
• كيفام كان دخلك املادي ميكنك طلب محام الذي ميكنه أن يسدي
لك خدمات مجانا كليا أو جزئيا حسب ظروفك املادية.
• أطلب(ي) شهادة طبية من طبيب العائلة أو من املستشفى ،هذه
الوثيقة هي الدليل بأنك ضحية العنف .احرض(ي) أيضا شهادات
طبية موجودة إنها تعترب أذلة مهمة لتأكيد حقوقك
أمام املحاكم.
• توجه إىل الرشطة لإلبالغ بوقائع العنف و تقديم شكوى ضد
رشيكك و أعلمهم بأنك تركت منزل الزوجية.
• إعلم أن القانون يسمح لك مبغادرة املنزل دون أن تفقد حقوقك،
سواء كنت متزوجا أم ال ،فإنك تحافظ عىل حقوقك فيام يتعلق
باألطفال ،منزلك أو ممتلكاتك الخاصة.
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أكرس الصمت قبل أن
تنكرس

العنف بني األزواج

تكلم عنه!

لست وحدك يف
معر كتك

مبا ذا يتعلق األمر؟
يتعلق األمر بالعنف بني
األزواج.
إحتقار ،شتائم ،إتهامات ،إذالل...
تشعر أنك تؤذى
تشعر أنك مهان ،مذل ومخدوع.
لكامت ،جروح...
جسدك يتأمل.
ال ميكنك رؤية عائلتك وأصدقائك،
ال ميكنك العمل،
جواز سفرك أو بطاقة إقامتك أخذت منك من ﻂﺮﻑ رشيك حياتك
أنت معزول(ة).
أنت مجرب(ة) عىل مامرسات جنسية غري مرغوبة...
تشعر بأنك كرست.

العنف بني الزوجني حارض يف جميع الفئات العمرية  ،كل الطبقات
االجتامعية  ،جميع الثقافات ويف كل العالقات السوية و مثيل الجنس
.رغم أن الغالبية العظمى من الضحايا هم من النساء ،يجب علينا أن
ال ننىس أن الرجال ميكنهم أن يكونوا أيضا ضحايا العنف بني األزواج.
ليس من السهل التطرق للعنف بني األزواج و ميكنك اإلحساس بأنك
الوحيد (ة) املعني .و لسوء الحظ أعامل العنف التي تحدث داخل
املجال الخاص هو نوع من العنف األكرث شيوعا يف مجتمعنا.
يف غالب األحيان يبقى ضحايا العنف بني األزواج صامتون لشعورهم
بالذنب  ،بالخجل أو ألنهم يتفاجؤون باألحاسيس املتناقضة و
املبهمة إزاء رشيكهم .و غالبا ما نأمل أنه يف نهاية األمر كل يشء
سيكون عىل ما يرام ،خاصة و أن توترات العنف تكون متبوعة
بفرتات أكرث هدوءا يعرب خاللها الرشيك عىل مدى أسفه.
العنف بني األزواج غري مقبول .ال أ حد ميكنه إستعامل العنف.أيا كان
السبب ال نفرتض أن العنف حتمي و نقبله .التهديدات ،اللكامت و
الجروح ،التحرش و العنف الجنيس هم جرائم.

رأيك غري مرغوب فيه
تفقد(ي) الثقة يف نفسك.

إنه من الرضوري و لكنه يف نفس الوقت يشء صعب و مقلق
أن تقرر ماذا ستفعل.
من املهم أن تتكلم ،ليس فقط مع شخص تثق به و لكن مع أشخاص
مختصون يف هذا املجال فهم سيستمعون لك ،يقدمون لك
النصيحة و املساعدة.
التحدث يجعلك ترى أكرث وضوحا ماذا تريد و ماذا تستطيع فعله.
من الرضوري أن تفهم ماذا يجري ( حولك) ليك تحسن الوضعية.
األشخاص أو املنظامت املذكورة أسفله تسمعك دون إصدار حكم
ٲوفرض ٲﯤ يشء عليك .إنهم يستمعون لك ،يساعدونك عىل فهم
الوضعية ،يقدمون لك النصائح ،األفكار و العناوين التي ميكنها
مساعدتك أكرث.هذه املساعدة رسية ،طوعية و مجهولة.

أنت خائف(ة) عىل الدوام
ال تبقى صامتا(ة) أمام العنف بني األزواج
تكلم(ي) من حولك حتى تجد(ي) املساعدة

هل أنت ضحية العنف؟
ماذا ميكنك فعله؟
حطم الصمت !

عن طريق محادثات عرب اإلنرتنت.

الضحية ميكنه املطالبة
بحقوقه  ،طلب املساعدة و اتخاذ
خطوات لوضع نهاية لهذا العنف.

املوقع اإللكرتوين العنف الزوجي
عربهذا املوقع ميكنكم التعرف عىل املنظامت التي ميكنها مساعدتكم
يف منطقة سكناكم.
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هذه املذكرة متوفرة يف  71لغة ،الصينية ،الربتغالية ،البولونية ،الرصبية-الكرواتية ،لينغاال ،الهولندية،
الفرنسية ،اليونانية ،األملانية ،اإليطالية ،السواحيلية ،الرتكية ،اإلنجليزية ،اإلسبانية ،العربية ،الرومانية و
الروسية إذا رغبتم يف الحصول عىل مذ كرات إضافية ٳتصلوا بنا
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