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مل يدْر بخلدي قٌط، أن ذلك قد يحدُث يل.

هل تعرَّضِت أنِت أو شخٌص قريٍب منك لعنِف 

جسديٍّ أو نفيّس أو جنيّس؟ هل تعرَّضِت 

العتداءاٍت جسدية أو تلَّقيتي تهديدات؟ وسواٌء 

اختربِت العنَف بنفسِك أو شهدِت عليه: فهو 

ُج يف النفس مشاعر  يحدث بغتًة يف الغالب، ويؤجِّ

مثل قلة الحيلة أو الحنق أو الغضب، ويُغرِّيِّ الحياة 

اتصيل بنا عىل الرقم:

متاًما. نحُن يف املركز املتخصص لضحايا العنف 

م لِك الدعَم واملشورة يف هذه املواقف، من  نُقدِّ

تجاوز تجربة العنف عىل املستوى النفيّس، ومروًرا 

باستيضاح املسائل القانونية، ووصوالً إىل اإلحالة إىل 

مالجئ للطوارئ.



نحُن بجانبِك حال تعرُِّضك للعنف
تُجَرى كُل املحادثات يف رسيٍة مطلقة وتخضع لواجب 

العنف املنزيّلالكتامن الذي يفرضه القانون.
 هل رضبِك رشيُكِك؟

ُدِك طفلُِك؟  هل يُهدِّ

 هل يسبُِّك أحُد أفراد األرسة أو يتحرَّش بِك أو 

يجرحِك أو يُرغمِك عىل فعل يشٍء ما؟

 هل كان شخٌص ُمقرٌَّب منِك ضحيًة لعنٍف 

منزيّل؟



العنُف املنزيّل
هل أُجربِت عىل مامرسة أفعاٍل جنسية؟  

هل اختربِت تحرًُّشا جنسيًا )من خالل الكلامت   
أو اإلشارات أو اللمسات أو الرسائل( يف العمل / 

يف أثناء التسلية / يف املدرسة؟

هل تعرَّضِت لالغتصاب أو االعتداء الجنيس؟  

 هل كان شخٌص ُمقرٌُّب منِك ضحيًة لعنٍف 

جنيّس؟

العنف ضد األطفال والشباب
 هل تعرَّضِت للرضب أو الركل من والدِك 

أو أقربائِك أو أشخاٍص آخرين؟

دِك شخٌص ما يف شبكة اإلنرتنت  هل هدَّ  

أو يف املدرسة أو يف أحد األنشطة 

الرتفيهية أو يف املنزل أو سبَِّك أو ابتزَِك؟  
هل أجربِك شخٌص ما عىل مامرسة أفعاٍل   

جنسية؟

هل تعرفني شخًصا وقع ضحيًة للعنف؟  

العنف في العموم
 هل هاجمِك شخٌص ما أو أصابك؟ 

هل عانيِت من حادٍث مرورّي ولحقت   

بِك إصاباٌت من جراء ذلك.  
هل يالحقِك شخٌص ما يف شبكة اإلنرتنت أو   

يتعقبَِّك أو يضايقِك؟

هل أنِت ضحيٌة لتدابرِّي الرعاية اإلجبارية   

)التنسيب الخارجي(؟

تعرَّضِت للزواج القرسّي أو اإلتجار بالبرش؟   

هل كان شخٌص ُمقرٌَّب منِك ضحيًة للعنف؟  



م لِك املشورة:هكذا نعمل نُقدِّ
 حول تجربة العنف.

 حول التخطيط للخطوات التالية املحتملة.

 حول حقوقِك كضحية.
 حول تقديم شكوى جنائية.

م لِك الدعَم يف حاالت: نُقدِّ
 معالجة تجربة العنف وعواقبها النفسية.

 تجاوز تجربة العنف عىل املستوى املادي.

 البحث عن دعٍم احرتايّف أو نفيّس أو قانويّن.
 البحث عن مالجئ طوارئ.

ح: نُوضِّ
 كيف ميكن تنفيذ الخطوات التالية.

 ماهية املستحقات املالية التي ميكُنِك املطالبة بها.

 أين ميكُنِك الحصول عىل املزيد من الدعم.



املشورة للمختصني
مستوى الوعي يف محيطك )العميّل( بخصوص هذا 

املوضوع.

ما الذي ستعوُد به املشورُة عيّل؟
تعرف يف املقام األول ما ميكُنك فعله يف دورك، 
وكيف تدعم املترضرين من العنف عىل الوجه 

األمثل، وماهية اإلجراءات التي تُشكِّل عائًقا. يُرفع 
مستوى وعيك بخصوص موضوع العنف وتحصل 

عىل فهٍم أفضل حول ما يُسبِّبه العنف.

متى يجب عيّل اإلبالغ؟
ل بطبيعة الحال  ميكن أليِّ شخٍص إبالغنا ويُفضَّ
م كذلك  أن يكون ذلك مبكرًا قدر اإلمكان. ونُقدِّ
للمدارس والجمعيات والرشكات وغرِّيها عروًضا 

م لك ذلك شخصيًا عىل الرحب والسعة.  وقائية، ونُقدِّ

من يُسمح له باإلبالغ؟
كُل شخص. ندعم األخصائيني االجتامعيني وأعضاء 
هيئة التدريس واألطباء وأرباب العمل وكذلك كَل 
شخٍص عىل صلٍة بالعنف واملترضرين منه يف إطار 

الحياة اليومية املهنية. 

م املركز املختص؟ ماذا يُقدِّ
م بصفتنا مركزًا متخصًصا ذا معرفٍة  نُقدِّ

شاملةبخصوص املترضرين من العنف حيزًا للتأمل 
املتخصص وكذلك املشورة االحرتافية بخصوص 

موضوع العنف. نبنيِّ اإلمكانيات، التي ميكُنك من 
خالل التجاوب مع حالة اشتباه يف ارتكاب عنف، 

م معلوماٍت حول طرق التعامل املمكنة، ومننح  ونُقدِّ
املشورة حول التعامل مع املترضرين من العنف، 

ونساعد يف التخطيط التخاذ الخطوات التالية ورفع 
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مواعيد االتصال الهاتفي
13:30-17:00االثنني إىل الجمعة: الساعة                  والساعة  12:00-08:00


