
إستعلم بأمان تام
 ميكنك طلب التحدث عىل انفراد مع أخصايئ اجتامعي يف مركز االستقبال الخاص بك. إذا مل تكن عىل اتصال بأخصايئ

اجتامعي ، فقم بإجراء مكاملة لتفهم كيفية ضامن سالمتك والتوصل إىل حقوقك

قبل مكاملتك
• تأكد من أنك يف مكان آمن ولديك وقت كاٍف للمحادثة

• تأكد من ان هاتفك مشحون
• فكر يف األسئلة التي تريد طرحها: ما هي املشاكل التي تضطرك للبقاء يف هذه العالقة العنيفة؟

خالل مكاملتك
• اطلبى مرتجم فوري إذا لزم األمر

• اسأيل كل األسئلة الرضورية
• اطلبى عنواناً بالقرب منك حيث ميكنك مقابلة أخصايئ يستطيع مساعدتك

Cette brochure est financée par le Programme de l’Union européenne pour l’égalité des droits et la citoyenneté (2014-2020).
Le contenu de ce rapport ne représente que le point de vue de l’auteur et constitue sa seule responsabilité. La Commission 
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الرشطة: 17

يف حالة الخطر

العنف ضد النساء : 19 39  

[Collectif féministe contre le viol] 0 800 05 95 95 : االعتداء الجنيس

[Voix de femmes] 01 30 31 05 05 : الزواج القرسي

الختان وتشويه االعضاء التناسلية :                                                                                

[Association ALC] 0825 009 907 : االستغالل والدعارة باالكراه

للتحدث عن
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France
France terre d’asile

Romania
Asociatia 
Alternative Sociale

Partenaires européens

لنقوم بحامية النساء املهاجرات

محادثتك ستبقى رسية

أنت لست وحدك يف مواجهة العنف
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لديك حقوق

 ميكنك تقديم طلب اللجوء الخاص بك ، بغض النظر عن زوجك أو عائلتك ،و يحق لك 

مقابلة منفصلة يف ال

 بالنسبة إلجراءاتك القانونية أو الصحية ، ميكنك أن طلب  مقابلة امرأة وأن تحصىل 

عىل مساعدة مرتجم فوري

ميكنك طلب إجراء املقابالت يف مكان خاص 

 إذا كنت ضحية للعنف أو الرتويع ، يحق لك الحصول عىل استشارات قانونية مجانية 

 فيام يتعلق بـ

 

يحق لك طلب سكن منفصل 

لك الحق يف الرعاية ااىت تتناناسب مبا عانيت منه 

لديك الحق يف الدعم النفيس للتغلب عىل هذه التجارب الصعبة 

هل تشعرين باألمان؟

هل أىن خائفة من أحد أفراد األرسة؟   

هل  هناك شخص مقرب منك عنيف تجاهك؟    

هل تشعرين بالتهديد أو اإلهانة أو املذلة من قبل أحد االقرباء؟    

هل هناك من يخيفك ، يروعك ، يهددك ، أو يؤذيك ليسيطر عليك؟    

هل هناك من يسمح لنفسه أن يلمسك  ، حتى لو مل توافقى؟    

هل تشعرين أنك مضطرة ملامرسة الجنس ، مع رشيك حياتك أو مع شخص آخر؟    

هل هناك من يهددك بإيذاء أطفالك أو اختطافهم؟    

 هل يجب أن تطلبى إذنًا من أحد النفاق أموالك ، أو الخروج ، أو الدردشة عىل الهاتف ، أو رؤية    
أصدقائك أو عائلتك؟

هل تم تدمري متعلقاتك لتخويفك أو فرض السيطرة عليك؟    

هل متت مصادرة جواز سفرك أو وثائق مهمة أخرى؟    

هل كنت ضحية لالبتزاز؟    

هل هناك من يجربك عىل الزواج ضد إرادتك؟    

هل هناك من يحاول النيل من سالمتك الجسدية؟    

هذا  ليس من خطأك
 ميكن ألي شخص أن يكون ضحية للعنف ، بغض
 النظر عن العمر أو العرق أو الجنسية أو الدين

 أو امليل الجنيس أو مستوى املعيشة أو املكان
الذى يقع به

 أنت لست مسؤولة عام يحدث لك ، إنه
ليس خطأك

 العنف واإلذالل ليسا مقبولني عىل اإلطالق
 لديك الحق يف العدالة والحامية يف جميع البلدان

األوروبية

 أنت لست وحدك ، واألخصائيون
 االجتامعيون واملحامون موجودون

ملساعدتك

 ال تخجىل  من الحديث عنهم ، ألن كلمتك فقط
هي التي ميكنها  أن تغري من االمور

 إذا كانت إحدى إجاباتك إيجابية ، فقد تكونني ضحية عرضة للعنف ولفرض السيطرة
عليىك
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    أمانك-

 حضانة أطفالك 

 تقاسم املوارد املالية لألرسة 

 إجراءات تسوية االوراق 

إجراءات الطالق 
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وبقرار فردي خاص بك
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