
 الحامية من العنف 
املنزيل أو األرسي 

حق الحياة بدون عنف 

لكل إنسان حقوق  أساسية لدى 

الدولة األملانية . كل امرأة * لديها 

الحق الكامل يف تحديد حياتها 

الخاصة ، حريتها الخاصة يف التعبري 

والترصف ، والدفاع عن نفسها.

ما هو العنف ؟

يُدرج كلٍّ من اإلذالل ، اإلهانة 

أو التجريح ، العزل ، التحرش 

و االغتصاب الجنيس يف أملانيا 

تحت مسمى العنف ، سواء كاَن 

عنفاً جسديّاً ، نفسيّاً أو جنسيّاً 

فهي ُمدرجة تحت قامئة العنف 

. فهل تعايشني مثل هذه األنواع  

املذكورة أعاله من العنف ؟! سواء 

من معاملة زوجك لِك أو من أيِّ 

أحِد من أعضاء عائلتك ,, فال بد 

أن تعلمني بأنِّك تتعرضني للعنف 

املنزيل ’’

*منظمة ريفوغيو 

للتنسيق واالستشارة 

بالتنسيق مع دار 

السيدات يف مدينة يينا



 ماذا تستطيعني أن

تفعلني يف حال تعرضك 

للعنف األرسي ؟
 

اليشء املهم يف ذلك بأنه ليس 

ذنبك و ليس هنالك ما ستُعابني 

عليه واألهم من ذلك أنَّك 

تستطيعني الدفاع عن نفسك ! 

لديِك الحّقْ الكامل بالتمتع بحياٍة 

خاليٍة من العنف .

ملن تستطيعني طلب اللجوء 

واملساعدة يف حال حاجتك للحامية 

أو تعرضك للعنف ؟

لدار السيدات / قسم االستشارات 

النسائية / حالة الطوارئ

08000 116016

رقم الهاتف ملساعدة النساء عىل 

صعيد االتحاد االملاين

الرشطة 110 

العامالت يف قطاع مؤسسات حامية 

النساء لديهم العديد من الخربات 

لتزويدك باملساعدة و الحامية إن 

استوجب األمر .

دار النساء
 

إّن دار النساء يعطي األطفال و 

النساء الواقعني كضحايا للعنف 

األرسي الحامية  والراحة والبعد 

عن كل ما ميُّسهم من املُعنِّْف . دار 

النساء هو مكاٌن مجهول ، حيث 

تستطيع املرأة ان تتحرك هي و 

أطفالها بحرية اذا وجب األمر أن 

تُحول إليه.

االنتقال اىل دار النساء يتم حسب 

الرغبة ويف أي وقت تطلبه املَُعنََّفة 

*أي التي تعرضت للعنف * ، 

حيث يوجد هناك عاملة استشارية 

متخصصة تقوم برعايتها خالل 

إقامتها بدار النساء و مساعداتها 

للتخطيط يف الخطوات الالحقة ، 

تجيب عىل أسئلتها و تساعدها يف 

تلبية اهتامماتها ومطالبها ، أو حتى 

املرافقة للمواعيد إن أمكن ذلك .

دار النساء / قسم االستشارة النسايئ يف منطقتك :

arabisch
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