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 ل تفرطي بحقك يف الأمر القانوين املدين الذي 
ين�ص على حمايتك.

يدعم القانون اجلديد املتعلق باحلماية من التعنيف حقك يف مطالبة 
�ضريك حياتك الذي يقوم بتعنيفك قانونيا.

•  ميكن للمحكمة اإذا قدمت اأنت طلب� يف ذلك ب�إ�ضدار اأمر يق�ضي 
ب�رشورة مغ�درة �رشيك حي�تك حمل الزوجية ملدة ت�ضل يف الع�دة 

 اإىل �ضتة اأ�ضهر. ويطبق ذلك اأي�ض� عندم� يك�ن ه� امل�ؤجر 
للمحل اأو م�لكه. 

•  كم� يحميك الق�ن�ن خ�رج املنزل اأي�ض� �ضد امل�ض�يق�ت. ميكن 
للمحكمة اأن ت�ضدر قرارا يلزم �رشيك حي�تك املعنف بعدم االقرتاب 

 منك اأو مك�ملتك ه�تفي� اأو خلق اأي ات�ض�ل مهم� ك�ن 
ن�عه دون ر�ض�ك.  

معلومات ل�ضحايا العنف باملنزل
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ل يجب اأن تقبلي ذلك!

ال حت�ويل اأن تبحثي عن الذنب لديك، الأنه لي�س هن�ك اأي مربر لتهديد اأو 
تعنيف املراأة اأو االأطف�ل. اإن ال�ضخ�س الذي مي�ر�س العنف ه� الذي يجب 

اأن يتحمل م�ض�ؤولية اأعم�له ولي�س اأنت. 
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من ي�ضرب يجب اأن يرحل!

Arabisch

هل تعّر�ضت للعنف من قبل �ضريك حياتك اأو من �ضخ�ص 
يف حميطك القريب؟

�رشيك حي�تك اأو �ضخ�س اآخر...
•  هل ي�ضتمك ويحط من قيمتك اأم�م االأ�ضدق�ء واالأق�رب واأفراد 

الع�ئلة؟
•  هل مينعك من زي�رة اأ�ضدق�ئك اأو ع�ئلتك؟

•  هل مينعك من مغ�درة البيت؟
•  هل يراقب ح�ض�ب�تك امل�لية؟

•  هل يغ�ضب بطريقة فجئية؟
•  هل يحطم اأغرا�ضك؟

•  هل يهدد ب�العتداء ج�ضدي� عليك اأو على اأبن�ئك اأو اأ�ضدق�ئك اأو 
ع�ئلتك اأو حي�ان�تك اأو على نف�ضه؟

•  هل ي�رشبك اأو يدفعك بعنف اأو يع�ضك؟ 
•  هل يجربك على مم�ر�ضة اجلن�س معه ؟

 •  هل مل يقبل انف�ض�لك عنه اأو رغبتك يف االنف�ض�ل عنه؟ 
وه� يتبعك وي�ض�يق ويرهبك؟ 

 ” لكل �ضخ�ص احلق يف احلياة ويف �ضالمة 
 بدنه. ل يجب التعدي على حرية الفرد”

الد�ضت�ر، امل�دة 2، الفقرة 2

لكل �ضخ�ص احلق يف العي�ص
دون التعر�ص اإىل العنف.

وهذا يعني:
•  التمتع بحق ق�ل كلمة “ال“، حتى داخل احلي�ة امل�ضرتكة،

•  احلق يف مع�ملة ب�حرتام وبجدية من قبل �رشيك اأو �ضخ�س اآخر،
•  احلق يف االنف�ض�ل عن �رشيك احلي�ة.
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 * ت�جد اأرق�م ه�اتف النجدة ع�دة يف ال�ضحف الي�مية ال�ض�درة يف مدينتك )واآذلك لدى رقم
”Frauen helfen Frauen„) ”النجدة( اأو بكت�ب دليل اله�تف )حتت عن�ان „الن�ض�ة ت�ض�عد الن�ض�ة

اأين ميكنك احل�ضول على امل�ضاعدة؟

 ال تنتظري حتى ت�ض�بني بجروح خطرية. اإن ن�ضب االعتداءات تكرب
من حني الآخر. ميكنك احل�ض�ل على امل�ض�عدة من اجله�ت الت�لية:

•  دور الن�ضاء، مكاتب التوجيه وامل�ضاعدة، اأرقام النجدة*

•  الأ�ضدقاء وال�ضديقات، الأقارب واجلريان،

•  املحامي اأو املحامية اأو مكتب للتوجيه والن�ضح الق�ضائي

•  مكتب م�ضاعدة �ضحايا العنف املتواجد بالقرب من م�ضكنك

 ماذا ميكنكم فعله عندما تكون اإحدى
 �ضديقاتكم اأو جاراتكم اأو قريبتكم معر�ضة للخطر؟

ل تويل وجهك عن العنف!

اأعر�ضي على الغري م�ض�عدتك. ت�ضلحي ب�ل�ضرب. ويجب اأن تعلمي اأي�ض� 
ب�أنه لي�س من الي�ضري اأن يتحدث عن ح�الت �ض�ء املع�ملة رء مالوالعنف 

�ضده. يجب اأي�ض� اأن تت�ض�ري م� ه� االأف�ضل ب�لن�ضبة لك اإذا كنتي 
تع�نني من نف�س امل�ضكلة.
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معلومات ل�ضحايا العنف باملنزل
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ماذا ميكنك فعله عند احلاجة؟

•  اذا اأ�ضبح �رشيكك اأو �ضخ�س اآخر من حميطك القريب عنيف�، ات�ضل 
ب�لب�لي�س 110. ومن واجب ال�رشطة حم�يتك وهي ق�درة على اإ�ضدار 
اأمر ب�إبع�د املعنف عن البيت ملدة �ضبع اأي�م )اأمر ب�إبع�د عن املك�ن(

 •  اإذا كنت ت�ضعرين بعدم االأم�ن ببيتك اأو كنت يف ح�جة اإىل
  م�ض�عدة، ات�ضلي بدار ن�ض�ة. �ضتجدين اأنت واأبن�ئك احلم�ية 

واملرافقة التي حتت�ج�نه�. 
•  يجب اأي�ض� ا�ضتخراج �ضه�دات طبية تثبت اآث�ر االعتداءات عليك.
•  تقدم �ضبكة "بروبف�يز" (ProBeweis) ت�ثيق� مهني� متخ�ض�ض� 

لال�ض�ب�ت ب�جلروح  وتق�ضي االآث�ر، ق�بل لالعتم�د من قبل 
املح�كم. وميكنكم يف هذا ال�ضدد الت�جه اىل اجل�مع�ت الطبية 

ال�رشيكة يف "ه�ن�فر"، اولدنب�رغ" اأو اإىل العديد من العي�دات 
ال�رشيكة املنت�رشة يف البالد. نت�ئج الفح��س الطبية تبقى �رشية 

مت�م� وميكن متريره� بن�ءا على رغبتكم االأكيدة مثال اىل الب�لي�س 
اأو االدع�ء الع�م. ملعل�م�ت اوفى يرجى زي�رة امل�قع االلكرتوين 

 الت�يل
www.mh-hannover.de/probeweis. html 

(Ambulanz Hannover) 0511/532-5533 "امب�لن�س ه�ن�فر" 
Ambulanz Oldenburg) 0176/1532 4572) "امب�لن�س اولدنب�رغ"

•  اإذا اأح�ض�ضت ب�خلطر عند التهديد ب�لعنف اأو اإذا تعر�ضت لالعتداء 
 فعليك بجمع جميع وث�ئقك اله�مة مع النق�د للتهي�ؤ اإىل فرار 

حمتمل اإىل مك�ن يحميك. 
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