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 المقدمة

  ي تعرضن أو ما زلن يتعرضن للعنف المنزلي.تاوالل (Gütersloh) هذا فيديو لنساء منطقة غوترسلو

ماذا يمكنني أن أفعل حيال ذلك وأين يمكنني الحصول على المساعدة في منطقة  العنف المنزلي؟ بالتحديد ما هو يجب أن يُظهر الفيديو:

 ؟(Gütersloh) غوترسلو

  . مشاهدة الفيديو في يوم آخر على سبيل المثال فيمكنك   ال تريد رؤية أي شيء عن العنف في الوقت الحالي، إذا كنت  

 (Gütersloh) ثم نقدم منظمات إغاثة مختلفة في منطقة غوترسلو أوالً ما هو العنف المنزلي ونعطي بعض األمثلة عليه. نشرحس

 المتضررات.النساء لتلك المنظمات مساعدة ونوضح كيف يمكن 

 

 العنف المنزلي

 العنف المنزلي، ما هو بالضبط؟

  .مشترك و / أو الجنسي بين األشخاص الذين يعيشون في الغالب في منزل يُقصد بالعنف المنزلي جميع أشكال العنف الجسدي والنفسي

ً ببساطة في شراكة مسجلة أو يعيشان  ليس من المهم ما إذا كان الشخصان متزوجين،  .معا

ً  قائمةعالقة ال بأنمن المهم إنه  ً  حالة انفصالأن الشخصان في ، أو كانت موجودة منذ بعض الوقت أو حاليا  .حاليا

ً  بالضرورة أن يحدث العنف المنزلي في المنز ليس  في الشارع أو في متجر أو في العمل. يمكن أن يحدث أيضا

ً  لكن  في شقة. مكان الجنايةما يكون  غالبا

 ً  هل تعرف مثل هذه المواقف؟ لى العنف المنزلي.أمثلة ع هناك أيضا

 في شراكتك؟ يتم اهانتك  هل 

 أمام اآلخرين؟ للتهجم ينهل تتعرض

 الذكي؟ هاتفك  مراقبة أو  هل يتم التحكم في أموالك  

ً يهل  ً  جداً  صبح فجأة غاضبا  ؟وعدوانيا

 أغراضك؟ قام بالتسبب بتلفهل 

 من التحدث إلى أصدقائك؟ منعك   يتمهل 

؟هل يتم   تتبعك 

 االنفصال؟ ينأنك تريدب هل يرفض

 ؟ضد إرادتك   لمسكهل تم 

 أو األطفال؟ بإيذائك  هل يهدد بإيذاء نفسه أو 

 على ممارسة الجنس؟ ةمجبر هل أنت  

https://www.youtube.com/watch?v=wwNFInpP6tc
https://www.youtube.com/watch?v=wwNFInpP6tc


 تهديدات وترهيب؟ يهل تواجه

 ؟ركلك  أو  أو ضربك   هل يتم دفعك  

ً  ويتم إلقاء اللوم على جنايةالعنف  :معرفة أن من المهم لكن يتخذ العنف المنزلي أشكال مختلفة.   !مرتكبها دائما

ً  85و 16تتراوح أعمارهن بين  واحدة من كل أربع نساء هذا! في وحدك   لست   أنت   تعرضت لإليذاء من قبل شريكها مرة واحدة على  عاما

 األقل في حياتها.

 .يهاالحق في طلب المساعدة والحصول عل ولديك   وحدك   لست   أنت   :ينيجب أن تعلم

 إذا تعرضت للعنف. التي يمكن أن تساعدك   العديد من مرافق الدعم( Gütersloh) يوجد في منطقة غوترسلو

 في هذا الفيديو بعض منها. نقدم لك  

 

 الشرطة

ً  إنه   .110 الرقم هو .في حاالت الطوارئ االتصال بالشرطة من الصواب دائما

  .ونهاراً  الشرطة ليالً  معالتواصل يمكن 

 ما حدث.  تقوليمن المهم أن إن  على حدة. الشرطة والجاني كل   للعنف في المنزل. تستجوبك   إذا تعرضت  ، مكن للشرطة حمايتكي

 !من يقوم بالضرب عليه المغادرةينطبق ما يلي في حالة العنف األسري: 

ً  ولن يكونمن العودة  همنع يتمأيام.  10ة الشقة لمد على االبتعاد عنالجاني  اجباريمكن للشرطة  أيام.  10خول الشقة لمدة دله  مسموحا

وذلك مرافق الدعم األخرى، والتي يتم تقديمها هنا في الفيديو، من قبل هناك وقت في هذه األيام العشرة للحصول على الحماية والمشورة 

 ً  . متابعة حياتكلكيفية  من أجل التخطيط معا

 ،تذهبي إلى طبيب أو طبيبة، فمن المهم أن ةمصاب إذا كنت   مثل التاريخ والوقت وما حدث بالضبط. ين تفاصيل الحادثمن المهم تدوإن 

 تصويرها.أن يتم عن مصدر اإلصابات و يهوأن تخبر

 ذلك على الفور. يليس عليك أن تقرر تقديم شكوى جنائية. ينتريد كل هذا مهم إذا كنت  

 

 (Gütersloh) غوترسلو فيشرطة حماية الضحايا 

من أجل حمايتهم من المزيد من  محادثات ونصائح الجناياتلضحايا  (Gütersloh) شرطة غوترسلو تقدمهاتوفر حماية الضحية التي 

 ،والمالحقة ،األسريلضحايا العنف  يركز ضباط حماية الضحايا على تقديم المشورة وتثقيفهم حول حقوقهم وإمكانياتهم. الجنايات

 والعنف. ،والجنايات الجنسية

 8691873 05241رقم الهاتف: 

 

 (Gütersloh) غوترسلو في دار حماية المرأة

 هو مرفق حماية مجهول للنساء وأطفالهن. (Güterslohدار حماية المرأة في غوترسلو )

 بأمان هنا. أنت   سري. المنزلعنوان  النصيحة والحماية والسكن. تحصلي علىأن  ك  هنايمكن

 اتخاذ الخطوة األولى.بذلك و بدار حماية المرأةاالتصال  يمكنك  

 34100 05241رقم الهاتف هو  



 .في البحث عن حلول مناسبة لك   وسيقوم الموظفون بمرافقتك   عبر الهاتف ك  على أسئلت االجابةيمكن 

 

 (Gütersloh) نصائح للنساء / مكتب متخصص ضد العنف الجنسي في غوترسلو

 ؟حياتكبحاجة إلى دعم حول كيفية متابعة  أم أنك   التحدث عما حدث لك ينهل تريد

في مركز استشارات المرأة / المكتب المتخصص ضد العنف الجنسي في  يمكنك الحصول على المشورة من النساء المتخصصات

 (.Güterslohغوترسلو )

ي و اً،مجانيحة لك النص يقدمن  س  بدون الكشف عن هويتك.بشكل سر 

 .ويقفون بجانبك   صدقونك  إنهم ي

ً  هنا يمكن ً النصيحة ممكنة أيض .البحث عن الحلول معا فترة زمنية أو ل الحضور إلى االستشارة مرة واحدة، يمكنك   .ةمترجموجود مع  ا

 أطول.

 

 المرأة لعنف ضد  للمساعدة الخاص باالخط الساخن 

  كل يوم، ليالً ونهاراً. 016 116 08000على الرقم  المرأة يمكن االتصال بخط المساعدة الخاص بالعنف ضد  

 من العنف. نأو ما زلت تعاني إذا كنت قد تعرضت للعنف ك  ومساعدت يعمل المتخصصون هنا لتقديم المشورة لك

ً  سيقوم المستشارون لغة مختلفة ولغة اإلشارة عبر دردشة الفيديو. 17نصائح بـ  يوجد .وبشكل مجانيالنصيحة مجهولة المصدر   أيضا

 خيارات المساعدة المناسبة في موقعك.بتقديم 

 

 الحق في ذلك! لديك   .ويمكننا دعمك   (Güterslohهنا في منطقة غوترسلو ) بدون عنفنحن بجانبك في الطريق إلى حياة  

 

Das Video wurde erstellt von der Frauenberatung/Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt Gütersloh in 
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