
 

 العنف ضد ا$رأة:
ما العمل؟

! 
 عربية

ARABO






 هناك العديد من أنواع العنف وا;عتداء ضد ا7رأة. عن طريق العنف يريد الرجال السيطرة على

النساء وسلب حرياتهن.


يقوم رجل ما بالعنف ضدكِ عندما:          

.“! ;” Nأي شخص يقوم بتعنيفك عندما ; يحترمك و ; يحترم ما تريدين ، و ; يتوقف عندما تقول

 العنف دائًما هو عنف و معاناة ، حتى إذا جاء من أبيك، أمك أو زوجك أو خالتك أو قريبك أو


صديقك أو رب عملك !


العنف جريمة: ; يجوز eحد أن يمارس العنف ضد النساء !

إذا تعرضتي للعنف فاطلبي ا7ساعدة !

يضربك أنت أو أطفالك (حتى مجرد صفعة!) أو يقول أنه يريد أن يضربك ؛ "

إهانتك أو الصراخ عليك عندما تكونN بمفردك أو مع اnخرين ؛ #

; يستمع إليك و; يبالي بما تشعرين به ، هو يخيفك ؛ $

; يسمح لك بزيارة عائلتك أو أصدقائك أو يقول أنه يريد أن يبعد عنك أطفالك ؛ %

; يسمح لك بمغادرة ا7نزل و; يسمح لك بالعمل أو الدراسة ؛ &

يتصل بك دائما ويرسلك رسائل قصيرة 7عرفة مكانك ؛ '

يتحقق من هاتفك ا7حمول ويريد جميع كلمات ا7رور الخاصة بك ؛ (

يأمرك بكيفية ارتداء مzبسك ، على سبيل ا7ثال يجعلك ترتدي مzبس تقليدية أو مzبس ; تريدين ارتداءها ؛ )

يرغمك بممارسة الجنس معه عندما ; ترغبN في ذلك ، ويجبرك على إنجاب طفل أو على ا~جهاض ؛ *

يختار لك بمن تتزوجي ؛ +

يضربك أو يهينك إذا كنت تحبN امرأة ؛ ,

يتحكم في أموال اeسرة ، ; يعطيك ا7ال أو eطفالك ؛ -

يخفي ا7ستندات الخاصة بك (بطاقة الهوية ، جواز السفر ، تصريح ا~قامة ...) أو وثائق أطفالك ؛ .

.يقول لك أنه إذا لم تفعلي ما يريده فلن يسمح لك بالحصول على تصريح إقامتك أو تجديده /

ما هو عنف الذكور ضد ا$رأة؟      
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 إذا كانت حالة طارئة وإذا كنت خائفة على حياتك أو صحتك
 الجسدية أو النفسية،  فاتصلي بالرقم ا7جاني 112 أو 113 على


الفور.


اتصلي بالرقم ا7جاني 1522.

 اتصلي أو اكتبي بريًدا إلكترونيًا أو أرسلي رسالة (بالرسائل القصيرة أو ميسنجر أو عن طريق واتساب) إلى أقرب مركز
 7كافحة العنف في مدينتك. في مركز مكافحة العنف هناك نساء يساعدن نساء مثلهن. ; يخبر مركز مكافحة العنف أي
 شخص عنك أو عما يحدث لك ، و; يطلب منك دفع ا7ال و; يطلب منك أن تفعلي أي شيء ; ترغبN بفعله. ابحثي عن


أقرب مركز 7كافحة العنف هنا:
https://www.direcontrolaviolenza.it/i-centri-antiviolenza/ 



إذا كنت تعتقدين أن شخًصا ما يعنف صديقتك أو جارتك ، فاتصلي بمركز مكافحة العنف أو الرقم ا7جاني

 عندما تخرجN من منزلك اطلبي ا7ساعدة على سبيل ا7ثال في الصيدلية أو من ا7علمN في ا7درسة ، أو اتصلي برقم.

   أو اذهبي إلى الشرطة أو اeمن 1522

 ماذا يمكن أن تفعل الشرطة و ا>من العام؟

  إذا اتصلتي بالرقم ا7جاني 112 أو 113 ، ستأتي الشرطة أو اeمن العام على الفور. يمكنك ا;ختيار بN تقديم بzغ أو عدم

الشكوى، ولكن إذا اعتقدت الشرطة أنك تعيشN في حالة خطر فيمكنهم إخطار القاضي حتى بدون بzغك.

 إذا توجهتي إلى الشرطة أو مقر اeمن العام يمكنك تقديم شكوى ، حتى و لو كان العنف يعود إلى قبل 3 أشهر. هام
 جدا! بعد تقديم الشكوى غالبًا ما يستمر العنف وأحيانًا أكثر من قبل: اتصلي بمركز مكافحة العنف أو الرقم ا7جاني


1522 7عرفة ما يجب عليك فعله! سيساعدك ا7ركز أنت وأطفالك في العثور على مكان آمن.


 إذا أبلغتي عن العنف فلن يسمح eي أحد أن يُبعدك عن أطفالك!


إذا أبلغتي عن العنف فيحق لك الحصول على محامي مجاني.

 إذا أبلغتي عن عنف ولديك تصريح إقامة eسباب عائلية يمكنك البقاء في إيطاليا بتصريح خاص

دون العيش مع أفراد عائلتك! يمكن أن يتحول هذا التصريح الخاص إلى تصريح عمل.


 إذا كان لديك عمل ، يحق لك طلب إجازة مدفوعة اeجر 7دة 3 أشهر من 

ماذا يمكنك أن تفعلي في إيطاليا عندما تتعرضG للعنف؟  
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https://www.direcontrolaviolenza.it/i-centri-antiviolenza/


 هو إتجار بالبشر عندما شخص ما يرغم ا7رأة على العمل ليأخذ ا7ال منها: إنها جريمة خطيرة

جدا.

 هو استغzل جنسي عندما شخص ما يرغم امرأة على ممارسة الجنس مع رجال آخرين من أجل ا7ال: هي جريمة

خطيرة للغاية


 إذا ارتكب شخص ما هذه الجرائم معك أو مع امرأة أخرى ، فاتصلي بالرقم ا7جاني
.800 290 290



هذا الرقم يعمل يوميا في جميع اeوقات. 

 إذا أبلغتي عن هذه الجرائم ولم يكن لديك تصريح إقامة قانوني، يمكنك البقاء في إيطاليا بتصريح إقامة خاص. يمكن

أن يتحول هذا التصريح الخاص إلى تصريح عمل.

 العنف جريمة:
 U يجوز >حد أن يمارس العنف ضد النساء!

  إذا تعرضتي للعنف فاطلبي ا$ساعدة!

ما هو اUتجار واUستغXل الجنسي؟  
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IL GRANDE COLIBRÌ ODV

https://www.ilgrandecolibri.com 

TRAMA DI TERRE ONLUS APS

https://www.tramaditerre.it 
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