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معلومات ل�ضحايا العنف باملنزل

ال يجب �أن تقبلي ذلك!
ال حتاويل �أن تبحثي عن الذنب لديك ،لأنه لي�س هناك �أي مربر لتهديد �أو
تعنيف املر�أة �أو الأطفال� .إن ال�شخ�ص الذي ميار�س العنف هو الذي يجب
�أن يتحمل م�س�ؤولية �أعماله ولي�س �أنت.

ال تفرطي بحقك يف الأمر القانوين املدين الذي
ين�ص على حمايتك.
يدعم القانون اجلديد املتعلق باحلماية من التعنيف حقك يف مطالبة
�شريك حياتك الذي يقوم بتعنيفك قانونيا.
•	ميكن للمحكمة �إذا قدمت �أنت طلبا يف ذلك ب�إ�صدار �أمر يق�ضي
ب�رضورة مغادرة �رشيك حياتك حمل الزوجية ملدة ت�صل يف العادة
�إىل �ستة �أ�شهر .ويطبق ذلك �أي�ضا عندما يكون هو امل�ؤجر
للمحل �أو مالكه.
•	كما يحميك القانون خارج املنزل �أي�ضا �ضد امل�ضايقات .ميكن
للمحكمة �أن ت�صدر قرارا يلزم �رشيك حياتك املعنف بعدم االقرتاب
منك �أو مكاملتك هاتفيا �أو خلق �أي ات�صال مهما كان
نوعه دون ر�ضاك.
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من ي�ضرب يجب �أن يرحل!
لكل �شخ�ص احلق يف العي�ش
دون التعر�ض �إىل العنف.
“لكل �شخ�ص احلق يف احلياة ويف �سالمة
بدنه .ال يجب التعدي على حرية الفرد“
الد�ستور ،املادة  ،2الفقرة 2

وهذا يعني:
•	التمتع بحق قول كلمة “ال“ ،حتى داخل احلياة امل�شرتكة،
•	احلق يف معاملة باحرتام وبجدية من قبل �رشيك �أو �شخ�ص �آخر،
•	احلق يف االنف�صال عن �رشيك احلياة.

هل تع ّر�ضت للعنف من قبل �شريك حياتك �أو من �شخ�ص
يف حميطك القريب؟
�رشيك حياتك �أو �شخ�ص �آخر...
•	هل ي�شتمك ويحط من قيمتك �أمام الأ�صدقاء والأقارب و�أفراد
العائلة؟
•	هل مينعك من زيارة �أ�صدقائك �أو عائلتك؟
•	هل مينعك من مغادرة البيت؟
•	هل يراقب ح�ساباتك املالية؟
•	هل يغ�ضب بطريقة فجئية؟
•	هل يحطم �أغرا�ضك؟
•	هل يهدد باالعتداء ج�سديا عليك �أو على �أبنائك �أو �أ�صدقائك �أو
عائلتك �أو حيواناتك �أو على نف�سه؟
•	هل ي�رضبك �أو يدفعك بعنف �أو يع�ضك؟
•	هل يجربك على ممار�سة اجلن�س معه ؟
•	هل مل يقبل انف�صالك عنه �أو رغبتك يف االنف�صال عنه؟
وهو يتبعك وي�ضايق ويرهبك؟
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�أين ميكنك احل�صول على امل�ساعدة؟
ال تنتظري حتى ت�صابني بجروح خطرية� .إن ن�سب االعتداءات تكرب
من حني لآخر .ميكنك احل�صول على امل�ساعدة من اجلهات التالية:
•

دور الن�ساء ،مكاتب التوجيه وامل�ساعدة� ،أرقام النجدة*

•

الأ�صدقاء وال�صديقات ،الأقارب واجلريان،

•

املحامي �أو املحامية �أو مكتب للتوجيه والن�صح الق�ضائي

•

مكتب م�ساعدة �ضحايا العنف املتواجد بالقرب من م�سكنك

ماذا ميكنكم فعله عندما تكون �إحدى
�صديقاتكم �أو جاراتكم �أو قريبتكم معر�ضة للخطر؟
ال تويل وجهك عن العنف!
�أعر�ضي على الغري م�ساعدتك .ت�سلحي بال�صرب .ويجب �أن تعلمي �أي�ضا
ب�أنه لي�س من الي�سري �أن يتحدث عن حاالت �سوء املعاملة رء مالوالعنف
�ضده .يجب �أي�ضا �أن تت�صوري ما هو الأف�ضل بالن�سبة لك �إذا كنتي
تعانني من نف�س امل�شكلة.

* توجد �أرقام هواتف النجدة عادة يف ال�صحف اليومية ال�صادرة يف مدينتك (و�آذلك لدى رقم

النجدة) �أو بكتاب دليل الهاتف (حتت عنوان „الن�سوة ت�ساعد الن�سوة“ („“Frauen helfen Frauen
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ماذا ميكنك فعله عند احلاجة؟
•	اذا �أ�صبح �رشيكك �أو �شخ�ص �آخر من حميطك القريب عنيفا ،ات�صل
بالبولي�س  .110ومن واجب ال�رشطة حمايتك وهي قادرة على �إ�صدار
�أمر ب�إبعاد املعنف عن البيت ملدة �سبع �أيام (�أمر ب�إبعاد عن املكان)
•	�إذا كنت ت�شعرين بعدم الأمان ببيتك �أو كنت يف حاجة �إىل
م�ساعدة ،ات�صلي بدار ن�سوة� .ستجدين �أنت و�أبنائك احلماية
واملرافقة التي حتتاجانها.
•	يجب �أي�ضا ا�ستخراج �شهادات طبية تثبت �آثار االعتداءات عليك.
•	تقدم �شبكة "بروبفايز" ( )ProBeweisتوثيقا مهنيا متخ�ص�صا
لال�صابات باجلروح وتق�صي الآثار ،قابل لالعتماد من قبل
املحاكم .وميكنكم يف هذا ال�صدد التوجه اىل اجلامعات الطبية
ال�رشيكة يف "هانوفر" ،اولدنبورغ" �أو �إىل العديد من العيادات
ال�رشيكة املنت�رشة يف البالد .نتائج الفحو�ص الطبية تبقى �رسية
متاما وميكن متريرها بناءا على رغبتكم الأكيدة مثال اىل البولي�س
�أو االدعاء العام .ملعلومات اوفى يرجى زيارة املوقع االلكرتوين
التايل
www.mh-hannover.de/probeweis. html
"امبولن�س هانوفر" )Ambulanz Hannover( 0511/532-5533

"امبولن�س اولدنبورغ" (Ambulanz Oldenburg) 0176/1532 4572

•	�إذا �أح�س�ست باخلطر عند التهديد بالعنف �أو �إذا تعر�ضت لالعتداء
فعليك بجمع جميع وثائقك الهامة مع النقود للتهي�ؤ �إىل فرار
حمتمل �إىل مكان يحميك.
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