
إلى جانبكم
معلومات ومساعدات لألصدقاء ولألقارب وللقائمين على مساعدة

المتعرضين للعنف المنزلي

FÜR FRAUEN – GEGEN GEWALT
من اجل النساء – ضد العنف



 أن امرأة واحدة من بين كل أربع نساء تعرضت في حياتها مرة على أقل تقدير للعنف الجسدي أو الجنسي أو كليهما من قبل زوجها
أو شريكها الحالي أو السابق ؟

غالبا ما تتعرض النساء للعنف في منازلهن من قبل شخص تعرفنه حق المعرفة أكثر من تعرضهن له في الشارع من قبل الغرباء.
وجميع النساء باختالف مستوياتهن سواء كن ذات مستوى علمي ودخل عالي أو متدني وضئيل هن عرضة للتعرض للعنف سواءمن 

قبل الشريك الحالي أو السابق.

 تتعرض معظم النساء في عالقتهن ألكثر من مرة للعنف وحوالي الثلث من هؤالء النساء أفدن بأنهن يتعرضن لسوء المعاملة
واإليذاء بشكل دائم ، حيث تصاب كثيرات باصابات منها الجد بليغة والتي تحتاج إلى معالجة طبية.

األشكال المتعددة للعنف
< الضرب والركل والدفع والخنق واإلصابة رمي ا باالشياء

< التحرش واإلعتداء واإلغتصاب الجنسي
< اإلفراط في الغيرة والرقابة والعزلة االجتماعية للمرأة

 < المطاردة والمالحقة العلنية أوعن طريق وسائل االتصال كالهاتف أو الرسائل
   النصية القصيرة أو عبر االنترنيت

< اإلهانات و اإلذالل والتهديدات
 < تشويه السمعة وفرض الهيمنة باإلضافة لإليذاء المالي من خالل فرض التحكم

   االقتصادي على الشريك
 تعاني الكثير من النساء من قبل شريكها الحالي أو السابق ألشكال متعددة من العنف وفي معظم الحاالت تتم ممارسة العنف

من قبل الرجال .

هل تعرفون أحد ا تعرض للعنف؟ تريدون مساعدة صديق ة

ولكنكم ال تعرفون اطالقا ما الذي تستطيعون فعله؟

هنا تجدون معلومات أولية وارشادات عملية.

هل كنتم تعلمون



كيف يمكن كشف العنف في العالقات؟

 ربما الحظتم منذ فترة أن تصرفات إحدى قريباتكم أو صديقاتكم أو معارفكم غير طبيعية ، فليس من الضروري
 أن تنعكس آثار التعرض للعنف من قبل الزوج أو شريك الحياة كجروح مرئية ، فالكدمات يمكن اخفائها بواسطة

مساحيق التجميل أو تحت المالبس ، وربما لم تتعرض للعنف الجسدي وإنما لإليذاء النفسي.

بعض الدالئل المحتملة للمتعرضات للعنف المنزلي
< تلغي مرارا مواعيدها وتلجأ لالنعزال واالنطواء

< تبدو شاردة الذهن وكتومة ومكتئبة ومضطربة ومتوترة وخائفة أو منفعلة
 < يالحظ تغير محلوظ في وزنها أو في زيادة تعاطيها للمواد المخدرة

   )السجائر، الكحول، المخدرات ، وربما الحبوب(
< تشكو مليا من األوجاع الجسدية وتبدو دائمة اإلرهاق

< تعطي األولوية دائما لرغبات شريك حياتها وتتبع أرائه
< تعاني من اصابات وجروح وتتهرب إذا ما ُطلبت بتفسيرها

 ي ظ ه ر معظم األزواج أو الشركاء الذين يمارسون العنف بحق شركائهم وجه ا آخر ا للوسط
الخارجي يتصف بالود ولكن بالرغم من ذلك يبدون في بعض األحيان سلوكا يكون ملفت ا للنظر

< يصحح كالمها مرارا ويجعلها أُضحوكة أمام اآلخرين وال يحترمها
< يمنعها من اإلدالء برأيها ويفرض هيمنته عليها وال يتقبل رأيا آخر سوى رأيه

< يمنع تواصلها مع أصدقائها ويطرد أقاربها بسلوكه الفظ والعدواني



ماالذي يمكنني فعله ؟

 تدرك حقيقة األمور عادة عندما تعرب المتضررات عما حدث لهن ، فإذا كنتم قلقين بشأن امرأة تعرفونها في محيطكم
 فبادروا بالسؤال عنها ، فمن المحتمل أن تتفادى المتضررة بداية التجاوب معكم رغم استمرارية وجود العالمات التي

تستدعي القلق وبرغم ذلك ابقوا مهتمين بالموضوع وأظهروا تضامنكم معها.

 عادة ما تلجأ النساء المعنفات لألشخاص المقربين والذين تثق بهم. وبإمكان كل شخص تقديم يد العون سواء
كصديق أو قريب أو جار أو زميل أو كعضو في جمعية ... إلخ.

يمكنكم تقديم المساعدة بطرق عدة من خالل:
< اإلنصات والمواساة

 < المرافقة إلى الشرطة أو المحامي أو الطبيب
   أو المركز االستشاري المختص

< المساعدة على تدبير شؤون الحياة اليومية ورعاية األطفال
 < المساعدة على تدبير الشؤون المتعلقة بالمدرسة أو التدريب المهني

   أوالدراسة الجامعية أو العمل
< البحث عن سكن جديد أو عمل

< استدعاء الشرطة في حاالت الخطر الشديدة
< االستعالم واالتصال بالمراكز االستشارية المختصة

ربما تحيركم تصرفات المرأة التي تودون مساعدتها فالكثير من النساء ترغبن باالستمرار في عالقتهن شرط أن يكف

الرجل عن ممارسة العنف. وبالمقابل فهناك نساء آخريات يحتجن إلى وقت طويل ليتحررن من مثل هذه العالقات التي

يسيطر عليها العنف.



من المهم والمفيد
< تصديق أقوال المرأة المعنفة دون التشكيك بمصداقيتها أو تقيمها

< احترام احتياجات ورغبات المرأة المعنفة

< عدم اإلقدام على أي فعل إال بموافقة ومشورة المرأة المعنفة

 < التعامل مع المرأة المعنفة بصبر والحفاظ على التواصل معها باإلضافة
   إلى استمرار تقيدم عرض المساعدة لها



ننصح األشخاص الذين يودون دعم المتعرضين للعنف المنزلي كاألصدقاء والمساعدين أو األقارب
بالحصول على المساعدة المختصة بهذا المجال والمتاحة من قبل مراكز االستشارة و المساعدة

الهاتفية الطارئة للنساء المعنفات في محيطهم والمتوفرة في جميع أنحاء ألمانيا.
ال تترددوا في التواصل مع إحدى هذه المراكز في حال كان لديكم أسئلة أو احتجتم إلى مساعدة.

وستجدون عناوين مراكز االستشارة والمزيد من المعلومات على موقعنا االلكتروني.

هنا تحصلون على المساعدة

www.frauen-gegen-gewalt.de



العنف المنزلي ليس باألمر الخاص وجميع أشكاله التي قد تمارس سواء في إطار العالقة
الزوجية أو سواها من العالقات كاإليذاء والتعدي الجسدي والجنسي والتهديد واإلكراه

واإلجبار تعد اعتداءات يعاقب عليها قانونياً.
فقانون الحماية من العنف والذي دخل حيز التنفيذ في األول من يناير لعام 2002 وضع

مجموعة من اللوائح القانونية الواضحة لحماية المتعرضين لكل من العنف الجسدي والتهديدات
واالضطهاد والمالحقة سواء من قبل الشريك أو الزوج الحالي أو السابق أو أحد المعارف أو

من الغرباء وبوسعه تقديم المساعدة العاجلة في حال التعرض لمثل هذه االنتهاكات.

أهم اإلجراءات القانونية

األمر بمنع االقتراب:
يمنع الجاني أو الجانية من االقتراب من األشخاص المعنفين من قبلهم ويشمل هذا المنع

االقتراب من مكان السكن أو العمل أو أماكن أخرى يتواجد فيها الضحايا بانتظام لمسافة معينة
تحددها المحكمة.

األمر بمنع التواصل:
يمنع الجاني أو الجانية من التواصل مع األشخاص المعنفين من قبلهم سواء عن طريق وسائل

االتصال أو من خالل اللجوء إلى أطراف وسيطة.

اإلخالء المؤقت للسكن المشترك:
ويخص هذا اإلجراء السكن المشترك لألطراف المعنية بغض النظرعن حالتهم االجتماعية

أوتوجهم الجنسي.

يمكن لألشخاص المعنفين تقديم طلب التخاذ اإلجراءات المذكورة أعاله لدى محاكم األسرة المعنية
لتفادي تعرضهم لمزي د من التطاول والمضايقات. وفي الحاالت الخطيرة جد اً يمكن للمحكمة إصدار

قرار مستعجل ، وأي خرق لقانون الحماية من العنف يؤدي بصاحبه لتحمل العواقب القانونية سواء
بموجب القانون المدني أو الجنائي .

يمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية من المراكز االستشارية المختصة في محيطكم.

الحماية القانونية

تعد الرابطة االتحادية للمراكز االستشارية والمساعدة الهاتفية الطارئة للنساء المعنفات ) bff ( المشرفة
على الهيئات االستشارية المختصة بشؤون النساء المتعرضات للعنف الجنسي والجسدي والنفسي

والمنزلي وهي تشرف حاليا على أكثر من 170 هيئة استشارية مختصة في كل أنحاء المانيا.



بدعم من

الرابطة االتحادية للمراكز االستشارية
والمساعدة الهاتفية الطارئة للنساء المعنفات

جمعية النساء ضد العنف
الهاتف:    

الفاكس: 
info@bv-bff.de :البريد االلكتروني

www.frauen-gegen-gewalt.de

+49 (0)30 322 99 500
+49 (0)30 322 99 501

يقدم خط المساعدة االتحادي الخاص بالعنف ضد النساء
االستشارة االولية للنساء المتعرضات للعنف.

مجانا، بصفة سرية وعلى مدار الساعة.

يمكنكم ايجاد المساعدة القريبة هنا:


